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 عن التسجيل المدني األفريقيين المسؤولينالمؤتمر الرابع للوزراء 
 2017ديسمبر  8- 4نواكشوط، 

 

 يوية.لححصاءات اإلا رقمنةوي نوالتسجيل المداالبتكار  حول المسألةورقة 

منسق للتسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية من أجل تنفيذ ورصد التحسين الالتعجيل ب

 التنمية في أفريقيا:

 المضي قدماطريق التقدم المحرز و استعراض

  

لنظم التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية في تسارع نحو التحسين الم :الخامسةالجلسة 

 التي تواجه التنفيذ. التحديات-البلدان األفريقية 

 اإلحصاءات الحيوية.رقمنة : االبتكار والتسجيل المدني و2C الموازية الجلسة 

 مقدمة

إمكانية إدخال تحسينات تحويلية في نظم تسجيل واالتصاالت جيا المعلومات تكنولول . 1

المدنية واإلحصاءات الحيوية استنادا إلى قدرتها على توسيع نطاق تغطية التسجيل  الحالة

يانات ج البادمإوتبسيطها والمدنية واإلحصاءات الحيوية  الحالةنظم تسجيل وتوحيد عمليات 

ن فعالة م بطريقةذلك كل على نطاق واسع، وزين البيانات بشكل آمن من نظم متعددة وتخ

حيث التكلفة. وإذا ما استخدمت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بشكل سليم، يمكن أن 

تسهم إسهاما كبيرا في تحقيق التسجيل العالمي لألحداث الحيوية، وتوفير الوثائق القانونية 

بة الحقوق المترتضمان للتسجيل المدني عند الضرورة للمطالبة بالهوية والحالة المدنية و

 عليها؛ وإنتاج إحصاءات دقيقة وكاملة وفي الوقت المناسب.

 

المخاطر والتحديات التي تواجه تنفيذ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التسجيل 

 المدني واإلحصاءات الحيوية

صممة الم واإلحصاءات الحيوية المدنيتسجيل النظم ال تزال القدرة الحالية على تنفيذ  . 2

عدد  ، مما يؤدي إلىللتطوير ومستداما في جميع أنحاء أفريقيا ضعيفة وقابال تصميما جيدا

 من المخاطر البارزة. وتشمل السيناريوهات المحتملة ما يلي:

 

لميزانيات واع ت بسبب فشل المشاريتثمارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالستضيع اس• 

 أو تجاوزات الجدول الزمني. الكبيرة
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سجيل تالنظم  نتيجةلن تتحقق اإلمكانيات الكاملة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، • 

قابلة للتطوير بشكل كامل ومستدامة ومرنة وقابلة الغير  واإلحصاءات الحيوية المدني

 للتشغيل البيني.

من ألات ما يلزم من حماية للبيانات وحلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالإيجاد  متيلن • 

سرية لحماية البيانات الشخصية وبالتالي قد تفشل في تحقيق هدف قائم على الحقوق مثل الو

 نتهاك الخصوصية وسرقة الهوية واالضطهاد واالستغالل الذي قد يترتب على ذلك ا

 

عقود تکاليف ال تصعيد ىبائعي البرمجيات، مما يؤدي إلهارات اإلفراط في االعتماد علی م• 

 األجل بسبب البرامج والمعايير الخاصة بالملکية. طويلة

 من بدال المستخلصة سيكون تطوير النظام متكررا، ويتفاعل بمرور الوقت مع الدروس • 

لنظم رؤية طويلة األجل  ومبنيا علىمنذ البداية،  ومصمماأن يكون مخططا بشكل جيد 

 و مات تطبيق معقدة جدامنظوالنتيجة ستكون  . وواإلحصاءات الحيوية مدنيتسجيل الال

 .عليها مكلفلحفاظ ا صعبة و

عدم كفاية االستعداد المؤسسي والقدرة على العمل مما يحد من التنفيذ المالئم الستثمارات • 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وإدارتها وزيادة فعاليتها من حيث التكلفة.

 

 .1الشكل 

 (2015الصحة، سيراليون )المكتب الوطني للمواليد والوفيات، وزارة 
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لمخاطر متزايدة في التسليم  واإلحصاءات الحيوية المدنيتسجيل النظم تتعرض .      3

عدد من الوزارات  بسبب طابعها المتعدد االختصاصات وصعوبة إدارة البرامج في

تسجيل المدني والصحة واإلحصاءات واألمن الداخلي والعدالة والحكم والوظائف مثل ال

المحلي. وباإلضافة إلى ذلك، وبدون االهتمام الالزم، يمكن أن تصبح صورة النظام شديدة 

 :ةواإلحصاءات الحيوي المدنيتسجيل النظم لالتعقيد بسبب الخصائص النمطية التالية 

 

اة ، الوفاة، وف المولود الحي )التعامل معها نيلتي يتعارتفاع عدد احداث وعمليات الحياة ا• 

 . إضفاء الطابع الشرعي واالعتراف(، التبني، االنفصال، اإللغاءنين، الزواج، الطالق، الج

إلى نظم تحول وجود سجالت قديمة )غالبا ما تكون قائمة على الورق(، وتحتاج إلى أن • 

 جديدة.

 التسجيل، والمرافق الصحية، والقضاء(.مصادر متعددة للبيانات )مكاتب • 

المصدر الرئيسي لمعلومات الهوية الشخصية للنظم الحكومية األخرى )الهوية الوطنية • 

 وتسجيل الناخبين وإصدار جوازات السفر(.

 

 واإلحصاءات الحيوية المدنيتسجيل النظم إن مجاالت المخاطر وخصائص  . 4

جميعها عالمات تحذير خطيرة الستثمارات تكنولوجيا  تمثلآنفا ط الضوء عليها يسلالتي تم ت

 1 مشاريعالمعلومات واالتصاالت، وال سيما بالنظر إلى األسباب الشائعة التالية لفشل 

 التكنولوجيا الحكومية:

 

 طموحة جداومشاريع كبيرة جدا ومعقدة جدا،  -  التجارية تعقيد عملية األعمال• 

 غياب المساءلة وخبرة اللجنة التوجيهية -  الحكم الرشيد• 

 أدوار غير مناسبة لرؤساء األقسام ومديري تكنولوجيا المعلومات - ملكية المشروع• 

 مواردال

 المدنيتسجيل النظم االستفادة من هناك عدد من الموارد المتاحة اآلن لدعم البلدان في .  5

 المدنيتسجيل النظام الرقمية. وتتراوح هذه المعايير بين  واإلحصاءات الحيوية

إلحصاءات الحيوية" واالمحدد، مثل "دليل رقمنة التسجيل المدني  واإلحصاءات الحيوية

لنظم ارع لتحسين المتسلاالفريقي  البرنامجقبل البلدان األفريقية من  الذي تم إنشاؤه من أجل

 لتنمية الرقمية،ل العامة توجيهاتالوذلك من خالل  ،الحيويةواإلحصاءات  المدنيتسجيل ال

حل  إيجاد". باإلضافة إلى ذلك، هناك مبادرات جديدة، مثل مبادئ التنمية الرقميةمثل "

نظام تسجيل الحالة المدنية ، واإلحصاءات الحيوية المدنيتسجيل اللنظام مفتوح المصدر 

 .المفتوح واإلحصاءات الحيوية

                                                           
. متاح على 2014يوليو  7فشل مشاريع التكنولوجيا الحكومية"، لغارتنر، "ثالثة أسباب   .1   

www.gartner.com/newsroom/id/2790817  
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 .يويةلححصاءات االتسجيل المدني واال دليل رقمنة

-www.crvsواإلحصاءات الحيوية " ) المدنيلتسجيل الرقمي لدليل ال"إن  .   6

dgb.org رشادات خطوة بخطوة للبلدان لتخطيط وتحليل اإل( هو مورد على اإلنترنت يقدم

 .لحيويةاواإلحصاءات  المدنيتسجيل ال لنظام اآلليةوتصميم وتنفيذ النظم الرقمية والعمليات 

 لمدنياتسجيل النظام  لتطويروهو يستجيب للحاجة التي أعربت عنها البلدان األفريقية 

 أثيرتمن واالستفادة القصوى  للتطوير،مستدامة وقابلة الفعالة وال واإلحصاءات الحيوية

ع ، الذي وضع بالتعاون ماستثمارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. ويظل دليل الرقمنة

 .في أفريقيا، موردا حيا سيستمر في التطور والتوسع مع مرور الوقتمن بلدان خبراء 

 11 000على نطاق واسع، حيث وصل بالفعل أكثر من  دليل الرقمنةانتشر استخدام   .7

الصحة لمبادرة  للبيانات(. وبدعم من مبادرة بلومبرغ 2مستخدم إلى هذه األداة )انظر الشكل 

 ،  واإلحصاءات الحيويةالمدني تسجيل ال نظام- المعلوماتاألفريقية للوصول إلى  والمنصة

ب في كيب تاون بجنو الدليل الرقمينظمت بالن إنترناشونال دورة تدريبية حول استخدام 

 ألثيوبيا وغانا وأوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة. 2017أفريقيا في أغسطس 
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 2الشكل 

  التسجيل المدنيو الحيوية اإلحصاءاتمخرجات دليل رقمنة 

 

 

 

، التسجيل المدني واإلحصاءات واإلحصاءات الحيوية المدنيتسجيل النظم  :مالحظات

 طلب تقديم العروض، *** الحيوية؛

  ير الرقميوجل التطأمن مبادئ 

مع ظهور التكنولوجيا الرقمية التي يمكن الوصول إليها منذ أكثر من عقد من .      8

الزمان، بدأت منظمات التنمية الدولية تبحث عن طرق جديدة إلدراج األدوات الرقمية في 

بعض البرامج التي تم تمكينها رقميا،  فشلتذلك ومع برامجها من أجل تحسين النتائج. 

ئ "مبادتم إنشاء . اب يمكن التنبؤ بها ويمكن الوقاية منهاوكثيرا ما كان هذا الفشل ألسب

ة التي تهدف إلى مساعدة ممارسي التنمية " كمجموعة من التوجيهات المعيشالتنمية الرقمية

الرقمية على دمج أفضل الممارسات القائمة في البرامج التي تدعم التكنولوجيا )انظر الشكل 

3.) 

 

 3الشكل 

 التنمية الرقمية مبادئ

استراتيجية التسجيل المدني واإلحصاءات 

 الحيوية 

 حالة االعمال التجارية رؤية طويل األجل للرقمنة

للتسجيل  منظومة االعمال التجارية وثيقة تنفيذ المشروع 

  المدني واإلحصاءات اإلدارية 

 بمثابة تقييم  

..تحليل عملية األعمال التجارية  تحليل 

 النظام 

  

فرص رقمنة  التسجيل المدني 

 واإلحصاءات الحيوية
منظومة معلومات التسجيل المدني واإلحصاءات 

/ الحيوية  

      نموذج البيانات المفاهيمية /قاموس البيانات 

 

    

هدف عملية التسجيل المدني واإلحصاءات 

 الحيوية 

 هدف منظومة النظام 

 المستخدم  حاالت االستخدام 

 طلب تقديم عروض  هدف متطلبات النظام تغيير عملية التحكم 

 تقييم تقرير المقترحات

 العقد 
 خطة التنفيذ

نهج العمليات والرعاية   نهج االنتشار  نهج التدريب نهج تغيير اإلدارة نهج االختبار 

 والرعاية 

 تم تحديثه 

ىأول

 ي
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 في الرابط: الرقمي. متاحالتطوير مبادئ  :المصدر
 https://digitalprinciples.org/principles/. 

 واإلحصاءات الحيوية المفتوحة المدنيتسجيل النظام 

تسجيل الحالة المدنية واإلحصاءات الحيوية  برمجياتغالبا ما يتم بناء أنظمة          .9.

من الصفر، مما يعني أن هناك فترات طويلة من تطوير البرمجيات ودعم تطبيق  المفتوحة

. وبدال من ذلك، يمكن للبلدان الحصول على حلول الملكية من بائعي البرامج، مكلفة صيانةو

ولكن في كثير من الحاالت، ال يعكس البرنامج االحتياجات الحقيقية للبلد ويمكن أن يؤدي 

 الترخيص الطويلة والمكلفة لصيانة المنتجات والدعم. شروطأي  بالبائع،التقيد الحقا إلى 

 

تسجيل النظم لبتقديم الدعم منظمة بالن إنترناشونال و جيمبي هيلث سيستمز، تقوم  . 10

اء بنفي عملية  األفريقية للوصول إلى المعلومات المنصة-الحيويةواإلحصاءات  المدني

انا وفر بديال متاحا مجست التيالمفتوحة  واإلحصاءات الحيوية المدنيتسجيل النظم  برمجة

ون . وستكالمدنية واإلحصاءات الحيوية الحالةنظم تسجيل وملكية مجموعة للحلول المحلية 

متوافقة تماما مع معايير األمم المتحدة، وتستخدم أفضل الممارسات األمنية في مجال 

الصناعة، وتدعم قابلية التشغيل البيني مع النظم الحكومية األخرى، مثل نظم المعلومات 

 ابالقالعمليات، سوف يكون البرنامج سهل النشر و لتسهيل  و الصحية وسجالت السكان.

 عم.والصيانة والد للتكيفتطلب الحد األدنى من المهارات يللسياقات القطرية، و للتكوين

 

 ا  نموذج واإلحصاءات الحيوية المدنيتسجيل النظم  برنامج يعدفي الوقت الراهن، .  11

 ردودقديم تجميع البلدان إلى ان سيستمز تدعو، إال أن بالن إنترناشونال و جيمبي هيلث ا  أولي

-لمعلوماتاالمنصة األفريقية للوصول إلى مع الوظائف الحالية للبرنامج والعمل  بشأنالفعل 

 المدنيتسجيل النظم لحل مستدام  إلنشاء الحيويةواإلحصاءات  المدنيتسجيل ال نظم

 القطرية.لمختلف السياقات  يستجيب الحيويةواإلحصاءات 

 

  مسائل للمناقشة

 الرقمية مبادئ التنمية

 التصميم مع المستخدم

 فهم النظام البيئي القائم 

 تصميم الحجم 

 البناء من أجل االستدامة 

 تكون البيانات مدفوعة 

واالبتكار   معايير االستخدام المفتوح ، البيانات المفتوحة ، المصدر المفتوح

  المفتوح.

 إعادة االستخدام والتحسين 

 العنوان الخاص واألمن 

 أن تكون تعاونية 
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 المدنيل تسجيالوبناء القدرات لتخطيط وتصميم وتنفيذ نظم  مناهج منتظمةيلزم اتباع .  12

ومتيسرة وتستجيب بشكل مناسب  التي تكون فعالة الرقمية الحيويةواإلحصاءات 

لالحتياجات القطرية. وفي ضوء التقدم المحرز حتى اآلن، ينبغي النظر في المجموعات 

 التالية من األسئلة عند التداول بشأن سبل المضي قدما:

 

 المدنيتسجيل ال نظم لرقمنهمن الجهود السابقة  المستخلصةما هي أهم الدروس • 

 ؟  واإلحصاءات الحيوية

قت في الو ،الحيويةواإلحصاءات  المدنيتسجيل ال نظمرقمنة ل يمکن بناء نجاح دلي کيف

  ؟ويةالحيواإلحصاءات  المدنيتسجيل ال نظمل اإلضافيةبناء القدرات  أيضافيه يتم الذي 

 مدنيالتسجيل ال نظملرقمنة جهود البلدان التي يمکن أن تدعم  اإلقليميةالمبادرات  يهما • 

 ؟ واإلحصاءات الحيوية

 

ال يزال التنسيق في جميع الوزارات الحكومية وتقاسم البيانات يشكل عقبة رئيسية في  . 13

 .واإلحصاءات الحيوية المدنيتسجيل لل ةفعالنظم بناء 

 

من  تلفةمخلاتقريب الوزارات  في فعالة  هيالتي ترونية إللكلحكومة اما هي استراتيجيات ا• 

 حيث تبادل بياناتها؟

وية الوطنية هما هي الترتيبات المؤسسية التي تسهل تبادل البيانات بين التسجيل المدني، وال• 

 والصحة؟

ياجات تدعم احت كن أنميفي  أفريقيا التي التشغيل البيني  ألطر المتوفرة مثلة ما هي األ• 

 ثال؟لماسبيل  المدني على الصحة والتسجيل تبادل البيانات بين 

 

اك ، هن واإلحصاءات الحيوية المدنيتسجيل النظم  إلحراز التقدم الالزم في فعالية  . 14

الحالية، وإدخال ثورة البيانات واالستفادة من أحدث  التقليدية المعتقدات تحديحاجة إلى 

 العوامل التمكينية في مجال التكنولوجيا.

 

طويلة األجل في أفريقيا، دون ال واإلحصاءات الحيوية المدنيتسجيل النظم  ةما هي رؤي• 

 قيود األطر القانونية الحالية؟

تسجيل م لنظقدر ممکن من الدعم  بأكبرالتي تتمتع  للتكنولوجياالعوامل التمکينية  هيما • 

 في أفريقيا؟  المدنية واإلحصاءات الحيوية الحالة

دني المتسجيل النظم خالص في بناء وتشغيل لكن أن يلعبه القطاع اميالدور الذي  هو ما• 

 في أفريقيا؟  واإلحصاءات الحيوية


