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 مقدمةال
انات ييشتمل هذا التقرير على النتائج التي توّصل إليها التقييم المرتكز على التعلّم لبرنامج أنشر ما تدفع المبَتَكر المعني بمستخرجي الب

(PWYP Data Extractors' Programme .)بصر هذا البرنامج النور، بدعم من شبكة أOmidyar Network حوكمة ، ومعهد

(، وأوكسفام في الدانمارك، كاستجابة مباشرة بعد نشر تقارير اإلفصاح اإللزامي األولى )"المدفوعات المَسّددة NRGIالموارد الطبيعية )

 للحكومات( في كل من النرويج واالتحاد األوروبي وكندا.

صاح اإللزامي وغيرها من البيانات الناتجة عن مشاريع أعضائه من أجل النفاذ إلى بيانات اإلفقدرات أراد ائتالف أنشر ما تدفع تطوير 

شخًصا في دورات امتدت على سنتين، وتضّمنت ورشات عمل وجًها  23وتحليلها واستخدامها في حمالتهم. شارك البحث الفردية، 

 فاوتاتاكتشاف التمن اركون نشاطات بإرشاد عن بعد. اعتمد البرنامج مقاربة التعلّم بالممارسة حتى يتمّكن المشلوجه باإلضافة إلى 

على شكل دراسات حاالت أو غيرها. ومن هذا المنطلق، تم تصميم إدراجها وإيصالها في والقصص المثيرة لالهتمام التي يمكن 

ودعم األقران بين مختلف المشاركين، وبهدف تشجيع المشاريع التعاونية بين األعضاء  الصالتتطوير االجتماعات وجًها لوجه بهدف 

لكن هدف أنشر ما تدفع لم يقتصر على ذلك فحسب، إذ أراد االئتالف   بلدان الشمال واألعضاء في دول غنية بالموارد في الجنوب. من

إحراز المزيد من التقّدم؛ فأمل مصممو البرنامج أن يكتسب مستخرجو البيانات المعرفة والمهارات الكافية الستالم شعلة التدريب، ما 

 مع صغير لكن فّعال معني بالبيانات ضمن ائتالف أنشر ما تدفع. يسهم في إنشاء مجت

جال الشفافية مفي الرئيسية وراء نظرية العمل الخاصة بالبرنامج، مستعيًنا بالنظرية واألدلة  اد التقييم اختبار بعض الفرضياتأر

 من ناحية المسائل التالية: والمشاركة والمساءلة

  ؛واألدوات والبيانات ذات صلة بالمشاكل التي يحّددها المستخدمون في السياقات المحليةأهمية أن تكون التكنولوجيات 

  منافع اعتماد استراتيجيات شاملة للربط بين عمل الفاعلين من أجل المساءلة مع المجتمعات المحلية المتضررة من مشاريع

البيانات والتكتيكات المسَتخَدمة في هذه المقاربات  . وتجدر اإلشارة إلى أن1االستخراج وبين المناصرة على المستوى الوطني

 accountabilityالمساءلة ) قوة التي تؤدي إلى بلورة "نظمالتستند إلى فهم عميق للعوامل السياقية وعالقات 

ecosystems) " ليات عم . تتضّمن هذه النظم2حوكمة الموارد الطبيعية" نظموالتي سوف ُيشار إليها في هذا التقرير بعبارة

وآليات المساءلة الرسمية وغير الرسمية على حد سواء داخل البالد وخارجها. وغالًبا ما تقوم المقاربات الناجحة على تعاون 
 مؤسسات الدولة؛بين ناشطي المجتمع المدني والمسؤولين عن اإلصالحات في 

  ن من ذات صلة ومنفعة للفاعلي البيانات واألدلةي تصبح مختلف سمسرة ووساطة لكطبيعة العالقات المعّقدة التي تتطلب

لموارد ااكن مختلفة من نظم مساءلة حوكمة في أمموجودين وتتسم هذه العالقات بالتعقيد ألنها تضم أشخاًصا المناصرة.  أجل

  3ولهم حاجات مختلفة من ناحية البيانات.الطبيعية 

 الخالصات
 . فمستخرجو البيانات يعلمون أن البياناتفي الوقت المناسب وكان ذا صلة برنامج أنشر ما تدفع المعني بمستخرجي البيانات أتى

م أو عدلة وحدها ال تكفي من أجل إطالق شرارة المساءلة، ولكنهم يدركون أيًضا أن البيانات الجّيدة توحي بالثقة وتستطيع أن تدواأل

. ورغم وجود فاعلين آخرين يدعمون تطوير القدرات في المجال، إال أن المراجعات األخيرة لقطاع أخرىتكّمل خطوات وتدابير 

                                                           
اثان العامودي"، التي اعتبرها جون على المستوى الوطني بعبارة "التكاملمحلي والعمل العادة ما ُيشار إلى فكرة الربط بين العمل على المستوى 1 

ذه هفوكس طريقة مختلفة للقيام بالمساءلة. وتهدف هذه الفكرة إلى تحديد االختالالت في توازن القوى التي تؤدي إلى فشل المساءلة، ومعالجة 
ق على المستويات المحلية، ودون الوطنية، والوطنية،  ويمكن إيجاد أمثلة متعددة عن مقاربات  عبر الوطنية.واالختالالت من خالل العمل المنسَّ

في العام  (.Isaac, F) وفرانسيس أيزاك (.Aceron, J) التقرير البحثي الذي أعّده كل من جون أسيرونمتكاملة ناجحة للمطالبة بالمساءلة في 

النهج العامودي: رصد ) s.Going Vertical: Civil Society Policy Monitoring and Advocacy in the Philippineبعنوان:  2016

 يد المجتمع المدني في الفلبين(، مع العلم أن أعمااًل قليلة رّكزت على البيانات  السياسات والمناصرة على

https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/123456789/12718/MAVC_Going_Vertical_FINAL.pdf 
مكن الشفافية والمشاركة والمساءلة. ويمة في مجال المساءلة المستخد بنظم لموارد الطبيعية ارتباًطا وثيًقاالوطنية لحوكمة ا نظمترتبط عبارة ال2 

تعزيز (: 2015) (Brendan Halloran) رانقراءة ورقة براندن هالوللقّراء المهتمين بالحصول على مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع 

 Strengthening Accountability Ecosystemsنظم المساءلة 

( بشأن Results for Developmentمن أجل محادثة مثمرة حول الوساطة وترجمة األدلة، يمكن مراجعة ورقة معهد النتائج من أجل التنمية )3 

تعريفات مفيدة لوساطة المعلومات ترّكز على العملية المتخصصة لتحليل  (Brock McGee) السياسة القائمة على األدلة. يعرض بروك ماكجي

 البيانات ونقلها التي ُتعَتَبر نوًعا محدًدا من الوساطة.

https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/123456789/12718/MAVC_Going_Vertical_FINAL.pdf
http://www.transparency-initiative.org/archive/wp-content/uploads/2015/11/Strengthening-Accountability-Ecosystems.pdf


 
 

لذلك، أبدى جميع المشاركين التي تمت  4الصناعات االستخراجية أظهرت أن استخدام البيانات ال يزال بحاجة إلى المزيد من التطوير.

 قدوا بعض الطرقشخاص الذين انتبرنامج. وحتى األميًعا فرصة المشاركة في المقابلتهم الرغبة في تطوير مهاراتهم، وقّدروا ج

 مة ارتأوا أنه يحب االستمرار بالبرنامج، لكن مع بعض التحسينات. والوسائل المستخد

لبيانات د اأظهر برنامج مستخرجي البيانات أن المزج بين ورشات العمل الدولية وبين اإلرشاد عن بعد يسمح ألعضاء االئتالف بإيجا

وتجدر اإلشارة إلى لة في حوكمة الموارد الطبيعية. مهمة منوطة بضعف الشفافية والمساءواستخدامها من اجل الكشف عن مسائل 

مستخرج بيانات من إعداد دراسات  14أن البرنامج حقق نتائج مبهرة، وخصوًصا بالنظر إلى طبيعته المبتكرة والطموحة؛ فقد تمّكن 

كثر فعالية جل استخدام أير النتائج، إن بناء القدرات من أية التأكيد على أن للمشروع فضل كبير في ذلك. لكن، كما تش، مع إمكانحاالت

 البرنامج. التي حّدتعلًما أن هناك عدًدا من القيود  للبيانات ليس باإلنجاز السهل أبًدا،

، إال أنه لم يتمّكن من إقناع مستخرجي مهّمةإلفصاح اإللزامي رغم أن البرنامج أقنع عدًدا ال بأس به من المشاركين بأن بيانات ا

وهنا، يكون البرنامج قد فشل في تحقيق طموحه  .ذات صلةالبيانات وغيرهم من األعضاء من الدول الغنية بالموارد بأن البيانات هي 

ل إن ب بيانات اإلفصاح اإللزامي ليست ذات صلة،ال يفيد أن وتجدر اإلشارة إلى أن هذا التقييم المتمّثل بدعم المشاريع التعاونية. 

أنها ذات صلة. ومن هذا المنطلق، تبرز الحاجة إلى المزيد من الدراسات  البرنامج لم ينجح في إقناع أعضاء االئتالف أو اإلظهار لهم

 . لتقييم صلة ومالءمة بيانات اإلفصاحات اإللزامية في سياقات مختلفة من أجل معالجة مختلف المشاكل

طلبات للحكومات أو الشركات من أجل الحصول على مزيد من المعلومات أو طلبات  ي البيانات عنمشاريع كثيرة لمستخرج لم تسفر

بب، كان من الصعب اختبار فرضّية أن البيانات القائمة على األدلة من شأنها التأثير على لهذا الس محددة بشأن السياسة أو الحملة.

ُيعزى هذا المستوى المتدني من المناصرة وتنظيم الحمالت جزئًيا إلى عدم وجود ما يكفي  دمجال المساءلة. وقتغيير السلوكيات في 

التواصل والوساطة، ناهيك عن مدة البرنامج القصيرة والحساسيات السياسية المرتبطة بمصالح مشروعة معقّدة من استراتيجيات 

أسهمت في النتائج غير المرضية في هذا المجال. ومن دون وساطة مدروسة، إن لبعض الدول الغنية بالموارد، وهي كلها عوامل 

ي إلى نتائج سوف تفض ل التأثير على التشريعاتتخدام التحليل من أجطلبات الحصول على المزيد من البيانات أو الجهود المبذولة الس

 مخّيبة لآلمال.

في استخدام ورشات العمل الدولية لبناء الروابط والعالقات بين أعضاء نجح البرنامج المعني بمستخرجي البيانات إلى حد معقول 

لكن بشكل عام، كانت هذه اإلمكانيات  سيع نطاق فعاليته.االئتالف، ما زاد من إمكانيات الحفاظ على استمرارية بعض المبادرات وتو

و تضارب أولويات العمل معها، أ يعهم بسببمشار إنهاءوالفرص متواضعة: فعند سماع قصص عن مستخرجي بيانات لم يتمكنوا من 

عن مستخرجي بيانات لم يشعروا أنهم مجّهزين بما يكفي لتشارك كل ما يتخطى حدود الرسائل األساسية المتعلقة بمنافع البيانات، تظهر 

 جلّية الحدود التي قّيدت البرنامج.

بشأن بناء القدرات وإيجاد الحوافز الدروس والِعَبر الناتجة عنه  ولرّبما األهم من إنجازات البرنامج المعني بمستخرجي البيانات هي

هناك بعض الدروس المهّمة المتعلقة بالمسائل التشغيلية كمدة الستخدام البيانات لدعم العمل من أجل المساءلة على نطاق أوسع. 

دلة ة باألالمواضيع االستراتيجية األهم المتعلقلى ورشات العمل وموقعها، لكننا لن ندخل في تفاصيلها في هذا التقرير، بل سوف نرّكز ع

 الداعمة من الكتابات واألدبيات، عند اإلمكان.

  إن مبادرات تنمية القدرات الموّجهة بالبيانات والهادفة إلى زيادة استخدام نوع معّين من البيانات، كبيانات اإلفصاح

ما تدفع  فعدد كبير من ائتالفات أنشربناء ثقافة البيانات. فعالية لأكثر االستراتيجيات  اإللزامي في هذه الحالة، قد ال تكون

األدلة يعتبر األعضاء أن البيانات وبارع في مجال البيانات ويحسن استخدامها في الحمالت، غير أن بناء ثقافة بيانات حيث 

طّوروا الثقة الضرورية التي تشّكل جزًءا من عملهم اليومي ال يقتصر على ذلك فحسب، إذ على أعضاء االئتالفات أن ي

تسمح لهم باستخدام البيانات بالطرق األكثر صلة بهواجسهم والجمهور الذي يسعون إلى التأثير به. ولعّل هذه الرسائل هي 

 هذه الصلة ووفًقا للتقييم، إن .5الموجودة في مجال الشفافية والمشاركة والمساءلة في األدلة المعاصرةدى أهم الرسائل إح

باإلضافة إلى السياق السياسي المحلي؛ إال أنها ستتأثر أيًضا بمجموعة  المحلية األعضاءالمنظمات تحّددها، بدرجة معينة، 

ن مج كهذا، وعلى األسئلة التي يمكالفرد وقدرته على االنخراط في برنا على دوافعمن العوامل األخرى التي تترك بصمتها 

 اإلجابة عليها من خالل البيانات.
     

                                                           
 2017 ،My Society 2017( McDevittماكديفيت )4 

Reboot5 (2015مصدر مفيد للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع )  



 
 

 

 العوامل التي أّثرت على أسئلة ونتائج البحث في صفوف مستخرجي البيانات الرسم األول:

 ( تبرز الحاجة العتماد مقاربة معياريةmodular approach كجزء من استراتيجية طويلة األمد تهدف إلى تعزيز نظم )

فيما نجح بعض مستخرجي البيانات في إجراء تحليالت بيانات معقّدة، اكتسب البعض اآلخر مهارات  :6حوكمة الموارد

كة تكن شر لماسية أو فشلوا، ما قد ُيعزى جزئًيا إلى تفاوت مستويات المهارات األساسية. باإلضافة إلى ذلك، أخرى أس

OpenOil فاقيات إلشارة إلى أن االتي مجال العمل بالبيانات، مع اال خبرة لديهم ف نالشريك األفضل لتدريب المشاركين الذي

 زادت المشكلة سوًءا.تدفع وأنشر ما  OpenOilية غير المالئمة بين التعاقد

 

والتي تجيب  OpenOilالتي طّورتها شركة  use cases حاالت االستخدام  أداةأكثر نتائج البرنامج إفادة هي إن إحدى 

جزئًيا على الدرس الذي تعلمناه بشأن الحاجات التدريبية المتفاوتة بين مختلف أعضاء االئتالف. وتساعد هذه األداة أيًضا 

ألنواع مختلفة من بيانات الصناعات االستخراجية ضمن نظام تحديد االستخدامات المتنوعة والمستخدمين المتنوعين على 

حوكمة الموارد األوسع. واألهم هو أنها تبدأ بتحديد مختلف الحاجات في مجال بناء القدرات المتعلقة بالبيانات، علًما أنه يتم 

 مدنيلدول ومنظمات المجتمع التصنيف هذه الحاجات وفًقا لمستوى الصعوبة المرتبط بكل هدف، ووفًقا لألدوار التي تؤديها ا
 في نظم الحوكمة والمساءلة. وُتعَتَبر هذه األداة مهّمة لسببين، هما: المتعددة

ا ُيعَتَبر مع م كثر ارتكاًزا على المستخدم واتساًقاألنها تشّجع على اعتماد مقاربة للتفكير ببناء القدرات تكون أ .1

 ممارسة جيدة

 ام حوكمة الموارد بشكل عامخدامات يعطي فكرة عن مدى تعقيد نظألن تحليل مختلف المستخدمين واالست .2
 

  ،د قإن مقاربة تعاونية مستنيرة بتحليل السياقات المحلية ونظم حوكمة الموارد الطبيعية، ُيضاف إليها الوساطة المعّقدة

كة زمالء متعددين من شبالمشروع المعني بمستخرجي البيانات تضّمن فرًصا للتعلم من  ويصدف أنتعطينا أفكاًرا مهمة. 

School of Data  كان أحدهم مشارًكا في البرنامج. وتجدر اإلشارة إلى أن الزمالة بحد ذاتها ليست الميزة األهم في هذا

البرنامج الذي يتأثر نجاحه بمهارات الزميل التقنية واالجتماعية وبالسياق. المهم هنا هو أن يبدأ الشخص الذي يدعم بناء 

وير العالقات ومحاولة فهم نظام الحوكمة أو المساءلة ومختلف الحاجات في مجال استخدام البيانات قبل البدء القدرات بتط

على سبيل المثال، إن المقاربة المكيَّفة مع السياق المحلي التي اعتمدها مستخرجو البيانات في ميانمار سمحت بالتدريب. 

تم تطبيق يلقدرات باستخدام البيانات التي شملت الصحفيين والنواب. وحالًيا، لمقاربة تعاونية ومستندة إلى المستخدم لبناء ا

لجذب االهتمام نحو بيانات  (NRGIنموذج ميانمار مع بعض التغييرات في اختبار يجريه معهد حوكمة الموارد الطبيعية )

أما من جهة أنشر عن مدفوعاتها للحكومة النيجيرية والستخدام هذه البيانات.  Shellاإلفصاح اإللزامي الذي تقوم به شركة 

فيها عوامل متعددة تقع ضمن خانة مقاربة مكّيفة محلًيا ل الكتشاف إلى أي مدى يمكنما تدفع، فيقّدم هذا النموذج فرًصا 

المنظمات اإلعالمية ومؤسسات الدولة المعنية للعمل مع تشمل هذه العوامل مقاربة محّددة . 7الممارسات الجّيدة أن تكون فعالة

 جل استخدام البيانات.لتدقيق المالي وبناء قدراتها من أبا
  

                                                           
 ( Jed Millerجيد ميلر )ببعض هذه األفكار ل أدين6 

 (NRGIمعهد حوكمة الموارد الطبيعية ) فرد منمقابلة مع 7 

األسئلة 
والنتائج

يالسياق السياس

األطر القانونية

الدعم التنظيمي 
وعالقته بالعمل 

اليومي

ةالقدرات الفردي

الدافع الفردي

توافر البيانات

عالقات القوى

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10oyhwQCzw2rS8Y6pSkS2DShU2SSz_GQ2Qm_ZMiDLBgs/edit#gid=0


 
 

 التوصيات
أثمر برنامج أنشر ما تدفع المعني بمستخرجي البيانات عن دروس مفيدة حول الفرص والتحديات المرتبطة ببناء القدرات الستخدام 

اتيجيتها استر فيوتقف األمانة العامة الدولية أمام خياَرين لكيفية تطبيق هذه الدروس ات في قطاع الصناعات االستخراجية. البيان

 المستقبلية:

  :أداة  عبرإدخال بعض التغييرات على عرض مستخدمي البيانات الخيار األول( حاالت االستخدامuse case التي طّورتها )

( modular approachمختلف أنواع البيانات وتطوير مقاربة معيارية ) يم مستخدمبهدف تقسي OpenOilشركة 

يمكن إيجاد مثال عن هذه المقاربة في إطار المهارات الخاص  إلعطاء التدريب من خالل شريك استراتيجي واحد أو أكثر.

يعرض مجاالت المهارات والمعارف  الذي Open Data Institute’s skills frameworkبمعهد المهارات المفتوحة 

 المختلفة المرتبطة باستخدام البيانات المفتوحة على مستويات متنوعة، من المبتدئ إلى الخبير. 
 

 :لمقاربة عامة مستندة إلى السياق المحلي ومستنيرة بتحليل الحاجات في بناء القدرات المنوطة تكييف جذري  الخيار الثاني

وباإلضافة إلى تطوير طريقة عمل معيارية، يقتضي ذلك  سياق النظم الوطنية لحوكمة الموارد الطبيعية.ضمن بالبيانات 

 أعاله في بعض الدول التي ُتعَتَبر أولوية. المذكورر من األمانة العامة الدولية تطبيق الدروس المستقاة من نموذج ميانما
 

https://theodi.org/article/open-data-skills-framework/

