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   كیف نستخدم البیانات 
  لدعم مجتمعاتنا… 

How to use data for your Community 
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إستخدام البیانات لدعم مجتمعاتنا(1)



البیانات قوة 

المعلومات قوة ! ومع البیانات تصبح أكثر قوة.●
تكتسب المجتمعات القوة عندما یمكنھم جمع وامتالك بیاناتھم الخاصة مع ھذا التفاوض یصبح ●

أسھل.



أھمیة البیانات بالنسبة للمجتمعات 

توثیق 

تحلیل

تواصل

تفاوض

دعم



 نظرة الى الداخل (المجتمع)

كیف نستخدم البیانات لدعم المجتمع 

المشكلة البیانات

الرسالة

متخذي القرار
حل محدد ●
تغییر منھجي●
مطالبة بحقوق●
الحصول على موارد●

المجتمع
قیاس الموارد و األصول ●

الموجودة 
التكافل●
تعزیز الكرامة و الھویة●

الرسالة
جمع البیانات و 

تشجیع المجتمع على 
المساھمة

تصفیة \ ترتیب \ 
تحلیل البیانات الكتشاف 

الخلل و توثیقھ
توصیل المعلومات (البیانات) 

للتفاوض و التأثیر

توصیل المعلومات (البیانات) 
لإلعالم و التفعیل 

المعلومات

نظرة الى الخارج ( متخذي القرار)



● How might you use your 

own data? (to activate 

community or influence 

decision-makers) - open 

discussion 

(https://drive.google.com/fi

le/d/1bxICVWz7t3De5kOpY

e95XHdg_RM3XBRR/view)



نقاش(2)



Open Discussion                                                نقاش

53 52 70
ادخل الرمز

ادخل الموقع اإللكتروني

www.menti.com



• How can you use the data you collect to advocate for issues in your area?

• What type of data is needed to support ongoing community activities in your 

area?

• Have you used the data to address problems in your community, can you give 

examples of real cases in your area?/ or for communicating with authorities? 

10



.1

كیف یمكنك استخدام البیانات التي تجمعھا لدعم قضایا منطقتك؟



.2

ما نوع البیانات المطلوبة لدعم األنشطة المجتمعیة الجاریة بمنطقتك؟ 



.3

ھل استخدمت البیانات لمعالجة المشكالت في مجتمعك، ھل یمكنك 

إعطاء أمثلة على حاالت حقیقیة في منطقتك؟



(3)Conclusion





فوائد البیانات الناتجة عن المجتمع

تمكین المجتمعات المحلیة من تولي مسؤولیة أولویاتھا التنمویة من خالل السماح لھم باختیار ●
المجاالت التي یریدون التركیز علیھا ، ومحاسبة الحكومة.

إنشاء قاعدة أدلة محلیة قویة للمكان الذي ینبغي أن تركز فیھ خطط التدخل اإلنمائي ، وضمان ●
إمكانیة تتبع التقدم بدقة.

إنتاج بیانات مفصلة غیر متوفرة في أنظمة البیانات على المستوى الوطني ویمكن استخدامھا من ●
المستوى المحلي إلى المستوى الدولي للمساعدة في صنع القرار ورصد التقدم.

توفیر بیانات أكثر فعالیة من حیث التكلفة وفي الوقت المناسب ودقیقة مما ھو متاح من خالل ●
أنظمة جمع البیانات على المستوى الوطني.
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شكراً للمتابعة


