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القرارات استنادًا إلى اتخاذ 
 البيانات 

 
 
 
 
 
 
 

 

في كل يوم تقريبًا، يتخذ العاملون في الشأن اإلنساني قرارات استنادًا إلى البيانات.  
استراتيجية التحّول الرقمي الخاصة باالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر وتمنح 

األولوية لموضوع اإللمام بالبيانات وتعتبره عنصرًا أساسيًا يضفي على االستجابة  
االنسانية مزيدًا من الفاعلية والفعالية. فبناء ثقافة البيانات يقتضي دعم "توافق 

ما  ل طويل األمد داخل المنظمة. انات" ما يؤدي إلى تحوّ البيانات" وتحسين "اإللمام بالبي
مستندة أكثر إلى  و  مستنيرة  السبيل لتحسين قراراتنا باالستناد إلى البيانات وجعلها

ومنها توافق  البيانات؟ هناك عدد من التعقيدات التي تشوب عملية اتخاذ القرارات، 
النسبة إلى الجمعيات الجمعيات البيانات داخل المنظمات، وعملية التحّول الرقمي.  فب

 الوطنية، يعّد توافق البيانات فرصة لدعم القيادة المحلية.  
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 أسئلة تُطرح في هذه الوحدة 
 كيف نستطيع استخدام البيانات التخاذ القرارات؟ ➢
 ؟محلياً منهجيات العمل  لتكييفما هي بعض األساليب  ➢
 ؟وترك األثركيف يمكن لمتخذي القرار استخدام البيانات للتفاوض  ➢

 

 أهداف التعلّم 
 اكتشاف مختلف عمليات اتخاذ القرار. ➢
 إدراك الدور المحتمل الذي يمكن للبيانات أن تؤديه خالل عملية اتخاذ القرار.  ➢
 اإللمام بها.القرار و مراعاة مختلف الحاجات المطروحة والتعقيدات التي تحيط بعملية اتخاذ  ➢
 

 مواضيع الوحدة 
 تعريف عملية اتخاذ القرارات/ القرارات المستندة إلى البيانات بالنسبة إلى المعنيين جميعهم ➢

 من يتخذ القرار بذلك؟  –استخدام البيانات في العمليات اليومية  ◉

 استخدام البيانات التخاذ القرارات التكتيكية ◉

 ات االستراتيجية استخدام البيانات التخاذ القرار  ◉

 عملية اتخاذ القرارات استنادًا إلى البيانات  ➢

 تحسين منهجيات العمل بواسطة البيانات المحلية ◉

 عدم اتخاذ القرارات قبل االطالع على البيانات  ◉

 اتفهم الجهة التي تتخذ القرار  ◉

 الحذر من تحّيز التأكيد ◉

 مراعاة األشخاص ◉

 أهي صحيحة؟  –التحّقق من صحة البيانات  ◉

 كيف نستمر بالتعلم بعد اتخاذ قرار معين؟ تشجيع القادة على اتخاذ القرارات استنادًا إلى البيانات ➢

 التأثير باستراتيجية البرنامج  ◉

 إشراك القادة في حوار موّجه حول وضع البيانات وأهميتها  ◉

 تعقيد مختلف مستويات البيانات  ➢

بدءًا من البيانات، مرورًا بالسياسات والحاجات االجتماعية والتنظيمية، إلى   - تعقديات مستلزمات اتخاذ القرارالتعامل مع  ◉
 المعلومات الزائدة.

 ما هي األدلة؟ ِلَم وِلَم ال؟  ◉

 من السؤال إلى الجواب  ◉
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 طرق العمل
 

 اقتراح لعملية مفّصلة لتحقيق األهداف التعّلمية 
  ؟ما هي األدلة( ومراجعة المستند المعنون 9-9) وضع البياناتللتفكير بسبل اتخاذ القرارات استنادًا إلى البيانات، يمكن البدء بمراعاة  1

الجلستين اللتين تنظمان مع كبار متخذي القرار والموظفين أن تساعد على تحديد الخطوات التالية الواجب خوضها (. يمكن لهاتين 9-1)
 (.2)التنشئة على ثقافة البيانات الرقمي. كما يمكن االطالع على الوحدة الثانية من هذا الكتيب والمعنونة  في مسيرة البيانات والتحول

مع عرض باوربوينت المرافق  ( 5-9) اتخاذ القرارات استنادًا إلى البياناتلمعرفة كيفية اتخاذ القرارات، يمكن للفرق التفكير بتمرين  2
(. وفي نهاية ورشة العمل، يمكن للمشاركين مراجعة هذا المستند المعنون  12-9) التخاذ القرارات الواجب توّفرهاالمعلومات والمعنون 

 (. 4-9)إلى البيانات  استناداً قرارات الأفضل الممارسات التخاذ 

ات  على صعيد عملنا اإلنساني، فإن منح البيانات طابعًا محليًا وانخراط المجتمع فيها هما أولويتان رئيسيتان. فما السبيل إلشراك المجتمع 3
 المحلية والتعلم منها أثناء اتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات؟ يمكن لهذا التمرين والمستند المرفق به مساعدة الفرق على الحصول على

 إشراك المجتمعات المحلية في مشاريع البياناتكار لمناقشة هذا الموضوع والتخطيط للجهود الالزمة لتحقيق هذه األولويات. التمرين: أف
 (.  6-9)  قائمة تدقيق لتكييف منهجيات البيانات محلياً (، والمستند: 9-7)

ين ومتخذي القرار التواصل واإللمام بالبيانات. ومن هنا، فإن تمرين تحّين الفرصة الستخدام البيانات التخاذ القرارات يستلزم من الموظفإن  4
( مفيد لبناء فهم مشترك ودعم استخدام البيانات كجزء من عملية اتخاذ القرارات. كما يفترض 10- 9)والتفاوض مع القادة طرح األسئلة 

( . لذا، ننصح بمشاركة هذا المستند بعد 4-9)أفضل الممارسات التخاذ القرارات استنادًا إلى البيانات بالفرق أن تطلع على مستند 
 االنتهاء من العمل على التمارين إفساحًا في المجال أمام إجراء مزيد من المناقشات.

دًا إلى البيانات. وفي هذا اإلطار، يقّدم هذا المستند من أهم نواحي اتخاذ القرارات استنادًا إلى البيانات تقييم القرارات التي نتخذها استنا 5
لقراراته المستقبلية،   والهالل األحمر االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمرطريقة لالستمرار بالتعلم من قراراتنا، وتحسين طريقة اتخاذ 

ى ما سبق، ولمن يهمهم هذا الموضوع بشكل خاص،  (. وباإلضافة إل11-9)كيف نستمر بالتعلم من قراراتنا؟ عبر هذا المستند المعنون 
(  3- 9)  2030البيانات، القرارات واستراتيجية العام يمكن االطالع على هذا التقرير للحصول على معرفة أكثر عمقًا حول الموضوع: 

 (. PDF)ملف 
 

 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 
 ( 9-9) البيانات وضع ➢

 ( 11-9)كيف نستمر بالتعلم من قراراتنا؟  ➢

  (7-9) إشراك المجتمعات المحلية في مشاريع البيانات ➢
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 مخططات ورش العمل والجلسات 
 خبرات تعلمية اجتماعية أطول 

 (2- 9) ؟عمليات اتخاذ القرار المستندة إلى البياناتدعم ل ما السبيل ➢
 ( 5-9) اتخاذ القرارات استنادًا إلى البيانات ➢
 ( 8-9) منهجيات البيانات محلياً  تكييفتمرين حول  ➢
 ( )تمرين(10-9التفاوض مع القادة ) ➢
 

 مجموعة شرائح العرض
 

 العروض التي سيتّم استخدامها و/أو تعديلها 

 ( 1-9) ؟األدلة  ما هي ➢

 ( 12-9) التخاذ القرارات الواجب توّفرهاالمعلومات  ➢

 

 قوائم التدقيق/ المنشورات/ المواد 
 

 
 خبرة التعّلم ب الخاصةلتوثيق العناصر األساسية 

 ( PDF( )ملف 3- 9)  2030البيانات، القرارات واستراتيجية العام  ➢
 ( )مستند( 4-9)أفضل الممارسات التخاذ القرارات استنادًا إلى البيانات  ➢
 ( )مستند(6-9) منهجيات البيانات محلياً  لتكييفقائمة تدقيق  ➢

 

 الخطوات التالية
 الوحدات األخرى المرتبطة بالموضوع والمندرجة ضمن إطار كتّيب البيانات هذا مع المضمون المقترح:  

 (  2)التنشئة على ثقافة البيانات  ➢

 (6) فهم البيانات وتحليلها ➢

 
 الشكر والتقدير

 

كتيب االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر، النسخة األولى من و  أوالف ستينبيرغن، مارغاريتا غريفيث، رانيا أليركسوسي، هيذير ليسون 
 ت والمساهمون في النسخة بيتا من كتّيب البيانا

 
 
 
 
 

 



9 - التعريف باألدلة1
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:إىليمكن للبيانات أن تؤدي

، استراتيجية قسم الرصد، والتقييم والمساءلة والتعلّم في الصليب األحمر األميركيهيلين والش، مديرة 

 digital.ifrc.orgالتحول الرقمي 
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→
مالمعلوماتالبيانات

ّ
اتخاذ القرارالتعل

→ →



التعريف باألدلة

تتخىط البيانات حدود األرقام أو اإلحصاءات إذ يمكن أن تكون مجموعة من البيانات، المالحظات، سجالت 
.المقابالت، أو الصور

 األدلة 
ّ
 لالستعمالمعلوماتأو وقائعتعد

 
 أو صالحا

 
اح صحيحا .تشير إىل ما إذا كان المعتقد أو االقير
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...األدلة هي 

يالذالسببحوللالختبار الخاضعةالنظرياتمنمتناسقةمجموعة

ّ عملبنجاحاالعتقاد إىليدفع رياتبنظمدعوم(فكرةأو نظرية)معيرّ

.وتنقيتهاالنظرياتهذهلتثبيتراسخة

:عب  األدلةإىلالوصوليمكن
توقعهيمكنالتغيير مننوعأي–التغيير نظرية➢
(والنوعيةالكمية)البيانات➢
المعرفةاإلطار،➢
.وتنقيتهاواختبارها،المعطيات،صحةمنالتحققعىلالقدرة➢
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األدلة الخاصة بكم
ي أثرت فيها األدلة عىل اتخاذ قر 1.

ار ما؟أتستطيعون مشاركتنا بعض األمثلة المحددة عن الطرق التر

كيف نستطيع االستمرار بالتعلم بعد اتخاذ قرار ما؟-2
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→
مالمعلوماتالبيانات

ّ
اتخاذ القرارالتعل

→ →

 digital.ifrc.orgقسم الرصد، والتقييم والمساءلة والتعلّم في الصليب األحمر األميركي، استراتيجية التحول الرقمي هيلين والش، مديرة 



دليل حول األشخاص الذين ساعدهم االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر: مثال

https://data.ifrc.org/fdrs: المصدر

والهالل األحمرلقد أّمن االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر
بنك البيانات : المصدر)مليون شخص 305االستجابة الصحية لنحو 
ات يرجى العودة إلى موقع بنك البيان)، (2022، الشامل الخاص باالتحاد

(.الشامل الخاص باالتحاد للحصول على المعلومات األحدث
البيانات لقد تم الحصول على البيانات والتأكد من صحتها من قبل بنك

ك البيانات فقد جمع فريق بن. الشامل الخاص باالتحاد والجمعيات الوطنية
الشامل الخاص باالتحاد المعلومات وقّدم األدلة الشاملة حولها على

.موقعه اإللكتروني

M 9 | S ▷ 1 ما هي األدلة؟

Data Playbook Module 9:  
 
البياناتإلىاتخاذ القرارات استنادا 13 - 19

https://data.ifrc.org/fdrs


إحصاء األشخاص

المصدر، جدول )Everyone Counts Reportلمعرفة المزيد حول هذه اإلجراءات، يرجى العودة إلى تقرير 
(2021البيانات من بنك البيانات الشامل الخاص باالتحاد، 

اء تتبع الجمعيات الوطنية إجراءات معينة إلحص
ها وهي تطلع على المعلومات وتدقق في. الناس

فروع أخرى ومع / بالتعاون مع وحدات محلية
.جمعيات أخرى 

وتتعاون المكاتب اإلقليمية واالتحاد الدولي 
ًا لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر أيض

.  للتدقيق في هذه البيانات
وقد ومع الوقت، تّم صقل عمليات إحصاء الناس،

مح بات لدينا مواد تعليمية وإجراءات تدقيق تس
بيانات وحدها ال. بتقديم البيانات األكثر دقة كأدلة

وقع بنك التي تّم التدقيق من صحتها ينشر على م
.البيانات الشامل الخاص باالتحاد

.  وتستخدم هذه البيانات أيضًا للتحليل
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من األبحاث إىل العمل

والهالليستخدم كّل من االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر
تحاد األحمر والجمعيات الوطنية أدلة بنك البيانات الشامل الخاص باال 

.  Everyone Counts Reportوتقرير 
كما . وتهدف هذه البيانات إلى نشر التوعية حول انخراط المتطوعين

.جية والسياساتأنها نتيجة رئيسية مستخدمة كدليل للتأثير في االستراتي
ت المكيفة ترفع البيانات والتحاليل إلى متخذي القرارات لوضع السياسا

.وفق اإلطار ولتنفيذ األعمال المرتبطة بها
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ة كوروناالتقارير العالمية لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر حول االستجابة لجائح

التقارير العالمية لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر حول االستجابة لجائحة كورونا
طريقة العمل➢

.استخدام العمليات واألدوات المعتمدة من قبل فريق عمل بنك البيانات الشامل الخاص باالتحاد وإضافة غيرها◉
(أشهر4أشهر، عوضًا عن مرة كل 3مرة كل )زيادة وتيرة جمع البيانات ◉
مقاربة الشبكة➢

ل األحمر إلجراء والهالالعمل بالتعاون مع فريق عمل منصة العمليات العالمية التابع لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر◉
مسح ونشر البيانات

جميع البياناتوالهالل األحمر دورًا أكبر في عمليةكان للمكاتب اإلقليمية التابعة لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر◉
تّم إشراك مئات األشخاص في عملية جمع البيانات الحديثة وذات الجودة ◉
األثر➢

بلدًا عن النفقات والحاجة إلى االستجابة170تحدثت التقارير في ◉
البيانات المستخدمة من قبل كبار القادة، الجهات المانحة والموظفين◉
، مع تحليل شامل حولها في العام Everyone Counts" إحصاء الجميع"ستنشر النسخة الخاصة بجائحة كورونا من تقرير ◉

لالطالع على البيانات الخاصة بحاالت الطوارىء وسط جائحة GOيمكن أيضًا العودة إلى منصة العمليات العالمية . 2022
كورونا
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GOمنصة العمليات العالمية 
الخاصة باالتحاد الدولي 

لجمعيات الصليب 
:  والهالل األحمراألحمر

جائحة كورونا

البيانات )GOمنصة العمليات العالمية : المصدر
(الخاصة بجائحة كورونا
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ي األدلة
ّ
التشكيك ف

؟مستند إلى األدلةكيف نستطيع التأكد من أن عملنا اإلنساني ➢
التي ألدلةاوسط هذا العالم المعّقد والسريع التغير الذي نحيا فيه، ما هي ➢

بر خطأ يمكننا أن نثق بها، والسيما بأن ما كان صحيحًا باألمس بات يعت
اليوم؟ 

ّت حين تمر الوقائع واألرقام بساألدلة موثوق بها إلى أي حّد تصبح ➢
رات مستويات من الروتين اإلداري وتخضع للمصالح المتنافسة، والخب

المتفاوتة والرؤى المتغايرة؟
لنتائج اأو توقع نجاح المشروع كيف يمكن ألي نوع من األدلة أن يسهم في ➢

؟التي قد تنجم عن سياسة معينة
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منشكر متابعتك
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ما السبيل لدعم  2 - 9
عمليات اتخاذ القرار  

 المستندة إلى البيانات؟ 
 
 

 

تكثر العوامل التي تؤثر على عملية اتخاذ القرار وتوّجهه. فنحن نهدف إلى 

اتخاذ قرارات مستنيرة قدر اإلمكان. كيف نستطيع دعم هذه المنهجية؟ ما  

 هي أفضل الممارسات أو الدروس المستقاة؟  
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 شخًصا  30إلى  4من : عدد األشخاص ➢
 دقيقة  60: الوقت ➢
  سهل: مستوى الصعوبة ➢
 د يمكن مشاركته والتدوين عليه. اجتماعات افتراضية، مستن: منصة مواد االجتماع االفتراضي ➢
 لوح قالب/ لوح إلكتروني، أوراق مالحظات الصقة، أقالم حبر. : مواد االجتماع الحضوري  ➢

 

 التمرين
 

 دقائق(   10الجزء األول: ) 

ن ضمن المنظمة. اقترحوا على المشاركين تقديم بعض الرسوم الخالقة أو الرسوم  أطلبوا من المشاركين أن يعرضوا كيف تّم مؤخرًا اتخاذ قرار معيّ 
العمل  البيانية. فالهدف من هذا التمرين هو تمثيل صعوبة أطر اتخاذ القرارات وتعقيدها، مع الطلب من المشاركين التفكير بالمتغيرات. يمكنهم  

 بشكل فردي أو ضمن فرق من شخصين.  
 

 دقيقة(   15ظهار أنواع عمليات اتخاذ القرار )الجزء الثاني: شرح وإ 

العامة ويناقشوا أنواع عمليات اتخاذ القرار    أطلبوا من المشاركين أن يعرضوا أمثلتهم بإيجاز. ومن ثم اطلبوا منهم أن يتحدثوا ضمن الجلسة 
 المعتمدة.

 االستراتيجية، القرارات المنهجية، والقرارات التشغيلية. ويمكن ألنواع عمليات اتخاذ القرار أن تشمل: القرارات  

 السياسات، والتخطيط الطويل األمدالقرارات االستراتيجية:  

 التسليم، األهداف/المؤشرات  المنهجية/التكتيكية: القرارات  

  رصدها والتدريب عليها   تنفيذ المشاريع،  القرارات التشغيلية: 
 

 دقيقة(   20الجزء الثالث: ) 

 فرق صغيرة، ناقشوا األسئلة التالية:ضمن  

 كيف نستطيع أن ندعم عملية اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات؟ ➢

 ما هي خبرتكم على صعيد دعم عملية اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، وما هي األساليب التي تنجح وتلك التي ال تنجح؟  ➢

 دّونوا األفكار المطروحة واألسئلة على مستند مشترك.  ➢
 

 دقائق(  10الجزء الرابع: مناقشة عامة ) 

 التخاذ القرارات استنادًا إلى البيانات.  أطلبوا من الحضور مشاركة أفكارهم حول أفضل الممارسات 
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 نشاط إضافي مترابط 
 

 استنادًا إلى البيانات.ابتكروا مستندًا خاصًا بكم حول أفضل الممارسات لدعم عملية اتخاذ القرارات 
 

 الشكر والتقدير
 

واألسبوع الرقمي، أوالف ستينبرغن، ديرك سالتر،  والهالل األحمر االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمرالمشاركون في ورشة عمل بيانات 
)مقرر  والهالل األحمر الصليب األحمراالتحاد الدولي لجمعيات الخاص ب مقرر تحليل المعلومات ذات الشأن اإلنسانيهيذير ليسون، 

 ألعضاء االتحاد(
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البيانات، القرارات  3 - 9
 2030واستراتيجية العام 

 
 
 
 
 
 
 

 تنزيل المراجع 
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أفضل الممارسات  4 - 9
قرارات الالتخاذ 
 إلى البيانات استنادا  

 
 

 

غالبًا ما تتخذ القرارات على ضوء عدد من العوامل، ومن بينها البيانات. في إطار 
مسيرة االستعداد لإللمام بالبيانات، شارك الموظفون والمتطوعون أفضل الممارسات 

لدعم عملية اتخاذ قرارات مستنيرة. أنجز هذا المستند خالل ورشة عمل البيانات  
والهالل األحمر واألسبوع الرقمي.  لصليب األحمرالخاصة باالتحاد الدولي لجمعيات ا

وفي هذا اإلطار، تشجع المنظمات على أن تضيف إلى هذه الالئحة وأن تبتكر الئحة 
 "شاملة".   لتكون هذه الالئحة لم تصمم  إذمماثلة ضمن شبكة عملها. 
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 على مستوى األشخاص 

 أّمنوا بيئة داعمة لألفراد، والفرق والمنطمة ككّل على صعيد اإللمام بالبيانات وأهمية تلك األخيرة من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة:   ➢

 دافعوا عن أهمية العمليات المستندة إلى البيانات أمام األشخاص غير الملمين بالتكنولوجيا؛  ◉

الهدف الكامل لجمع البيانات والذي يتخطى عملية مشاركة البيانات  احرصوا على أن يدرك العاملون في الجمعية الوطنية ◉
 مع الجهات المانحة؛

 تحديد الجهة التي تستخدم البيانات والقرارات التي تتخذها عبر تطوير سمات مستخدم البيانات والحفاظ عليها.  ◉

 اختيار فريق العمل المناسب ➢

 .أفضلها السماح للزمالء بمشاركة مهاراتهم وتطبيق ◉

 إفساح المجال أمام تطوير المهارات ضمن الفريق. ◉

 توظيف أشخاص جدد إلنجاز مجموعات مختلفة من المهارات المحددة والمختلفة.  ◉

 واألهم: ضعوا نصب عينيكم رؤية معينة: استراتيجية خاصة بالناس، بالموظفين والمتطوعين، لدعم هذه النقلة.   ◉

 خذي القرار، بحيث يكون مستوى عملية اتخاذ القرار واضحا : امتلكوا رؤية شاملة واضحة لهوية مت ➢

تجنبوا "إزدحام المعلومات": امتلكوا رؤية واضحة حول هوية متخذي القرار والبيانات التي يحتاجون إليها )بيانات كمية أو  ◉
 بيانات نوعية(، والطريقة التي ستقدمون فيها البيانات. 

 ALNAPر المعنيين بالشأن اإلنساني، منظمة متخذي القرامزيد من المعلومات: تصنيف  ◉

رصد استجابة متخذي القرار للمعلومات المقدمة إليهم عبر جمع التقييم بشكل منهجي: ما هي المعطيات التي تساعد متخذي القرار  ➢
 على تكييف عروض البيانات:

إدراك عملية اتخاذ القرارات في السابق وكيفية أخذها حاليا : عدم االفتراض بأن تقديم المزيد من البيانات هو الحّل أو أنه   ◉
 سيسمح بتغيير القرارات أو عمليات اتخاذ القرارات. 

يسمح لهم بأن يقدروا دور البيانات التي جمعت  إذ اإلدراك بأن اإللمام بالبيانات هو األساس بالنسبة إلى متخذي القرار،  ◉
 في مرحلة سابقة.  
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 إشراك األطراف المعنية بشكل فاعل:  ➢

إقامة "مجلس استشاري للبيانات والتكنولوجيا" يحدد خرائط الطريق المتعلقة بأي أدوات جديدة للبيانات ضمن   ◉
 المنظمة؛

 الحساسة؛ تقسيم مجموعات البيانات وتحديد البيانات الحساسة وغير  ◉

حول عرض المعلومات على متخذي القرار والجهات المانحة على مختلف مستوياتها  إدراك كيفية جمع التقاييم  ◉
 للحرص على عدم التسبب بأي أذى.   )مستوى البلد، والمستوى اإلقليمي(، وكيفية ترتيب مختلف البنى

 تقديم البيانات بطريقة فعالة: ➢

على المقارنات، عوضا  عن النظر فقط إلى البيانات  إطارها: يحّبذ متخذو القرار االطالعوضع البيانات دوما  ضمن  ◉
غالبأ ما يصعب شرح "األنظمة المعقدة" التي نعمل عليها. لمزيد من المعلومات،  ،العام اإلطارعرض  الكمية. فمن دون 

ني: مركز البيانات ذات الشأن اإلنساني يرجى العودة إلى مستند: تبسيط األنظمة المعقدة المرتبطة بالعمل اإلنسا
(humadata.org .) 

عدم تقديم البيانات بطريقة معقدة: ارتباط مباشر مع البيانات، الحرص على أن تكون البيانات المجموعة مرتبطة ارتباطا   ◉
   مباشرا  بالموضوع؛

 السماح لمتخذي القرار بربط البيانات بالقرارات بسهولة: ➢

 البيانات ونتائجها بوضوح. يفترض بمتخذ القرار أن يفهم العملية كاملة حتى يثق بها.شرح عملية جمع  ◉

 إجراء مناقشة ثنائية االطراف ما بين متخذي القرار والتقنيين الذي أصدروا االحصاءات وحددوا أهداف التواصل؛  ◉

اسعوا لمشاركة هذه القدرة ونشر هذا   تطال عملية اتخاذ القرار الجميع )أي يتخذ الجميع قرارات خاصة بالبيانات(، لذا، ◉
 المفهوم ضمن المؤسسة. 

شددوا على أهمية إجراء تقييم للسوق والحاجات؛ إذ تعكس نتائج التقييم االستجابة في المجتمع عند عرض البيانات على   ➢
 متخذي القرار.

 احرصوا على مشاركة البيانات المعالجة مع الجهات التي شاركتكم المعلومات. ➢

 متخذو القرار دوما  ما عليهم معرفته مسبقا ، ولذا، يجب القيام بما يلي: ال يفهم  ➢

التكّيف مع طلب الحصول على معلومات حساسة؛ استخدموا مقاربات مراعية ومتكررة لصياغة المعلومات حول  ◉
 المنتجات؛ 

 أشركوا متخذي القرار منذ البداية، وكلما استطعتم إشراك عدد أكبر، كلما كان ذلك أفضل.   ◉
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 على مستوى السياسات 
 حددوا أهمية الحفاظ على خصوصية البيانات وأمنها كجزء من كل ما نقوم به. ➢
لتتطور. ويتضمن ذلك تحتاج إليه المنظمات  إن إدارة البيانات مسألة أساسية: يفترض بأنظمة الحوكمة أن تأخذ بعين االعتبار ما ➢

 مباشرة؛رؤية للمستقبل، عوضا  عن النظر فقط إلى النتائج ال
 تطوير بروتوكوالت مالئمة وتوجيهات أخالقية وخططا  قبل البدء بعملية جمع البيانات وإدارتها. ➢
  زيفترض بفريق العمل كامال  أن يكون على اطالع على هذه البروتوكوالت، واإلرشادات والخطط، حتى يعرف الجميع متى سينج ➢

 العمل وكيف. 
والمقاربات مسبقا ، مثل الخلفيات الثقافية، والمعتقدات والقوانين. فذلك يمّكن الناس ويزيد من تقّبلهم مراعاة عدد من المفاهيم  ➢

 للمبادرات المبنية على البيانات.
 

 على مستوى العمليات 
 بعض األعمال:ابدأوا العمل وأنتم تضعون نهايته نصب أعينكم، وحددوا النتائج المعلومة والخطوات المرتبطة بها للتخفيف من آثار  ➢

اعرفوا األسئلة التي يتعين عليكم اإلجابة عليها عبر البيانات قبل إيجاد طرق الستخدام البيانات: ما الذي نحتاج إلى  ◉
 معرفته أو نريد معرفته؟ كيف سيؤثر ذلك على برامجنا؟ ِلم نحتاج إلى هذه البيانات؟ 

 افهموا الحاجات قبل البدء بعملية جمع البيانات وتحليلها. ◉
ال عبر استخدام الرسوم البيانية، الصور وسواها من األشكال البصرية قدموا البيانات بأسلوب بصري لتحسين عملية التواصل الفعّ  ➢

 التي تساعد على اتخاذ القرار:
 البيانات بمتناول الجميع ليتسنى لهم االستفادة منها؛اجعلوا   ◉
 طنية( وما بين الجمعيات الوطنية؛اربطوا البيانات من الفروع المختلفة )ضمن الجمعيات الو  ◉
 ضوابط البيانات  حّددوا  ◉

 انخرطوا في عملية جمع البيانات ليتسنى لكم أن تفهموها بشكل أفضل واستخدموا اللغة المناسبة لنقل النتائج. ➢
 دققوا في كل شيء وحللوا كل المعطيات، وانظروا إلى البيانات من منظار مختلف:  ➢

اطرحوا كل األسئلة التي تحتاجون إلى طرحها، وذلك قبل أن نتفق، نحن محللو البيانات مع مدراء البرامج على الحاجات    ◉
 التحليلية؛

 ة، فنحن ندقق بالمعلومات ونتخذ القرارات بناء على ذلك؛أحكام حول القيم   اتخاذ ز، ومن دون  حللوا كل البيانات من دون تحيّ    ◉
تعّطل جدوا التوازن المالئم ما بين االستجابات االستباقية وتلك التفاعلية عند الخروج بقرارات تستند إلى البيانات، وذلك لمنع     ◉

 التحليل أو إهماله بشكل متهّور.
 التوجيه الصحيح: معتمدين على  األدوات المالئمة و مستخدمين  جمع  ذ عملية  تنفي اعتمدوا الوضوح أثناء تصميم أدوات جمع البيانات و  ➢

 استخدموا المعايير بذكاء ◉
 اعتمدوا مقاربة مركزية لمشاركة البيانات تتالءم والسياسة الدولية ◉
 اجعلوا البيانات متاحة للجميع ◉
 مّيزوا ما بين البيانات الكمية والبيانات النوعية ◉
ة البيانات واقتضابها، فكلما كانت أقل، كلما كان ذلك أفضل، وذلك ما لم تضف المعلومة  اسعوا إلى الحفاظ على بساط  ◉

 اإلضافية قيمة معينة إلى الجدول.  
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 تخاذ القرارات:ال  ا حّددوا العمليات )من، متى، أين( للتفكير في البيانات التي جمعت وجعلها أساس   ➢

 حّددوا بنية البيانات وعملية جمع البيانات ◉
أدركوا دورة البيانات على اعتبار أنها عملية دائرية، تبدأ من تحديد السؤال الخاص بالبحث، مرورا  بجمع البيانات، فتحليلها،  ◉

 فرفع تقارير حولها ... ووصوال  إلى استخدام النتائج!
 

 
 الشكر والتقدير

 

 .واألسبوع الرقمي هالل األحمروال االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمرالمشاركون في ورشة عمل بيانات 
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اتخاذ القرارات استنادًا   5 - 9
 إلى البيانات

 
 
 
 
 
 
 

الذيما   اإلجراء  التخاذ    هو  األشخاص  إليه  يستند 

عبر   والمخاطر؟  المؤثرات  بعض  هي  ما  القرارات؟ 

هذا  يسمح  السيناريو،  على  القائم  التعلم  إلى  االستناد 

المرتبطة   المفاهيم  بعض  باكتشاف  للمشاركين  التمرين 

 بعملية اتخاذ القرارات.  
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 شخًصا  20إلى  6من : عدد األشخاص ➢
 دقيقة  60: الوقت ➢
   متوسط: مستوى الصعوبة ➢
 د يمكن مشاركته والتدوين عليه. : منصة اجتماعات افتراضية، مستناالفتراضيمواد االجتماع  ➢
 لوح قالب/ لوح إلكتروني، أوراق مالحظات الصقة، أقالم حبر. : مواد االجتماع الحضوري  ➢

 

 التمرين
 

ادًا إلى البيانات". يقسم هذا التمرين خالل هذا التمرين، سيصار إلى استخدام سيناريو لطرح بعض األسئلة الرئيسية حول "سبل اتخاذ القرارات استن
 إلى أكثر من قسم، مناقشة البداية، التقييم الجماعي، والخالصة.  

المثال،   قبل البدء بهذه الجلسة، ناقشوا خطة معينة بالتعاون مع شخصين من متخذي القرار. ننصح بأن يؤديا أدوارًا في هذا السيناريو. فعلى سبيل
  بتحيز مؤكد، أي أنه سبق له أن اتخذ القرار وهو يريد أن يحصل على دعم لقراره من خالليمكن ألحد األدوار أن تكون لمتخذ قرار يعمل 

طلب من الميسرين أن ينصحوا المشاركين باالستمتاع بوقتهم فيما يتخيلون خبرة معينة مستقاة من العالم الحقيقي أو  ي  خالل هذا التمرين، البيانات. 
 من نسج الخيال واتخاذ القرارات حولها. 

 

 ( دقيقة   15) التفكير في الموضوع  الجزء األول:  
 :أو على المستند المشترك أطلبوا من المشاركين أن يعرضوا شفهيًا  

 الطريقة التي يعتمدونها ألخذ القرارات استنادًا إلى البيانات. ➢

 دّونوا األفكار أو األسئلة على مستند مشترك.
 
 

 ( دقيقة   30)  السيناريو :  الثاني الجزء 
درجات على    7.2أسابيع فقط، تعرضت هاييتي لكارثة، إذ ضربتها هزة أرضية بلغت قوتها    6. منذ  2021أيلول/سبتمبر،    28إنه يوم الثالثاء،  

 كم. لقد استدعيتم لتقديم الدعم على صعيد إدارة المعلومات فيما يخص الهزة األرضية التي ضربت هاييتي.   10.0عمق  

 . دعمه في عمله لمساعدة، وعليكم  يحتاج متخذ القرارات إلى ا 

السكان المتضررين. تتضمن هذه    على ليصار إلى توزيعها   غذائية ال غاثة غير  ال مواد  ألف حصة من    65لقد قدمت إحدى الجهات المانحة 
 الحصص: 

 ألف عدة إسعافات أولية  25 ➢

 ألف لوازم نظافة صحية  20 ➢

 آالف خمية  10 ➢

 آالف ناموسية 10 ➢
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 ألف حصة.  65البالغ عددها و  هذه، حصص مواد الغاثة غير الغذائية يحّدد المنطقة التي سترسل إليهايفترض بمتخذ القرار أن 

 فهل يرسلها إلى: 

 الجنوب 1

 نايبز  2

 غراند آنس 3
 

 التعليمات
إرشاد "متخذي القرار" حول كيفية إدارة نقاش ضمن  يقسم المشاركون إلى فريقين لجراء هذا النقاش. إن كان عدد المشاركين قليل، فبادروا إلى 

بنى القرارات فريق صغير. وضمن الفرق، ستتعرفون إلى "متخذ القرارات"، وستححدون القرارات الواجب اتخاذها. وكيف سيتم الحرص على أن ت  
 على البيانات. 

ة التي يمتلكها متخذو القرار عبر طرح األسئلة عليهم. دونوا  يفترض بالميسرين أن ينصحوا المشاركين بمحاولة معرفة بعض المعلومات الضافي
 مالحظات باألفكار واألسئلة المطروحة على المستند المشترك. 

 

 ( دقيقة   15)   المناقشة :  الثالثالجزء 
تسهم عملية اتخاذ القرار بتسليط رحت. من حيث المبدأ، يجب أن  ط  لألفكار التي    ويعرض تقريرًا يوجز األسئلة التي طرحوها    عدّ يفترض بالفرق أن ت  

 الضوء على الظروف المحيطة بعملية اتخاذ القرار. إن لم يتطرق المشاركون إلى هذه المواضيع، فاذكروها في جلسة المناقشة العامة. 

 منهجيات العمل باالستناد إلى البيانات المحليةتحسين  ➢

 عدم اتخاذ القرار منذ البداية  ➢

 رار إدراك الجهة التي تتخذ الق ➢

 التنبه من تحيزات التأكيد  ➢

 عدم نسيان االشخاص المعنيين  ➢

 التدقيق في صحة البيانات  ➢

 
 نشاط إضافي مترابط 

 

وجهوا الدعوة إلى أحد متخذي القرار يعمل في المجال التشغيلي أو االستراتيجي ليتحدث في نهاية الجلسة ويعرض لبعض الصعوبات التي  
فالرشادات الملموسة والعملية التي يمكن لمتخذي القرارات مشاركتها مع زمالئهم  يواجهها على أرض الواقع أثناء أداء دوره واتخاذ القرارات. 

 مين بالبيانات من شأنها االسهام في تبادل المعلومات حول عملية اتخاذ القرارات استنادًا إلى البيانات.  المل
 

 الشكر والتقدير
 

 أوالف ستينبرغن، مارغرينا غريفيث
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قائمة تدقيق لتكييف  6 - 9
 منهجيات البيانات محليا  

 
 
 
 
 
 
 
 

كيف نستطيع أن ندمج البيانات المحلية بشكل أفضل في  
 عملية اتخاذ القرار؟ 
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M 9 | S ▷ 6   قائمة تدقيق لتكييف منهجيات البيانات محليا 
 

 
 

 كيف نستطيع منح المساعدة طابعا  محليا  عبر جعل المجتمعات المحلية في محور عملنا؟ تعّد البيانات عنصرا  
من عناصر العمل ذات الشأن اإلنساني. حاليا ، هناك منهجيات بيانات تشرك المتطوعين المحليين في عملية تصميم برامج ومشاريع جمع 

فانخراط المجتمع ومبادرته إلى المساءلة  حاجتنا إلى دعم الزمالء الجدد الماهرين على صعيد البيانات. وهناك اعتراف متنام يقضي ب البيانات.
. فإشراك المجتمع في مختلف أجزاء دورة والهالل األحمر التحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمرهما األولويتان األساسيتان لووضع أجندة محلية 

الحاجة   البيانات هو الطريقة المحّسنة لتأمين خدمات إنسانية أكثر فعالية وشمولية. يمكن للبيانات المحلية أن تعكس الصورة األوضح واألحدث عن
. ال تعّد هذه امحلي   وتكييفهال البيانات وتحسينها الفعلية، ومن هنا، فإّن الهدف من هذه القائمة هو توجيه الحديث حول سبل استخدام منهجيات عم

 القائمة شاملة، إال أنها طريقة لتظهر كيف أن منهجيات عمل البيانات/ والمعلومات تجّسد وضع المجتمعات المحلية.   
در أو استخدام سواها من أساليب  حشد المصاما هي أبرز األمثلة واالستراتيجيات التي يمكن اعتمادها لدمج مختلف أنواع البيانات، بما في ذلك  

؟ ما هي بعض العقبات  انخراط المجتمع ومبادرته إلى المساءلةجمع البيانات ضمن منهجيات العمل؟ كيف نستطيع استخدام الدروس المستقاة من 
   التي قد نصادفها والفرص التي تفسح أمامنا لتحسين األمور؟ 

ليها أسئلتكم الخاصة. فكروا بتصميم المشروع المستند إلى البيانات الذي تعملون عليه، وأفضل  ُتركت مساحة في نهاية كل قائمة لكم لتضيفوا إ 
ا  أن  ممارسات االستخدام المسؤول للبيانات/ حماية البيانات. قوموا بتحديث هذه القائمة لتستخدموها ضمن فريق عملكم والستخدامكم الخاص، علم

 بعض بنودها قد ال تنطبق على حالتكم. 
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 أسئلة أساسية 

 
 مالحظات  السؤال البند 

كيف تنخرط الجمعية الوطنية في المشروع؟ هل هناك أي منهجيات  1
 للبيانات المحلية و/أو مجموعات البيانات التي يمكنهم مشاركتها؟  

 

هل هناك من جمعيات وطنية أخرى تعمل في المنطقة؟ ألديها أي  2
 بيانات يمكن مشاركتها؟

 

 منصة العمليات العالميةهل اطلعتم على البيانات المدرجة على  3
GO  وبنك البيانات الشاملFDRS  ؟ تعرض كل من هاتين

هل المنصتين أنواعا  مختلفة من البيانات حول الجمعيات الوطنية. 
 يمتلك المكتب اإلقليمي أي بيانات إضافية؟  

 

ما هي القطاعات األخرى التي قد تمتلك مصادر محلية قريبة؟   4
، شبكة دعم إدارة المعلومات المفاجئةمثال: القطاعات الصحية، 

،  توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحي قطاع 
 إلخ. 

 

قد يكون هناك منظمات  كيف ينخرط المجتمع المحلي بالمشروع؟  5
مدنية قادرة على أن تصل إلى   غير حكومية أو جمعيات مجتمع 

 مجموعات بيانات مالئمة ومناسبة؟ 

 

هل هناك بوابة إلكترونية محلية أو وطنية أو موقع إحصاءات   6
 رسمي؟

 

كيف ستدمجون ممارسات استخدام البيانات بشكل مسؤول وحمايتها  7
 ضمن منهجيات عملكم؟ 

 

ضمن   المساءلةانخراط المجتمع ومبادرته إلى كيف ستدمجون خطة  8
 مشروعكم؟ 

 

كيف تنوون أن تتعلموا من كل اعتبارات المشروع المذكورة أعاله؟  9
 هل ستطبقون آليات التقييم بشكل فاعل؟  

 

كيف تنوون تطبيق الدروس المستقاة من هذا المشروع على   10
مشاريعكم المستقبلية؟ وكيف ستعززون انخراطكم مع الجمعيات  

 المحلية؟ 

 

11   
12   
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 التخطيط مع أبناء المجتمع

 
 مالحظات  السؤال البند 

تنخرط الجمعيات الوطنية/فروعها/ الوحدات الوطنية/ فروعها كيف  1
أي منهجيات بيانات محلية و/أو مجموعة  في المشروع؟ هل تمتلك 
 بيانات يمكن مشاركتها؟ 

 

عمل أي جمعيات وطنية أخرى في المنطقة؟ ألديها أي بيانات هل ت 2
 ؟ قد تشاركها معكم

 

 منصة العمليات العالميةهل اطلعتم على البيانات المدرجة على  3
GO  وبنك البيانات الشاملFDRS  ؟ تعرض كل من هاتين

المنصتين أنواعا  مختلفة من البيانات حول الجمعيات الوطنية. هل 
 المكتب اإلقليمي أي بيانات إضافية؟ يمتلك 

 

كيف ستدمجون المجتمع المحلي ضمن مشروعكم؟ من هي   4
 األطراف المعنية األساسية؟ ومن هم المستفيدون؟

 

ما هي بنية المجتمع، أسلوب القيادة المعتمد أو الحاجات الثقافية؟  5
ة ما هي المخاطر واألمور الواجب أخذها بعين االعتبار لقياس قابلي

 التأثر؟

 

ما هي األمور الواجب أخذها بعين االعتبار على صعيد مستوى   6
 الثقافة واللغة المعتمدة؟ ما هي أفضل أساليب التواصل؟ 

 

ما هي البنية التحتية المحلية و/أو أفضل أسلوب للتواصل؟ مثال:  7
 االنترنت، الهواتف المحمولة، المنشورات الورقية.

 

8   
9   

 
 والتقديرالشكر  

 

كة مع ااسحق ندوريكيمبا، هانك هوف، وهيذير ليسون. أجريت هذه الجلسة خالل ورشة عمل مهارات البيانات التي أجريت في نايروبي بالشر 
 . ونتوجه بالشكر أيضا  لمالكولم ماكينالي. مركز البيانات ذات الشأن اإلنساني

 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://centre.humdata.org/
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إشراك المجتمعات المحلية في   7 - 9
 مشاريع البيانات

 

 
 
 
 

إن إشراك المجتمعات المحلية في عملنا مسألة أساسية لتأمين االستجابة  

الة والشاملة. ما هي أبرز األمثلة واالستراتيجيات لدمج  اإلنسانية الفع  

مختلف أنواع البيانات، بما في ذلك حشد المصادر أو سواها من أساليب 

جمع البيانات ضمن منهجية العمل؟ ما هي بعض العقبات التي تعترض  

المشروع وما هي الفرص المتاحة لتحسين ذلك؟ خالل هذا التمرين، 

 عات إلجراء مناقشات. يقسم الحضور إلى مجمو
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 شخًصا  30إلى  6من : عدد األشخاص ➢
 دقيقة  90إلى  60: الوقت ➢
   متوسط: مستوى الصعوبة ➢
 د يمكن مشاركته والتدوين عليه. : منصة اجتماعات افتراضية، مستنمواد االجتماع االفتراضي ➢
 لوح قالب/ لوح إلكتروني، أوراق مالحظات الصقة، أقالم حبر. : مواد االجتماع الحضوري  ➢

 

 

 التحضير
وجهوا الدعوة إلى ضيف يساعدكم على إغناء هذه المحادثة. يجب أن يكون هذا الشخص عضوًا في المجتمع المحلي /الجمعيات المحلية وأن  

 سيؤدي هذا الضيف دور الخبير أو "المخبر الرئيسي". يكون ملمًا في مجال البيانات وينظر إليها من منظار المجتمع المحلي.  
 أشخاص. احرصوا على االجتماع بهم مسبقًا لشرح التمرين ودعم التجربة.   10إلى    6 لتدوين المالحظات لكل  صوا ميسرًا/ مساعداً خص  

 

 التمرين
 

 دقيقة(   20- 15الجزء األول: مقدمة ) 
يات اعرضوا الموضوع وعرفوا بالضيف مع اإلشارة إلى المسائل التالية. يفترض بالضيف أن يشجع الحاضرين على وضع خطط لهم لمنح منهج 

 البيانات طابعًا محليًا وتقديم أمثلة ملموسة وبيانات مؤثرة. من بين المواضيع التي من شأنها دعم المحادثة، نذكر:

 منح البيانات طابعًا محليًا/ شامالً في منهجيات البيانات/    المشاركة المجتمعية أهمية   ➢

 االجتماعي هي إحدى أنواع البياناتأنواع البيانات الجديدة/ حشد المصادر/ بيانات الذكاء   ➢

 ةما هي البيانات المحلية وِلم هي مهم    - مراعاة العمليات  ➢

 التعاون على الصعيدين المحلي والعالمي   - مشاركة البيانات  ➢

تمع الذي ستعملون معه(.  فيذ برنامج ما ورصده. أنتم بحاجة إلى البيانات المحلية )بيانات مأخوذة من المجنصفوا حالة تحتاجون فيها إلى البيانات لت 
 ما هي أنواع البيانات التي تحتاجون إليها؟ سيعمل الفريق معكم على وضع عملية/ قائمة تدقيق تساعدكم على الحصول على هذه البيانات.

 
 

 دقيقة(   25)   وضع قائمة تدقيق :  الثاني الجزء 
مشارك كحد  أقصى(. ضمن الفرق الفرعية، سيبتكر المشاركون   25مع مراعاة عدد المشاركين، قسموهم إلى فريقين )على أن يتضمن كل فريق  

 األمور" واألشياء الواجب معرفتها لدمج البيانات "قائمة تدقيق محلية للبيانات" يمكن لكل المستخدمين اعتمادها. فالهدف من هذا التمرين هو "ذكر  
 المحلية ضمن منهجيات البيانات العامة. 

شجعوا المشاركين على توثيق هذه النقاط األساسية على أوراق مالحظات الصقة أو مستند مشترك. يفترض بالمساعدين إضافة هذه المعلومات 
ن هو تحديد المرحلة التالية من  . شجعوا المشاركين على منح أهمية قصوى لهذا الموضوع. فالهدف من هذا التمري إلى المستندين المنفصلين 

 المناقشات عوضًا عن حل  كل هذه المسائل خالل جلسة مقتضبة. يفترض منح المشاركين بعض الوقت لمشاركة مالحظاتهم.  
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 دقيقة(   15)   المناقشة :  الثالثالجزء 
ة يستحسن إقامة هذه المناقشة ضمن الجلسة العامة ال في الفرق الصغيرة، ألن الحوار المشترك يسمح لمتخذي القرار باإلصغاء إلى كل األمثل 

 الرئيسية والحصول على فكرة شاملة ووافية.  
 سئلة الواجب أخذها بعين االعتبار، نذكر: يطلب من كل فريق وضع أفكار إلنشاء قائمة تدقيق لمنح منهجيات البيانات طابعًا محليًا. ومن األ

 ما هي المشاكل التي تحاولون حلها على صعيد البيانات المحلية؟  ➢
 كيف ستجمعون البيانات وتشركون المجتمع؟كيف ستستخدمون البيانات؟ إلى أي نوع من البيانات أنتم بحاجة؟   ➢
 ما كانت النتائج؟/ كيف تسهم هذه البيانات المحلية في تحسين عملكم وجعله مستنيرًا أكثر؟  ➢

 إليكم بعض النصائح اإلضافية: 
 تفاعلوا مع الحضور ➢
 ادرسوا الخطوات ومنهجيات العمل ➢
 اسألوا عن التحديات ➢

 

 دقيقة(  15)   الخالصة والخطوات التالية : الرابع الجزء 
 التفكير بالعقبات التي تعترض منهجيات عمل البيانات المحلية والفرص التي تتاح أمامها:  المشاركين اطلبوا من  
 ؟ والمشاركة   ما هي أفضل الممارسات لحث المجتمع على االنخراط  ➢
 كيف يمكننا أن نكون أكثر شمولية على صعيد إشراك المجتمعات في مشاريع البيانات؟ ➢

 من المشاركة؟  هل هناك بعض المجموعات المستثناة  ◉
 ما السبب وراء ذلك؟  ◉
 ما هي الخطوات الواجب اتخاذها إلشراك هذه الفرق بشكل فاعل؟  ◉

 
 المصادر

 

 والهالل األحمر مجموعة أدوات المشاركة المجتمعية والمساءلة من االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر
 

 نشاط إضافي مترابط 
 

أداء دور "شخص من المجتمع" يجري تقييمًا غير رسمي للحاجات. يسمح هذا التمرين باإلضاءة على فرصة  كة  أطلبوا من إحدى الفرق المشارِ 
 تغيير منهجيات العمل.  

 
 الشكر والتقدير

 

مركز كة مع ااسحق ندوريكيمبا، هانك هوف، وهيذير ليسون. أجريت هذه الجلسة خالل ورشة عمل مهارات البيانات التي أجريت في نايروبي بالشر 
 .  البيانات ذات الشأن اإلنساني

https://centre.humdata.org/
https://centre.humdata.org/
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تمرين حول تكييف منهجيات    8 - 9
 البيانات محليا  

 
 

 

جمعية   192 والهالل األحمر يضم االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر
مليون متطّوعًا، وهو بذلك الشبكة اإلنسانية األكبر حول العالم.   14.8وطنية و 

فهو شبكة محلية وعالمية في آن. ولكن، كيف نستطيع أن نضمن بأن تراعي  
أنشطتنا البيانات المحلية والمعايير المحلية؟ خالل هذا التمرين، يطلب من  

المتعلقة بأفضل الممارسات الخاصة  المشاركين التفكير في األسئلة الرئيسية
بالبيانات المحلية. ومن هنا، قدمنا لكم قائمة تدقيق شاملة. قوموا بتعديل هذه  

في النقاش، نحن نشارككم آراء القائمة لتتالءم مع أهدافكم. ولمساعدتكم 
 المشاركين من جلسة سابقة. 
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 أشخاص   10من شخصين إلى : عدد األشخاص ➢
 دقيقة  30: الوقت ➢
   متوسط: مستوى الصعوبة ➢
 د يمكن مشاركته والتدوين عليه. : منصة اجتماعات افتراضية، مستناالجتماع االفتراضيمواد  ➢
، مستندات مطبوعة أو نسخ من المستند لوح قالب/ لوح إلكتروني، أوراق مالحظات الصقة، أقالم حبر: مواد االجتماع الحضوري  ➢

 (. 6-9) قائمة تدقيق لتكييف منهجيات البيانات محليا  المعنون 
 

 التمرين
 

 دقائق(   5الجزء األول: التفكير ) 
ني أطلبوا من المشاركين أن يعرضوا على المستند المشترك أو بشكل شفهي مثاال  حول الطريقة التي ألهمت فيها البيانات المحلية عملهم. ونع

 بالبيانات المحلية، البيانات األساسية أو تلك التي حصلوا عليها من المجتمع المحلي. 
 

 دقيقة(   15الثاني: االكتشاف ) الجزء 
السؤال    إلى أعضاء الفريق وفق عدد المشاركين، قسموا الحضور إلى فرق صغيرة. اطلبوا من كل فريق التفكير بمشروع يعمل عليه، ووجهوا  

 لمساعدتكم. قائمة تدقيق لتكييف منهجيات البيانات محليا  المجتمع المحلي بهذه العملية؟ استخدموا المستند المعنون  ط  ما مدى انخراالتالي:  

 كيف ستقومون بتحديث هذا المستند ليتناسب مع عملكم؟ ➢

 ما معنى "منح البيانات طابعا  محليا " وما أهمية ذلك؟   ➢

 كيف نستطيع تحسين منهجيات العمل عبر االستعانة بالبيانات المحلية؟  ➢
 

 
 دقائق(   10الجزء الثالث: المناقشة ) 

التصميم المتمحورة حول األشخاص.  ضمن الجلسة العامة، أطلبوا من المشاركين مشاركة أفكارهم وتبادل األسئلة حول مشاريعهم. ناقشوا أساليب  
طبيق ما هي التغييرات التي يمكنهم إجراؤها على مشاريعهم، الحالية أو المستقبلية؟ شاركوا مبادىء المشاركة المجتمعية والمساءلة، وكيفية ت 

 المبادىء األساسية في العصر الرقمي.
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 المصادر
 

 لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر مجموعة المبادىء الرئيسية لالتحاد الدولي 
 والهالل األحمر مجموعة أدوات المشاركة المجتمعية والمساءلة من االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر

 

 نشاط إضافي مترابط 
 

مراحل المشروع المستند إلى  (، وفكروا بطرق إلشراك المجتمع المحلي في نشاطاتكم خالل مختلف  10-3)محاكاة البيانات  استخدموا تمرين  
 البيانات. 

 
 الشكر والتقدير

 

مركز كة مع ااسحق ندوريكيمبا، هانك هوف، وهيذير ليسون. أجريت هذه الجلسة خالل ورشة عمل مهارات البيانات التي أجريت في نايروبي بالشر 
 .  اإلنسانيالبيانات ذات الشأن 

https://centre.humdata.org/
https://centre.humdata.org/
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 البياناُتُوضعُ  9 - 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كيف يمكننا الحصول على رؤية شاملة حول "وضع البيانات" في مكاتبنا،  
المنظمة كلها؟ يمكن لهذه المناقشة حول البيانات أن أقسامنا أو في 

تساعد الفرق. ومن هنا، يجب أن يكون أعضاء الفريق من مختلف أقسام  
المنظمة: القسم اإلداري، ومختلف األقسام األخرى، وعليهم أن يكونوا من  
األشخاص الفضوليين حيال البيانات ومن مناصري البيانات. ويمكن لهذه 

المناقشة أن تكون أشبه بالمنتدى المفتوح لالطالع على رؤياهم حول 
 استخدام البيانات وجعل الفريق يشارك رؤيته المشتركة لوضع البيانات. 
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 شخًصُا30ُأشخاصُإلى5ُُُمنُ:ُعدد األشخاص ➢
 دقيقُة90ُإلى60ُُ:ُالوقت ➢
 ُُمتوسط:ُمستوى الصعوبة ➢
 دُيمكنُمشاركتهُوالتدوينُعليهُ.اجتماعاتُافتراضية،ُمستن:ُمنصةُمواد االجتماع االفتراضي ➢
 لوحُقالب/ُلوحُإلكتروني،ُأوراقُمالحظاتُالصقة،ُأقالمُحبرُ.:ُمواد االجتماع الحضوري  ➢

 

 التحضير
مسبقًاُعلىُمضمونُهذاُالتمرينُوقدمواُلهمُورقةُالعملُيشاركُشخصُمنُالقيادةُالعلياُفيُهذهُالمحادثة.ُأطلعواُاإلداريينُمنُالضروريُجدًاُأنُ

.ُتواصلواُمعُكلُالمساهمينُمسبقًاُلتشجيعهمُعلىُاالنضمامُإلىُالحوار.ُادعوهمُلتحضيرُبعضُالمالحظاتُللحصولُعلىُدعمهمُبهالخاصةُ
ُبياناتُلرفعُالتقاريرُوبياناتُللبرمجة.ُُُ–ًاُماُيكونُهناكُأسبابًاُمختلفةُلجمعُالبياناتُوالحلولُالمحتملة.ُغالب

ُإليكمُبعضُاألسئلةُالتيُيمكنُمشاركتهاُضمنُالدعوةُوفيُمراسالتكمُ:
 ؟)أضيفواُاسمُالمنظمة/القسم/المنطقة(كيفُتستخدمُالبياناتُفيُ ➢
 لجمعُالبيانات؟ُهلُهناكُمنُتحديات/ثغرات/فرص؟ماُهيُأبرزُالمهاراتُواألدوات/التقنياتُالمستخدمةُ ➢
 ماُهيُأبرزُمنهجياتُالبيانات؟ُهلُنملكُالبياناتُالصحيحةُ؟ ➢

ُ

 التمرين
 

 دقيقة(   40)   االكتشاف الجزء األول:  
ُ،ُواطرحواُاألسئلةُالتاليةُ:حضورياًُمنُأجلُهذهُالجلسة،ُاعتمدواُمساحتينُللتوثيقُ)رقميًا(ُأوُُ

 ُ؟)أضيفواُاسمُالمنظمة/القسم/المنطقة(ماُهوُ"وضعُالبيانات"ُفيُ ➢
 كيفُنستطيعُاستخدامُالبياناتُعلىُصعيدُالقيادةُ)التخاذُالقرارات(؟ ➢

ُ
رُُشّجعواُالمشاركينُعلىُاإلعرابُعنُوجهاتُنظرهمُومعرفتهمُالتنظيميةُبطريقةُمتساوية.ُوبحسبُعددُالمشاركين،ُقدُيفيدكمُأنُتقسمواُالحضُو

علىُُإلىُفرقُصغيرة.ُيفترضُبأنُيكونُهناكُمساعدُواحدُلكلُستةُأشخاص،ُلكيُيتمكنُمنُتقديمُالدعم،ُوتوجيهُالمحادثةُوتوثيقها.ُدّونواُ
 .ُُتطرحمالحظاتُحولُأيُأفكارُأوُأسئلةُندُالمشتركُالمست

 
 

 دقيقة(   20)   المناقشة :  الثاني الجزء 
ماُإنُينتهيُالمشاركونُمنُمشاركةُوجهاتُنظرهم،ُأطلبواُمنهمُمشاركةُبعضُالمالحظاتُواألفكارُالتيُكونوهاُمنُالمناقشة.ُحددواُأيُُ

ُلخطواتُالمقبلة.ُُلخطواتُمستقبلية،ُوشجعواُكبارُالقادةُعلىُأنُيقدمواُموجزًاُوتقييمًاُُ
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 نشاط إضافي مترابط 

 

ُوالهاللُاألحمرُحوُلُاألحمرتقتضيُالخطواتُالتاليةُمشاركةُاستراتيجيةُالتحولُالرقميُالخاصةُباالتحادُالدوليُلجمعياتُالصليبُ

االستراتيجيةُالوطنيةُالخاصةُبالجمعية.ُيفترضُبالفرق/المنظماتُالنظرُفيُاعتمادُنموذجُتقييمُلمستوىُالنضجُالرقميُومسحًاُرقميًاُ
ُسريعًا.ُُ

ُ(.2)ُعلىُثقافةُالبياناتالتنشئةُ،ُكماُيرجىُالعودةُإلىُالوحدةُالثانيةُالمعنونةdigital.ifrc.orgُيمكنُإيجادُالتفاصيلُعلىُموقعُ
 

 الشكر والتقدير
 

االتحادُالدوليُلجمعياتُُفيُنيروبي،ُفريقُإدارةُالمعلوماتُفيُُوالهاللُاألحمرُالتحادُالدوليُلجمعياتُالصليبُاألحمرالمكتبُاإلقليميُل
 ،ُهانكُهوفُوهيذيرُليسونُ.والهاللُاألحمرُالصليبُاألحمر
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 التفاوض مع القادة9 -10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

كيف تدعم البيانات عملية اتخاذ القرار في االستجابة للحاالت 
اإلنسانية؟ هل يستخدم متخذو القرار منتجات المعلومات لتوجيه  

، أحدهما متخذ  ممّيزين أشخاصعملهم؟ تستلزم هذه الجلسة وجود 
حاالت االستجابة للكواراث، أي يشغل دورًا تشغيليًا، والثاني قرار في 

السياسات االستراتيجية أي مدير عمليات. سيتطرق  متخذ فرار حول 
المتحدثان إلى أهمية البيانات في العمليات الطارئة وكيف تدعم  

م  البيانات عملية اتخاذ القرار أثناء االستجابة اإلنسانية. ومن ثّم، يقسّ 
 المشاركون إلى فرق لتحضير المفاوضات مع متخذي القرار. 
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 شخًصا  40أشخاص إلى   10من : عدد األشخاص ➢
 دقيقة  90إلى  60: الوقت ➢
   متوسط: مستوى الصعوبة ➢
 د يمكن مشاركته والتدوين عليه. : منصة اجتماعات افتراضية، مستناالجتماع االفتراضيمواد  ➢
 لوح قالب/ لوح إلكتروني، أوراق مالحظات الصقة، أقالم حبر. : مواد االجتماع الحضوري  ➢

 

 أهداف الجلسة 
لغة مشتركة حول سبل استخدام البيانات كأدلة، وإلى الحصول على التوجيهات من متخذي القرار حول  تهدف هذه الجلسة إلى بناء 

ات األساليب التي يمكن أن يتبعها الزمالء لتقديم مزيد من األدلة المفيدة، واالستراتيجيات الواجب اعتمادها للتفاوض على استخدام البيان
 ، سيطلع المشاركون على هذه المواضيع التي نستعرضها من خالل هذه األسئلة الرئيسية: التخاذ قرارات مستنيرة. وخالل هذه الجلسة

 البيانات المفيدة: ما هي البيانات التي تعتبرونها مفيدة لتحديد االستجابة؟  ➢

 القصوى منها؟أنواع البيانات: كيف يستخدم متخذو القرارات البيانات؟ كيف يمكن إيصال البيانات بشكل أفضل تحقيقًا لالستفادة  ➢

 القدرة المحلية: كيف تستثمرون في القدرة المحلية وتسهلون حيازة البيانات على الصعيد المحلي؟   ➢

 اإلجماع والتفاوض: كيف نصل إلى اتفاق حول ترتيب األولويات التخاذ القرارات؟  ➢
 

 التحضير
 يجب التحدث مسبقًا إلى كل واحد من المتحدثين، ليتسنى له تحضير ما يلي:  

 

 الجزء األول 

دقائق عن خبرته. يمكن استخدام عروض الباوربوينت، إال أننا نشجع اعتماد أسلوب المحادثة.   5يتحدث كل واحد من متخذي القرار لمدة 
 ويستحسن استخدام األمثلة الملموسة لتسهيل عملية الفهم والمحادثات التالية خالل الجلسة.  

 

 الجزء الثاني

عبر اإلصغاء إلى المناقشة وتدوين المالحظات، علمًا  ين. يطلب منهما دعم الفرق  القرار مراقب   الجزء من الجلسة، يصبح متخذا  اخالل هذ
 أفكارهما في الجزء الرابع من الجلسة. و  تعليقاتهماأنهما سيقدمان 

 

 الجزء الثالث 

ثلة  خالل الجلسة العامة، يشارك كل فريق آرائه حول كيفية استخدام البيانات كأداة دعم في عمله. يفترض بمتخذي القرار االستعداد لتقديم أم
عليهما االستعداد مستقاة من الحياة العملية. فدورهما يقتضي مساعدة الحضور على التحضير لعملية التفاوض مع متخذي القرار. ومن هنا، 

 فكير باألسئلة األساسية والتحديات التي تحول دون اتخاذ قرارات مبنية على األدلة. للت
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وبحسب الجمهور، اختارا بضع أمثلة عن مجموعة من البيانات/ األدوات أو أنواع منتجات المعلومات التي من شأنها توجيه الجمهور في  
 نقاشه.

 الموضوع الذي سيعالجه:    عنوان تحملإشارة لكل فريق   خصصوا أن تيجب توزيع الفرق قبل البدء بالجلسة، كما أنه يجب 

 الفريق األول: االرتباك والثغرات على صعيد المعرفة  ➢

 الفريق الثاني: التحديات في األنظمة، التكنولوجيا الجديدة، والعمليات ➢

 الفريق الثالث: الثقة، الدقة، التحّيز والجودة ➢

 القانونية، والسياسة الفريق الرابع: األمان، الشؤون  ➢

 

 التمرين 
 

 دقيقة(   15)   شرح إطار المناقشة وهيئتها الجزء األول:  
دقائق حول خبرتهما في مجال القرارات    8إلى    5يقسم الميسر الجلسة إلى ثالثة أقسام، يتحدث كل من المتحدث األول والثاني لمدة تتراوح ما بين  

التطرق إلى األسئلة الرئيسية عبر تقديم أمثلة مستقاة من الحياة الواقعية. يمكن إعتماد عروض الباوربوينت، المستندة إلى البيانات. يمكنهما محاولة  
 إال أنه يفضل إجراء حوار وتبادل األفكار.

 

 
 دقيقة(   20)   تقسيم نقاط الحوار :  الثاني الجزء 

سيحضر المشاركون مفاوضاتهم لمشاركة ما تعلموه على صعيد البيانات/ منتجات المعلومات مع متخذي القرار. احرصوا على استخدام بعض 
د يكون األدوات ومجموعات البيانات كأمثلة واستقوها من مصادر داخلية وخارجية. قد يمتلك كل قسم نوعًا مختلفًا من آليات تقديم المعلومات. فق

(،  GO)   العمليات العالمية ( أو من منصة  HDX)    موقع تبادل البيانات ذات الشأن اإلنساني األمثلة المعتمدة هو مجموعة بيانات مأخودة من أحد  
 وهي أداة العمليات الطارئة الخاصة باالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر.

لتحديد األجوبة األفضل على الحجج المستندة إلى البيانات، بغية دقيقة    20تقسم الغرفة إلى أربعة فرق. وكّل في فريقه، يملك المشاركون نحو 
 التفاوض مع متخذي القرار عبر ذكر المسائل التالية على المستندات المشتركة: 

 موا بياناتناأنواع التحديات التي يواجهها متخذو القرار لكي ال يستخد ➢
 الحجج الضرورية لتخطي هذه التحديات ➢

 الفريق األول: االرتباك والثغرات على صعيد المعرفة  ◉

 الفريق الثاني: التحديات في األنظمة، التكنولوجيا الجديدة، والعمليات ◉

 الفريق الثالث: الثقة، الدقة، التحّيز والجودة ◉

 القانونية، والسياسة الفريق الرابع: األمان، الشؤون  ◉

 ن شخصًا لرفع التقارير في الجزء الثالث، ويوثق األفكار ويرتبها على الورق القالب.  وستعيّ لهما ّص ستختار الفرق نقطتان تف
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 دقيقة(   25)   غرف التفاوض :  الثالثالجزء 
يستخدمون استراتيجيات التفاوض ويتحدثون عن األسباب التي ستدفع ي سيعتمدونها مع متخذي القرار،  ت بعد أن اختار المشاركون نقاط الحوار ال 

 بمتخذي القرار لالستعانة بمجموعة البيانات هذه.
 دقائق(  10تخصص دقيقتان لكل فريق لعرض أفكاره. تصغي اللجنة إلى المداخالت وتدون المالحظات )  ➢
رات والفرص لتحسين التفاوض مع القادة حول استخدام البيانات يعطي أعضاء اللجنة رأيهم حول ما سينفع وما لن ينفع، ويحددون الثغ ➢

 دقائق(   10) 
 في الختام، سيوجز الميسر الجلسة ويسلط الضوء على نتائجها.  ➢

 
 نشاط إضافي مترابط 

 

 إليكم بعض األمثلة اإلضافية لتعزيز العمل الجماعي واعتماد لغة مشتركة: 
 

▶ Playbook Team Atlassian 
▶ Exchange Data Humanitarian 
▶ Platform GO CIFR 

 
 الشكر والتقدير

 

، هانك هوف، آسانكي كويدام، غيدو بيزيني، وهيذير والهالل األحمر الدولي لجمعيات الصليب األحمرالمكتب اإلقليمي في إفريقيا لالتحاد 
مركز البيانات ذات الشأن  كة مع اريت في نايروبي بالشر اسحق ندوريكيمبا. أجريت هذه الجلسة خالل ورشة عمل مهارات البيانات التي أج ليسون،

 . اإلنساني

https://www.atlassian.com/team-playbook
https://data.humdata.org/
https://go.ifrc.org/
https://centre.humdata.org/
https://centre.humdata.org/
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كيف نستمّر   11 - 9
بالتعلم من  
القرارات  

التي 
 نتخذها؟ 

 
 

 

إن استخدام البيانات كأدلة تستنير بها قراراتنا يستلزم أيضًا الحاجة لنتعلم من قراراتنا. 
تترك القرارات المستندة إلى  خالل هذا التمرين، ُيشّجع المشاركون على أن يكتشفوا كيف 

البيانات تأثيرها على المنظمة وتسهم في تحويلها. كيف نتعّلم من قراراتنا مع مرور 
الوقت؟ هل نستخدم البيانات كجزء من القرارات التي نتخذها؟ ما هو تأثير القيام بذلك أو 

 االمتناع عنه؟  

 ديمينغز" إدوارد  -"بغياب البيانات، أنت مجّرد شخص له رأيه الخاص
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 شخًصا  20أشخاص إلى   6من : عدد األشخاص ➢
 دقيقة  90إلى  60: الوقت ➢
  سهل: مستوى الصعوبة ➢
 د يمكن مشاركته والتدوين عليه. : منصة اجتماعات افتراضية، مستنمواد االجتماع االفتراضي ➢
 لوح قالب/ لوح إلكتروني، أوراق مالحظات الصقة، أقالم حبر. : مواد االجتماع الحضوري  ➢

 

 التمرين
 

 دقيقة(   30)   مّتخذ القرار الضيف الجزء األول:  
وجه الخصوص،    وّجهوا الدعوة ألحد متخذي القرار ليشارككم أمثلة ملموسة حول قدرتنا على التعّلم من القرارات المستنيرة المبنية على البيانات، وعلى 

 يى.كيف نستمر بالتعّلم من قراراتنا. يمكن للضيف أن يعطي أمثلة استراتيجية، أو أمثلة حول رفع التقارير و/أو أمثلة تشغيل 
 دقيقة، على أن تضاف إليها فقرة مخصصة لطرح األسئلة.   30يجب أن ُتخّصص لهذه الجلسة  

 

 دقيقة(   30)   االكتشاف :  الثاني الجزء 
قد تكون هذه الحادثة قد  قّسموا الحضور إلى فرق صغيرة. واطلبوا من الحضور مشاركة واقعة اتخذوا فيها قرارًا استنادًا إلى البيانات أو المعلومات.  

فكار جرت على الصعيد المحلي، كما أنها قد تكون قد حدثت على مستوى المكتب اإلقليمي. اطلبوا من أحد الحضور تدوين المالحظات حول األ 
 أو األسئلة المطروحة على المستند المشترك. يمكن للفرق اإلجابة على كّل األسئلة أو اختيار بعضها:  

 اشرحوا العملية التي أجريت عقب اتخاذ القرار. ➢
 هل كان القرار صائبًا؟ ➢
 هل قمتم بمراجعة القرار بعد اتخاذه؟  ➢
 القيمة المضافة التي أضفتها المعلومات/البيانات على قراركم؟  ما هي   ➢
 هل عانيتم من أي تحيزات أثرت على قراركم؟   ➢
 ما هي أبرز الدروس التي تعلمتموها من هذا السيناريو؟ ➢
أفضل، إجراءات معينة،  ما الذي تحتاجون إليه التخاذ القرارات مستقبال )مستندات، معلومات    - كيف كان من الممكن تحسين هذا القرار  ➢

 إلخ(؟ 
 
 

 دقيقة(   15)   المناقشة :  الثالثالجزء 
 بعد أن ينهي الجميع مداخالتهم، اطلبوا من المشاركين تحديد أوجه الشبه في القصص: 

 ما هي الدروس المستقاة المترابطة؟  ➢
 كيف تستطيعون عرضها في كتّيب البيانات؟  ➢
 القرارات؟باختصار، ما السبيل لتحديث عملية اتخاذ   ➢
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 نشاط إضافي مترابط 

 

 تدقيق خاصة به أو رسائل تذكير حول سبل التعلم من القرارات المستندة إلى األدلة. يمكن لفريق العمل أن يضع قائمة 
 

 الشكر والتقدير
 

 أوالف ستينبرغن، مارغاريتا غريفيث، هيذير ليسون 

D A T A 
P L A Y 
B O O K 

 



M 9 | S ▷ 12 المعلومات الواجب توّفرها التخاذ القرارات

Data Playbook Module 9:  
 
البياناتإلىاتخاذ القرارات استنادا 54 - 58

ره12-9
ّ
ا المعلومات الواجب توف

التخاذ القرارات



مستويات عملية اتخاذ القرار
امل، االقتصاد الشيتغّير التخطيط االستراتيجي، والطويل األمد، و 

(اإلدارة العليا)والسياسات، وعملية وضع األهداف ببطء 
القادة الحكوميون ➢
قادة فريق التغير المفاجىء، رؤساء الوفود➢
المنسقون المقيمون / منسقو الشؤون اإلنسانية➢
فرق األعمال اإلنسانية ضمن البلد➢
واضعو السياسات، الجهات المانحة➢
قادة الوكاالت المشتركة➢
(مدراء البلدان/ اإلقليمية)المنظمات غير الحكومية ➢

متوسط، االقتصاد اليتغّير التخطيط المنهجي، والمتوسط األمد، و 
شكل ب( اإلدارة الوسطى)وأساليب التقديم، واالستهدف والشروط 

وسطي
المحلية/السلطات الوطنية➢
منسقو الوكاالت المشتركة➢
المنظمات األعضاء في الوكاالت المشتركة➢
آلية التنسيق ما بين الوكاالت المشتركة➢
مدراء البرامج في المنظمات غير الحكومية➢

، الشراكات تنفيذ المشاريع، المشاريع القصيرة المدى، االقتصاد الجزئي
.المحلية، الرصد، التدريب، إلخ

مدراء المشاريع➢
قادة المشاريع➢
طاقم المشاريع➢
المتخصصون الوظيفيون ➢

اتيج    استر

اتيج    استر

المزيد

تكتيك  / برمج   

تشغيل  
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أمثلة

اتيجية استر

يفالمتشردون داخلياً، الالجئون، العائدون طوعاً، المجتمع المض: تشتمل الفرق المستهدفة➢

إطار العمل، الميزانية➢

األماكن الجغرافية في البلد➢

أبعاد سياسية➢

قطاعات محددة يجب منحها األولوية➢

عناصر التماثل المبكر➢
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أمثلة
برمجية

المال، الخدمات، السلع➢

الحلول المؤقتة، شبه الدائمة، الدائمة➢

العمل ضمن الوكاالت المشتركة وأنظمته➢

الشراكة مع الدوائر الحكومية المعنية➢

المعايير الواجب االلتزام بها➢
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أمثلة
تشغيلية

أين هي المحاور؟➢

كم يبلغ عدد طاقم العمل➢

مواد المصادر محليًا أو خارجيًا➢

البروتوكوالت/ تدابير األمان➢

سلسلة التدابير اللوجستية➢

عدد الخيم، مواد اإلغاثة غير الغذائية، المواد المدرسية، إلخ➢
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