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 إدراك أهمية البيانات 
 التي ُتجمع؟ 

 
 
 
 
 
 

 

 
بيانات، ألن تلك األخيرة  والهالل األحمر  العديد من المشاريع الخاصة باالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمرتتضّمن 

إلى كّل من يريد استخدام البيانات  التعليمية تتوّجه هذه الوحدة ومن هنا، باتت جزًءا ال يتجزأ من عمل الجميع في االتحاد. 
ّجه هذه الوحدة أيضًا إلى كّل من يريد مساعدة اآلخرين على أن يدركوا أهمية  إال أنه ليس واثقًا من أين ينطلق. وتتو 

 البيانات في عملهم.  
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 أسئلة يتّم التطّرق إليها في هذه الوحدة 
 كيفية شرح أهمية البيانات إلى الفرق والمنظمات  ➢
 ما هي أبرز النقاشات وأفضل الممارسات التي تهدف لإلضاءة على أهمية البيانات على صعيد األعمال اإلنسانية ➢

 

 األهداف التعلّمية
 التمييز ما بين البيانات والمعلومات ➢
 شرح السبب الذي يجعل البيانات هاّمة على صعيد األعمال اإلنسانية ➢
 شرح الطريقة التي تعّد من خاللها البيانات هاّمة على صعيد األعمال اإلنسانية ➢

 

 

 المواضيع
 تعريف البيانات  ➢
 نسانيةأهمية توّفر البيانات والدور الذي تؤديه على صعيد األعمال اإل ➢
 األثر الذي تخّلفه البيانات على صعيد العمل اإلنساني ➢

 

 

 طريقة العمل
 

 اقتراح لعملية مفّصلة لتحقيق األهداف التعّلمية 
 ( لدفع الناس للتفكير بالبيانات وبإطار العمل. 1- 1) فاكهةالانطالقًا من حّبة تعريف البيانات  بتمرينالبدء  .1
 ( 2-1)لفهم البيانات وتعريفها توجيه المشاركين  .2
 لتوضيح الفرق ما بين البيانات والمعلومات. ما هي البيانات؟ إطالق تمرين:  .3
 ( إلدراك أهمية توّفر البيانات على صعيد المشاريع اإلنسانية. 5- 1)منح البيانات طابعًا شخصيًا البدء بعملية  .4
البيانات ذات واستخدام  والهالل األحمر اد الدولي لجمعيات الصليب األحمر  تأمين مزيد من المعلومات حول استخدام البيانات ضمن االتح .5

 ( 5-1) الطابع الشخصي 
 ( بحيث يتمّكن المشاركون من مناقشة أهمية البيانات ضمن إطار عملهم.  6-1)بحاالت انعدام البيانات اختتام هذه الوحدة  .6
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 العناصر
التالي:   انتقوا العناصر التي تريدونها لتشكيل طريقة العمل الخاصة بكم. ألديكم أي عنصر فاتنا ذكره؟ وّجهوا لنا رسالة إلكترونية على العنوان

data.literacy@ifrc.org 
 

 

 التمارين
 

 خبرات تعّلمية اجتماعية مقتضبة وبسيطة 
 انطالقًا من حّبة فاكهةتعريف البيانات  ➢
 البيانات طابعًا شخصياً منح  ➢
 حاالت انعدام البيانات  ➢

 

 

 الجلسات  برامج
 

 خبرات تعّلم اجتماعية أطول 
 غير قابل للتطبيق

 

 مجموعة الشرائح
 

 العروض التي سيتّم استخدامها و/أو تعديلها 

 ما هي البيانات؟ ➢
 أسئلة وأجوبة حول البيانات والمعلومات  ➢
 ؟ ما أهمية البيانات ➢

 

 التدقيق/ المنشورات/ الموادقوائم  
 

 خبرة التعّلم ب الخاصةلتوثيق العناصر األساسية 
 غير قابل للتطبيق
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 الخطوات التالية
 

 البياناتالوحدات المرتبطة بالموضوع والمدرجة في كتّيب 
( ومن 2) تطوير ثقافة جمع البياناتأتعملون مع فريق أو منظمة معينة حول بناء قدراتهم الستخدام البيانات في العمل اإلنساني؟ عليكم البدء على 

 ثم االستمرار بالعمل تدريجيًا بحسب ما ينّص عليه الكتّيب.
 
 

 والتقديرالشكر  
 

، والمساهمون في النسخة بيتا والهالل األحمر ديرك سالتر، ميليسا الحاموش، النسخة األولى من كتيب االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر
 Data Playbookمن كتّيب 
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 تمرين تعريف البيانات   1-1
 فاكهة الانطالقًا من حّبة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 يهدف هذا التمرين إلى مساعدة المشاركين على أن يدركوا كيف  

 يمكن إيجاد البيانات في كّل مكان، 
 وكيف تتغّير البيانات مع تغّير األطر. 
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 انطالقًا من حّبة الفاكهة البياناتتعريف 
 

M 1 | S ▷ 1     
 

 

 شخصاً  16: شخصان إلى عدد األشخاص ➢
 دقيقة  20: الوقت ➢
 : سهلمستوى الصعوبة ➢
تفاحة أو ليمونة، أو أي قطعة  : قطعة فاكهة توّزع على كّل مشارك )أو قطعة واحدة لكّل مشاركين(، مثاًل االجتماع الحضوري  مواد ➢

أحضروا   بالنشاط اإلضافي المترابط.للقيام  فاكهة يمكن للمشاركين اإلمساك بها من دون تلويث أيديهم. أحضروا نوعًا آخر من الفاكهة
 ورقًا قالبًا وأقالم حبر )للجلسات الحضورية( أو مستندًا إلكترونيًا تعاونيًا )للجلسات االفتراضية(. 

 د يمكن مشاركته والتدوين عليه. : منصة اجتماعات افتراضية، مستنفتراضياالماع االجتمواد  ➢
 

 التحضير
 إن كان االجتماع افتراضيًا، أطلبوا من المشاركين إحضار قطعة فاكهة ليتمكنوا من المشاركة في التمرين. 

 

  التمرين

 الجزء األول: االكتشاف 
دد ال  إن جمع البيانات المالئمة ضروري للغاية إن أردنا استخدام البيانات التخاذ القرارات المالئمة. فحين نجمع البيانات من أشخاص، هناك ع
 ا.   يحصى من النقاط المتعلقة بالبيانات والتي يمكننا أن نختار جمعها. في هذا التمرين، سنفّكر في مختلف نقاط البيانات التي يمكننا جمعه

ات  قّدموا ثمرة فاكهة لكل واحد من المشاركين )تفاحة(. واطلبوا من المشاركين أن يتوزعوا ضمن فرق من شخصين، وأن يضعوا الئحة بكل البيان
ية،  المختلفة التي يعتبرونها موجودة في التفاح أو يجّسدها التفاح. وعلى األرجح، سيقدمون إجابات متمحورة حول التغذية )السعرات الحرار 

 الفيتامينات، السكر( واألسعار، وأماكن اإلنتاج، إلخ.
 بعد منحهم نحو خمس دقائق للتفكير بالموضوع، اسـألوهم عن البيانات التي يمكن استخراجها من كيس كبير من الفاكهة.

 

 الجزء الثاني: المناقشة 
مشاركة إجاباتهم. أشيروا إلى مدى تأثير البيانات التي سيجدونها على ما سيفعلونه  الحاضرين ابدأوا نقاشًا تشارك فيه المجموعة كاملة، واطلبوا من  

النسبة إلى  بالفاكهة، مثاًل: سيهتّم مختلف المستهلكون بأنواع مختلفة من البيانات، فما هو مهّم بالنسبة إلى أحد المستهلكين قد ال يكون مهمًا ب
نات الضرورية لمختلف المستهلكين، والبيانات الواجب استقصائها. ومن ثم، اطلبوا من المشاركين اآلخر. اطلبوا من المشاركين أن يحددوا البيا

 تدوين مختلف البيانات التي يمكنها أن تثير اهتمام مختلف المستهلكين. 
 تاريخ قطفها ومكان قطفها.الشخص الذي يشتري الفاكهة؛ إن كنت أريد أن أشتري الفاكهة، فأنا أرغب بمعرفة نوع الفاكهة، ثمنها، السؤال: 

السعرات  كمية الفيتامينات التي تحتويها و  أيالشخص الذي يأكل الفاكهة؛ إن كنت سأتناول الفاكهة، فقد أرغب بأن أعرف قيمتها الغذائية،  :السؤال
 الحرارية

الشخص الذي يقطف الفاكهة؛ إن كنت سأقطف الفاكهة، فقد أريد أن أعرف كم سأتقاضى مقابل كيس الفاكهة، وكم من الوقت سأستغرق  السؤال: 
 لجمع كيس كامل منها.  
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 من أيضًا؟ السؤال: 
 هة.  اطلبوا من المشاركين التفكير بأي سيناريوهات أخرى من شأنها أن تسمح لهم بالحصول على بيانات أخرى حول الفاك

 

 نشاط إضافي مترابط
 

سها بالنسبة  مّرروا على المشاركين نوعًا آخر من الفاكهة، واطرحوا عليهم السؤال التالي: ما هي البيانات المرتبطة بهذه الفاكهة والتي تعّد هي نف
 (4الحصول على البيانات التي نحتاج إليها )إلى قطعة الفاكهة األخرى. )للتطّرق إلى موضوع توحيد المعايير(. راجعوا أيضًا القسم المعنون 

 لتعرضوا على المشاركين مستهلكًا تقارنونه بالئحة المتغيرات وتناقشوا عملية جمع البيانات: 
من  ئمة"أنا مدير سوق خضار وفاكهة، وأوّد أن أقوم بطلبية ليمون من مزرعة أو من موّزع زراعي". علينا أن نحرص على أننا نجمع البيانات المال

 المدراء التخاذ القرار، وذلك باالستناد إلى نسبة معقولة من البيانات: 
 ما هي البيانات التي ستعود بالنفع على هذا المدير؟  ➢
 ما هي البيانات التي لم تعد مفيدة؟   ➢
 أيمكن جمع أي من البيانات من مصادر ثانوية؟ ➢
 ما هي البيانات التي يتعّين علينا جمعها بعد؟   ➢

 
 رالشكر والتقدي 

 

 FabRidersومنظمة تمرين مستوحى من منهاج ورش العمل الخاص باستراتيجية البيانات، ديرك سالتر، 
 

 



راشيل ييلز وهيذير ليسون
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Module 1: تُجمعالتيالبياناتأهميةإدراك 10 - 19

ما هي البيانات؟ 1-2



:ُتعّرف البيانات على أنها

محّددة، كالكميات، االسعار، المقاييس، التواريخ، وقائع
.أسماء األماكن واألشخاص، أو العناوين

ُتجمع معًا وتقّدم كمراجع أو حقائق وإحصاءاتكما أنها 
. بهدف تحليلها

M 1 | S ▷ 2 ما هي البيانات؟ 
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:يمكن للبيانات أن تؤدي إلى

ي، استراتيجية هيلين ويلش، مديرة قسم الرصد، والتقييم والمساءلة والتعلّم غي الصلبيب األحمر األميرك

digital.ifrc.orgالتحول الرقمي 
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→
مالمعلوماتالبيانات

ّ
القرارالتعل

→ →

http://digital.ifrc.org/


: من البيانات إىل المعلومات

.كّل مكاننجد البيانات في1.

.وتفتقر إلى المنطقفوضويةغالبًا ما تكون البيانات 2.

منّظمة، منّظمة، شبهيمكن للبيانات أن تكون في غالبية األحيان 3.
.  غير منّظمة ومعالجة

.بيانات ذات معنىفهي المعلوماتأما 4.

M 1 | S ▷ 2 ما هي البيانات؟ 
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: من البيانات إلى المعلومات

أو لهاوتحلي، ومعالجتهاالبيانات، تفسيرال بّد من 
.غنية بالمعلومات المفيدةلتصبح تقديمها
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Module 1: تُجمعالتيالبياناتأهميةإدراك 14 - 19



من البيانات الفوضاوية
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...إىل معالجة البيانات وتنظيمها
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الموقع مرجع التقييم

قييمموقع تلقّي الت

تاريخ استالم 

التقييم

الجنس بالنسبة

إلى التفاعل 

الحضوري وحين 

يقدم الشخص 

مالحظات التقييم

على استمارة 

التقييم

اللغة التي 

استخدمها مقّدم 

التقييم  

نوع التقييم، ييمقناة استالم التق

م تصنيف التقيي

بحسب مضمونه

القطاع

ما هو قطاع التدخل الذي 

ميشار إليه في التقيي

النطاق

تصنيف التقييم

تفاصيل التقييم

نقل التقييم الذي تمّ 

ر الحصول عليه بأكبر قد

من المصداقية وتقديم 

الشروحات التي من 

شأنها تسهيل فهم 

مضمونه

األهمية/ درجة األولوية

تحديد مستوى االولوية

الواجب االتفاق عليها ما

رصد بين لجنة التقييم وال

التابعة لجهة التنسيق

/ والمنّسق المسؤول 

المدير المسؤول في 

الصليب األحمر والهالل 

األحمر



...وصوال إلى تحويلها إلى معلومات
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الخدمات المرتبطة بالصليب األحمر/المستوى األول حالة طارئة / األهمية/ درجة األولوية

األولوية

القطاع

الملصقات بحسب العمود

في سكاراماغاسفي ريتسونا

المجموع النهائي

11عمليات اللجوء والمشورة القانونية

202444الرعاية الصحية السلوكية

44أخرى

11حماية

11الدعم النفسي واالجتماعي

9413إنقاذ

11إعادة الروابط العائلية

112ملجأ

توفير المياه وخدمات الصرف الصحي

والنظافة الصحي

61824

415091



أنواع البيانات

(10)ئة يرجى العودة أيضاً إلى وحدة علم البيانات والتقنيات الناش
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المواطن/ المجتمع

الرسائل عبر الهاتف/ الرسائل القصيرة◉

االيميل◉

االستطالعات◉

واتساب، فايسبوك، تويتر،)وسائط التواصل االجتماعي ◉

(انستاغرام

الصور، الفيديو، التسجيالت )وسائط الصوت والصورة ◉

(الصوتية

الحكومة

عدد السكان/ إحصاء◉

إحصاءات◉

بنية تحتية◉

اإلنفاق/الموازنات/الشؤون المالية◉

ملكية األراضي/ الشركات ◉

نوعية المياه/ مؤشر التلوث◉

المادي

جغرافي◉

بنية تحتية◉

أقمار اصطناعية/ جوي

قمر اصطناعي◉

طائرات من دون طيار/ جوي◉

مسح عبر المنطاد◉

التقنيات الجديدة والناشئة/ جهاز االستشعار

التقنية البيومترية◉

التقنية الجينية◉

الحركة◉

األرصاد الجوية◉

البيتكوين◉

تقنية الكتل المتسلسلة◉



نشكر متابعتكم
ميليسا الحاموش، ديرك سالتر ورائيل ييلز 
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أسئلة وأجوبة حول البيانات والمعلومات1-3
بورونديبقلم اسحق ندوريسيمبا، جمعية الصليب األحمر في 

M 1 | S ▷ 3 أسئلة وأجوبة حول البيانات والمعلومات
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مارس/ليتر من المياه في األول من آذار25تّم تلقي 

البيانات المعلومات
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مارس/ليتر من المياه في األول من آذار25تّم تلقي 

البيانات المعلومات
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أسئلة وأجوبة حول البيانات والمعلومات



إصابة بالكوليرا في القطاع 25تم اإلعالن عن 
فبراير /الصحي الجنوبي خالل شهر شباط

البيانات المعلومات
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أسئلة وأجوبة حول البيانات والمعلومات



إصابة بالكوليرا في القطاع 25تم اإلعالن عن 
فبراير /الصحي الجنوبي خالل شهر شباط

البيانات المعلومات
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أسئلة وأجوبة حول البيانات والمعلومات



جمع البيانات عبر الهاتف

البيانات

المعلومات

منهجية جمع المعلومات

أداة جمع المعلومات
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أسئلة وأجوبة حول البيانات والمعلومات



جمع البيانات عبر الهاتف

البيانات

المعلومات

منهجية جمع المعلومات

أداة جمع المعلومات
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Data PlaybookModule 1: Understanding how data matters 26 - 32

أسئلة وأجوبة حول البيانات والمعلومات



ليبر 60سائق شاحنة الصليب األحمر استهلك

ي من شباط
ي الثان 

 
اير/من الوقود ف فبر

البيانات

المعلومات

منهجية جمع المعلومات

أداة جمع المعلومات
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أسئلة وأجوبة حول البيانات والمعلومات



ليبر 60سائق شاحنة الصليب األحمر استهلك

ي من شباط
ي الثان 

 
اير/من الوقود ف فبر

البيانات

المعلومات

منهجية جمع المعلومات

أداة جمع المعلومات
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أسئلة وأجوبة حول البيانات والمعلومات



ء خالل الفصل الرابع من العام 265خضع  2017متطّوع للتدريب عىل تأمي   المالجر

البيانات

المعلومات

منهجية جمع المعلومات 

أداة جمع المعلومات
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أسئلة وأجوبة حول البيانات والمعلومات



ء خالل الفصل الرابع من العام 265خضع  2017متطّوع للتدريب عىل تأمي   المالجر

البيانات

المعلومات

منهجية جمع البيانات

أداة جمع البيانات
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أسئلة وأجوبة حول البيانات والمعلومات



مقارنة ما بي   البيانات والمعلومات

ه ووضعه ضمن إطار . تعّرف البيانات عىل أنها عنرص لم يتّم بعد تفسب 

:أمثلة

ي من شباط◄
ي الثان 

 
اير/الوقود المستهلك من قبل سائق شاحنة الصليب األحمر ف ليبر 60: فبر

ي الثالث من شباط◄
 
ي سلكها سائق الشاحنة ف

اير/المسافة التر كيلومبر 85: فبر

ها: المعلومات◄ بيانات يتّم تفسب 

ا خالل شهر شباط: مثال◄ اير/عدد حاالت اإلصابة بالكولب  فبر

وضع البيانات ضمن إطارها يمنح المعلومات الُمصاغة قيمة إضافية ◄

M 1 | S ▷ 3
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أسئلة وأجوبة حول البيانات والمعلومات



كمنشكر متابعت
اسحق ندوريسيمبا، جمعية الصليب األحمر في 

بوروندي
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أسئلة وأجوبة حول البيانات والمعلومات
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ما أهمية البيانات؟1-4



نحن نشهد ثورة البيانات
فهل نحن عىل استعداد 

للتعامل مع البيانات؟
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:يمكن للبيانات أن تؤدي إىل

ي، استراتيجية هيلين ويلش، مديرة قسم الرصد، والتقييم والمساءلة والتعلّم غي الصلبيب األحمر األميرك

digital.ifrc.orgالتحول الرقمي 

→
مالمعلوماتالبيانات

ّ
القرارالتعل
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→ →

http://digital.ifrc.org/


( i ) Source: go.ifrc.org
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1.000.000133.000.00065.972.150

التمويلمستلزمات التمويلالمستهدفون

حركة السكان في بنغالدش

أرقام أساسية

323961056723932023565

األشخاص الذين حصلوا 

على مواد غير عذائية

األشخاص الذين شملهم 

الدعم النفسي االجتماعي

األشخاص الذين شملتهم 

ت عملية توفير المياه وخدما

الصرف الصحي والنظافة

األشخاص الذين شملهم 

تأمين الدعم للمسكن

تقرير االتحاد : المصدر

الدولي لجمعيات الصليب 

رقم والهالل األحمراألحمر

أغسطس /، آب68

2021سبتمبر /وأيلول

تقرير االتحاد : المصدر

الدولي لجمعيات الصليب

رقم والهالل األحمراألحمر

أغسطس /، آب68

2021سبتمبر /وأيلول

تقرير االتحاد : المصدر

الدولي لجمعيات الصليب

رقم والهالل األحمراألحمر

أغسطس /، آب68

2021سبتمبر /وأيلول

تقرير االتحاد : المصدر

الدولي لجمعيات الصليب

رقم والهالل األحمراألحمر

أغسطس /، آب68

2021سبتمبر /وأيلول

http://go.ifrc.org/


البيانات جزء من قيادتنا

لمحلية يضّم االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، كّل من األمانة العامة، المنظمات ا
والمتطّوعين

.  دًا إلى األدلةنهدف إلى أن نصبح منّظمة تعمل استنادًا إلى البيانات المقدمة لها وتتخذ قراراتها استنا
ت العالمية التي فالتحّول الرقمي يفسح المجال أمام الجهود اإلنسانية التي نبذلها بأن تتصّدى للتحديا

.  نواجهها
(2030للعام يرجى العودة إلى استراتيجية االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر)
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األحمر نموذج النضج الرقمي الخاص باالتحاد الدوىلي لجمعيات الصليب
والهالل األحمر

ة التحّول الرقمي   من مسير
ً
 اإللمام بالبيانات جزءا

ّ
ضّمن نموذج ويت. يعد

:  النضج الرقمي ثالث خطوات أساسية

–وى البدء مست)اعتماد تقنية المعلومات المطلوبة وتشغيلها 1

1)

مبادرة القيادة إىل توجيه الخدمات الرقمية، زيادة قدرة2

ن )األنظمة  (3-2المستويير

اف با3 ي قلب الثقافة، واالعير
ن

ات جعل الخدمات الرقمية ف لخير

ي إطار تطبيق التقنيات الناشئة 
ن

ن )ف (4-3المستويير

3الخطوة 

↑

2الخطوة 

↑

1الخطوة 

5المستوى 

4المستوى 

3المستوى 

2المستوى 

1المستوى 

مستوى البدء
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ً
الرقمية أداة تجعل التغيير ممكنا

Credit: Heather Lesson, Liselot Kattemölle

األزمة المناخية والبيئة
.األحمروالهاللاألحمرالصليبلجمعياتالدولياالتحادوحركةالمتطوعينحشد
.التحّملعلىالمجتمعقدرةلدعممبكرةتحذيراتتقديم

.االستراتيجياتعلىالقيمينوإبالغاألثروتقييمالجودة،ذاتالمحليةالبياناتمنمزيدعلىالحصول

ة األزمات والكوارث المتغّير
.للمجتمعاتالحياةبإنقاذكفيلةمعلوماتتقديم
.القراراتاتخاذعلىللقّيمينرقميةومعلوماتبياناتتأمين
.للشفاءوالتماثللهاواالستجابةللكوارث،االستعدادعنللتبليغوالشركاءالشبكةتقدمهاالتيالجودةذاتالبياناتاعتماد

الثغرات المتنامية عىل صعيد الصحة والعافية
.المهاجرينوحاجاتوأنماطها،الهجرةاتجاهاتتحليل
.أقربائهممعتواصلعلىالمهاجرةوالمجتمعاتالمهاجرينجعل
.المجتمعاتإلىالخدماتتقديم
.المهاجرينعلىالرقميةالمخاطرمنالحدّ 

الهجرة وأزمة الهوية
.المهاجرينوحاجاتوأنماطها،الهجرةاتجاهاتتحليل
.أقربائهممعتواصلعلىالمهاجرةوالمجتمعاتالمهاجرينجعل
.المجتمعاتإلىالخدماتتقديم
.المهاجرينعلىالرقميةالمخاطرمنالحدّ 

القيم، النفوذ والدمج
.تنسيق العمل بين المنظمات على اختالف وظائفها وتبني ثقافة مشتركة

.التواصل ومشاركة المخاوف، واألفكار، والمعرفة والمهارات

.العمل بالتعاون مع القيمين على تكنولوجيا المعلومات

↑  
 
ل الرقمي ممكنا خطوات تجعل التحور ↑
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اإللمام بالبيانات مختلف عن امتالك مهارة العمل عىل البيانات

ي تعتمد ثقافة البيان"
ة بالبيانات هي المنظمة الت  ات ولها المنظمة الملمر

ي . رؤية قوية حول المستقبل
 
يفتقر معظم األشخاص الذين استثمروا ف

 لذلك
 
."هذه الرؤية إىل مهارات تحليل البيانات وقد ال يحتاجون أبدا

معهد البيانات المفتوحة: المصدر
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ما هو اإللمام بالبيانات

ف اإللمام بالبيانات عىل أنه المفهوم الذي يشتمل عىل " عرر
ُ
ي

 االجتماعية الالزمة لكي 
المهارات، والمعرفة، والمواقف، والبت 

"تتمكن مختلف الشعوب من استخدام البيانات

مدرشة البيانات: المصدر
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؟ ي اإللمام بالبيانات بالنسبة ىلي
ماذا يعنن

الدور

تخطيط، رصد، / عمليات/إدارة داخلية
الصحة/التقييم ورفع التقارير

تقديم المشاريع مع معلومات حول المنتجات 

خدمة عدد أكبر من األشخاص مع بذل جهد أقل  

تحليل البيانات بشكل ممتاز، ووصفها بشكل سرديالتسويق

عاتالتواصل العالمات التجارية وجمع التير

دواتها ضمان زمن استجابة أرسع، تقييم منتجات البيانات وأتكنولوجيا المعلومات 

ن البنية التحتية ودعمها، تأمير

ي التدريب
، ورش العمل والتدريب التقنن ي

ونن ن التعليم اإللكير تأمير

ي أكير دقة، تعزيز قدرات الموظفاإلدارة اتيجر ، تخطيط اسير ن ير

وتطوير المنظمة

امج، وتقييمخدمة المجتمع استهداف أكير فعالية، تقديم للير
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المهام 



ن عىل اإللمام بالبيانات كير الفوائد المحتملة للير

التعاون/ العمل الجماعي ➢

الشفافية/ تعزيز المساءلة ➢

(إعادة االستخدام، خفض االزدواجية)ضمان الفعالية التنظيمية ➢

تحّسن عىل الصعيد الماىلي ➢

تحّسن عىل صعيد الشمولية الرقمية➢

المهارات/ الكفاءات➢

دعم أهداف التحول الرقمي الخاصة بالمنظمة➢
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؟"توافق البيانات"كيف يمكننا أن نثبت 

ي االتحاد الدوىلي لجمعيات الصليب األحمر
 
 من المعايّي لقياس توافقف

 
:البياناتوالهالل األحمر، نعتمد عددا

كيف يمكن دمج معايير توافق البيانات ضمن أطر العمل القائمة؟ 

والهالل األحمرنموذج النضج الرقمي الخاص باالتحاد الدوىلي لجمعيات الصليب األحمر➢

م (PMER)عمليات التخطيط والرصد والتقييم ورفع التقارير ➢
ّ
(MEAL)، و الرصد، والتقييم والمساءلة والتعل

ء➢ التغير المفاجر

تقييم القدرة التنظيمية وعملية التوثيق➢

امج➢ تخطيط الير

الكفاءات➢
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 البيانات
ّ

خط

ز الناس حين نتطّرق إلى موضوع البيانات، غالبًا ما يركّ ➢
ات على المهارات، واألدوات وخطوات عملية تقديم منتج

.البيانات كمجموعة البيانات على سبيل المثال

فهو مثال على مهارات االستعداد " خط البيانات"أما ➢
وتة من لقراءة البيانات، إذ نمتلك جميعًا مستويات متفا

.  المعرفة

( i ) Source: School of Data
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اإليجاد

الحصول

التدقيق

التنظيف

التحليل

التقديم

http://schoolofdata.org/


مهارات الدعم : فرق البيانات المرتبطة بالشؤون اإلنسانية

األعمال اإلنسانية

ضمان التنسيق➢
أعمال التقييم➢
التخطيط التشغيلي➢
تطوير القوائم/ األعمال اللوجستية ➢
الحّد من خطر حدوث الكوارث➢
االستعداد للردّ ➢
اإلنقاذ واستعادة العافية عقب الكوارث➢
مجاالت التركيز المحورية➢
ند الدمج االجتماعي، والصحي والدمج المست➢

على أساس النوع االجتماعي

الشبكة 
العمالء➢
الوكاالت اإلنسانية➢
وكاالت التنمية➢
الوصول إلى األشخاص ➢

الماهرين، ومدراء المعلومات، 
ومدراء قواعد البيانات، ومحللي

البيانات
الشركات التجارية➢
حون المستثمرون، والكفالء والمان➢

مهارات األعمال
القيادة➢
التخطيط االستراتيجي لألعمال➢
التسويق والمبيعات➢
العالقات مع العمالء➢
إدارة الموظفين والموارد البشرية➢
اإلدارة➢
مخاطبة الجمهور➢
حّل المشاكل➢
مهارات الشؤون المالية والمحاسبة➢
مهارات التفويض➢
تحفيز الفرق ➢

المهارات الشخصية
، تفاعىلي ➢ ي اتيجر ، شخص اسير

ي 
خالق، مبتكر وتعاونن

فضوىلي حيال البيانات➢

الرغم تمتع بالقدرة عىل التأثير ب➢
من افتقاره للسلطة

قدرة عىل حّل المشاكل➢

ق للشبكة➢ مبتكر/ مخير
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نية المهارات التق: فرق البيانات المرتبطة بالشؤون اإلنسانية

رياضيات 
وإحصاءات

التعلم على ➢
اآلالت

وضع النماذج ➢
االحصائية

التعّلم الخاضع➢
لإلشراف وغير 

الخاضع 
لإلشراف

إحصاءات ➢
إلكترونية

يالجبر االرتباط➢

إدارة البيانات

وضع نماذج للبيانات➢

جمع البيانات➢

نقية البيانات وتنظيفها➢

SQLقاعدة البيانات، لغة ➢
مجية، ولغة  NOSQLالير

مجية الير

قواعد البيانات المتوازية ➢
وازيومعالجة البيانات بشكل مت

معايير البيانات المفتوحة ➢

تصدير البيانات➢

Hadoopأدوات 
Hiveو

إدارة المعلومات➢

نظام المعلومات ➢
الجغرافية 
والتخطيط

منهجية المسح➢

تحليل البيانات➢

إيجاد مجموعات ➢
البيانات 

واستخدامها

مجة الير

أسس علوم الكمبيوتر➢

امج المساعدة ➢ لغة الير
، Python: مثال)
(javascriptو

امج ➢ ة رموز الير فلير
(D3.js: مثال)المساعدة 

تطوير شبكة الويب➢

ي مجال الخدمات➢
ن

ة ف خير
ونية مثل خدما ت اإللكير

أمازون االلكرونية

ةالتواصل والوسائط البرصي
مهارات رسد القصص➢

ترجمة المعلومات ➢
إىل المستندة إىل البيانات

قرارات وأعمال

ةألواح التحكم التفاعلي➢

معلومات مصّورة➢

تصاميم فنون برصية➢

ر معرفة بأدوات التصوي➢
كالجداول، وبرنامج 

Adobe
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2017و2007أنواع الحاالت الطارئة في إفريقيا بحسب مستوى خطورتها ما بين العامين 

حالة الطوارئ

بسيطة حالة الطوارئ

استجابة الحركة

حالة الطوارئ

بسيطة حالة الطوارئ

استجابة الحركة



كمنشكر متابعت
ميليسا الحاموش، هيذير ليسون
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 تجسيد البيانات 5 - 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هدف من خالل هذا التمرين إلى جعل الفرق المشاركة في التدريب تدرك أهمية البيانات  ن
ودورها في االستجابة اإلنسانية. ومن أبرز الطرق لإلجابة على هذا السؤال تجسيد 

البيانات )أي منحها صفة بشرية( وتحديد ما الذي تريده البيانات منكم وما الذي تستطيع  
 فعله لكم. 
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 أشخاص  10: شخصان إلى عدد األشخاص ➢
 دقيقة  40: الوقت ➢
 : سهل إلى متوسطمستوى الصعوبة ➢
 د يمكن مشاركته والتدوين عليه. : منصة اجتماعات افتراضية، مستنفتراضياالاالجتماع مواد  ➢
 أوراق مالحظات الصقة، أقالم تمييز لوح قالب/ دفاتر،  :الحضوري مواد االجتماع  ➢

 
 

  التمرين

 دقيقة(  25الجزء األول: االكتشاف ) 
ن يعرض  يتمحور الهدف من هذا التمرين حول دفع الفرق إلدراك أهمية البيانات ودورها في االستجابة اإلنسانية. وللقيام بذلك، يفترض بالميّسر أ

فريق على المشاركين في ورشة العمل مفهوم تجسيد البيانات، أي اعتبارها شخصًا عوضًا عن اعتبارها غرضًا عشوائيًا. ومن هنا، يمكن تقسيم ال
 إلى مجموعات صغيرة، وتعيين شخص من كّل مجموعة يؤدي دور البيانات. ويتعّين على باقي أعضاء الفريق أن يحاولوا مصادقة "البيانات" عبر

 طرح سلسلة من األسئلة عليها:   

 للمساعدة في أداء دور البيانات، إليكم بعض الخصائص التي تمّيز البيانات في إطار تجسيدها:

 البيانات بمساعدتكم على تعزيز االستجابة اإلنسانية ترغب  ➢

 ترغب البيانات بأن تكون مصدرًا يمكنكم االعتماد عليه بسهولة ➢

 ترغب البيانات بأن تحّل مشاكلكم ➢

 ترغب البيانات بأن تدعم قدرتكم على التعّلم ➢
 

 السؤال: ما هي البيانات؟
)مثال: الموقع، االسم، اللغة، المرجع الرئيسي، المرجع الثانوي، إلخ(؟ ما هو نوع هذه البيانات  ما هو مصدر البيانات أسئلة فورية وتفسير: 

 )رقم، نص مكتوب، إحداثيات جغرافية، إلخ(؟ 
 
 

 السؤال: ما الذي تريده البيانات من المجموعة؟ 
سئلة التي يتلقاها. ومن هنا، اطلبوا من  يفترض بالشخص الذي يؤدي دور البيانات أن يطلب توضيحات على األأسئلة فورية وتفسير: 

ها والسبب الذي دفعهم للحصول على المعلومات. بعدها، يمكن للشخص الذي يؤدي دور  وناألسئلة التي يطرح واالفريق أن يشرحأعضاء 
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 البيانات أن يرشد الفريق عبر تقديم الئحة من العناصر التي من شأنها التأكيد بأن كّل األفرقاء يعملون لتحقيق الهدف نفسه.  

 

 السؤال: ما الذي تريده البيانات من المجموعة؟ 
ما هي األسئلة التي أجاب عنها الشخص الذي يؤدي دور البيانات وما هي الثغرات المتبقية؟ اطلبوا من الفريق أن يحاول سّد   أسئلة فورية وتفسير:

 هذه الثغرات عبر طرح أسئلة واضحة على الشخص الذي يؤدي دور البيانات. 
 

 دقيقة( 15الجزء الثاني: المناقشة )
التي أثرت فيها البيانات على مشروعهم، وما إذا كانت البيانات قد أسهمت في حّل أي من المشاكل أو  انهوا التمرين بمناقشة حول الطريقة 

الصعوبات التي واجهها الفريق. تساعد هذه المناقشة الفريق على إعادة تقييم ما إذا كان بالحري بهم طرح أسئلة مختلفة للوصول إلى هدف  
 أفضل. 

 

 الشكر والتقدير
 

 اقترحت كّل من آنا كوبر وهايزل كارتر هذا التمرين، وقد تولى كّل من ميليسا الحاموش وديرك سالتر تطويره. 
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انعدام   حاالت 6 - 1
 البيانات

 
 
 
 
 

 

ماذا يحصل إن وجد فريق نفسه في وضع ال يمتلك فيه أي  
بيانات. في عالمنا اليوم، هذا السيناريو مستبعد للغاية. إال أّن  
عرض هذه الحالة غير المحتملة والفرضية سيسهم في دفع  
الفرق إلى التعّمق في التفكير ومناقشة أهمية البيانات على  

 صعيد عملهم في االستجابة اإلنسانية. 
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 أشخاص  8: شخصان إلى عدد األشخاص ➢
 دقيقة  40-30: الوقت ➢
 : سهلالصعوبةمستوى  ➢
 )لالجتماع الحضوري( ومستند يمكن مشاركته )لالجتماع االفتراضي( ، أقالم تمييزلوح قالب :مواد االجتماع الحضوري  ➢
 د يمكن مشاركته والتدوين عليه. : منصة اجتماعات افتراضية، مستنفتراضياال مواد االجتماع ➢

 
 

 التمرين
 

 الجزء األول: االكتشاف 
قد يكون من المثير لالهتمام أن يبادر الميّسر يمكن للفرق أن تعمل بشكل جماعي على حّل هذا التمرين أو يمكن تقسيمها إلى مجموعات. 

هذا إلى تقسيم الفريق إلى مجموعات، وذلك لمناقشة المقاربات المختلفة والخالصات التي تتوصل إليها كّل مجموعة. أما بالنسبة إلى سيناريو 
 رين، فيمكن للميّسر انتقاء واحد من الخيارين أدناه:  التم

تحضير مشروع افتراضي مألوف لحالة قد يمّر بها الفريق )مثاًل: توزيع حصص غذائية، االستجابة لزلزال، إلخ( مع طرح الخيار األول: 
 عراقيل على الفريق )مثال: انعدام البيانات(.

ن عملوا عليه أو مشروعًا مألوفًا بالنسبة إليهم. ثم اطلبوا منهم التفكير كيف كان بوسعهم العمل قدموا للفريق مشروعًا سبق أالخيار الثاني: 
 على هذا المشروع في ظّل انعدام أي بيانات متاحة أمامهم. 

يام به قد يواجه الفريق صعوبة في إيجاد المقاربات للتطرق إلى السيناريو المطروح بغياب أي بيانات. اطلبوا منهم أن يدّونوا ما بمقدورهم الق
 من دون امتالك بيانات وكم سيكون من الصعب أو السهل تحقيق النتائج المرجّوة.  

 
 

 الجزء الثاني: المناقشة 
ت  ما إن يفّكر الفريق في مستوى صعوبة العمل على مشروع وسط انعدام البيانات، اطلبوا منهم مقارنة مستوى صعوبة هذه الحالة في حال تواجد

 البيانات. وبعدها، بادروا إلى فتح المجال للمناقشة عبر توجيه األسئلة التالية للفريق: 

 روع مقارنة بوجود البيانات؟ السؤال: كيف أثر انعدام وجود البيانات على المش

 السؤال: ما مدى تأثير وجود البيانات على نجاح المشروع أو فشله؟   
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 نشاط إضافي مترابط
 

 اتخاذ القرارات؟يمكنكم طرح المزيد من االسئلة، ومنها: ما تأثير البيانات على عملية 

 ( 8-2) مشاركة قصص واقعية حول موضوع البياناتاالستعانة بمستند يمكن للميسرين توجيه المناقشة عبر 

 

 الشكر والتقدير

 اقترحت هايزل كارتر هذا التمرين، وقام كل من ميليسا الحاموش وديرك سالتر بتطويره وتنقيحه.
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