
 االجتماع السابع لمبادرة االحصاءات العربٌة عربسات 



الستفادة من مصادر البٌانات الضخمة لالستجابة لـا  

 COVID-19 

تحلٌل السٌاسات/ تقٌٌم   



 اهمٌة البٌانات الضخمة وعلم البٌانات لدعم اصحاب القرار
 

لجمٌع التحدٌات واالزمات   لالستجابةمن مصادر البٌانات الضخمة االستفادة   

 مثل 

 .االعداد الكبٌرة من الالجئٌن فً البلد  •

 المتبعة خالل جائحة كورونا تحلٌل السٌاسات/ تقٌٌم   •

 

 

o توفر البٌانات اللحظٌة 

o سرعة الوصول الى النتائج 

oدعم البٌانات االحصائٌة  ببٌانات غٌر تقلٌدٌة 

o   تقلٌل التكلفة فً جمع البٌانات 

o التحلٌل العمٌق 

oالتنبؤ 

o مواكبة التكنولوجٌا 



 المشروع اهداف  
 

o ًلألزمة لالستجابة االردن تمٌٌم فعالٌة عدد محدد من السٌاسات الحكومٌة المعتمدة ف

والتخفٌؾ من آثارها على السكان ، مع التركٌز بشكل خاص على استخدام مصادر بدٌلة 

 .للبٌانات فً التمٌٌم

 

o تطوٌر نموذج أولً لمنصة لواضعً السٌاسات للمساعدة فً تطوٌر االستجابات وتنفٌذ

ورصد السٌاسات المعتمدة من خالل االستفادة من أنواع جدٌدة من البٌانات واألسالٌب 

التحلٌلٌة بهدؾ أن تكون أكثر مرونة واستهدافًا فً مواجهة العدٌد من الصدمات 

 .COVID-19والضؽوط ، بما فً ذلن على سبٌل المثال ال الحصر إلى 



 معاٌٌر اختٌار السٌاسة 

 .السٌاسة والمطاع نوع •

 الهدؾ ومستوى الطموح •

 .السكان المستهدفٌن•

 .السٌاسة مدى تؽطٌة  -التؽطٌة •

 إلى أي مدى تكون السٌاسات  -مكانٌة لٌاس تأثٌر السٌاسات ا•

 .تأثٌرها  مالئمة للتشؽٌل لتمٌٌم        

وإمكانٌة الوصول إلٌها ( التملٌدٌة وؼٌر التملٌدٌة)ما مدى توفر البٌانات : البٌانات•

 .مما ٌسمح بتمٌٌم السٌاسات 

إلى أي مدى ترتبط السٌاسة بأهداؾ التنمٌة  -تصنٌؾ أهداؾ التنمٌة المستدامة •

 أو ذات األولوٌة؟/ المستدامة ذات األهمٌة و 

تم اختٌار السٌاسات حسب عدة معاٌٌر بحٌث تم اختٌار خمس سٌاسات من اصل 

 سٌاسة طبقت فً االردن خالل فترة الجائحة  40

 منهجٌة اختٌار السٌاسات



 اختٌارها تم التً الّسٌاسات

 الّسٌاسات مصدر / الوزارات

 

 وأهمٌتها الّسٌاسة وصف

 

 الخانة

 

 الرقم

 

الدولً والتعاون التخطٌط وزارة  

Tkiyet Um Ali 

 المساعدات توزٌع /النقدٌة التحاوٌل NAF و SSC ٌشملهم ال لمن اجتماعٌة حماٌة - علً أم تكٌة

 الغذائٌة

 

 1 األردن

 والتعلٌم التربٌة وزارة

 

 

 'Darsak' : الرسمٌة اإللكترونً التعلم بوابة

(https://darsak.gov.jo/) 

 2 األردن التعلٌم

 الوطنٌة المعونة صندوق

 

 

 المساعدات توزٌع /النقدٌة التحاوٌل COVID-19 لـ األردن فً النمدٌة للتحوٌالت الطارئة االستجابة مشروع

 الغذائٌة

 

LB3 

 اإلعالة ذوي األشخاص لحموق األعلى المجلس

 

 

HCD: الخاصة اإلحتٌاجات ذوي الخاصة اإلحتٌاجات ذوي لألشخاص واالستجابة الحماٌة تدابٌر  LB4 

اإلجتماعً الضمان مؤسسة  والمتوسطة الصغٌرة الشركات دعم 2 تضامن ، 1 تضامن :9 رقم الدفاع أمر 

 (الخاص القطاع)

LB5 



 العمل مراحل 

 .تحدٌد المؤشرات الضرورٌة لتمٌٌم السٌاسة●

التعداد / المسوح األسرٌة تحٌدي البٌانات التملٌدٌة التً تتعلك بالسٌاسة  مثل ●

 أخرى/ 

 تحدٌد مصادر البٌانات ؼٌر التملٌدٌة من المصادر المفتوحة ●

تطوٌر النماذج واالنظمة التحلٌلٌة باستخدام علم البٌانات والذكاء ●

 .االصطناعً 

 من صحة النتائجالتحمك ●

 .التملٌدٌةممارنة بٌن مصادر البٌانات التملٌدٌة وؼٌر ●





 مصادر البٌانات غٌر التقلٌدٌة
Social media and news analysis 

Human mobility 

Google trends 

Satellite images 

Availability 

From April 1st to Oct 9th 
Keywords: poverty, economy/SMEs, food/medicine security, policy, related to the policy 
(humanitarian assistance, financial support, etc). 
Total number of tweets analyzed: 7937 

 
From April 1st to Oct 9th 
Total number of articles analyzed  61,610  (18,958 in Arabic and 42,652 in English) 

Data Sources 

Twitter 

 

 

GDELT 

 

 

 

 

Methodology 

Sentimental analysis: negative vs positive 

sentiment 

Word Clouds: most used words across 

tweets 

Facebook Movement 

Range Maps 

Google Mobility Reports 

From February until now 

The daily change in movement of Facebook users in Jordan. Facebook divides the 
geographical space in 600x600m^2 tiles and provides the following information. 
 

 

 

 

 

 

Google trends data 

 

Google trends daily index from January 2020 until now 

 
 

Descriptive analysis across the time: to 
identify behaviour of search in google on time 

Analysis of mobility and other socio -

economic indicators  

 

Copernicus 

Landsat 8 

Sentinel satellites 

MODIS Rapid Response System 

 

Analysis of mobility and other socio-

economic indicators  

 

Night-time lights in satellite images could be 

used as a proxy for poverty. 

Another interesting application that would be 
explored in this project is measurement of 
air pollution via satellite images 



 لقٌاس المشاعر ومستوى الرضى–مصادر البٌانات غٌر التقلٌدٌة 

 
  أالردن 2  األردن 3  األردن 4 األردن 5 األردن

1 

 البٌانات مصادر نقٌس؟ ماذا

X X X X X الناس لدى واهتمام تداوالً  األكثر المواضٌع لتحدٌد Twitter Data 

Wordcloud analysis 

X X X X X األهمٌة ذات المواضٌع حول عنها التعبٌر ٌتم التً  العامة المشاعر لفهم Sentiment analysis 

X X X X X أثارت لد األخرى الكبرى األحداث أو السٌاسة إعالن كان إذا ما لمٌاس 

 واألحداث النتائج هذه بٌن الجمع ٌظهر أن ٌمكن .السكان بٌن االهتمام

 .واهتماماتهم احتٌاجاتهم هً وما األشخاص عنه ٌبحث ما الكبرى

Google search 

trends 

X X X X X تتم التً السٌاسة وكذلن معٌنة مواضٌع حول عنها المعبر المشاعر لمٌاس 

 دراستها

GDELT analysis 



 لقٌاس  التنقل والحركة –مصادر البٌانات غٌر التقلٌدٌة 
 

نقٌس؟ ماذا  1 األردن  2 األردن 3 األردن 4 األردن 5 األردن  البٌانات مصادر 

 

X   X X X منطمة كل بحسب الوباء بدء منذ التنمل حركات نمط فً التؽٌر Mobility analysis 

Facebook Data4Good 

Google mobility 

X   X X X من العدٌد فً وااللتصادي االجتماعً بالوضع مرتبط التنمل حركة نمط أن ثبت 

 المؤشرات مع التنمل حركة تحلٌل بٌانات بٌن الجمع ٌؤدي أن ٌمكن .البلدان

 االرتباطات بعض على الضوء إلماء إلى المتاحة األخرى وااللتصادٌة االجتماعٌة

 لٌاس أو سٌاسة تصمٌم عند االعتبار بعٌن أخذها ٌجب التً المحتملة العاللات أو

 .والتراحها فعالٌتها

Mobility analysis coupled with 

traditional socio-economic 

indicators (poverty, income 

levels, unemployment, etc).  

    X   X للفمر لمٌاس كبدٌل الصناعٌة األلمار صور فً اللٌلٌة األضواء استخدام ٌمكن. 

 تلوث لٌاس هو الذي المشروع هذا فً لإلهتمام مثٌر آخر تطبٌك استكشاؾ سٌتم

 .الصناعٌة األلمار صور عبر الهواء

Satellite images 

      X   السٌاسات لتحلٌل كتكملة الطبٌة المؤسسات أو / و التعلٌمٌة للمؤسسات خرائط رسم 

 .المستشفٌات فً 5 لبنان و التعلٌم بشأن 2 األردن و 2 لبنان

Open street map 



 تحلٌل اتجاهات توٌتر وجوجل: النتائج

على متكررة تحدٌد الكلمات ال

Twitter  للمواضٌع محل

 االهتمام

Policy 

Povert

y 

Food/Medicine 

Security 

Economy_SME 



، ( ٪70)، أبرٌل ( ٪100)بلػ اإلؼالق ذروته فً مارس 

 ٪60ومرة أخرى للٌالً فً سبتمبر عند 
وتراجعت للٌالً مرة ( ٪100)ذروة كبرى فً أبرٌل : تكٌة أم علً

٪50أخرى فً ماٌو وأؼسطس بنسبة   

 Googleجوجل نتائج اتجاهات البحث فً 



المشاعر السلبٌة المعبر ●

عنها فً جمٌع الفئات 

مرتفعة مع بلوغ ذروتها 

 فً شهر حزٌران

مؤشر المشاعر  ارتفاع فً●

االٌجابٌة فً منتصؾ 

 تموز

GDLT تحلٌل المشاعر السلبٌة واالٌجابٌة على مواقع التواصل 



 تحلٌل التنقل خالل الجائحة

Jordan 

انخفض التنمل بشكل حاد 

 اإلؼالقأثناء 



لدى األفراد فً المناطك ظهر 

األكثر فمراً انخفاض ألل فً 

 التنمل ولفترة زمنٌة ألصر  
 

FACEBOOK   نتائج التنقل على 



 
 

 اٌجابٌات

الوصول للبٌانات فً الولت الفعلً والولت المناسب وخالل الفترة المطلوبة التخاذ االجراء والمرار ●

 .المناسب

 .الوصول الى تفاصٌل اكثر دلةسّهل تحلٌل مصادر البٌانات ؼٌر التملٌدٌة ●

 

 سلبٌات

 فمط أثناء األزمة الؽٌر تملٌدٌة الهم المصادر متاحة  البٌانات●

 .الدولٌة/ من ٌحدد األزمة المحلٌة -  

 .ما هً المعاٌٌر - 

 

 مثل توٌتراالجتماعً  (االتجاهات المشتبه بها من خالل وسائل التواصل/ تم تأكٌد المخاوؾ ●

 بسبب االعتماد على التكنولوجٌا هو خطر محسوب  فً البٌانات التحٌز ●



  التّوصٌات / االستنتاجات 

 ،الراهنة اإللتصادٌة بالحالة السكان انشؽال تؤّكد واألخبار اإلجتماعً التواصل وسائل من الواردة النّتائج●

   عام بشكل السكان لكافة الكافً المادي الدعم لتوفٌر الحاجة على تدل و كما

  األهداف●

ً  ألل هم فمراً  األكثر المناطك أن ٌمترح التنمل حركة تحلٌل○  والحجر االلتزام  ناحٌة من إلتزاما

 .للعمل الخروج وضرورة المعٌشٌة الظروؾ لمسوة األسباب وترّجح ،الصحً

ً  المتأثرٌن األفراد دعم إن○  .األهمٌة بالػ إلتصادٌا

 على والمساهمة للحد والنّصائح الدعم لتمدٌم المرتفعة النمل حركة ذوي الّسكان بتحدٌد ٌوصى○

 .ٌمثلونها التً للوباء العالٌة االنتشار لمدرة المحتملة المخاطر خفض

 هذه فً اتخاذها الواجب واإلجراءات المتاحة الدعم أنواع وكافة المساعدات حول التّواصل تعزٌز●

 .المناطك

 المستهدفة واألماكن األفراد ناحٌة من المساعدات توزٌع حملة مع المتوفرة البٌانات لممارنة توصٌة●

 

 

 

 




