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 Transform, (2017) “Management Information Systems and Approaches to Data Integration - Manual for a :طريقة ثبت املرجع املقرتحة
Leadership and Transformation Curriculum On Building and Managing Social Protection Floors in Africa”, available at http://

socialprotection.org/institutions/transform

 برنامج ترانسفورم نتيجة لعملية متطورة من االبتكار املشرتك الذي يشارك فيه خرباء وممارسني من جنويب وشرقي أفريقيا. 
 )Oxford Policy Management وهذا الدليل املوجز يستند إىل وثيقة من إعداد فالنتينا باركا )أوكسفورد بولسي ماجنمنت 
 وريتشارد شريشري )Development Pathways( مبسامهة من ثيبولت فان الجننهوف )منظمة العمل الدولية(. ويستند الدليل 

 ‘Integrated Data and Information Management for Social Protection بكثافة إىل منشور عن املوضوع بعنوان 
 published the Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) (Barca, 2017) وميكن االطالع 

على النسخة الكاملة من هذا الدليل املتاحة على موقع ترانسفورم على شبكة اإلنرتنت.

 وحمررو سلسلة الكتب الدراسية ملنهج ترانسفورم هم لوكا بيلريانو )Luca Pellerano( ولويس فروتا )Luis Frota( ونونو كوهنا 
 )Nuno Cunha(. وأتاحت ورش العمل اليت ُعقدت يف كينيا وزامبيا وتانزانيا تعليقات وتعقيبات مفيدة على املادة العلمية. 

وال يعرب حمتوى هذه الوثيقة عن املوقف الرمسي ملختلف املنظمات اليت تدعم مبادرة ترانسفورم.

ترانسفورم منفعة عامة.  وقد حصلت كل املادة العلمية اخلاصة بربنامج ترانسفورم مبا يف ذلك هذا الدليل على ترخيص مبوجب اإلصدار الرابع 
.Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike من الرخصة الدولية

وللقارئ مطلق احلرية يف:

تبادل هذه المادة - بنسخها وإعادة توزيعها من خالل أي وسيط أو يف أي شكل

اقتباسها - بإعادة تركيب أجزاءها أو حتويلها أو اإلضافة هلا

على أن يكون ذلك وفقا للشروط اآلتية:

نسبة المرجع - حيث يتعني ثبت املرجع بشكل مناسب مع وضع الرابط  اخلاص بالرتخيص وبيان التغيريات يف حالة اللجوء إليها. 

عدم استخدام المادة في أغراض تجارية - فال جيوز استخدام املادة العلمية ألغراض جتارية ما مل حيصل مستخدمها على تصريح صريح 
بذلك من جهة منح ترخيصها.

إصدار العمل الجديد بموجب ترخيص مطابق للترخيص األصلي )ShareAlike( - عند إعادة مزج املادة العلمية أو حتويلها أو البناء 
عليها يتعني توزيع املسامهات مبوجب ترخصيص مطابق للرتخيص األصلي.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ :لالطالع على نسخة من هذا الرتخيص يرجى زيارة املوقع اآليت
 transform_socialprotection@ilo.org :وللمزيد من املعلومات ميكنكم االتصال مببادرة ترانسفورم على الربيد اإللكرتوين اآليت 

 http://socialprotection.org/institutions/transform :أو زيارة املوقع

إصدار شهر فرباير 2018
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 مقدمة 
وتمهيد 

تصور المشهد

يتزايد االعرتاف بأن نظم املعلومات اإلدارية تؤدي دورا حموريا يف تنفيذ خمططات احلماية االجتماعية. ويف واقع األمر 
يتزايد اعتبار نظم المعلومات اإلدارية عمودا حموريا مُيسك بالعمليات األساسية لنظم احلماية االجتماعية أال وهي: 

التسجيل وحتديد األهلية واملدفوعات والشكاوى والتظلمات والرصد والتقييم.

1

MIS

 ازداد االهتمام مؤخرا بالرتكيز على النهج املتكاملة حيال إدارة املعلومات والبيانات، حبيث تكون هذه النهج قادرة على مساعدة صناع القرار من خالل 
توفري معلومات منهجية وموحدة عرب الربامج بغية ضمان االستجابة املنسقة جتاه أوجه الضعف متعددة األبعاد اليت تواجه األفراد طوال دورة حياهتم 

(UNICEF and World Bank, 2013). ويتوافق هذا مع ما حيدث يف عدد متزايد من البلدان حول العامل تعتمد اسرتاتيجيات للحماية االجتماعية 

وتنفذ توصية منظمة العمل الدولية رقم 202 )لعام 2012( بشأن األرضيات الوطنية للحماية االجتماعية، الرامية لتنسيق التدخالت من خمتلف الوزارات 
 .(ILO 2015, Garcia and Moore, 2012, World Bank,2015) واهليئات

يتزايد االعرتاف بأن نظم املعلومات اإلدارية تؤدي دورا حموريا يف تنفيذ خمططات احلماية االجتماعية. ويف واقع األمر يتزايد اعتبار نظم املعلومات اإلدارية 
عمودا حموريا ميسك بالعمليات األساسية لنظم احلماية االجتماعية أال وهي: التسجيل وحتديد األهلية واملدفوعات والشكاوى والتظلمات والرصد والتقييم. 
ومع ذلك ال توجد مصطلحات تتمتع بالقبول على نطاق واسع يف جمال احلماية االجتماعية وخصوصا عند النظر يف النهج املتكاملة جتاه البيانات وإدارة 

املعلومات. ويتفاقم هذا اللبس املتعلق باملصطلحات بسبب التوثيق غري املناسب وغري التفصيلي بشأن املوضوع. ويف الكثري من األحيان يؤدي هذا إىل 
ما يلي: )1( التباس الغرض من نظم املعلومات اإلدارية واستخدامها وأهدافها وتقييمها يف قطاع احلماية االجتماعية؛ )2( اخللل يف عمليات الشراء على 

سبيل املثال بسبب احنياز املوردين إىل منظور فين خاص بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حيصرهم يف نطاق ضيق من األجهزة والربجميات دون أي اعتبار 
للمالءمة وحتليل التكلفة مقابل املنفعة واملسائل املؤسسية. 

ولذا هتدف هذه الوحدة إىل ما يلي:

زيادة فهم األطراف الوطنية واالجتماعية لربامج املعلومات اإلدارية وهنج الدمج والتكامل؛  •
دعم األطراف الفاعلة يف جمال احلماية االجتماعية لتعد خارطة طريق حنو إعداد هذه األدوات.  •
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تعريفات 

 ال توجد تعريفات تلقى قبوال واسعا لوصف إدارة البيانات واملعلومات يف سياق احلماية االجتماعية. ويرجع 
 هذا االلتباس لسببني )Barca and Chirchir, 2016(.  السبب األول هو شيوع استخدام مصطلحات 

»قاعدة البيانات« و»السجل« و«نظم املعلومات اإلدارية« بشكل متبادل فيما بني العاملني يف جمال احلماية 
االجتماعية.  ومع ذلك هلذه املصطلحات معاٍن ومهام خمتلفة حسبما يبني اإلطار 1. وال ميكن حتقيق إدارة 

 البيانات واملعلومات على مستوى الربنامج وعلى مستوى التكامل إال من خالل اجلمع بني الدور الثابت 
 »ملستودع البيانات« أي قاعدة البيانات/السجل )ومها مرتادفان فعليا( من ناحية والدور املتطور 

»لفحص البيانات« الذي تؤديه نظم املعلومات اإلدارية.

متيز هذه الورقة بني ما يلي:

قاعدة البيانات - نظام لتنظيم كميات كبرية من البيانات وحفظها واسرتجاعها بسهولة.  •

السجل )وهو مصطلح من الفرتة ما قبل تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات - وهو عبارة عن سجل مكتوب حيتوي على أمساء وأحداث   • 
و/أو معامالت(.

ويف البيئة املميكنة يتداخل مصطلحا »قواعد البيانات« و«السجالت« )ومها مصطلحان مرتادفان فعليا(، وكالمها يستخدمان   • 
حلفظ البيانات واسرتجاعها.

نظم املعلومات اإلدارية1- عبارة عن منظومة حتول البيانات اليت يتم اسرتجاعها من قاعدة بيانات الربنامج/سجله )أو يف بعض األحيان   •
األخرى قواعد بيانات خمتلفة مرتبطة بوحدات أخرى( يف صورة معلومات ميكن استخدامها لتحقيق اإلدارة الفعالة والرشيدة إلدارة الربنامج.  

ويف أدبيات احلماية االجتماعية، يرتبط مصطلح نظم املعلومات اإلدارية بإدارة املعلومات على مستوى الربنامج. وعند مناقشة احللول   •
املتكاملة نستخدم مصطلح »برجميات التطبيقات« أو »نظم املعلومات اإلدارية املتكاملة«، لإلشارة حل خمصص يسمح باإلدخال 

ومعاجلة املخرجات )مثل استعراض/عرض( املعلومات.

التشغيل البيني: قدرة نظامني أو أكثر )أو مكوناهتا( على االتصال من خالل تبادل البيانات حبيث تفهم الوكالة املتلقية املعلومات ومن مث   •
تستخدمها ألغراض عملها.  

 1. ينبغي اإلحاطة بأن هذا املصطلح قد استعري من عامل االعمال، حيث يعرف كما يلي: »نظام يقدم معلومات يطلب من املنظمات 
إدارهتا بنفسها بكفاءة وترشيد.«

ثانيا، تستخدم مصطلحات متشاهبة لإلشارة إىل هنُج متكاملة وخاصة بالربنامج. وألغراض هذه الورقة نقرتح مصطلحا جديدا لتناول هذا اللبس: يشري 
النظام المتكامل للمعلومات اإلدارية إىل نظام واسع النطاق ميكن من تدفق املعلومات وإدارهتا يف قطاع احلماية االجتماعية أو ما وراءها يف قطاعات 

أخرى.

ويشتمل هذا النظام األساسي ما يلي:

مستودع للبيانات مثل السجل/قاعدة البيانات لتخزين البيانات واسرتجاعها.  •
تطبيق برمجيات يساعد على إدارة البيانات وربطها ومعاجلتها وحتويلها إىل معلومات وحتليلها/استخدام املعلومات )يشار إىل هذه األمور على مستوى   •

الربنامج باسم نظم املعلومات اإلدارية، وعلى املستوى املتكامل يشار إليها باسم النظام المتكامل للمعلومات اإلدارية(.

ويدعم هذا جمموعة من اإلجراءات لمشاركة البيانات باستخدام تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات عادة ويديره جمموعة من املوظفني املؤهلني. وهذا 
هو اجملال الذي يثري القدر األكرب من االلتباس يف األدبيات، ويرجع االلتباس هذا يف األساس إىل إمكانية حتقيق تكامل إدارة املعلومات يف قطاع احلماية 
االجتماعية بطرق خمتلفة - تتأثر األهداف األساسية املرجوة من التكامل وسياق البلد ومسارها. وتناقش تفاصيل هذا املوضوع يف القسم 4 الذي يوضح 

املزيد من التعريفات اخلاصة باحللول املتكاملة.

 Barca and Chirchir (forthcoming( :المصدر

اإلطار 1: قواعد البيانات والسجالت ونظم المعلومات اإلدارية والتشغيل البيني: التعريفات  
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 نظم المعلومات 
 اإلدارية 
 الخاصة 

 بالبرنامج  

2. تعين منهجية التعداد أن الربامج تبادر بزيارة األسر املعيشية للقيام 
باالستهداف؛ أما املنهجية القائمة على الطلب فتعين أن املتقدمني بالطلبات 

يتوقع ذهاهبم إىل نقاط حمددة للتسجيل والتقدم بطلب االلتحاق بالربنامج.

ميكن نظام املعلومات اإلدارية اخلاصة بأي برنامج تدفق 
املعلومات وإدراهتا بغية دعم العمليات األساسية يف إطار 

خمططات احلماية االجتماعية مبا يف ذلك:

حتديد هوية المتقدمين وتسجيلهم باستخدام منهجية   •
التعداد أو منهجية الطلب2 املتبعة يف مجع البيانات، 
انظر ايضا الوحدة اخلاصة باالختيار وحتديد اهلوية؛
تحديد أهلية المتقدمين والتحقاهم )أي حتديد   •

املستفيدين من الربنامج( - انظر أيضا الوحدة اخلاصة 
باالختيار وحتديد اهلوية؛

االحتفاظ بقوائم أسماء المستفيدين باستمرار، مثال   •
حبذف أمساء األشخاص الذين مل يعودوا مستحقني؛

التصديق ورصد االمتثال )مىت كان ذلك ضروريا   •
مثال يف حالة املشروطية( - انظر أيضا وحدة االختيار 

وحتديد اهلوية.  
إدارة المدفوعات )مثل إصدار كشوف املرتبات ورصد   •

استالم املدفوعات واملبالغ املدفوعة( انظر أيضا وحدة 
االختيار وحتديد اهلوية.  

إدارة التظلمات/الطعون ومنظومة االنتصاف، انظر   •
أيضا وحدة االختيار وحتديد اهلوية. 

إدارة رصد وتقييم الربنامج باستمرار )مثل إعداد قوائم   •
املستفيدين الذين التحقوا والذين دفعت االستحقاقات 

هلم ومستويات املدفوعات وخصائص املستفيدين 
وهكذا( - انظر أيضا وحدة االختيار وحتديد اهلوية. 

دعم اإلدارة والتخطيط المستمر )مثل إعالم املديرين   •
عندما ينبغي أداء إحدى العمليات أو عند حدوثها 
وهكذا( - نظر أيضا وحدة االختيار وحتديد اهلوية. 

األهداف والمهام المشمولة في البرنامج    3.1

ويف هناية المطاف تمكن نظم المعلومات اإلدارية من التنفيذ الموحد للبرامج 
ورصدها، مع ضمان الشفافية والحوكمة لنظم الحماية االجتماعية. ويف 

الواقع ال ميكن إقامة العديد من وظائف برامج احلماية االجتماعية احلديثة - مثل 
نظم الدفع اإللكرتوين - يف غياب برامج نظام املعلومات اإلدارية. وباإلضافة إىل 

ذلك جتدر اإلحاطة مبا يلي على مستوى الوظائف:

الوضوح بشأن إجراءات الربنامج اخلاصة باحلماية االجتماعية وحمددات   •
التصميم وعمليات تشغيله من البداية كلها أمور ضرورية عند إعداد نظم 
املعلومات اإلدارية، فنظام المعلومات اإلدارية للبرنامج انعكاس للدليل 

التشغيلي للبرنامج ودعمه باستخدام التكنولوجيا املناسبة. 
وعلى العكس من ذلك ال يدعم نظام املعلومات اإلدارية للربنامج دائما   •
مجيع وظائف الربنامج، فتكتسب بعض »الوحدات« يف تصميم نظام 

املعلومات اإلدارية أولوية حسب أهداف الربنامج وهيكله. ومع ذلك ميكن 
تكييف نظام املعلومات اإلدارية ليواكب اشرتاطات الربنامج املتغرية، وهذا 
النظام عبارة عن منرب مهم لدعم التوسع في البرنامج على نحو يتسم 
بفاعلية التكلفة بل وشرط للتكامل فيما بين البرامج على النحو املبني 

يف القسم الرابع. 
يعتمد نظام املعلومات اإلدارية اعتمادا كبريا على جودة بيانات املستفيدين   •

ويشرتط وجود الضوابط وعمليات املراقبة اجليدة )وهذا شاهد جيد على أن 
جودة خمرجات النظام حمكومة جبودة مدخالته(.

الشروط الخاصة بالمعلومات: أي البيانات اليت جيب حفظها  )أ( 
وإدارهتا. حيددها موظفو الربنامج على أساس أهدافه ووظائفه األساسية 

اليت تتطلب دعم. فعلى سبيل املثال يتطلب نظام املعلومات اإلدارية 
الذي يدعم عملية الشكاوى والطعون أو منظومة الرصد والتقييم 

الشاملة شروط إضافية تتصل باملعلومات مقارنة بربنامج يستخدم نظام 
املعلومات اإلدارية فقط يف جمال التسجيل وااللتحاق والدفع. 

)ب( برمجيات التطبيق )نظام المعلومات اإلدارية(: حتول برجميات التطبيق 
البيانات اليت تسرتجع من قاعدة بيانات الربنامج )أو يف بعض األحيان 

قواعد بيانات خمتلفة مرتبطة بعدة »وحدات«( إىل معلومات ميكن 
استخدامها ألغراض اإلدارة الفعالة والرشيدة. وقد يتخذ التطبيق عدة 
أشكال حسب االشرتاطات املعلقة باملعلومات والوظائف اليت صمم 
التطبيق ألدائها )اليت يفعل كل منها يف »وحدة« منفصلة(.  وميكن 
تطوير هذه الربجميات باستخدام تطبيقات جتارية خاصة أو برجميات 

مفتوحة املصدر.  
قاعدة البيانات - نظام لتنظيم كميات كبرية من البيانات   )ج( 

وحفظها واسرتجاعها بسهولة. وميكن أن تستخدم برامج احلماية 
االجتماعية إما برجميات قواعد البيانات التجارية اخلاصة )مثل برنامج 

Microsoft Access أو Oracle( أو مفتوحة املصدر.  

البنية التحتية من األجهزة: وتشري إىل البنية التحتية األساسية الضرورية  )د( 
جلمع كميات كبرية من البيانات وحفظها )مثل أجهزة الكمبيوتر 

واحلواسيب اليدوية وحواسيب اخلادم وغريها(. وتتباين اخليارات املتاحة 
أمام تكنولوجيا األجهزة حسب حجم املخططات وسياقها )أي بعد 

املسافة وتوافر الكهرباء وغري ذلك( ومستوى األمن املضمون فضال عن 
العمليات احملددة اليت سوف تتم. 

نظام االتصاالت الالسلكية: ويشمل شبكة البنية التحتية - الشبكة  )هـ( 
احمللية والشبكة األوسع - اليت تتيح إمكانية الربط بني الربجميات وقواعد 

البيانات اليت تغذيها. ويعتمد اختيار هذا النظام على السياق احمللي 
)مثل توافر شبكة اإلنرتنت وإمكانية االعتماد عليها(.

يف هناية املطاف نظام املعلومات اإلدارية عبارة عن برجميات تطبيق تعمل بفضل 
التفاعل فيما بني عدة مكونات ترتبط ببعضها البعض بشدة )وجتدر اإلحاطة 
يف هذا الصدد أهنا تسري على النظم املتكاملة أيضا، انظر القسم 4(. وفيما 
يلي قائمة هبذه املكونات ومناقشة هلا، مع تصوير تفاعلها من خالل الشكل 

)1( ونناقش أيضا املمارسات اجليدة املرتبطة بكل منها يف القسم 5.2 
:(Chirchir and Kidd, 2011 and Barca and Chirchir, 2016)

 Chirchir, R. and Kidd, S. (2011( Good Practice in the المصدر: مأخوذ بتصرف من 
Development of Management Information systems for Social Protection.

شكل 1: المكونات األساسية لبرنامج فعال لنظم المعلومات اإلدارية

المكونات األساسية لبرنامج فعال لنظم   3.2 
المعلومات اإلدارية   

الموظفون

 اشرتاطات 
معلومات احلماية 

االجتماعية

برجميات التطبيقات 
)املدخالت والعمليات 
ومعلومات املخرجات(
نظام املعلومات اإلدارية

 البنية التحتية من األجهزة 
)حواسيب اخلادم وأجهزة احلاسب والطابعات(

 قاعدة البيانات 
 (oracle, SQL, Server, Adabas)

 نظم االتصاالت الالسلكية 
)شبكات حاسوبية حملية وشبكات موسعة( 
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 النظم 
 المتكاملة 

 إلدارة 
 المعلومات   

من املمكن أن يؤدي دمج املعلومات والبيانات يف إطار قطاع احلماية االجتماعية إىل فوائد على مستوى السياسات والتشغيل. 
وميكن أن تشتمل املميزات من منظور السياسات القدرة على حتقيق ما يلي على النحو الذي بينه باركا وشريشري )2016(:

تطبيق هنج يتسم بقدر أكرب من اإلنصاف يف توزيع املوارد بناء على معلومات موضوعية وقابلة للمقارنة، فضال عن   •
التصدي إىل توفري احلماية االجتماعية بشكل غري متساو وغري عادل فيما بني خمتلف الفئات االجتماعية وعلى مستوى 

خمتلف االختصاصات اإلدارية. 
زيادة درجة استجابة ومشول التدخالت الرامية إىل خدمة األشخاص الذين يعانون من فقر مزمن وخدمة من يعانون   •
من ضعف هيكلي يف مواجهة الفقر فضال عن االستجابة إىل الصدمات الفردية مثل فقدان الوظيفة والعجز واحلمل 

والشيخوخة أو األزمات الكربى )مثل الكوارث الطبيعية أو النزاعات(. 
ضمان التغطية الشاملة ودعم تنفيذ أرضية احلماية االجتماعية مع التنسيق احملتمل الحق فيما بني املساعدات االجتماعية   •

والتأمينات االجتماعية.
بناء رابط قوي مع األطر املؤسسية التكميلية والسياسات االجتماعية واالقتصادية األوسع.  •

مميزات دمج البيانات   4.1 
والمعلومات ومخاطرها  

3. »نظم احلماية االجتماعية لديها القدرة على أن تعظم من نواجتها وآثارها يف حالة إعدادها لتكون مكونات متكاملة مع التنمية الوطنية واسرتاتيجيات 
احلد من الفقر، ترتبط بربامج تكميلية )مثل النهوض بسبل العيش وبرامج سوق العمل والوساطة وبرامج األمن الغذائي وغري ذلك( وحمددات السياسات 

 Organisation for Economic Co-operation and Development  ».)الكلية )مثل استقرار االقتصاد الكلي والنمو االقتصادي وهكذا
.(OECD), 2009

4. على سبيل املثال انظر برنامج شبكة األمان من اجلوع يف كينيا (HSNP) وبرنامج (CDCP) يف باكستان. وللمزيد من النقاش بشأن هذا املوضوع 
.(Oxford Policy Management, 2016b) انظر استعراض األدبيات الشامل هذا اخلاص باحلماية االجتماعية املستجيبة للصدمات

زيادة الشفافية واملساءلة حيث ميكن من خالهلا تبادل املعلومات اخلاصة بالربنامج ومقارنتها بسهولة أكرب  •
حتسني »صورة« منظومة احلماية االجتماعية، إذ يفهم املواطنون استحقاقاهتم بشكل أفضل  •

زيادة املعرفة بالفقر والضعف بناء على الوصول إىل قدر كبري من املعلومات املتاحة.  •

ومن منظور عملي تشمل املميزات القدرة على حتقيق ما يلي:

تسهيل الرقابة على خمططات متعددة ورفع تقارير بشأهنا إىل صناع السياسات   •
حتسني التخطيط للموازنة والقدرة على وضع مناذج وفقا للتغريات السياسية واختبارها  •

تقليل العبء الواقع على كاهل املوظفني )مثل العمل الورقي األقل وقدر أقل من اإلبالغ اليدوي وغريها من اإلجراءات(   •
احلد من العبء على عاتق املتقدمني احملتملني )مثال يسمح للشخص بالتقدم لعدد من الربامج مرة واحدة وطلب عدد أقل من الوثائق وتوفري معلومات   •

أفضل/جيدة التنسيق بشأن االستحقاقات وغريها(
جتنب ازدواجية اجلهود )على سبيل املثال فيما يتعلق بأنشطة مجع البيانات( وتأسيس »نقطة انطالق مشرتكة« خاصة باحلماية االجتماعية  •

تأسيس نظم مشرتكة عرب مجيع املخططات )مثل نظام الدفع وآليات التظلم وغريها(، ورفع الكفاءة وتشجيع االدخار   •
حسن إدارة األخطاء والغش ورصد املدفوعات املتعددة )مع تتبع األشخاص ومن يتسلمها(  •

التوسع يف ميكنة تقدمي اخلدمة واحتمال الوصول إىل املواطنني بأساليب جديدة )مثل استخدام اهلاتف احملمول(  •
ضمان وجود تدابري تقوية و/أو تدخالت تكميلية لألسر املعيشية اليت تواجه درجات متعددة من احلرمان   •

متكني املستفيدين من االنتقال فيما بني املخططات حسب تغري ظروفهم  •
تأسيس أشكال أكثر فعالية يف استجابتها حلاالت الطوارئ )على سبيل املثال من خالل توجيه املزيد من املدفوعات إىل متلقي احلماية االجتماعية يف   •

املناطق املتأثرة حبالة الطوارئ لفرتة حمدودة( فضال عن اخلدمات املتعلقة بسياق حمدد.

ومع ذلك ميكن أن تشأ عدة تحديات ومخاطر عند البدء يف مثل هذه العملية من دمج البيانات يف إطار القطاعات االجتماعية. ومن بني هذه التحديات 
واملخاطر ما يلي:

ارتفاع التكلفة ودرجة التعقيد يف مراحل اإلعداد األوىل )واحتمال »فشلها( - ما يتطلب قدرات عالية وقيادة سياسية قوية وتنسيق مؤسسي-   •
يرجى االنتباه إىل ما يلي: يف بعض احلاالت يتطلب األمر هنجا تدرجييا. وسوف يكون من الصعب تنفيذ نظاما متكامال للمعلومات اإلدارية عندما   •

ال يكون لدى املؤسسات سوى تعريفات ومبادئ توجيهية بدائية، وتكون نظم اإلدارة فيها سيئة، حيث متيل املؤسسات إىل التنافس يف سياق 
القيادة الرديئة يف خمتلف اإلدارات. ويستببع تطوير النهج املتكاملة يف هذه السياقات بذل التكلفة يف جمال التفاوض والتحكيم، وقد تكون هذه 

التكلفة باهظة للغاية. تتعلق درجة نضج تكنولوجيا املعلومات يف خمتلف املؤسسات، وتعقيدات تتصل بإدارهتا مبا يف ذلك صيانة التكنولوجيا وإعداد 
احتياطات ومشاكل حمتملة بالتنسيق وينبغي أيضا مراعاة تزايد التكلفة. 

زيادة املخاطر املرتبطة بسرية البيانات وأمنها - سوء استخدام املعلومات أو ضياعها واحتمال تعريض األسر املعيشية إىل املزيد من الضعف )مثال »دولة   •
الرقابة«(.

خطر االستبعاد املتعدد من مجيع خمططات القطاع االجتماعي واالستبعاد املنهجي لبعض أنواع األسر املعيشية، واحتمال غياب اخلصوصية عن خمتلف   •
تدخالت احلماية االجتماعية )يف حالة استخدام البيانات املتكاملة يف حتديد األهلية عرب الربامج، وخصوصا يف حالة استخدام معايري حتديد الفقر القائمة 

على التعداد يف املرحلة األوىل من االختيار(. والسبب هو إمكانية تصدي تدخالت السياسات االجتماعية إىل خمتلف األهداف االجتماعية فيما وراء 
مسألة الفقر - على سبيل املثال ميكن تساعد على حتسني كرامة األشخاص ذوي اإلعاقة والتمكني احلماية من املمارسات االجتماعية السلبية أو استغالل 

بعض الفئات أو إمهاهلا.
 وباإلضافة إىل ذلك تعتمد درجة استشعار فوائد دمج املعلومات إىل حد كبري على التطبيق العملي للدمج )انظر القسم 4.2( وعلى االستخدام النهائي للنظام 
املتكامل )مثال انظر القسم 4.4(. وختاما من املهم أال ننسى أن اهلدف األساسي وراء دمج نظم إدارة املعلومات والبيانات يف إطار احلماية االجتماعي هو كما 
يلي: مجع املعلومات وتبادهلا بغية دعم األهداف االجتماعية، مبا يف ذلك حتسني مستوى حياة الفئات األفقر واألكثر ضعفا، واحلماية من خماطر احلياة لتمكني 

الفئات هذه وحتقيق التحول االجتماعي.
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نهجان إلنشاء مستودع متكامل للبيانات   4.2

5.  ملحوظة: ال تسري األمور هبذا الشكل دوما حيث ميكن دمج البيانات اخلاصة باملتقدمني أو أي شخص مسجل. ولكن مل نشهد 
هذه احلالة يف التطبيق العملي يف أي بلد.

6.  يف حالة مجيع العبارات اليت تسبقها عبارة »ليس بالضرورة« نعين أن هذا الوضع ميكن أن يتحقق يف حالة السعي له صراحة.
7.  ميكن أن يشمل 100% من السكان لو أن كلهم مستفيدين )مثال يف حالة ضمان حد أدىن للدخل حيصل عليه اجلميع(.

 .(Barca and Chirchir, 2014) »8.  يف تقريرنا الصادر عام 2014 ناقشنا هذه النقطة يف القسم 2.3.2 حتت بند »النموذج املركزي

أصبحت عبارة »السجل الواحد« تدرجييا هي العبارة األساسية اليت يستخدمها صناع السياسات واملشاركني يف احلماية االجتماعية لوصف النهج املتكاملة 
جتاه إدارة البيانات واملعلومات يف قطاع احلماية االجتماعية. ولكن هذه الكلمة مضللة حسبما يوضج اإلطار )2( والصعوبة اليت تواجهها هذه الورقة هي تفسري 

معناها يف سياقاهتا املختلفة.
اإلطار 2: »السجالت الواحدة« - لم تعتبر هذه العبارة مضللة؟  

عادة يشار إىل الُنهج اليت تتبعها البلدان جتاه اإلدارة املتكاملة للبيانات واملعلومات يف قطاع احلماية االجتماعية باسم »السجالت الواحدة«. وخنتار 
هنا صراحة جتنب استخدام هذه االصطالحات. ملاذا؟

هذه العبارة نشأت ترمجة حرفية للعبارة الربازيلية »Cadastro Unico«. وال ترتجم مؤخرا هذه العبارة الربازيلية »السجل الواحد« بل   • 
»السجل املوحد«.

واستخدمت هذه العبارة للتعبري عن هنُج خمتلفة جتاه التكامل يف بلدان خمتلفة ولذا فهي ال تضمن الوضوح. مثال: يعرف احلل يف كينيا   • 
باسم »السجل الواحد« ولكن لديها هيكل ووظائف خمتلفة مقارنة باملفهوم الربازيلي للمصطلح.

سرعان ما يبتعد أصحاب املصحلة عن استخدام املصطلح هذا )البنك الدويل ومنظمة العمل الدولية وغريهم( - على الرغم من التصاق   • 
هذا املصطلح حبلول التكامل )مثال يف كينيا(.

»السجل الواحد« ليس بالضرورة واحدا مبا أهنا ال تستوعب عادة مجيع برامج احلماية االجتماعية يف أي بلد وال تناسب مجيع النظم الفردية   •
للمعلومات اإلدارية.

»السجالت الواحدة« ال تعين بالضرورة عملية »واحدة« لالستهداف أو توحيد العمليات عرب الربامج.  •
•  كلمة »سجل« وحدها ال تشمل الوظائف الكاملة إلدارة البيانات واملعلومات يف قطاع احلماية االجتماعية.

حبسب سياق البلد واألهداف املرجوة )انظر القسم 4(، يوجد هنجان أساسيان تجاه وضع قاعدة بيانات/سجل يدعم النظام المتكامل إلدارة المعلومات 
في إطار قطاع الحماية االجتماعية. وهي كما يلي حسب تعريف باركا وشري شري )2016(:

سجل متكامل للمستفيدين: عبارة عن قاعدة بيانات/سجل يعد من خالل دمج نظم املعلومات اإلدارية يف الربنامج ملختلف املخططات القائمة، ما   .1
يعين أن الدمج يتحقق فقط عرب البيانات واملعلومات اخلاصة باملستفيدين )املتلقني يف الربنامج(5. واهلدف األساسي من وراء هذا الدمج هو توفري التنسيق 

واإلشراف )مثل الرصد والتقييم( ودمج العمليات املختارة واخلدمات عرب الربامج. وعلى مستوى التطبيق العملي تؤدي السجالت املتكاملة للمستفيدين 
إىل ال مركزية مجع البيانات )تتوىل الربامج الفردية مسؤوليتها( ولكنها جتعل بعض اخلدمات املختارة مركزية من خالل جتميع البيانات القائمة. وتشمل 

األمثلة كينيا )»السجل الواحد«، انظر دراسة احلالة( وموريشيوس وسيشيل.

السجل االجتماعي: عبارة عن قاعدة بيانات/سجل جيمع وحيفظ بيانات شاملة )أي أهنا ليست خاصة بربنامج حمدد( عن املستفيدين احملتملني داخل   .2
البلد. وعلى العكس من السجالت املتكاملة للمستفيدين تؤدي هذه السجالت دمج البيانات على املستوى املركزي من خالل مجع البيانات ألجل 
تكوين قاعدة بيانات/سجل وطين يستند إليه برنامج خاص 8 )انظر الشكل 2(. ووظيفتها األساسية هي دعم تنفيذ احلماية االجتماعية يف مراحله 

األولية اخلاصة باستالم الطلبات والتسجيل. وميكن أن تدعم تقدير االحتياجات والشروط اخلاصة ألغراض حتديد األهلية احملتملة لالنضمام يف بعض 
الربامج االجتماعية املختارة. ومن األمثلة على ذلك »السجل الواحد« يف الربازيل و«قاعدة البيانات املوحدة« يف إندونيسيا.

 اإلطار 3: السجل المتكامل للبينات 
- ما المقصود به وما الذي ال يحتوي عليه  

ما املقصود بالسجل املتكامل للبيانات
عبارة عن سجل باملستفيدين عرب عدد من الربامج    •

يدمج البيانات من خمتلف نظم املعلومات اإلدارية يف عدة برامج ويعتمد هنج »دمج اخلدمات«  •
يدعم الرصد والتقييم والتخطيط املتكامل وميكن تصميمه لكي يدعم دمج تكامل نظم تقدمي اخلدمة )مثل الدفع واستالم التظلمات(  •

عبارة عن لبنة بناء تساعد على تنفيذ التكامل. وال تتحقق الفائدة الكاملة منه باعتباره »منظومة للمعلومات« إال عند استخدامه بصحبة تطبيق   •
برجميات )نظام متكامل للمعلومات اإلدارية( ما ميكن إقامة الروابط الديناميكية مع قواعد البيانات األخرى، ما حيول البيانات بشكل منهجي إىل 

معلومات وحتليالت ويؤدي إىل استخدام املعلومات.

ما الذي ال حيتوي عليه السجل6
هذا السجل ليس شامال بالضرورة )أي ال يضمن تغطية السكان بنسبة 100%( حيث يشمل املستفيدين الفعليني من الربنامج فقط ٧  •

ال ميكن استخدامه »لالستهداف« أو حتديد األهلية )احملتملة( للربامج، ألنه ال حيتوي إال على معلومات عن األشخاص أو األسر املعيشية اليت   •
اعتربهتا الربامج القائمة مؤهلة بالفعل )املستفيدين الفعليني وليس احملتملني(

ال يشتمل بالضرورة على بيانات من مجيع برامج املساعدات االجتماعية يف البلد )فرمبا مل ُتدمج بعض الربامج(  •
ال يشتمل بالضرورة على بيانات ختص مستفيدين من التأمني االجتماعي )فرمبا مل تُربط هذه البيانات بالسجل(  •

ال يُدمج هذا السجل بالضرروة مع قواعد البيانات احلكومية األخرى )مثل السجل املدين ومصلحة الضرائب وغريها(.   •
ليس بالضرورة بديال عن قواعد البيانات الفردية األخرى بالربنامج وال عن نظم املعلومات اإلدارية )ما مل يتم تصميمه ليكون كذلك وال ميكنه   •

دعم نظم اخلدمات املتعلقة بربنامج حمدد(.
ليس بالضرورة »وطنيا« مبا أن برامج احلماية االجتماعية )ومجع البيانات املدخلة ألغراض التسجيل( قد تكون موجهة جغرافيا يف بعض األحيان  •
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كيف ترتبط هذه النهج ببعضها البعض   4.3
 اإلطار 4: السجل االجتماعي 

- ما المقصود به وما الذي ال يحتوي عليه 

أحد النهج الفنية لتطوير السجل االجتماعي هو مجع البيانات من خالل التشغيل البيين لقواعد البيانات احلكومية القائمة: أي بضمان إمكانية خماطبة هذه 
السجالت لبعضها البعض بفاعلية )تبادل البيانات(.  ونعرف هذا باسم »السجل االجتماعي االفتراضي«، وهو هنج ميكن أن تستخدمه البلدان اليت 

ترغب يف احلصول على حملة عامة شاملة )100% من السكان( ألفرادها عابرة للقطاعات وتتسم باالستباقية )ترتبط باألحداث طوال دورة احلياة(. تكفي 
كمية املعلومات اليت يتم جتميعها بناء على هذا التكامل االفرتاضي لتحديد أهلية االنضمام إىل برامج املساعدة االجتماعية الشاملة، على غرار سجل بدل 

إعالة األطفال يف األرجنتني وسجل املستفيدين من التأمني الصحي يف تايلند، ولكن ليس يف حالة الربامج اليت تستهدف الفقر. فعندما يكون الوضع كذلك، 
يتم جتميع املعلومات من املصادر املتعددة مث جُتمع البيانات بعد ذلك بغية حتديد أهلية االنضمام )االستهداف لصاحل( الربامج االجتماعية.

 كما ذكرنا باختصار فيما سبق، هذه النهج الرامية إىل وضع نظام متكامل إلدارة املعلومات يف قطاع احلماية االجتماعية ال تنفي بعضها بعضا وميكن أن 
يتطور مع مرور الوقت. فعلى سبيل املثال قد يقرر البلد الذي جيمع املعلومات من الربامج القائمة باستخدام هنج السجل املتكامل للمستفيدين تنسيق 

أنشطة مجع البيانات مث االنتقال إىل اتباع هنج السجل االجتماعي. وقد يزيد هذا النهج من مستويات التشغيل املشرتك مع قواعد بيانات حكومية أخرى 
وقد يتخذ خصائص السجل االجتماعي االفرتاضي، على حنو ما حدث يف شيلي، حيث يتم احلصول حاليا على البيانات اخلاصة بالسجل االجتماعي 

لألسر املعيشية« من خالل قواعد البيانات اإلدارية القائمة. 

ميكن حتقيق املستويات العالية من التشغيل املشرتك يف إطار هذه النهج الثالثة.  •

ويصور الشكل )2( خمتلف أشكال التطور اليت شهدهتا السجالت املتكاملة للمستفيدين والسجالت االجتماعية والسجالت االجتماعية االفرتاضية، يف 
حني يوضح اإلطار 4 مقارنة فيما بينها وسكان البلد. 

الشكل 2: السجل المتكامل للمستفيدين والسجل االجتماعي والسجل االجتماعي االفتراضي 

ما املقصود بالسجل املتكامل للبيانات
عبارة عن سجل/قاعدة بيانات جبميع األشخاص واألسر املعيشية املسجلة )تعتمد نسبة السكان املسجلني على هنج مجع البيانات واحتياجات   •

املستخدم من الربنامج(
وظيفته األساسية هي دعم املراحل األولية للتنفيذ اخلاصة باستالم الطلبات والتسجيل وتقدير االحتياجات والشروط آلغراض حتديد احتمال أهلية   •

االنضمام إىل برامج اجتماعية خمتارة )»االستهداف«(.
يهدف إىل مجع املعلومات التارخيية واحملدثة وتسجيلها وحفظها بشأن خصائص األفراد واألسر املعيشية وظروفها مع التوثق من توافق املعلومات واختباره.  •

يعتمد هنج »دمج البيانات« )من خالل نظام مشرتك للبيانات الرئيسية(   •
عبارة عن لبنة بناء تساعد على تنفيذ التكامل. وال تتحقق الفائدة الكاملة منه باعتباره »منظومة للمعلومات« إال عند استخدامه بصحبة تطبيق   •

برجميات ما ميكن إقامة الروابط الديناميكية مع قواعد البيانات األخرى، ما حيول البيانات بشكل منهجي إىل معلومات وحتليالت ويؤدي إىل استخدام 
املعلومات.

ما الذي ال حيتوي عليه السجل9
هذا السجل ليس شامال بالضرورة )أي ال يضمن تغطية السكان بنسبة 100%( ما مل جير تعداد قومي يغطي مجيع السكان.  •

ليس جمرد قائمة باملستفيدين )األشخاص املؤهلني الذين وقع االختيار عليهم لالنضمام إىل برامج احلماية االجتماعية( - أي أنه يشمل البيانات اخلاصة   •
باألسر املعيشية املؤهلة احملتملة أيضا

ال يتيح بالضرورة استعراض متكامل باملنتفعني واملزايا اليت ينتفعون هبا على مستوى خمتلف الربامج، حيث تتدفق البيانات األساسية من السجل   •
االجتماعي إىل نظم املعلومات اإلدارية اخلاصة بالربنامج دون الرجوع إىل السجل مرة أخرى. 

ال يوفر بالضرورة البيانات اخلاصة جبميع برامج املساعدة االجتماعية يف البلد )بعض الربامج قد حتتفظ بسجالهتا وجتمع بياناهتا(.  •
ال يُدمج هذا السجل بالضرروة مع قواعد البيانات احلكومية األخرى )مثل السجل املدين ومصلحة الضرائب وغريها(.   •

ال يقدم بالضرورة حملة عامة جارية عن الفقر ما مل تكن البيانات حديثة بالقدر الكايف.   •
ال يعين بالضرورة تكامل العمليات عرب الربامج وليس بديال عن السجالت املستقلة للربامج ونظم املعلومات اإلدارية.  •

ليس بالضرورة »وطنيا« مبا أن برامج احلماية االجتماعية )والبيانات اليت جتمعها السجالت االجتماعية( قد تكون موجهة جغرافيا يف بعض األحيان.  •

9.  يف حالة مجيع العبارات اآلتية اليت تسبقها عبارة »ليس بالضرورة« نعين أن هذا الوضع ميكن أن يتحقق يف حالة السعي له صراحة.

السجل االجتماعي »االفتراضي«

السجل المتكامل

السجل االجتماعي

البرنامج 1
نظام المعلومات اإلدارية

البرنامج 3
نظام المعلومات اإلدارية

البرنامج 2
نظام المعلومات اإلدارية

 السجل 
االجتماعي

 جمع 
البيانات

السجل 
االجتماعي 

»االفتراضي«

 احتمال 
 مجع 

البيانات

نظام المعلومات 
اإلدارية

 قاعدة البيانات
 اإلدارية 1

 قاعدة البيانات
 اإلدارية 2

 قاعدة البيانات
 اإلدارية 3

بطاقة الهوية القومية 
قاعدة البيانات

أهلية 
االلتحاق 
بالربنامج

البرنامج 1
نظام المعلومات اإلدارية

البرنامج 2
نظام المعلومات اإلدارية

البرنامج 3
نظام المعلومات اإلدارية

تطبيق 
البرمجيات

 السجل 
 المتكامل 
للمستفيدين

 Barca and Chirchir (2016( Note: Boxes indicate databases; circles indicate MIS :المصدر 
 رسمت جميع األسهم في اتجاه واحد )رسم بياني متدفق في اتجاه واحد( على الرغم من أن هذا ليس الوضع 

القائم بالضرورة.

أهلية 
االلتحاق 
بالربنامج

أهلية 
االلتحاق 
بالربنامج

أهلية 
االلتحاق 
بالربنامج

تطبيق 
البرمجيات

البرنامج 1
نظام المعلومات اإلدارية

البرنامج 2
نظام المعلومات اإلدارية

البرنامج 3
نظام المعلومات اإلدارية

تطبيق 
البرمجيات

نظام المعلومات 
اإلدارية

نظام المعلومات 
اإلدارية

نظام المعلومات 
اإلدارية
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اإلطار 5: مقارنة بسكان البلد  

لتحقيق فهم أفضل للعالقة بني السجالت االجتماعية والسجالت املتكاملة والسجالت االجتماعية االفتارضية، رمبا يكون من املفيد متثيلها مقارنة 
بالسكان بشكل عام )الذين ميكن الوصول إليهم من خالل السجالت االجتماعية االفرتاضية(. يف الشكل 4:

متثل الدائرة احلمراء اأوسع مجيع السكان )األغنياء والفقراء( وميكن أن يصل أي نظام يعمل بشكل مشرتك يضمن إنشاء سجل اجتماعي افرتاضي   •
إىل 100% من هؤالء السكان من خالل الربط مع بطاقة هوية قومية/السجل املدين.

الدائرة الزرقاء التالية متثل السكان املدرجني يف السجل االجتماعي للبلد. وميثل السكان 100 يف املئة من إمجايل عدد السكان يف بعض احلاالت   •
)حيث تتداخل الدائرتان احلمراء والزرقاء( - وخصوصا عند االنتهاء من تعدادات شاملة - ولكن هذه الدائرة عادة تركز على جمموعة فرعية من 

السكان األفقر نسبيا واملؤهلني لالنضمام أساسا لربامج املساعدات االجتماعية القائمة على اختبار اإلمكانيات املادية. 
متثل الدائرة اخلضراء األصغر السكان املشمولني يف السجل املتكامل للمستفيدين: أي العدد اإلمجايل للمستفيدين من برامج احلماية االجتماعية   •

اليت شهدت تكامالت لنظم املعلومات اإلدارية فيها.
متثل الدائرة الرمادية املتقطعة السكان املؤهلني لاللتحاق )أي األشخاص املستحقني الستالم استحقاقات املساعدات االجتماعية بناء على معايري   •

االستهداف اليت حيددها أي من الربامج القائمة(10. واملنطقة اليت ال تتقاطع مع اخلطني األخضر أو األزرق متثل األسر املعيشية اليت ينبغي تضمينها 
ولكنها ليست ممشولة )أخطاء االستبعاد(. ومتثل املنطقة داخل الدائرة الزرقاء اليت ال تتداخل مع الدائرة الرمادية األسر املعيشية املتضمنة يف السجل 
االجتماعي دون أن تكون مؤهلة لالنضمام بناء على معايري األهلية القائمة )وميكن أن يصبحوا مؤهلني يف حال تغري املعايري(. مجيع األسر املعيشية 

)الدائرة اخلضراء( مؤهلة )ما مل توجد أخطاء يف الضم، غري ممثلني يف هذا الشكل(.

 سكان 
 البلد 

)السجل االجتماعي االفتراضي(

 شكل 3: ما وجه المقارنة بين السجالت االجتماعية والسجالت المتكاملة للمستفيدين 
وإجمالي سكان البلد والسكان المؤهلين لالنضمام 

السجل المتكامل للمستفيدين السجل االجتماعي

 السكان املؤهلني لالنضمام 
 إىل الربامج املوجهة 

)مثال الفقراء(

10.  يف حالة التغطية الشاملة يعادل اخلط الرمادي املتقطع الدائرة احلمراء اخلارجية.

  Barca and Chirchir (2016( :المصدر

 كلما زادت الروابط حيتمل أن تزيد املكاسب من ناحية كفاءة تقدمي اخلدمة وفعاليتها. على سبيل املثال يعتمد مدى التكامل ونوعه يف هناية املطاف على 
عدد الروابط اليت تأسست مع قواعد البيانات األخرى من خالل برجميات التطبيقات )النظم املتكاملة للمعلومات اإلدارية( - انظر اجلدول األيت للمزيد من 

األمثلة املهمة. 

 جدول 1: ما نوع التكامل الذي يمكن تحقيقه؟ مقارنة السجالت االجتماعية والسجل المتكامل للمستفيدين والسجل االجتماعي 
 والسجل االجتماعي االفتراضي 

 السجالت المتكاملة 
السجالت االجتماعية السجالت االجتماعيةللمستفيدين

»االفتراضية«

حملة عامة عن املستفيدين عرب 
الربامج والرصد والتقييم املتكامل

فقط يف حالة استالم السجل نعم
بيانات من نظم املعلومات اإلدارية 

اخلاصة بالربامج

فقط يف حالة استالم السجل 
االجتماعي االفرتاضي بيانات من 

نظم املعلومات اإلدارية اخلاصة 
بالربامج

عملية متكاملة لتحديد األهلية 
عرب الربامج

ال يوجد
)تتحدد األهلية على مستوى 

الربنامج، مث يتم دجمه(

نعم، يف حالة الربامج الشاملة. ال يوجد
جيب مجع املزيد من املعلومات 
اإلضافية الختبار اإلمكانيات 

املادية

دمج العمليات واخلدمات عرب 
الربامج القائمة )مثل الدفع 

والتظلمات(

نعم 
)عند توخيها باعتبارها من األهداف 

السياسية(

فقط يف حالة استالم السجل 
بيانات من نظم املعلومات اإلدارية 

اخلاصة بالربامج

فقط يف حالة استالم السجل أيضا 
بيانات من نظم املعلومات اإلدارية 

اخلاصة بالربامج

سياسة التكامل على مستوى 
قطاع احلماية االجتماعية

فقط يف حالة ربط السجل جبميع 
برامج املساعدات االجتماعية 

وسجالت التأمينات االجتماعية 
وغري ذلك.

فقط يف حالة ربط السجل جبميع 
برامج املساعدات االجتماعية 

وسجالت التأمينات االجتماعية 
وغري ذلك.

فقط يف حالة ربط السجل جبميع 
برامج املساعدات االجتماعية 

وسجالت التأمينات االجتماعية 
وغري ذلك.

الدمج مع نظم املعلومات 
اإلدارية من قطاع آخر

فقط إن أتاح النظام املتكامل 
للمعلومات اإلدارية ذلك

فقط إن أتاح النظام املتكامل 
للمعلومات اإلدارية ذلك

نعم )يعتمد العمل على مدى 
التشغيل املشرتك الذي تتيحه نظم 

املعلومات اإلدارية(

االستعداد للتكامل »الكامل«   4.4
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املسألة األساسية إذن هي مستوى التنسيق والتشغيل املشرتك 11 املتحقق، ال جمرد إنشاء منظومة أو قاعدة بيانات مهولة ختدم مجيع األغراض.12 وال يهم ما إذا 
كان النظام عبارة عن سجل اجتماعي أو سجل متكامل للمستفيدين أو سجل اجتماعي افرتاضي، ولكن األهم هو النهج الذي يقع االختيار عليه:

يستجيب الحتياجات البلد )انظر القسم 4.5(   •
مناسب للسياق )انظر القسم 4.6(   •

ميسور ومستدام  •

نظام يضمن التكامل الكامل يف إطار قطاع احلماية االجتماعية وما وراءه، مبا يتوافق مع احلق يف اخلصوصية، بالضرورة يكفل أن يؤسس تطبيقه البرامجي )مثل 
خدمة الشبكة( روابط مع ما يلي:

جميع نظم المعلومات اإلدارية الخاصة ببرامج المساعدات االجتماعية وقواعد البيانات المرتبطة بها: بغية متابعة املتلقني وما يتلقونه ودمج بعض   •
اخلدمات املختارة فيما بعد ومتكني الرصد والتقييم والتخطيط بشكل مناسب.

نظم المعلومات اإلدارية الخاصة بالتأمينات االجتماعية وقواعد البيانات المرتبطة بها: بغية دمج املساعدات االجتماعية والتأمينات االجتماعية   •
لضمان هنج شامل وقائم على دورة احلياة جته احلماية االجتماعية.

أية نظم للمعلومات اإلدارية األخرى المهمة في الحكومة وقواعد البيانات األخرى ذات الصلة )مثل السجل المدني ومصلحة الضرائب وغيرها(:   •
بغية مجع البيانات والتأكد من صحتها وحتسني املساءلة ومتكني النهج الشامل جتاه التخطيط للسياسات االجتماعية.

ويمكن إنجاز هذا بقوة من خالل استخدام الرقم القومي لكل مواطن باعتباره رقم تعريف فريد )انظر القسم 4.6.1 للمزيد من التفاصيل والنظرة النقدية(، 
ما يتيح إمكانية الوصول إىل بيانات حمدثة مع تدفق املعلومات يف االجتاهني، األمري الذي يتوقف على مستوى التصريح بالدخول املخول لكل مستخدم.

الدمج مسألة تتعلق بالسياسات في األساس وتتطلب ترتيبات سياسية ومؤسسية قبل االعتبارات الفنية، مبعىن أن األنظمة الفعالة ألغراض إدارة املعلومات 
والبيانات ال ميكن أن تعمل يف فراغ براجمي وسياسي/مؤسسي. ويف هذا القسم نوضح األهداف الثالثة الرئيسية والمتداخلة اليت يراعيها صناع السياسات ممن 

 :(Barca and Chirchir, 2016) يهدفون إىل حتقيق التكامل فضال عن النهج اليت يتبعوهنا جتاه التكامل واليت ميكن أن تدعم هذه األهداف

توفير اإلشراف: الدمج من أجل توفري لمحة عامة عمن يتلقى الدعم وتنسيق التدخالت وتيسري التخطيط بل وبشكل عام توفري رصد وتقييم جممعني عرب   .1

مجيع الربامج. مثال: كينيا: السجل الوطين الواحد لشبكة األمان
ميكن إجنازه من خالل )أ( سجل متكامل للمستفيدين؛ و)ب( سجل اجتماعي أو سجل اجتماعي افرتاضي يتبادل البيانات مع نظم املعلومات اإلدارية   •

يف الربامج )ليس هذا هو الوضع القائم يف األغلب(

تجميع عمليات االستهداف بحيث تخدم عدة برامج اجتماعية. واملنطق هنا هو جتنب استخدام منهجيات استهداف خمتلفة بل ورمبا متضاربة، مبا يزيد   .2

من حجم الربامج ومن مث فاعلية تكلفة أدوات االستهداف. واهلدف هو إنشاء قاعدة بيانات باألسر املعيشية الفقرية وصياتنها، حبيث ميكن استخدامها 
الستهداف برامج جديدة.

ميكن أن يتحقق من خالل ما يلي: )أ( سجل اجتماعي و)ب( سجل اجتماعي افرتاضي بدون مجع بيانات إضافية )الربامج الشاملة بدون اختبار   •
للوسائل املادية فقط(؛ و)ج( سجل اجتماعي افرتاضي مصحوب جبمع املزيد من البيانات.

دمج إدارة البيانات لدمج العمليات والخدمات. ويتوافق ذلك مع مفهوم خدمات الشباك الواحد يف إطار قطاع احلماية االجتماعية وما وراءه.  .3

ميكن إجنازه من خالل ما يلي )عندما يكون ذلك من أهداف السياسات( )أ( سجل متكامل للمستفيدين؛ و)ب( سجل اجتماعي أو سجل اجتماعي   •
افرتاضي يتبادل البيانات مع نظم املعلومات اإلدارية يف الربامج )ليس هذا هو الوضع القائم يف األغلب(

ونوضح بإجياز يف الصفحة املقبلة االعتبارات األساسية اليت ينبغي مراعاهتا عند حماولة حتقيق أي من اهلدفني أو عدد منها.
11.  التشغيل املشرتك عبارة عن مسة من مسات أي منتج أو نظام تُفهم واجهة استخدامه فهما كامال حبيث يعمل مع منتجات أو نظم أخرى يف 

احلاضر أو املستقبل سواء عند تنفيذه أو الوصول إليه دون أية قيود.
12.  جزء كبري من نظام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بأكمله يف احلكومة إما غري واقعي أو يكاد يشرف على التعقيد الشديد الذي يعوق سهولة 
االستخدام. وعلى العكس من ذلك تعين احلكومة اإللكرتونية ألغراض هذه الورقة جمموعة من السياسات واألطر اليت تكفل التشغيل املشرتك للنظم يف 

قطاعات حكومية متعددة فضال عن استخدام تكنولوجيا املعلومات لتوفري اخلدمات الضرورية للمواطنني.

الدمج من أجل اإلشراف والتنسيق   4.5.1 
والتخطيط والرصد والتقييم  

كما أوضحنا فيما سبق ال ميكن توفري نظرة متكاملة عن املستفيدين من الربنامج 
لفهم من حيصل على االستحقاقات وما الذي حيصل عليه وإدخال هذه 

املعلومات يف التخطيط لسياسات احلماية االجتماعية بدون إرجاع البيانات من 
نظام املعلومات اإلدارية للربنامج إىل السجل الوطين )عادة تسري األمور هكذا يف 
حالة السجالت املتكاملة للمستفيدين، ولكن ال يتم ذلك يف حالة السجالت 

االجتماعية أو السجالت االفرتاضية(.

ومع ذلك ال يكفي هذا الشرط وحده. فحىت البيانات الكاملة عالية اجلودة ال 
قيمة هلا ما مل ميكن حتويلها إىل معلومات مفيدة الختاذ القرار وحتسني الربامج 

(Villalobos et al, 2010) والسياسات. وبصرف النظر عن هيكل الدمج 

وطريقته ال بد من تطوير النظم الفعالة لمواصلة التحليل المستمر واستخدام 
البيانات القائمة. من املمارسات اجليدة لضمان اإلبالغ املناسب واستخدام 

:(OPM, 2015) البيانات عرب املستويات احلكومية ما يلي

حتديد االحتياجات من البيانات بوضوح فضال عن اشرتاطات اإلبالغ   •
املطلوبة من كل طرف مبا خيدم األطراف اليت تعمل يف إطار الرصد والتقييم 

العام.
تطوير منظومة إبالغ ذات صلة ومنتظمة زمنيا )مثال الوحدة اخلاصة   •

بربجميات النظام املتكامل للمعلومات اإلدارية( تسرتشد باالختبار املستمر 
من جانب مستخدمي البيانات. انظر على سبيل املثال السجل اإللكرتوين 

الواحد يف كينيا
توفري بيانات تفصيلية بشكل مناسب ختدم احتياجات احلكومات احمللية   •
ومستخدمي البيانات اآلخرين من التخطيط. وهذا أمر ضروري إن أردنا 

أن تدعم احلكومات احمللية هذه املنظومة، ما يعين حتليل االحتياجات من 
البيانات على املستوى احمللي.

عرض التقارير يف هيئة يسهل قراءهتا مثل لوحات املتابعة واخلرائط والرسوم   •
البيانية. 

استخدام نظم املعلومات اجلغرافية والبيانات ذات املرجعية اجلغرافية مىت   •
أمكن )مثال يف أوروغواي وأندونيسيا وشيلي والربازيل وهكذا(.

نشر اجتاهات البيانات األساسية جممعة من خالل املوقع املؤسسي املعين   •
بغية إشراك املواطنني بشكل أوسع )مثال يف كينيا وأندونيسيا(.

تشجيع تبادل البيانات مع قطاع عريض من األطراف مبا يف ذلك   •
املؤسسات البحثية واجلامعات.

الدمج من أجل االستهداف المجمع  4.5.2

ال بد من تنفيذ حل يساعد على تصنيف األسر املعيشية وترتيبها بناء على 
مستويات الفقر واحتياجاهتا بسبب الضعف بغية حتقيق االستهداف اجملمع، ويتم 

هذا على مستوى مركزي )بتطبيق شكل من أشكال االستهداف املوحد لألسر 
املعيشية أو األفراد، لتجنب التدخل السياسي. وميكن تبادل خمرجات هذا احلل 

اليت تتمثل يف قائمة باألسر المعيشية المؤهلة مع منفذي البرامج المنفردة أو 
الشركاء على املستوى الالمركزي ممن يستخدمون القائمة الوطنية أساسا لعملهم 

وعادة يكيفوهنا ألغراضهم من خالل ما يلي:

إضافة املزيد من املعايري: مثال النساء احلوامل أو األشخاص البالغني من  أ. 
العمر 65 سنة أو يزيد.

تدقيق القوائم املقدمة: مثال من خالل نشر القائمة يف اجملتمع احمللي مع  ب. 
منح مهلة 30 يوما للجمهور لالعرتاض على األمساء الواردة فيها، والدعوة 

لعقد اجتماع يف اجملتمع احمللي أو القيام بزيارات لألسر املعيشية.
اختيار نسبة األسر املعيشية املرتبة وطنيا اليت ينوي الربنامج أن يشملها:  ج. 

مثال أفقر 10 يف املائة فقط.

وميكن هذا النهج املزدوج من االستهداف من وضع منهجية مشرتكة عرب الربامج 
مع احلفاظ على املرونة الضرورية اليت حتتاجها الربامج الفردية أو الوحدات 

الالمركزية الستهداف أنواع حمددة من األسر املعيشية.

ومع ذلك تتجاوز املخاطر اليت تواجه هذا النهج الوطنية واملتكامل يف حتديد 
األهلية تلك املخاطر اليت تواجهها الربامج الفردية للحماية االجتماعية، فأي 

»خطأ« قد يؤدي إلى استبعاد منهجي لبعض الفئات أو األفراد وإىل 
االستبعاد من خمططات متعددة يف القطاع االجتماعي، فاخلطأ الواحد فقط 

ميكن أن يؤثر على القبول يف عدة برامج. وميكن أن يكون للربامج االجتماعية 
عدة أهداف ومعايري لالستهداف، ال حتتاج إىل اجتياز نفس االختبارات. 
وعالوة على ذلك ربما ال يجيد النهج الوطني لتحديد األهلية مراعاة 

الفقر على المستوى المحلي وال الظروف االجتماعية والمخاطر - وهذا 
من التحديات الكبرية اليت تواجه البلدان الشاسعة واملتنوعة )مثل أندونيسيا 

والربازيل(. تشمل النهج املستخدمة للتخفيف من حدة هذه املخاطر ما يلي 
:(OPM, 2015)

إضفاء الطابع املؤسسي على عملية التدقيق داخل اجملتمعات احمللية عند  أ. 
التسجيل. ومع ذلك هذه عملية تستغرق وقتا طويال وقد تكون غري ذات 

جدوى إن مل ُتدمج نتائج التدقيق يف املنظومة.
متكني وجود مستويني من اختاذ القرار. ففي تركيا على سبيل املثال حتدد  ب. 
البيانات أهلية االنضمام، ولكن القرار الذي يتخذه املوظف )عقب زيارة 

األسرة( له األولوية. وميكن أن يُدقق القرار الذي يتخذ حمليا على املستوى 
املركزي، مع إجراء فحوصات لعينات يف حالة تباين النتائج مع مؤشر 

االستهداف املركزي.
وضع آلية جيدة للتظلمات لتلقي الشكاوى والطعون مثل رقم جماين )قد  ج. 

يكون إشكاليا إن مل ينعكس على هيئة تغيريات يف قرارات أهلية االلتحاق 
اليت يصعب اختاذها يف أنظمة االستهداف القائمة على العرض/التعداد(. 

يتم التوسع فيها حاليا يف السجل الواحد يف كينيا. 
ضمان فهم اجلمهور لالستهداف من خالل اسرتاتيجيات اتصاالت  د. 

خمصصة )مثال لزيادة عدد املقبولني والتسجيل(.
تضمني احملددات املرتبطة بالسياق احمللي )مثل اخلدمات احلضرية/الريفية  هـ. 

املتاحة وهكذا( ويتم هذا مثال من خالل السجل االجتماعي يف كولومبيا 
 (SISBEN)

أهداف السياسات: ما الذي يُدمج وما أسباب الدمج؟   4.5
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MIS

اإلدارة المتكاملة للعمليات والخدمات المختارة  4.5.3

ينبغي أن يكون تحسين تجربة المواطن والوصول إلى برامج الحماية االجتماعية من األهداف األساسية لدمج البيانات وإدارة املعلومات. ومع ذلك 
يتطلب تكامل العمليات واخلدمات عرب خمتلف مستويات احلماية االجتماعية مستويات عالية من القدرات والتنسيق املؤسسي - ورمبا ال تكون هذه ممكنة 

دائما. وعلى سبيل املثال رمبا تعزف الربامج الفردية عن التخلي عن رقابتها على عملياهتا.

فمن ضمن األمثلة الكبرية على استخدام منظومة قدمية إلدارة جمموعة متنوعة من املنح من خالل منظومة متكاملة للبيانات وإدارة املعلومات يف منظومة 
جنوب أفريقيا SOCPEN )انظر اإلطار 9(. 

 من الواضح أن بعض اهلياكل اليت تعد ألغراض الدمج، وبصرف النظر عن أهداف السياسات، ال ميكن حتقيقها إال من خالل بعض السياقات احملددة 
أال وهي: املسار التارخيي للبلد فضال عن األمهية الكبرية »للموارد« املتوفرة على حتديد االختيارات. ونناقش العناصر الداعمة له فيما يلي )مع اإلحاطة بأن 

التوصية الواردة يف القسم 3.2 تسري أيضا هنا وأن املسائل األساسية املتعلقة بإجراء تقدير لالحتياجات واجلدوى موضحة يف القسم 5.1(.

 جدول 2: العناصر الداعمة األساسية لتطوير منظومة متكاملة إلدارة المعلومات 

 متى يكون تطوير منظومة متكاملة إلدارة المعلومات الخاصة بالحماية االجتماعية ذا جدوى؟ البعد 
المسائل األساسية 

سياسة وطنية تركز على تطوير هنج جتاه احلماية االجتماعية قائم على منظومة )هتدف إىل حتقيق التنسيق واملواءمة لسد بيئة السياسات واملوازنة  •
الثغرات يف التطية والتصدي للتفكك الذي حيد من فعالية سياسات وبرامج احلماية االجتماعية وأثرها(

دمج البيانات وإدارة املعلومات أمر منصوص عليه بوضوح يف اخلطط الوطنية للتنمية والسياسات واالسرتاتيجيات الوطنية   •
للحماية االجتماعية والوثائق االسرتاتيجية األخرى. 

القيادة السياسية القوية اليت تؤيد اإلصالح وتنسيق األطراف املؤسسية.  •
الرتكيز على ضمان مشاركة مجيع األطراف وملكيتهم مبا يف ذلك الشركاء االجتماعيني وممثلي املستفيدين، من خالل تناول   •

املميزات لكل طرف منهم )مثال من خالل احلوار االجتماعي وعملية التخطيط التشاركي ورسم خارطة بأصحاب املصلحة(.
وجود قواعد ومبادئ توجيهية داخلية خاصة بالربنامج )عادة حتث تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلاجة إىل توضيح هذا   •

االشرتاط!(. 
وجود قدرات كافية لتحديد خيارات السياسات وتكلفتها )على ماذا؟(، وتقدير يسر التكلفة وحتديد خيارات التمويل املتاحة.  •

توافر امليزانية )والدعم السياسي هلا( ملساندة الرؤية  •
قبول العملية اليت تسري ببطء وتتغري وتقبل االخفاقات  •

توافر املوظفني والقدرات 
الضرورية

طاقم موظفني جيد التدريب ومؤهل ولديه الدافع من خالل نظام إلدارة األداء، فضال عن راتب عايل بالقدر الكايف لضمان   •
االحتفاظ باملوظفني - سواء على املستوى املركزي أو املستوى احمللي.

موازنة كافية للتدريب املستمر للموظفني واالحتفاظ هبم  •
ثقافة التشارك وحل املشكالت، مثال ال توجد مقاومة أو تراخي من جانب املوظفني رغبة منهم يف اإلبقاء على املنظومة على   •

ما هي عليه. 
وجود جمموعة »متنوعة« من املوظفني الذين يفهمون السياق واملنظمة وعمليات العمل داخل قطاعهم ودور نظم املعلومات   •

فيها.

 متى يكون تطوير منظومة متكاملة إلدارة المعلومات الخاصة بالحماية االجتماعية ذا جدوى؟ البعد 
المسائل األساسية 

احلوكمة والبنية 
املؤسسية

وجود أو سهولة إنشاء وحدة مستقلة مسؤولة عن إدارة املنظومة اجلديدة وصيانتها على مستوى حكومي رفيع املستوى   •
بغية التنسيق الفعال مع مجيع أصحاب املصلحة وحتديث اللوائح وغري ذلك.

دمج دور النظام املتكامل إلدارة املعلومات والوحدة اليت تديره يف التشريعات )على سبيل املثال يف الربازيل(  •
احتمال وجود روابط مؤسسية مع اهليئات احلكومية األخرى  •

غياب اهلياكل املوزاية أو املتنافسة على اإلشراف على سياسة احلماية االجتماعية )ال توجد صراعات على السلطة(؛ وجود   •
مستويات من االتفاق بشأن مسائل أساسية تتعلق بنظم / عقود الدفع وتعويض التكاليف اإلدارية فيما بني الوكاالت، 

وهكذا.
حتديد أصحاب املصلحة بوضوح مع إضفاء الطابع الرمسي على أدوارهم من خالل اتفاقات ملزمة قانونا، وحوافز تصمم   •

بعناية واختصاصات متفق عليها. 
التعامل مع الالمركزية باعتبارها موردا ال عقبة: مع توفري القيمة املضافة إىل احلكومة الالمركزية )وظائف خمصوصة وتبادل   •

البيانات(، وإشراك احلكومة احمللية وهتيئة حوافز األداء.

األجهزة )مثل الحواسيب والحاسابات الخادمة(سياق قطري أوسع
توافر األجهزة املناسبة على املستويات احمللية )ميكن شراؤها ولكن هذا يزيد التكلفة زيادة كبرية(.  •

توافر حاسبات خادمة مناسبة - أي حاسبات ذات طاقة كبرية - ميكن توسعة طاقتها الستيعاب النمو احملتمل )على   •
 .)ISO 27001 سبيل املثال توفري غرفة للحاسابات اخلادمة مع توفري األمن املادي واملنطقي هلا مبا يتوافق مع معيار

توفري الكهرباء بانتظام على املستوى احمللي.  •

تطبيقات البرمجيات وقواعد البيانات 
إمكانية إنشاء قاعدة بيانات ضخمة )يف حال االحتياج إليها( قابلة للتوسيع وتتسم باملرونة وحسن األداء.   •

وضوح االشرتاطات الوظيفية والشروط الفنية على مستوى السياسات. وينبغي تناول بعض األسئلة األساسية مثل الغرض   •
واملزايا واالستضافة وطبيعة املستخدمني يف مرحلة دراسة اجلدوى واالتفاق عليها مع مجيع أصحاب املصلحة.

توافر القدرة على دعم الربجميات وقاعدة البيانات والشبكة ذات الصلة وإدارهتا.  •

نقل البيانات
وجود التشريعات واإلجراءات املناسبة اليت تكفل خصوصية البيانات وأمنها.   •

وجود منظومة قوية ألرقام اهلوية الوحيدة للحماية االجتماعية )الرقم القومي أو رقم الضمان االجتماعي( الذي ميكن   •
استخدامه أساسا لدمج البيانات عرب خمتلف مصادرها. 

ويفضل وجود اتصال بشبكة اإلنرتنت على مجيع مستويات التنفيذ مبا يف ذلك املستوى احمللي )لبناء الوصول إىل خدمات   •
شبكية ما حيسن تدفق املعلومات بدرجة كبرية( - ويفضل استخدام الشبكة احلكومية الداخلية واستضافتها.

وجود بروتوكوالت موثقة بوضوح ما يتيح وضع إجراءات لرقابة جودة املعلومات قبل تسليمها عرب اإلنرتنت أو نقلها على   •
دفعات.

 Barca and Chirchir (2016( :المصدر

السياق القطري: كيف يتم الدمج؟   4.6
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غياب رقم قومي وحيد لتحديد الهوية )مثل بطاقة الهوية(   4.6.1

عند القيام بدمج الربامج عرب قطاع احلماية االجتماعية وخارجه من الضروري وجود رقم هوية واحد لكل فرد لربط المعلومات في السجل بالنظم والبرامج 
األخرى. واحلل األسهل واألمثل لتحقيق هذا األمر هو استخدام رقم اهلوية القومي يف البلد - على الرغم من أن هذا احلل مل خيل من اجلدل.

ومع ذلك ال يوجد يف العديد من البلدان رقم هوية قومي أو ال يتوافر فيها تغطية كافية للفئات األفقر واألكثر ضعفا. كيف ميكن أن نكفل الروابط بني قواعد 
 (Barca and Chirchir, 2016; Castaneda and البيانات يف ظل غياب منظومة هوية ورقم تعريف واحد؟ وتوضح التجارب الدولية املسالك اآلتية

 :Lindert 2005; Gelb and Clark 2012; Gelb 2014)

بيان جدوى منظومة وثيقة الهوية القومية باعتبارها ركنا مهما من أركان تقدمي اخلدمات االجتماعية اليت تعمل مع مكاتب التسجيل على المستوى الوطني   •
لبذل جهد مشرتك أال وهو تسجيل األفراد وخصوصا يف املناطق النائية أو املناطق الفقرية اليت يشيع فيها غياب وثائق وأرقام اهلوية. وتشمل على سبيل املثال:

تقدير فاعلية منظومة الوثائق القومية للهوية وتقييم عيوهبا ومميزاهتا )انظر على سبيل املثال اجلدول 3 واالستثمار يف إجراء دراسة جدوى يف إطار التخطيط   •
لدمج املعلومات والبيانات(.13 ترتاوح تكلفة الربامج الكبرية لوثائق اهلوية من 13 إىل 15 دوالر أمريكي على الفرد الواحد؛14

تضمني التسجيل املدين باعتباره من األهداف األساسية لربنامج احلماية االجتماعية. ومن األمثلة على ذلك التحويالت النقدية لأليتام واألطفال الضعاف   •
يف كينيا، وبرنامج شبكة األمان ضد اجلوع يف كينيا ومنح املساعدات االجتماعية لصاحل برنامج التمكني يف أوغندا، حيث تيسر لألسر املعيشية فرصة 

الوصول إىل خدمات وثائق اهلوية؛15 
تسجيل األسر املعيشية لوثائق اهلوية القومية أثناء التسجيل يف السجل االجتماعي. مت هذا يف ليسوتو على سبيل املثال خالل التسجيل لربنامج منح   •

األطفال.

دمج احلماية االجتماعية باعتبارها من األهداف األساسية للسجل املدين وجهود استخراج وثائق هوية قومية. وهذا هو الوضع يف باكستان واهلند. الدخول في   .1

شراكة مع وزارة الداخلية إلطالق حمالت قومية ومد خدمات استخراج بطاقات هوية قومية.

استغالل األحداث الوطنية مثل االنتخابات لتسجيل مجيع املواطنني. ومت هذا يف بنجالديش وبنني ومجهورية الكونغو الدميقراطية على سبيل املثال؛  •
تقاسم تكلفة إعداد منظومة وثائق اهلوية فيما بني اهليئات احلكومية لكي ميكن تربير االستثمار فيها؛  •

ربط وثائق اهلوية مع اخلدمات األخرى املرغوبة. على سبيل املثال يف إطار التوسع يف منظومة شاملة لوثائق اهلوية القومية تعرف باسم   • 
»دعم« 16 (Adhaar)  تفتح اآلن احلكومة اهلندية حسابات مصرفية.  ويف باكستان حققت مبادرة اهليئة الوطنية لقواعد البيانات والتسجيل 

(NADRA) تسجيل املواطنني من خالل تعزيز جمموعة متنوعة من املزايا )مثل أداء فريضة احلج واحلصول على حسابات بنكية وخدمات أخرى(.

مراعاة الفاعلية النسبية لنظم وثائق اهلوية القائمة املفعلة مثل تسجيل الناخبني وتسجيل املواليد وغري ذلك.  •

إنشاء »رقما وحيدا« آخر مفعل لالستعاضة عن الرقم القومي لوثيقة اهلوية واستكمال وثائق اهلوية املفعلة األخرى. أشهرها منظومة رقم الضمان االجتماعي   •
يف الواليات املتحدة األمريكية، وهي االسرتاتيجية اليت اعتمدهتا الربازيل16 وموريشيوس واملكسيك على سبيل املثال. ومع ذلك فاملمارسة الشائعة املتعلقة بإسناد 

أرقام جديدة كلما تقدم املواطنون بطلب )أرقام جديدة لكل منوذج( قد تؤدي إىل مشكالت حمتملة تتعلق باالزدواجية كما هو احلال يف كولومبيا.

تصميم صيغة أو »لوغاريتمات: جتمع بني عدد من املتغريات بغية إنشاء رقم هوية متماثل عرب مجيع قواعد البيانات يف القطاع احلكومي. على سبيل املثال يف   •
الربازيل تتكون متغريات »زر املقارنة« من االسم واسم األم وتاريخ امليالد وأكواد من بعض الوثائق املختارة17 ، يف حني تستند مناذج االحتماالت يف الفلبني إىل 

مقارنة البيانات اخلاصة بتاريخ امليالد وبيانات تعريفية أخرى؛

رفض من ال يحملون أرقام وثائق هوية مثلما فعلت الربازيل مثال يف املراحل املبكرة من التسجيل. ومع ذلك ال تعترب هذه اسرتاتيجية جيدة إلعداد سجل   •
شامل للجميع.

13.  توضح مثل هذه الدراسة األهداف واملزايا والتكلفة والقيود السياقية وحتدد خارطة طريق واضحة.
.“Unique ID in Development and Social Programs” PPT (Gelb, 2014) :14.  للمزيد من التفاصيل انظر

15.  من األمثلة اإلشكالية مثال مجهورية الدومينيكان، حيث نزع أحد الربامج الرامية إىل تسجيل املواطنني الفقراء حقوق املواطنة عن العديد من 
املقيمني ترجع أصوهلم إىل هاييت.

16.  انظر على سبيل املثال »رقم اهلوية االجتماعي يف الربازيل )وهو رقم واحد لكل شخص مسجل(.
17.  ال بد من اإلحاطة بأن التدقيق باملقارنة عرب قواعد البيانات باستخدام لوغارتيمات مثل رقم وثيقة اهلوية الوحيد ليس دقيقا 100 يف املائة.

18.  على سبيل املثال ميكن استخدام البيانات بشكل غري مشروع ألغراض االبتزاز أو سرقة اهلوية أو التسويق.
19.  تنص املادة 17 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية اليت تعزز املادة ١٢ من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على ما يلي: »ال حيوز 

تعريض أي شخص، على حنو تعسفي أو غري قانوين، للتدخل يف خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسالته، وال ألي محالت غري قانونية متس شرفه أو 
مسعته.«

20.  من ينبغي أن تراعي الدول األعضاء يف الصكوك الصادرة عن األمم املتحدة أو أية صكوك إقليمية أخرى مثل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية 
والسياسية واالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان وإعالن املبادئ بشأن حرية التعبري يف أفريقيا التزاماهتا الدولية عند تنفيذ األرضيات الوطنية للحماية االجتماعية. 

.(APSP 2015) 21.  أوضحت البحوث اليت أجريت يف كينيا مؤخرا أن الوضع مل يكن كذلك

غياب الضمانات المناسبة لضمان أمن البيانات وخصوصيتها  4.6.2

يتطلب التأهل لالنضمام إىل برامج احلماية االجتماعية مجع كميات كبرية من املعلومات الشخصية من املستفيدين 
احملتملني مبا يف ذلك البيانات احلساسة اليت تتصل بالصحة والدخل واألصول والسكن.  ويشكل هذا خطر سوء 
 (CALP 2013; استغالل املعلومات أو ضياعها،18 ما يعين احتمال تعريض األسر املعيشية للمزيد من الضعف

(Hosein and Nyst 2013; APSP 2015. ويف النظم املتكاملة يزيد هذا اخلطر وال سيما أن البيانات تتبادهلا 

أطراف متعددة. واألهم من ذلك هو أن احلق يف خصوصية املعلومات جزء ال يتجزأ من اإلعالن العاملي حلقوق 
اإلنسان والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،19 وتوصية منظمة العمل الدولية رقم 202 الصادرة عام 

2012 بشأن أرضيات احلماية االجتماعية اليت تناشد البلدان صراحة »بأن تضع إطاراً قانونياً لصون ومحاية املعلومات 

الشخصية اخلاصة اليت تتضمنها نظم بيانات الضمان االجتماعي لديها« )الفقرة 23(20.

وتوضح املمارسات اجليدة أن قوانني البلد ينبغي أن متتثل إىل الربوتوكوالت الدولية بشأن نقل البيانات وخصوصية 
املعلومات، اليت تشرع مجع املعلومات ونقلها وختزينها - ما دامت البيانات تتعلق بسجالت اجتماعية أو التشغيل 

المشترك على أي مستوى. ويكتسي هذا الوضع بأمهية أكرب عند تبادل البيانات عرب شبكة عامة ومؤسسات 
متعددة. والقوانني األساسية اليت ينبغي االمتثال هلا ما يلي: اتفاقية جملس أوروبا حلماية األشخاص الطبيعيني من 

معاجلة البيانات ذات الطابع الشخصي بصورة آلية، واملبادئ التوجيهية لتنظيم استخدام ملفات البيانات الشخصية 
اجملهزة إلكرتونياً الصادرة عن األمم املتحدة، واملبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي من أجل 

التنمية بشأن محاية اخلصوصية وتدفقات البيانات الشخصية العابرة للحدود. وتشيع هذه املمارسة يف مجيع بلدان 
أمريكا الالتينية على سبيل املثال.

وفيما يلي موجز ببعض أهم املبادئ واإلجراءات الرامية إىل ضمان االستخدام اآلمن للبيانات الشخصية يف إطار 
:(CALP, 2013; Barca and Chirchir, 2016) برامج احلماية االجتماعية على وجه اخلصوص

ضمان املوافقة املستنرية من مجيع من يتبادلون البيانات وشرح طبيعة البيانات اليت جُتمع، والغرض من مجعها،   •
واألطراف اليت سوف تطلع عليها، والطرف املسؤول عن استخدام البيانات بشكل آمن؛21 

تأسيس آلية لالستجابة ألية شكاوى أو خماوف لدى املواطنني بشأن استخدام بياناهتم الشخصية؛  •
إجراء مراجعات على أنظمة املعلومات بانتظام لتحليل الوثائق وفهم تدفق البيانات ووضع اسرتاتيجيات   •

للتخفيف من حدة املخاطر يف حالة املخاطر احملتملة من هذه التدفقات؛ 
تنفيذ معايري فنية وتنفيذية مناسبة لكل مرحلة من مراحل مجع البيانات واستخدام بيانات املستفيدين ونقلها ملنع 

الوصول غري املصرح به إىل البيانات أو الكشف عنها أو فقداهنا؛ 
تنفيذ آليات مناسبة تتيح حق وصول األفراد إىل بياناهتم الشخصية وتصويبها؛  •

إنفاذ بروتوكالت ومبادئ توجيهية حلماية البيانات وعمل نسخ احتياطية منها، ومن بينها:   •
ضمان تدريب مستخدمي البيانات ووعيهم هبذه املسائل؛   •

تنفيذ مسات املستخدمني على الوصول إىل نظام املعلومات ما يتيح اجملال أمام تتبع التدقيق؛  •
تبادل البيانات بدون ذكر اهلوية ويف هيئة موجزة إال يف حالة االحتياج إليها؛   •

تأسيس اتفاقات عدم الكشف عن املعلومات ألي شخص له حق الوصول إىل البيانات؛  •

MIS
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 الخطوات األساسية 
 إلعداد برنامج 

 لنظم المعلومات اإلدارية 
 أو منظومة متكاملة 
إلدارة المعلومات 

إعداد نظام املعلومات اإلدارية ألي برنامج مهمة صعبة وقد تتعقد بسبب غياب املعايري واملبادئ التوجيهية. وعليه 
عكفت العديد من البلدان وال سيما يف أفريقيا جنوب الصحراء على إجراء التجارب على عدد من الربامج التجريبية 
اليت تنفذ نظام املعلومات اإلدارية للربنامج. ولألسف كانت بعض هذه التجارب مكلفة. فعلى سبيل املثال اشرتت 
بعض البلدان برجميات لنظام املعلومات اإلدارية دون الشفرة املصدرية املصاحبة هلا، يف حني اضطر البعض إىل دفع 

مبالغ باهظة مقابل الرخصة يف حاالت مل توفر فيها الشفرات املصدرية باإلضافة إىل النواتج األخرى املتوخاة من 
نظام املعلومات اإلدارية.  ويف حاالت أخرى أفرط املوردون يف بيع حلول نظام املعلومات اإلدارية املخصصة يف 

حني كانت املنتجات اجلاهزة لتفي بالغرض وتكفي احتياجات برنامج بعينه. ويف الكثري من األحيان كانت املشكلة 
اجلذرية هي غياب القدرات الكافية داخل الكيان الذي يقوم بعملية الشراء. 

SO/IEC 27001  .22 عبارة عن معيار ألمن املعلومات ُنشر يف سبتمرب 2013. وتنشره املنظمة الدولية للتوحيد القياسي )األيسو( 
واللجنة الكهربائية التقنية الدولية. وجيوز أن تعتمد هيئة مستقلة ومعتمدة املنظمات اليت تستويف شروط املعيار باعتبارها ممتثلة عند اجتيازها 

التحقق الرمسي لالمتثال.
23.  تشمل القائمة الكاملة للبنك الدويل 21 بلدا. وأضفنا املزيد من البلدان بناء على التقدير احملدث.

تنامى الدعم املقدم لإلدارة املتكاملة للبيانات واملعلومات يف إطار احلماية االجتماعية على حنو ملحوظ يف السنوات العشرين األخرية على وجه اخلصوص. 
 وترجع املوجة األوىل من هذا الدعم إىل أواخر سبعينيات القرن العشرين وبداية الثمانينيات عندما كانت شيلي وجنوب أفريقي بصدد إنشاء نظمها 

)انظر اإلطار ٩ ملتابعة النظام القدمي يف جنوب أفريقيا(. ويف أعقاب املزيد من اخلربات يف كوستاريكا واألرجنتني منذ بداية القرن احلادي والعشرين تسارعت 
 وترية هذه العملية وال سيما يف أمريكا الالتينية مث انتشرت دوليا. على سبيل املثال بدأت الربازيل يف إعداد نظامها يف عام 2001 وحلقت هبا أوروغواي 

 عام 2006، وماليزيا عام 2007، والفلبني عام 2009 وتركيا عام 2010 وأندونيسيا وكينيا عام 2011. مر كل بلد من هذه البلدان - فضال عن بلدان 
أخرى غري مذكورة هنا- بعدة تغريات على مدار مسار هذه العملية، وعدلوا نظامهم كل حسب القيود والفرص اليت واجهها يف وقت ما فضال عن أهدافه 
السياسية العامة اليت توخاها. فعلى سبيل املثال مر السجل الواحد يف الربازيل بعدة تغريات بداية من برجمياته وإعداده، ويف عام 2016 يبدأ الربنامج جولة 
جديدة من املناقشات بغية حتقيق املزيد من الدمج داخل النظام - على الرغم أن حالة الربازيل كانت من دراسات احلالة الشهرية حول العامل يف هذا اجملال 

 .(World Without Poverty, 2016b)

وبناء على بيانات واردة من تقرير البنك الدويل بعنوان tate of Social Safety Nets 2015 (Honorati, Gentilini and Yemtsov, 2015 فضال 
عن تقديرنا احملدث، ُأضفي الطابع المؤسسي على اإلدارة المتكاملة للبيانات والمعلومات آلغراض الحماية االجتماعية في 30 بلدا محدود الدخل 

ومتوسط الدخل حول العالم )15 منها يف أمريكا الالتينية و5 يف أوروبا والشرق األوسط و6 يف أفريقيا و4 يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ(.23 وتنشأ العديد 
من هذه األنظمة على هيئة سجالت اجتماعية. ويف الوقت احلايل عدد البلدان اليت تنظر يف خيارات الدمج يف هذا القطاع آخذ يف التوسع بسرعة، باإلضافة 

إىل 31 بلدا آخر - 18 منها يف منطقة أفريقيا جنوب الصحراء - تسري على مسار تطوير منظومة متكاملة إلدارة املعلومات.

ينبغي أن متتثل النسخ االحتياطية وأمن البيانات على وجه التحديد إىل معيار ISO 2700122 لضمان بقائها آمنة وسرية مع احلفاظ على تكاملها - وهذا هنج 
معين بإدارة املعلومات السرية واحلساسة.  ويف بعض الربامج التجريبية اخلاصة بالتحويالت )على سبيل املثال يف حالة برنامج شبكة األمان ضد اجلوع يف كينيا 
وبرنامج منح املساعدات االجتماعية من أجل التمكني يف آوغندا( تستضيف برامج مؤمنة ماديا ومنطقيا على مستوى الربنامج النسخ االحتياطية وأمن النظم. 

ولكن الربامج الوطنية تستعني مبصادر خارجية ألداء مهمة التأمني واالستضافة.  ففي باكستان على سبيل املثال تستضيف اهليئة القومية لقواعد البيانات والتسجيل 
 .SOCPEN قاعدة بيانات برنامج بيناظري لدعم الدخل. ويف جنوب أفريقيا تستضيف وكالة تكنولوجيا املعلومات لدولة جنوب أفريقيا قاعدة بيانات

وتظهر حاالت المقايضة عند تعارض احلاجة إىل خصوصية البيانات من ناحية مع مبدأ الشفافية واملساءلة من ناحية أخرى. وتوصلت العديد من البلدان إىل 
حلول من خالل إتاحة بعض جمموعات البيانات اجملمعة واجملهلة والبيانات العاجلة للجمهور.  ففي أندونيسيا مثال يتوفر 16 من 40 مؤشرا يف السجل االجتماعي 

على هيئة جممعة.

خبرات الدول إلى اآلن   4.7
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واخلطر أكرب بكثري يف حالة النظم املتكاملة إلدارة املعلومات - اليت تتطلب مستويات كافية من تنسيق السياسات للوفاء بأهدافها كاملة. وبالطبع كل 
هذه التحديات ميكن التصدي هلا. ويف الواقع ميكن للنظم االستعداد ملخاطبة احتياجات خمططات ونظم احلماية االجتماعية عند وجود فهم أفضل 

للعوامل واملخاطر األساسية.

وبشكل عام نركز على ثالث خطوات أساسية وهي: 
إجراء تقدير لالحتياجات واالتفاق على حمددات واسعة للنظام؛   .1

إجراء دارسة جدوى؛   .2

تطوير احلل املناسب وتنفيذه.  .3

ينبغي تعريف خيارات التصميم من خالل األدلة وحتليل الفجوات بعناية يف جمال تقدمي اخلدمة وفصل الرغبات عن االحتياجات. ولتحقيق هذا ال بد من بناء 
توافق واسع فيما بني مجيع أصحاب املصلحة األساسيني. وميكن أن يشكل هذا أساسا لعقد تقدير شامل لالحتياجات وللتخطيط التشاركي املستمر، هبدف 
االتفاق على حمددات واسعة خاصة بالتصميم. ويشمل استخدام إنشاء نظاما متكامال إلدارة املعلومات على سبيل املثال ما يلي )وقد تسري هذه العناصر 

بشكل عام أيضا على نظام املعلومات اإلدارية اخلاص بربنامج(:

استعراض السياق العام اخلاص باحلماية االجتماعية واحلكومة اإللكرتونية، لتحديد األهداف وفهم الفرص والقيود  •
استعراض الربامج القائمة وقدرهتا على التكامل مبا يف ذلك جودة أساليب العمل وضرورة وكيفية تصميمها جمددا/دجمها   •

فهم االشرتاطات احملددة اخلاصة مبختلف مستويات املستخدمني )املستخدم األول واملستخدم الوسيط واألشخاص املتأثرين(/مبا فيهم صناع السياسات   •
من القطاعات األخرى

 جدول 3: تقدير االحتياجات - ما األسئلة التي ينبغي طرحها ليسترشد التصميم بها؟ 

تقدير االحتياجات واالتفاق على محددات عامة للتصميم    5.1

 Lindert et al (2016)  24.  مأخوذ بتصرف من

Lindert et al (2016)  25.  مأخوذ بتصرف من
 26.  بعض عناصر هذا اجلدول بالتحديد مأخوذة بتصرف من تقرير البنك الدويل 

.Assessment Tool for Social Registry Information Systems’‘

هتدف دراسة اجلدوى إىل الكشف املوضوعي واملنطقي عن نقاط الضعف والقوة اخلاصة بالتصميم املقرتح بناء على جمموعة واسعة من احملددات اليت تعرف 
آفاق النجاح.  وينبغي أن يوضح تقرير اجلدوى اجليد خارطة طريق واضحة بشأن تصميم نظام املعلومات اإلدارية للربنامج وتنفيذه أو احلل املتكامل إلدارة 

البيانات واملعلومات على مستوى اسرتاتيجي.

ويف العديد من البلدان النامية يفرتض صناع السياسات أن نظم املعلومات اإلدارية والنظم املتكاملة إلدارة املعلومات عبارة عن »أداة فنية« يفضل أن يقدمها 
مستشارو وخرباء تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ومع ذلك ينبغي التفكري فيها بشكل مشويل باعتبارها نظم واسعة تتيح الفرصة أمام تدفق املعلومات يف 
إطار برامج احلماية االجتماعية ولذا فهي أدوات للسياسات ينبغي أن جتد هلا مكانا على جدول أعمال احلماية االجتماعية على املستوى الوطين. وحلسن 

احلظ أصبح هذا هو االجتاه السائد يف العديد من البلدان النامية.

 Lindert et al (2016(26, Feasibility study and refinement of design :المصدر

 بعض األمثلة على األسئلة )األسئلة الجذرية لكل منها: المكون 
وكيف تؤثر على الخيارات المتعلقة بالتصميم؟(

السياق األوسع 
 للحكومة 

اإللكرتونية 25

هل يوجد منرب موسع للحوكمة اإللكرتونية؟ ما حالته؟ الرتتيبات املؤسسية؟ هل يوجد إطار حكومي لتكنولوجيا املعلومات   •
واالتصاالت وهل يوجد تشغيل مشرتك؟ ما البنية التحتية احلكومية األساسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؟ 

ما األحكام القانونية والتنظيمية املنصوص عليها لتنظيم الوصول إىل املعلومات وأمن الفضاء اإللكرتوين وأمن البيانات   •
وسرية البيانات ومعايري اخلصوصية ومحاية البيانات الشخصية وغري ذلك؟ هل هي كافية؟ 

ما نظم املعلومات احلكومية األخرى اليت ميكنها االستفادة من تبادل البيانات )حسب األهداف(؟ مثال: وثيقة اهلوية   •
القومية والسجل املدين والتشغيل والعمل ونظام الضرائب والضمان االجتماعي والصحة والتعليم وملكية األراضي والسكن 

وغري ذلك من املمتلكات. هل الروابط فيما بينها مطلوبة وملاذا؟ 
هل ميكن استخدام بطاقة اهلوية القومية بوصفها رقم تعريفي وحيد؟ مثال: ما نسبة السكان الذين حيملون بطاقات هوية   • 
وما املعلومات اليت جتمع وما خصائص السكان الذين ليست لدهم وثائق هوية، ما أشكال بطاقات اهلوية األخرى، ما 
أكثر وثائق اهلوية شيوعا فيما بني األسر املعيشية حمدودة الدخل، ما الرسوم املفروضة الستخراج وثائق هوي، وما مدى 

سهولة الوصول إىل السجل واعتبارات أخرى؟ ما املزايا وما العيوب؟ إن مل توجد ما احللول البديلة؟

الربامج القائمة 
وإجراءات العمل 

املرتبطة هبا

ما الربامج القائمة يف البلد )األهداف منها وموازنتها واهليئة املنفذة هلا ومعايري االستهدا والتغطية وخطط التوسع فيها   •
ومزاياها وخصائصها األساسية وإجراءات العمل هبا وهنج إدارة املعلومات اخلاص هبا(؟ 

أي من هذه ميكن االستفادة من دجمه؟ ووفقا ألية أبعاد )مثال دمج التسجيل/مجع البيانات، حتديد شروط األهلية أو أي   •
نظم أخرى مثل السداد والتظلمات وغريها(؟ 

هل حتتاج إجراءات العمل احلالية للربامج إىل إعادة تصميمها ودجمها؟ وكيف؟  •

االشرتاطات املتعلقة 
باملعلومات

ما املعلومات احملددة اليت جيب أن تتوفر جلميع األطراف األساسية )األطراف األولية والثانوية واملتأثرة - على املستوى   •
الوطين واحمللي واحلكومة واجملتمع املدين والتنفيذ والسياسات وغريها؟ وملاذا تعترب هذه ا الحتياجات مهمة؟ كيف ستسخدم 

هذه املعلومات؟ ما ترتيبها يف سلم األولويات؟
ما البيانات الضرورية إلدخاهلا يف إجراءات العمل األساسسية؟  •

هل تقيدت كمية البيانات اليت مجعت برتكيز البيانات على األهداف والعمليات األساسية  •

 بعض األمثلة على األسئلة )األسئلة الجذرية لكل منها: المكون 
وكيف تؤثر على الخيارات المتعلقة بالتصميم؟(

السياق األوسع 
للحماية االجتماعية 

24 )السياسات 

والتشريعات(

ما السياسة الوطنية للحماية االجتماعية؟ وما األولويات الوطنية؟ هل تعرب هذه عن التخطيط للتكامل؟ وكيف؟   • 
ما األولويات السياسية فيما يتعلق بالتكامل )انظر القسم 4.5(؟ 

)رسم خارطة بأصحاب املصلحة( من املسؤول عن توفري املساعدات االجتماعية والضمان االجتماعي يف البلد، سواء   • 
 على املستوى املركزي والالمركزي )املستخدمني األساسيني(؟ من أصحاب املصلحة املشاركني )املستخدمني الثانويني(؟ 

من األطراف اآلخرى اليت رمبا تكون معنية )األشخاص املتأثرين(؟ ما اهتمامات هذه األطراف؟ ما احتياجات هذه 
األطراف )املعلومات واإلدارة( اليت ميكن للتكامل أن يلبيها؟ ما شكل املقاومة للتكامل؟

ما األسس التشريعية للحماية االجتماعية والتكامل؟ ما الثغرات؟  •
ما الدرجة احلالية من التفكك أو التكامل داخل املساعدات االجتماعية وبني املساعدات االجتماعية والضمان   •

االجتماعي؟ ما اآلليات القائمة لتحقيق التنسيق األفقي والرأسي؟ 
ما مستوى الالمركزية؟ مالقدرات املوجودة على املستوى احمللي؟  •
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 ومع ذلك مل تضع مجيع البلدانا لنامية سياسات للحماية االجتماعية هلا جدول أعمال واضح بشأن نظام املعلومات اإلدارية أو التكامل. ولتجنب مواطن 
الزلل احملتملة، ينبغي على البلدان النامية االستثمار يف دراسات اجلدوى. وتتناول هذه النوعية من الدراسات املسائل اآلتية )انظر اجلدول 4 فيما يلي(:

 جدول 4: المحددات واألسئلة األساسية المتعلقة بالجدوى 

السؤال المكون 

 القدرات 
املؤسسية

هل التشريعات والسياسات القائمة تعكس املنطق واهلدف األساسي املتوخى؟ وإن مل توجد تشريعات وسياسات فهل   •
يوجد جمال أمام حتريك السياسات يف هذا االجتاه؟ وكيف؟

هل توجد قيادة سياسية قوية بالقدر الكايف تؤيد اإلصالح وتتوىل التنسيق فيما بني األطراف املؤسسية على مجيع   •
املستويات؟ إن مل توجد، فكيف ميكن إجيادها؟ 

ما املؤسسات األخرى اليت سوف تدعم العملية؟ من الذي سيعارضها؟ كيف ميكن أن يتأثر كل منها ويهتم   •
باملشاركة؟

هل توجد قدرات كافية لتحديد خيارات التكامل وتكلفتها، ولتقدير يسر التكلفة وحتديد خيارات التمويل املتاحة.   •
وإن مل توجد فكيف ميكن حتقيق الدعم الفين؟

هل هيكل احلوكمة القائم قوي بالقدر الكايف لضمان التنسيق األفقي والرأسي ويقود مراحل التطوير واإلدارة؟ وإن مل   •
يكن موجودا فكيف ميكن تقويته؟

 القدرات اخلاصة 
بالتنفيذ

ما القدرات املتوفرة على مجيع مستويات حوكمة احلماية االجتماعية لتنفيذ هذا املشروع؟ ما الثغرات اليت ينبغي   •
التصدي هلا )عدد املوظفني ومؤهالهتم(؟

هل توجد قدرات داخلية جتيد تكنولوجيا املعلومات ميكن االرتقاء هبا؟  وإن كانت موجودة فكيف سوف يتم   •
استخدامها؟ وإن مل تكن موجودة فكيف ميكن إدارة مقدمي اخلدمة اخلارجيني؟

هل توجد شبكة من املوظفني على املستوى احمللي )مثل االخصائيني االجتماعيني( ميكن االستعانة هبم؟ كيف ميكن   •
استغالهلم استغالال فعاال؟

بشكل عام ما األدوار واملسؤوليات املقرتحة ليقوم هبا خمتلف االألطراف املشاركني يف إعداد النظام وإدارته واستخدامه؟  •

 اشرتاطات 
البنية التحتية

ما االشرتاطات املتعلقة باألجهزة املستخدمة مع النموذج املقرتح؟ هل تستجيب للقيود داخل البلد )استدامتها وغري   •
ذلك(. هل هي متوفرة بالفعل على مجيع مستويات احلوكمة أم هل من الضروري شراؤها؟ وإن كان األمر كذلك، 

فكيف؟ ما التكلفة املقرتحة؟
ما اشرتاطات نظم/شبكة االتصاالت الالسلكية؟ هل تستجيب إىل القيود القائمة يف الدولة )مثل توفر شبكة   •

اإلنرتنت والكهرباء وغري ذلك(؟ ما خيارات إعداد االحتياطات املتاحة؟

التكلفة املالية 
واستدامتها

ما تقدير تكلفة البدء يف النموذج املقرتح )مبا يف ذلك تكفلة األجهزة والتدريب(؟  •
ما التكاليف التقديرية لتشغيل النموذج املقرتح )مبا يف ذلك االشرتاطات املرتبطة باملوظفني(؟  •

املستخدمون املزمع 
اختيارهم

كيف يستخدم النظام يف هناية املطاف؟ كيف ميكن حتسني االستخدام بكفاءة؟  •

السؤال المكون 

 اآلثار اإلجيابية 
احملتملة

ما اآلثار اإلجيابية املتوقعة للنظام املقرتح؟ كيف ميكن أن تتحقق بالشكل األمثل؟ انزر القائمة ٤-١ لالطالع على   •
مثال.

 اآلثار السلبية 
احملتملة

ما اآلثار السلبية وكيف ميكن التخفيف من حدهتا؟ مثال: املخاطر املتعلقة باخلصوصية واألمن والتكاليف الباهظة وعدم   •
االستدامة وغري ذلك.

 خامتة 
وتوصيات

ما االستنتاجات؟  •
ما التوصيات األساسية؟  •

المصدر: المؤلفون 

توفر دراسة اجلدوى اإلرشاد الضروري بشأن كيفية تنفيذ املشروع املقرتح بكفاءة - أو ميكن أن تكون أساسا الختاذ قرار مفاده أن املشروع العام غري ذي 
جدوى.

 ناقشنا فيما سبق أن خارطة الطريق اليت حتددها دراسة اجلدوى ينبغي أن تركز يف األساس على كيفية تنفيذ االسرتاتيجية العامة لتنفيذ احللول املختارة 
)مثل نظام املعلومات اإلدارية للربنامج أو هنج حمدد جتاه وضع نظام متكامل إلدارة املعلومات(. ولكن مناقشة طريقة التنفيذ العملية خارج نطاق هذه الوحدة، 

وتناقشها وحدة التنسيق واحلوكمة.

ويف هذا القسم نركز على »مكونات تكنولوجيا املعلومات« أال وهي: تطوير نظام املعلومات اإلدارية )وتنفيذه( أو برجميات النظام املتكامل للمعلومات اإلدارية 
أو إنشاء قاعدة البيانات/التسجيل، وشراء األجهزة واختيار نظام االتصاالت الالسلكية.

تطوير البرمجيات  5.2.1

يوجد خياران لتنفيذ هذا: تطوير برجميات نظام املعلومات اإلدارية داخليا )يف حالة توافر القدرات الكافية( أو ميكن طرح مناقصة هبا ليوفرها مقدم خدمة 
خارجي. على سبيل املثال:

اختارت موزمبيق تطوير نظام املعلومات اإلدارية اخلاص هبا يف وزارة املالية لتوافر املوارد الكافية لديها لتطويره واستضافته وصيانته؛  •
قررت كينيا التعاقد من اخلارج على تطوير »سجل واحد« )سجل متكامل للمستفيدين( وحتديث نظام املعلومات اإلدارية للتحويالت النقدية وعهدت   •

هبما إىل شركة خارجية للربجميات ممثلة حمليا )وهذا أمر مهم ألنه ميكن املوردين من توفري »الدعم« خالل التنفيذ وإصالح أية أوجه للخلل يف غضون فرتة 
ضمان حمدودة، سنة على سبيل املثال(. 

والتعاقد من اخلارج ضروري يف حالة عدم توافر القدرات الالزمة داخليا ولكنها تتطلب توخي احلذر عند إبرام التعاقد وإدارته. فعلى سبيل املثال، من الضروري 
دعم املورد عند تطوير الربجميات من خالل تأسيس فريقني داخليا ومها: 

1.  فريق توجيهي: لضمان تقدمي نظام املعلومات اإلدارية داخل النطاق ويف الوقت الالزم. 

فريق فين: مسؤول عن رصد املهام واملنجزات املستهدفة للمشروع   .2

تطوير الحل المناسب وتنفيذه   5.2
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خاتمة 

وفيما يلي املمارسات اجليدة األخرى )اليت ينبغي دجمها يف االختصاصات يف حالة إدارهتا خارجيا(:

اعتماد منوذج أويل متغري27، يتم تصميم النظام مبوجبه واستخدامه من أجل ختصيص التعقيبات الواردة من املستخدمني ودجمها )لكل وحدة على حدة(.   •
استخدام برجميات مفتوحة املصدر واالعرتاف بالتكلفة املرتفعة إلدخال التغيريات على الربجميات التجارية. يف حالة استخدام برجميات جتارية ينبغي أن   •

يطلب من املوردين تقدمي رخصة دائمة سارية ملدة 5 سنوات على األقل وضمان شراء الربجميات بصحبة شفرهتا املصدرية.
ضمان اشتمال برجميات نظام املعلومات اإلدارية على مجيع الفحوصات املوحدة للبيانات مثل أقنعة شكل البيانات والقوائم املنسدلة وحمددات قيم   •

البيانات، وتنبيهات عند تكرار األمساء وفحوصات اإلحالة املرجعية 
ضمان »فصل الوظائف«: أدوار سابقة على التعريفات وامتيازات خاصة بكل مستخدم لنظام املعلومات اإلدارية ملنع االخرتاق األمين وسوء استخدام   •

تطبيق نظام املعلومات اإلدارية 
بناء القدرات الداخلية على تطوير نظام املعلومات اإلدارية وحتديثه على سبيل املثال من خالل ضمان توافر أحكام واضحة يف العقود تنص على تسليم   •

املوردين مجيع الشفرات املصدرية والوثائق الفنية اخلاصة بالنظام بدون شروط مسبقة.

قاعدة البيانات/إنشاء السجل   5.2.2

ال ميكن لنظام املعلومات اإلدارية العمل إال يف حالة تغذيته من قاعدة بيانات/سجل حيتوي على بيانات دقيقة وحديثة. ويتطلب هذا ما يلي:
ضمان وجود هنج قوي جلمع اليانات والتأكد من صحتها )انظر الوحدة اخلاصة باالختيار واهلوية والوحدة اخلاصة باإلدارة(.  •

ضمان امتثال احملتويات والصيغ املختلفة مثل األمساء وآرقام اهلوية إىل ما حيتوي عليه قاموس بيانات نظام املعلومات اإلدارية. وينبغي أن يكون طول   •
احلقول وحمتواها موحدا ألغراض التجميع واإلبالغ.

شراء األجهزة    5.2.3

حتتاج نظم املعلومات اإلدارية إىل دعمها باألجهزة املناسبة مثلما ورد يف القسم 3.2. وتشتمل املمارسات اجليدة يف هذه احلالة على ضمان ما يلي:

اختيار موارد األجهزة على أساس اشرتاطات تطبيقات برجميات نظام املعلومات اإلدارية  •
تعريف الشروط اخلاصة باألجهزة بعناية لضمان وجود ذاكرة مناسبة ومساحة على القرص وقدرة على املعاجلة فضال عن قدرة كافية على حتمل الظروف   •

القاسية )ارتفاع أو اخنفاض درجات احلرارة واألمطار واألتربة وغري ذلك(
ضمان توافرها ومالءمتها على مجيع املستويات احمللية لإلدارة مع مراعاة التكنولوجيا اليت تتسم بفاعلية التكلفة )مثل استخدام احلاسوب اللوحي واهلواتف   •

الذكية وغريها(.

تركيب نظام لالتصاالت الالسلكية )تبادل البيانات(  5.2.4

تفقد البيانات اليت جيمعها نظام املعلومات اإلدارية سواء أكانت خاصة بربنامج معني أو مدجمة فائدهتا إن مل يتمكن عدد كبري من األطراف الوصول إليها 
واستخدامها. وتشمل املمارسات اجليدة يف إعداد مثل هذه النظم ما يلي:

ضمان سهولة الوصول إىل البيانات على املستوى دون الوطين باستخدام تكنولوجيا اتصاالت السلكية مناسب وفعالة من حيث التكلفة املتاحة   • 
 يف البلد، فضال عن تبادل البيانات من خالل الوصول إىل اخلدمات اإللكرتونية )ال من خالل عمليات دفعات البيانات باستخدام األقراص املدجمة 

أو الربيد اإللكرتوين(. 
االستثمار يف جتهيز البنية التحتية للشبكة.  •

ميكنة تبادل البيانات مىت أمكن من خالل أشكال/مناذج/تطبيقات حمددة مسبقا.  •
ضمان اختاذ تدابري مناسبة ألمن البيانات وخصوصيتها )انظر أيضا القسم 4.6.2(  •

وجود بروتوكوالت موثقة بوضوح لوضع إجراءات لرقابة جودة املعلومات قبل تسليمها عرب اإلنرتنت أو نقلها على دفعات.  •

27.  وفقا ملفهوم تقسيم التصميم ميكن للموظفني تعلم النظام من البداية فضال عن ارتكاب أخطاء صغرية نسبيا بدال من اضطراراهم للتعامل مع منظومة 
واحدة كاملة. »فعندما يأيت النظام على هيئة كل واحد، ويتم التنفيذ »دفعة واحدة« تتقلص فرص التصرف على الستوى احمللي وتزيد خماطر الفشل يف 

 .(Heeks, 2002) »املقابل

أوضحت هذه الوحدة أن نظم املعلومات اإلدارية اخلاصة بالربنامج عبارة عن أداة قوية لتنفيذ برامج احلماية 
االجتماعية وإدارهتا ورصدها. ميكن أن يكون للنظام املتكامل إلدارة املعلومات مزايا إضافية على مستوى 

السياسات واملستوى التنفيذي ميكن منم تدفق املعلومات وإدارهتا يف إطار قطاع احلماية االجتماعية أو فيما ورائه.

 يعتمد مدى إجناز هذه املزايا إىل حد كبري على النهج املتبع يف الدمج )تطوير سجل اجتماعي أم سجل متكامل 
للمستفيدين أم سجل اجتماعي افرتاضي( فضال عن األهداف العامة املتوخاة. ومن الواضح أنه على الرغم من فهم 

العديد من أصحاب املصلحة لنظم املعلومات اإلدارية وسجالهتا/ قواعد بياناهتا من منظور تكنولوجيا املعلومات )مثال 
الربجميات واألجهزة(، فإهنا ال تزال أداة سياسية. وهلذ األمر عدد من اآلثار اليت ترتتب عليه كما يلي:

من الضروري أن يعد أصحاب املصلحة يف جمال احلماية االجتماعية اإلطار اخلاص بالسياسات والقانون   •
والتنفيذ بغية تأسيس نظم املعلومات اإلدارية أو النظام املتكامل للمعلومات.

عند حتديد النموذج املطلوب إعداده ينبغي أال تنجذب البلدان النامية إىل النماذج اليت تنشأ يف البلدان   •
املتوسطة الدخل )مثل الربازيل وجنوب أفريقيا(. وبدال من ذلك ينبغي االختيار بناء على األغراض داخل كل 

بلد واحتياجاته وسياقه )مبا يف ذلك الفرص القائمة والقيود على القدرات/النواحي املالية(.
بالنظر إىل اهلدف العام من إدارة البيانات واملعلومات يف جمال احلماية االجتماعية )مجع البيانات وتبادهلا   •

الختاذ إجراءات ترمي إىل حتسني جودة حياة أفقر الفقراء والفئات األضعف من املواطنني( من املهم إشراك 
مجيع أصحاب املصحلة يف تصميم العملية وتطويرها. وميكن حتقيق ذلك من خالل تقدير االحتياجات 

املعمق )انظر القسم 5.1( وإجراء دراسة جدوى )انظر القسم 5( ومن خالل احلفاظ على مشاركة األطراف 
األساسية باستمرار )مثل اللجنة التوجيهية واختبار مستخدمي النظام اخل(.
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يتطلب وضع نظام للمعلومات اإلدارية لربنامج عايل اجلودة، وإىل حد كبري يف حالة النظم املتكاملة إلدارة املعلومات، عملية طويلة ومركبة ومكلفة حتتاج   •
إىل قدرات كبرية. ويرتفع خطر فشله ليس ألسباب ترتبط بتكنولوجيا املعلومات. فاحلكومات اليت تفتقر إىل قدرات كافية سوف حتتاج إىل احلصول على 

استشارات وتوجيهات أثناء عملية وضع العمليات مع االستثمار يف تنمية القدرات لديها.

اآلثار املرتتبة على أفريقيا جنوب الصحراء كبرية بالنظر إىل أمهية احتياجات البلد وسياق حتددي احلل »الصحيح« جتاه إدارة البيانات واملعلومات. وينبغي 
مراعاة ستة اعتبارات كما يلي:

أوال: تسعى العديد من البلدان يف املنطقة سعيا حثيثا حنو إعداد رؤية شاملة لسياسة الحماية االجتماعية من منظور السياسات )مبا يتوافق مع توصية 
منظمة العمل الدولية بشأن أرضيات احلماية االجتماعية(. وينعكس ذلك من خالل وثائق االسرتاتيجيات القطرية واجلهود اإلقليمية اليت ترمجت إىل تطبيق 

عملي فعليا.

ثانيا: تتمتع البلدان يف منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بفرص عظيمة في اعتماد طفرة تكنولوجية فيما يتعلق بإعداد حلول نظام املعلومات اإلدارية.  وهذا 
ما مت بالفعل يف البلدان اليت كان هلا ريادة استخدام نظم املعلومات اإلدارية اخلاصة بربنامج أو النظم املتكاملة، حيث تعاملت مع التحديات اليت تنفرد 
املنطقة هبا على النحو اآليت: فعلى سبيل املثال ميكن أن يتغلب حتديد اهلوية البيومرتية على الصعوبات التقليدية عند حتديد املستفيدين الذين ال حيملون 

وثائق هوية مناسبة، وميكن استخدام أجهزة نقاط البيع أو اهلواتف احملمولة للتحويالت النقدية اإللكرتونية إىل املستفيدين البدو أو الذين يصعب الوصول 
 (Garcia and وميكن استخدام اهلواتف احملمولة أو األجهزة احملمولة يدويا جلمع البيانات ،)إليهم )ما يتيح الدمج الفوري مع نظام املعلومات اإلدارية

 .Moore, 2012)

ثالثا: تتطلب القيود على مستوى القدرات إىل التعامل معها حبسم سواء على املستوى املركزي أو احمللي. ففي حني عكفت الوزارات واهليئات املسؤولة 
عن تنفيذ احلماية االجتماعية على مستوى املنطقة على تقوية دورها وكوادرها، ال تزال بعض أوجه النقص قائمة كالتايل: )أ( غياب املوظفني الفنيني على 

املستوى احمللي القادرين على قيادة عملية تطوير نظام املعلومات اإلدارية مع فهم االشرتاطات املرتبطة بالسياسات والتنفيذ، و)ب( وجود موظفني ميدانيني 
على املستوى احمللي )مثل كوادر املساعدين االجتماعيني( قادرين على العمل بصفتهم حلقة الوصل مع املتقدمني بطلب التحاق بالربنامج واملستفيدين منه. 
الدول اليت جنحت مؤخرا يف عملية دمج البيانات مثلما حدث يف كينيا أجرت تقديرا صارما لالحتياجات بغية التصدي هلذه املشكلة. وعدلت أيضا نظمها 
وفقا للقيود القائمة على القدرات مثال من خالل )أ( البناء على النظم القائمة بدال من اعتماد هنج »الدفعة الواحدة«، و)ب( عهدت إىل أطراف خارجية 

مثل الشركات مبهام تطوير النظام و/أو حصلت على مساعدة فنية من اجلهات املاحنة، و)ج( عدلت عملياهتا التنفيذية وفقا للقيود على القدرات )مثل 
استحالة مجع البيانات بناء على الطلب على املدى القصري بسبب قلة املوظفني على املستوى احمللي(.

 رابعا: تعتمد استدامة أي مشروع لنظم املعلومات اإلدارية وال سيما املشروعات الكبرية اليت تنطوي على إعداد نظام متكامل على مصدر مستدام 
 للتمويل يتيح استمرارية العمليات )مبا يف ذلك التدريب والدعم الفين للموظفني(، وصيانة التغيريات احملتملة/ضبطها. ويثري هذا بعض املشاكل يف 
السياقات اليت ال تزال احلماية االجتماعية تعاين فيها من عدم القدرة على حشد التمويل احمللي - وهذا هو احلال عادة يف أفريقيا جنوب الصحراء 

 (Garcia and Moore, 2012).  وينبغي أن تقّيم دراسة اجلدوى ملشروع نظام املعلومات اإلدارية اآلثار املرتتبة على التكلفة لكل منوذج من مناذج 

النظام وللتوسع فيه مع قياس اخليار النهائي بناء على توافر التمويل املناسب.

خامسا: حتتاج مشروعات نظام املعلومات اإلدارية يف املنطقة إىل ختصيصها بقدر كبري لتتماشى مع أهداف برامج المساعدات االجتماعية وخصائصها، 
على النحو املبني يف حبث جارثيا ومور )2012(. فعلى سبيل املثال وبالنظر إىل تركيز معظم الربامج على استهداف الفئات الضعيفة بدال من »الفقراء«، قد 
يكون النهج املوحد جتاه استهداف الفقر على مستوى خمتلف الربامج صعب يف تنفيذه. وباملثل سوف يتعني على أي حل من حلول نظام املعلومات اإلدارية 

أن جتد طريقة الستيعاب املشاركة من اجملتمع احمللي عند النظر إىل مستوى هذه املشاركة يف مجيع مراحل تنفيذ الربنامج.

سادسا: حيتاج السياق »التمكيني« )أو »المعوق«( أيضا إىل النظر إليه بعني االعتبار وحبذا لو مت ذلك يف مراحل التصميم املبكرة )دراسة اجلدوى(. فمن 
منظور تكنولوجيا املعلومات قد يؤدي غياب اهلواتف احملمولة أو التغطية اجليدة بالشبكة والكهرباء أو غياب البنية التحتية األساسية من األجهزة إىل تقويض 

جناح برنامج نظم املعلومات اإلدارية يف املنطقة بشدة )مثال يف املناطق الريفية( - وال سيما عندما يكون أحد أهدافه األساسية هو اإلدارة احملسنة والتنسيق عرب 
املستويات املركزية وغري املركزية يف احلكومة. ومن منظور قطري أوسع ينبغي فهم إن كانت التشريعات اخلاصة خبصوصية البيانات وأمنها يف املنطقة قوية بالقدر 

الكايف حلماية الفئات الضعيفة أصال من الوقوع فريسة للمزيد من الضعف.

اآلثار المترتبة على أفريقيا جنوب الصحراء    6.1
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 لمحة عامة 
عن املنهج الدراسي

 تنظم جمموعة مواد التعلم األساسية اخلاصة بربنامج ترانسفورم 
 على هيئة قابلة للتعديد وتعكس لبنات البناء األساسية لنظام للحماية االجتماعية 

شامل ومرتابط.  

  والوحدات التدريبية اخلاصة بربنامج ترانسفورم املتوفرة يف الوقت احلايل مدرجة يف القائمة اآليت.  
وال تزال الوحدات األخرى قيد اإلعداد وسوف تضاف إىل املنهج.

LEG  Legal Frameworks

S&I  Selection & Identification

ADM  Administration and Delivery Systems

COO  Coordination

GOV  Governance, Institutions & Organizational Structure

MIS  Management Information Systems & Approaches to Data Integration

FIN  Financing & Financial Management

M&E  Monitoring and Evaluation

 تتوفر مجيع املواد اخلاصة بربنامج ترانسفورم على املوقع اآليت:
http://socialprotection.org/institutions/transform

ما برنامج ترانسفورم؟
ترانسفورم عبارة عن جمموعة مبتكرة من مواد التعلم بشأن إدارة أرضيات احلماية االجتماعية الوطنية يف أفريقيا. واهلدف األساسي من ترانسفورم هو بناء 

القدرة على التفكري النقدي وتنمية قدرات صناع السياسات واملمارسني على املستوى الوطين والالمركزي لتحسني تصيم نظم احلماية االجتماعية وكفاءهتا 
وفاعليتها. ويهدف برنامج ترانسفورم إىل تقدمي معارف رفيعة املستوى تناسب التحديات اليت تواجه البلدان يف املنطقة بل وتشجع الدارسني على ممارسة 

القيادة إلحداث التغيري والتحول يف نظم احلماية االجتماعية الوطنية.

لماذا برنامج ترانسفورم تحديدا؟
توجد العديد من املناهج يف جمال احلماية االجتماعية ولذا ميكن الوصول إىل أفكار ومفاهيم وهنج ووسائل أساسية. ومع ذلك فإن املؤسسات واألفراد 

يعانون من التعقيدات عند إعداد نظاما شامال وموسعا للحماية االجتماعية.

ويتطلب هذا التعقيد اعتماد هنجا حتوليا عند التدريب وتبادل املعارف.  فنقل املعارف ال يكفي مللء األدمغة. بل يتطلب األمر من الدارسني التعامل مع 
أوجه التعقيدات وحماكاة اإلبداع وتقدير التنوع والتفرد واملشاركة بروح امللكية، وكل هذه العناصر على نفس القدر من أمهية املعارف نفسها. وهتدف هذه 

اجملموعة من مواد التعلم إىل حتقيق ذلك بالضبط: ترانسفورم. 

 حصلت كل املادة العلمية اخلاصة بربنامج ترانسفورم مبا يف ذلك هذا الدليل على ترخيص مبوجب اإلصدار الرابع من الرخصة الدولية 
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike. لالطالع على نسخة من هذا الرتخيص يرجى زيارة املوقع اآليت:   

 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

 transform_socialprotection@ilo.org :يمكن االتصال بمبادرة ترانسفورم على العنوان اإللكتروني اآلتي 
http://socialprotection.org/institutions/transform :أو بزيارة الموقع اآلتي

وضع برنامج ترانسفورم بناء على طلب من االتحاد األفريقي

وهو مبادرة مشتركة فيما بين الوكاالت
يدعمها في أفريقيا

ويمولها
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برنامج ترانسفورم 




