
35

39

36 25

15

10

٪13

33

٪89

٪24

٪24

٪51

٪19
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من نحن
االتحاد الدولي لتنظيم األسرة مقدم عالمي 

لخدمات الرعاية الصحية ومناصر ريادي 
لتعميم إتاحة الصحة والحقوق الجنسية 

واإلنجابية. ونحن اتحاد عالمي يجمع المنظمات 
الوطنية التي تعمل مع المجتمعات واألفراد 

ومن أجلهم في أكثر من 160 دولة.
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الجزء أ:
اإلستراتيجية

الرؤية
اتحاد يمتاز برقي األداء، ويحتفظ ببيانات ذات جودة عالية تُعد من 

الموجودات البالغة األهمية التي تحرك صنع القرارات والتعلم على 
نحو يكفل إتاحة الحقوق والصحة الجنسية واإلنجابية للجميع.
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الغرض ونطاق التطبيق

ما	هي	استراتيجية	إدارة	البيانات؟
تُعد إسـتراتيجية إدارة البيانات في االتحاد الدولي لتنظيم األسرة 
)IPPF( بمثابـة بيـان بمبـادئ إدارة البيانـات فـي جميـع قطاعـات 
ننا من تحقيـق أهدافنـا. وتتناول هذه  االتحـاد، ومنهج عمـل يمكِّ
أي كيفيـة مراقبـة   – البيانـات  اإلسـتراتيجية كيفيـة حوكمـة 
تدفـق البيانـات والوصـول إليها والتحكـم فيها، وكيفيـة االتفاق 
على إجـراء تغييرات فـي نظم البيانـات وطريقة تنفيذهـا. وتحدد 
اإلجراءات الالزمة لتحسـين جودة البيانات والحفاظ عليها لتعزيز 
ثقة أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين في بياناتنا. وتتناول 
كيفيـة الوصـول إلـى البيانـات واسـتخدامها لتعظيـم قيمتها 
المحتملـة للمسـتخدمين، مع الحفـاظ على سـريتها وتأمينها 
بمسـتويات معقولـة. وتبدأ االسـتراتيجية من رؤية شـاملة إلدارة 
البيانات داخل االتحاد الدولي لتنظيم األسـرة )IPPF(. ونسـتعرض 
بالشـرح والتفصيل القيم التـي ترتكز عليها هـذه الرؤية وتتوافق 
مع قيم االتحاد الدولي لتنظيم األسـرة )IPPF( كمنظمة عالمية. 
ويرتكـز جوهـر هـذه االسـتراتيجية علـى أربعـة مجاالت رئيسـية 
لتحقيـق النتائـج، وذلك فـي إطار األهـداف واألنشـطة المحددة. 
وسـوف توضـع خطـة تنفيذية تحـدد المهـام والجـداول الزمنية 
لهذه األنشـطة على مدى السـنوات الثالث المقبلـة وما بعدها. 
وهـذه االسـتراتيجية عموًمـا بمثابـة دعـوة عمـل لـكل فـرد فـي 
االتحاد الدولي لتنظيم األسـرة )IPPF( ودليل واضح للمضي قدًما 

في خططنا.

لماذا	نحتاج	إستراتيجية	إلدارة	البيانات؟
فـي جميع قطاعـات االتحاد الدولـي لتنظيم األسـرة )IPPF(، ندير 
حاليًـا مجموعـة مـن المنصـات لجمع واسـتخالص واسـتخدام 
مختلـف البيانـات مـن مصـادر مختلفـة. وتقـع مسـؤولية هـذه 
البيانـات علـى عاتـق مجموعـة كبيرة مـن الفـرق واألفـراد. وهذه 
نتنـا من القيام بأدوارنا، ولكن سـوء التنسـيق وضعف  النظم مكَّ
ال نحسـن  أننـا  تعنـي  المـوارد  وقلـة  االسـتراتيجي  التخطيـط 
اسـتغالل بياناتنـا فـي تعزيـز أدائنـا قـدر المسـتطاع فـي الوقت 
الحالـي. وهذا يعني أننـا ال نسـتطيع دائًما الوصول إلـى البيانات 
الموثوقـة والمحددة التي نحتاجهـا إلدارة البرامج، وتعبئة الموارد، 
والتقييم والتعلم، لذا نضيع الفرص التي تسـاعدنا في تحسـين 
أدائنـا. وفي إطار هـذا القطاع التنافسـي، ومع تزايـد ارتباط فرص 
التمويل بمعـدالت النجاح فـي التنفيـذ، وبالتالي تقاريـر النتائج، 
مـن الضـروري أن نعزز مسـتقبل االتحـاد الدولي لتنظيم األسـرة 
)IPPF( عن طريق بناء القدرات وتعزيز نظم االسـتجابة الحتياجات 
الموظفين والمتطوعين والمسـتفيدين مـن خدماتنا والمانحين 

فورًا وعلى المدى البعيد. 

ولالستجابة الحتياجات اتحادنا المتجددة على جميع المستويات، 
نحتـاج أن نكـون قادرين علـى اإلجابة عن األسـئلة الجديـدة التي 
تنطوي على تعظيم قيمة البيانـات إلبراز تأثيرها وفعاليتها. وهذا 
يعنـي قدرتنـا على جمـع بيانات عـن المسـتفيدين مـن خدماتنا، 
بحيث تكون أفضل في تصنيفها، وأدق فـي توقيتها، حتى نتمكن 
من فهـم وتوضيـح كيفيـة تقديـم خدماتنـا للفئات السـكانية 
الرئيسـية والفئات الهشة بصورة أفضل. ونحن بحاجة إلى إطالق 
كامـل إمكاناتنا التي نسـتمدها من مصـادر بياناتنـا الخاصة بنا، 
وذلـك على جميع المسـتويات لدعم تحسـين المسـاءلة واألداء. 
وبينمـا نمضـي قدًمـا نحـو تأسـيس سـكرتاريا موحـدة وااللتزام 
بنهج يركـز أكثر على الجمعيات، نحتاج إلى اسـتراتيجية عالمية 
قوية إلدارة البيانـات لدعم عملنا التعاونـي والمتكامل في جميع 
مسـتويات االتحاد وبين مختلف قطاعاته. ويجـب أن نكون قادرين 
ن من االسـتثمار في إدارة  علـى تنظيم وتوجيه مواردنـا حتى نتمكَّ

البيانات لدعم أهدافنا االستراتيجية على نطاق أوسع.

لإلطـار االسـتراتيجي   4 بالنتيجـة  وتتعلـق هـذه االسـتراتيجية 
 )IPPF( 2016–2022 التـي تُلـزم االتحـاد الدولـي لتنظيـم األسـرة
وحدتـه«.  وتعزيـز  للمسـاءلة  وخضوعـه  »رقـي األداء  بتحقيـق 
وال يمكننا اتخاذ قراراتنا وتحديد اتجاهاتنا االستراتيجية لتحسين 
نـا مـن  أداءنـا، وجمـع التمويـالت وضمـان المسـاءلة، إال إذا تمكَّ
الوصول إلى بيانات عالية الجـودة وموثوقة. وتعتمد مراقبة تنفيذ 
اإلطـار االسـتراتيجي مـن خـالل مؤشـرات األداء علـى مـدى توفر 
البيانات الموثوقة، وسـوف تساعدنا االسـتراتيجية الفعالة إلدارة 

البيانات على تعزيز كفاءة هذه العملية.

وتهدف خطة أعمال االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )IPPF(، خارطة 
طريـق لتحويل االتحاد الدولي لتنظيم األسـرة )IPPF( )2019( إلى 
تحسـين أدائنا تماًما في تنفيذ اإلطار االستراتيجي 2016–2022، 

ولها ُمخرجان اثنان رئيسيان يتعلقان بالبيانات:

الحل	4:	بناء	قدرات	الجمعيات	

المبادرة	4-1: ضمان حصول الجمعيات التي تم اختيارها على 	 
أحدث البيانات وتجهيزها بالموارد البشرية الالزمة ونظم اإلدارة 
الماليـة لالسـتعانة بهـا فـي قـرارات اإلدارة. وهذا سـيؤدي إلى 

تعظيم كفاءتها وتعزيز قدرتها التنافسية.

الحل	5:	الحقوق	والصحة	الجنسية	واإلنجابية	للمتضررين	
من	األزمات	

المبـادرة	5-1: تعزيز قـدرة سـكرتاريا االتحاد الدولـي لتنظيم 	 
األسـرة )IPPF( على اسـتخدام نظـم مرنة وتخضع للمسـاءلة 
ومتجاوبـة لضمـان االسـتجابة السـريعة لألزمـات اإلنسـانية 
)في غضون 72 سـاعة من وقوع الحـادث أو الكارثة( إلنقاذ حياة 
الضحايا؛ واستمرار االسـتجابة في األزمات الممتدة والمعقدة؛ 
وإعداد تقارير دقيقة عن النتائج؛ وحماية موظفي االتحاد الدولي 
لتنظيم األسـرة )IPPF( في مواقع األزمات. وهذا يتطلب تعديل 
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السياسـات التنفيذيـة العالميـة في مجـال التمويـل، والموارد 
البشـرية، والتوريد، واالتصاالت، واألمن لالسـتجابة بسرعة وفي 
الوقت المناسب لمواجهة الكوارث، وتقديم الدعم في األزمات.

المبـادرات  هـذه  البيانـات  إدارة  اسـتراتيجية  تدعـم  وسـوف 
وتضمـن إمكانيـة تطوير وتنفيـذ النظـم والعمليـات التي تدعم 

هذه المخرجات. 

فريق	الحل	7 سـوف يتولـى تعزيز النظـم على مسـتوى االتحاد. 
ولم يبدأ العمل رسـميًا، ويجب أن يتوافق تنفيذ اسـتراتيجية إدارة 
البيانـات مـع هذا الحل لمنـع تكرار الجهـود دون جـدوى أو تضارب 
األهـداف. والتنفيـذ الفعـال السـتراتيجية إدارة البيانـات سـوف 
يتطلب اسـتثمارًا كبيـرًا في مجموعة مـن النظم، لـذا تُعد هذه 

المبادرات تكميلية ويجب دمجها حيثما أمكن.

ويجـب أن تتوافـق اسـتراتيجية إدارة البيانـات أيًضـا مع إطـار إدارة 
المعارف في االتحاد الدولي لتنظيم األسـرة )IPPF( نظرًا للتداخل 
الكبيـر بين هـذا المجـال وإدارة البيانات. ويسـعى هـذا اإلطار إلى 
إنشـاء أو تعزيز العمليـات والنظم والثقافة والمهـارات في جميع 
قطاعـات االتحـاد الدولـي لتنظيـم األسـرة )IPPF( لدعـم االتحاد 
ليصبـح منظمة تعليمية. ويمكننا العمـل نحو تحقيق رؤيتنا في 
جميع قطاعـات االتحاد وفًقا إلسـتراتيجية جديـدة إلدارة البيانات 
تشـمل جميع نظـم االتحـاد الدولي لتنظيـم األسـرة )IPPF( ذات 
المسـتويات،  الخدمـات علـى جميـع  ببيانـات  تتعلـق   – الصلـة 
والمؤشـرات العالميـة بما فـي ذلك الدعـوة والتثقيف الجنسـي 
الشـامل، ومسـتوى أداء البرامـج والبيانات المؤسسـية األخرى – 

ومواجهة التحديات الرئيسية.

من	الذين	تستهدفهم	استراتيجية	
إدارة	البيانات؟

تـم تصميم هذه االسـتراتيجية لالسـتعانة بها فـي عمل االتحاد 
بأكملـه: الجمعيـات والشـركاء المتعاونون والمكاتـب اإلقليمية 
والمكتب المركزي. ويجـب أن تكون بمثابة إطار عام إلدارة البيانات 
على جميع المسـتويات. سـوف تختلف طريقة التطبيق العملي 
علـى كل قطـاع من قطاعـات االتحـاد، لكـن المبادئ التـي تقوم 
عليهـا اسـتراتيجية إدارة البيانات تصلح لكل مـكان وتتطلب من 
الموظفيـن والمتطوعيـن فـي جميـع مسـتويات االتحـاد الدولي 
لتنظيم األسـرة )IPPF( العمل مًعا لتحقيق أهدافنا. ومن أصحاب 
المصلحـة الرئيسـيين في هذه االسـتراتيجية الموظفـون الذين 
يتعاملون مع البيانات المؤسسية لالتحاد الدولي لتنظيم األسرة 
المسـؤولون  الموظفـون  والجمعيـات(؛  السـكرتاريا  )فـي   )IPPF(
عـن تطويـر وصيانـة نظـم البيانـات؛ ومـن يقومـون بـأدوار قيادية 
ويسـتعينون بالبيانـات فـي اتخـاذ القـرارات، ويشـغلون مناصـب 
تسمح لهم باتخاذ خيارات بشأن تخصيص الموارد إلدارة البيانات.

ما	معنى	كلمة	»بيانات«؟
تُعـرف »البيانـات« في هـذه االسـتراتيجية بأنها معلومـات كمية 
ونوعيـة منظمـة تتعلـق بالمسـتفيدين مـن خدماتنـا، وبيانـات 
الخدمـات والزيارات، والدعوة، وغيرها من األنشـطة التي تقوم بها 
جمعيات االتحاد الدولي لتنظيم األسـرة )IPPF( والكيانات التابعة 
للسـكرتاريا، والتـي تـم جمعهـا باسـتخدام النظـم اإللكترونيـة 
والتقليديـة. وهـذا يشـمل جميع البيانـات المؤسسـية التي يتم 
تداولهـا حاليًا عبـر منصاتنـا المشـتركة، باإلضافة إلـى البيانات 
األخرى التي يتم جمعها حاليًا من خـالل قنوات أخرى )مثل جداول 
البيانـات الخاصـة( وأي بيانـات مهمـة أخـرى ال يجـري تسـجيلها 
حاليًـا. وسـوف يوضـع هيـكل للحوكمـة لضمـان تحديـد األدوار 
والمسؤوليات التي تكفل إمكانية الوصول للبيانات واستخدامها 

بطريقة سليمة. 

وهناك أنـواع من البيانات، مثل البيانـات المالية، يجب إدراجها في 
ن من تتبع  هذه االسـتراتيجية كمخرجات في المقام األول، لنتمكَّ
وتحليل آليـات توفير الدخـل والبيانات المالية األخـرى ذات الصلة 
لمتابعة النتيجة 4. والبيانات اإلكلينيكية والطبية التي تجمعها 
الجمعيـات األعضاء في سـياق تقديم خدماتها تنـدرج تحت هذه 
االسـتراتيجية، وبالتالي سـوف تحتاج كل جمعية إلى وضع حلول 
مناسـبة لتلبية احتياجاتهـا، بدعم وتوجيه من السـكرتاريا ووفًقا 

لبروتوكوالت تأمين البيانات.
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قيم	إستراتيجية	إدارة	البيانات
اعتماد	نُهج	مرنةاالبتكار	و	سهولة	التغير

يجب أن يكون االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )IPPF( قادراً على إيجاد طرق جديدة وسريعة 
لمواجهة التحديات والتكيف مع السياقات الجديدة بسرعة.

مواجهة	التحديات	
يجب أن يكون االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )IPPF( على استعداد لتجاوز الوضع الراهن 

ومواجهة التحديات مع مراعاة التروي وحسن التصرف لتحسين نظم البيانات.

تحديد	األسباب	
من األمور بالغة األهمية لتوجيه اإلصالحات بدقة فهم األسباب ونظرية التغيير.

التأكد	من	مالءمتها	للغرض	منها
يجب أن يعتمد االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )IPPF( نُهًجا ذات أهداف واضحة تلبي االحتياجات 

في الوقت الراهن.

المصارحةالشفافية	والمساءلة
يجب تطبيق مبدأ االنفتاح لتعزيز إمكانية الوصول إلى البيانات ما لم تكن هناك أسباب تحول 

دون ذلك. يجب أن تعمل نظم البيانات بشفافية، ويجب أن تكون مصادر البيانات وتعريفاتها 
واضحة ومعروفة.

الثقة
الثقة المتبادلة ضرورية لإلدارة الفعالة للبيانات – يجب أن يثق مقدمو البيانات في أنها 

ستستخدم بطريقة سليمة وآمنة، ويجب أن يثق طالبو البيانات في إمكانية االعتماد عليها 
ومدى أهميتها. 

الملكية
يجب أن تكون حدود المساءلة والملكية واضحة بحيث تقع مسؤولية التعامل مع هذه 

البيانات على عاتق الشخص المناسب. 

نَهج	أخالقي
يجب علينا دائًما التعامل مع البيانات بطريقة أخالقية تتوافق مع قيم االتحاد الدولي لتنظيم 

األسرة )IPPF(. وهذا يعني ضرورة االلتزام بالقوانين والمبادئ التوجيهية، هذا فضالً عن ضرورة 
احترام حقوق المستفيدين وأصحاب المصلحة اآلخرين.

العمل	الجماعيالتعاون
تتطلب اإلدارة الفعالة للبيانات ضرورة االستعانة بمهارات وخبرات كل شخص في االتحاد 

 .)IPPF( الدولي لتنظيم األسرة

العمل	في	جميع	قطاعات	االتحاد
جميع قطاعات االتحاد يجب أن تكون قادرة على التعاون المباشر والفعال حتى يتم اتخاذ 

إجراءات سليمة على جميع المستويات. 

التعلُّم	من	األقران
يجب التأكد من تحديد الدروس المستفادة للتعلم منها ومشاركتها واستخدامها فيما بعد.

الرؤية	والجهود	المشتركة
يعمل االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )IPPF( بجميع قطاعاته على تحقيق نفس الهدف 

ن  في نهاية المطاف، ويجب أن نضمن التوافق بين جهودنا على جميع المستويات لنتمكَّ
من تحقيقها.

القيم
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إدارة	البيانات	كاستثمارالتعامل	مع	البيانات	كأصول
يدرك االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )IPPF( أن البيانات تُعد موردًا استراتيجيًا عالي القيمة، 

وأن تعزيز إدارة البيانات يُعد من االستثمارات التي تحقق عائًدا كبيرًا.

دعم	تقييم	األداء
يعد تقييم األداء ضروريًا إلجراء تحسينات مستمرة، وهذا يتطلب بيانات موثوقة وتوفيرها 

في الوقت المناسب.

استخدامها	في	تقديم	الخدمات
يجب أن تكون البيانات لها صلة بتقديم الخدمات. ويجب أن تكون هناك خطوط للتواصل 

تجعل البيانات مصدرًا مفيًدا لمقدمي الخدمات.

التركيز	على	استخدامها	في	صنع	القراراتتركز	على	المستخدمين
يجب أن يكون لدى المستخدمين القدرة والمهارات الالزمة الستخدام البيانات في اتخاذ 

القرارات، وأن يكونوا مخولين للعمل في إطار هيكل تنظيمي يدعم ذلك. 

طريقة	عرض	البيانات
يجب عرض البيانات بطريقة مفيدة وواضحة، ويجب أن تكون قابلة للتعديل حسب احتياجات 

كل مستخدم. 

التأثير
يجب أن تكون البيانات قادرة على إبراز المخرجات، وأن تطرح رؤية توضح عمق األثر، وتسمح 

بقياس معدالت التغيير الحقيقي.

احترام	المستفيدين	وفهم	احتياجاتهمتركز	على	المستفيد
يجب أن تلتزم إدارة البيانات بنهج يركز على المستفيدين ويعكس حساسية بيانات 

المستفيدين، ويوضح احتياجات المستفيدين ويحترم حقوقهم.

السرية
يجب على االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )IPPF( أن يوضح كيفية تخزين البيانات الشخصية 
وتأمينها واستخدامها، وأن يضمن الموافقة المستنيرة، ويجب أن يحترم السرية بعناية عند 

تخزين هذه البيانات واستخدامها.

استخدام	اآلراء	في	تحسين	الخدمات	وتلبية	احتياجات	المستفيدين
يجب االستعانة بآراء المستفيدين في تحسين الخدمات بطريقة متجاوبة حتى تحقق البياناُت 

الفائدةَ المنشودة للمستفيدين.
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»مجـاالت تحقيق النتائج« األربعة التي تـم تطويرها في إطار هذه 
االسـتراتيجية هي حوكمـة البيانات وجودة البيانـات والوصول إلى 
البيانـات واسـتخدام البيانات. وهـذه األمور إذا أخذناهـا مجتمعة، 
فإنهـا تشـكل نهًجـا شـامالً إلدارة البيانـات المؤسسـية داخـل 
االتحاد. وينقسـم كل منهـا إلى أهداف نسـتعرضها أدناه. وحددنا 
لـكل هدف منها نشـاًطا واحًدا أو أكثـر، ونتناولهـا بالتفصيل في 

قسم »التنفيذ«. 

وبينما يشـكل كل مجال من مجاالت النتائج مجموعة منفصلة 
مـن األهـداف، فإنهـا تترابط فيمـا بينهـا ترابًطـا وثيًقا. وتشـكل 
حوكمة البيانات األسـاس الذي تقوم عليه مجاالت النتائج الثالثة 
األخرى. ويتم تطوير السياسـات وإقرارها في إطار حوكمة البيانات، 
ثم يتم تنفيذها ضمن جودة البيانات والوصول إليها واستخدامها. 
وجميـع مجـاالت النتائج تندرج تحـت ثقافة واحـدة تدعم تمكين 

النتائج، وهي موضوع محوري في االستراتيجية بأكملها.

مجاالت تحقيق النتائج

حوكمة	
البيانات

استخدام	
البيانات

الوصول	
إلى	البيانات

 جودة	
البيانات

ثقافة البيانات
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مجال	النتيجة	1:	حوكمة	البيانات
يقوم جميع أصحاب المصلحة بأدوارهم 

ويضطلعون بمسؤولياتهم في جمع وإدارة 
وحماية بيانات االتحاد وفًقا لسياسات وإجراءات 

راسخة يفهمونها جيًدا ويعملون وفًقا لها.
وهـذا المجـال مـن مجـاالت النتائـج يتنـاول تطويـر السياسـات 
والهياكل المالئمة لحوكمة البيانـات داخل االتحاد، وخصوًصا ما 
يتعلق منها بحماية البيانات. وهذا ما تعتمد عليه االسـتراتيجية 
بأكملهـا ويشـكل األسـس التـي تقـوم عليهـا مجـاالت النتائج 
األخرى من خالل ضمان اسـتقرار إدارة البيانات واتساقها وتأمينها 

داخل االتحاد.

وتتطلـب الحوكمـة الفعالة للبيانـات أن يفهـم الموظفون على 
جميع المسـتويات دورهم بوضـوح فيما يتعلـق بالبيانات، وعالقة 
هـذا بالمنظمـة ككل. ويجب أن تكـون حدود المسـاءلة واضحة 
وعملية ليعـرف الموظفون مسـؤولياتهم ويضطلعـون بها على 
أكمـل وجه. ويجـب تحديد المعاييـر ومتابعتها للسـماح بتقييم 
إدارة البيانـات وتحسـينها بطريقة فعالة عند الضـرورة. ويجب أن 
يخضع تطوير النظم آلليات رقابة رسـمية، لتعزيز تكامل منصات 
 ،)IPPF( البيانـات الحاليـة فـي االتحـاد الدولـي لتنظيـم األسـرة
والحفـاظ على النظم من التفكك والتشـعب. ويجب أن نسـعى 
أيًضا إلى االلتزام بمعايير عالية المسـتوى، وأن نسـتخدم معايير 

خاصة للتطوير الرقمي يتم تحديدها من الخارج.

ويُعـد تأميـن البيانات التـي يحتفظ بهـا االتحاد الدولـي لتنظيم 
األسـرة )IPPF( أمـرًا في غايـة األهمية. ومن الواضح أن السـجالت 
الطبية التي تحتفظ بها الجمعيات سرية، ويجب تخزينها بطريقة 
آمنـة تخضـع لجميع الضمانـات الالزمـة. ويجب أن يتوافـق تبادل 
هذه البيانات أو تداولها أيًضا مع هذه المعايير العالية المسـتوى، 
وخصوًصا المتطلبات القانونية على المسـتوى المحلي والدولي 
 .)GDPR( مثـل الئحـة االتحـاد األوروبي العامـة لحمايـة البيانـات
وهذا يحمي االتحاد الدولي لتنظيم األسـرة )IPPF( من التهديدات 
الخارجية المحتملة ويعزز ثقتنا وثقة شـركائنا والمستفيدين من 

خدماتنا في تأمين البيانات التي نحتفظ بها.

وهذا المجال من مجاالت النتائج ينقسم إلى األهداف التالية:

تطويـر السياسـات واألطـر الموحـدة وتحسـينها وإضفـاء   1–1
الطابـع المؤسسـي عليها وااللتـزام بها فـي حوكمة نظم 

البيانات والمعلومات

تطوير وتحسين المعايير الالزمة لجميع عناصر إدارة البيانات  2–1

تعزيـز التدابيـر الالزمـة لضمان سـرية وأمن جميـع البيانات   3–1
وحمايتها

ضمـان تحديد األدوار والمسـؤوليات التنظيمية والمسـاءلة   4–1
علـى  وفهمهـا  البيانـات  بحوكمـة  يتعلـق  فيمـا  رسـميًا 

جميع المستويات

بنــاء ثقافة تنظيميــة تعتمد على البيانات على مســتوى   5–1
االتحــاد بأكملــه واالســتعانة بهــا فــي صنع القــرارات 

االستراتيجية
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مجال	النتيجة	2:	جودة	البيانات
أن تكون جميع البيانات دقيقة وكاملة وفورية 
وموثوق بها ومتسقة ومناسبة للغرض منها، 
ويتم تصنيفها بالمستوى المطلوب للسماح 

بإجراء تحليالت ومراجعات هادفة.
ويجـب أن تكون جـودة البيانـات في صميـم عمل االتحـاد الدولي 
لتنظيـم األسـرة )IPPF(. ويجـب أن نعـزز ثقة أصحـاب المصلحة 
الداخلييـن والخارجييـن فـي فعالية بياناتنـا وأهميتهـا. ويجب أن 
تكون بيانات االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )IPPF( قوية ولها أبعاد 
متعددة، بما في ذلك الدقة والتوقيت السليم واالتساق واالكتمال 
والتفصيـل. وهذا يعني أنها يجب أن تعكـس الهدف منها، ويجب 
أن تسـمح بإجراء مقارنـات زمنية بين مختلـف المواقع، وأن تكون 
متاحة بمستوى كاٍف من التفصيل من حيث تواترها أو موقعها أو 
معايير التصنيف األخرى. وهذا يعني تكييف أنظمتنا لدعم أفضل 
الممارسات وتعظيم فرص التشغيل التبادلي للمعلومات. وسوف 
نضمن وضع المعايير المناسـبة وااللتزام بها، ونقدم المسـاعدة 
الفنية على جميع المسـتويات، مـع اإلقرار بـأن احتياجات االتحاد 
المتنوعة ال يمكـن تلبيتها من خالل نهج »واحد يصلح للجميع«. 
وهذا يشـمل ضرورة تبادل الدعم فيما بين الجمعيات، وفًقا لإلطار 
والمعايير المشتركة، ألننا ندرك أن أصحاب المصلحة األكثر خبرةً 
ومعرفًة هم الجمعيات. ومن الضروري وضع إطار عمل جديد يحدد 
أفضل النُهـج التي تعزز جـودة البيانـات على جميع المسـتويات، 
لدعم وتحسين جودة البيانات في جميع قطاعات االتحاد بطريقة 
متسـقة وسـليمة. ويجب وضـع معاييـر واضحة لتعظيـم جودة 
البيانات على جميع المسـتويات، بدًءا مـن نقاط تقديم الخدمات 

إلى مجموعة البيانات المؤسسية العالمية.

وهذا المجال من مجاالت النتائج ينقسـم في هذه االستراتيجية 
إلى األهداف التالية:

تحديـد معاييـر وعمليـات واضحة وبسـيطة لضمـان جودة   1–2
البيانات بكافة أنواعها في جميع قطاعات االتحاد

تعزيز االستفادة من البيانات ورفع مستويات دقتها في إعداد   2–2
التقاريـر مـع االرتقـاء بمسـتويات تصنيفهـا وتواترهـا على 

فترات متقاربة

تحديـد ودعـم تنفيذ أفضـل الممارسـات لهيكلـة تدفقات   3–2
البيانات بطريقة مبسطة ومتكاملة على جميع المستويات، 

بما في ذلك عمليات االعتماد واستطالعات الرأي

تطويـر وتنفيذ إطـار جودة البيانـات لالتحاد الدولـي لتنظيم   4–2
األسـرة )IPPF(، والـذي يتضمـن المناهـج المعتمدة ألفضل 
لتعزيـز  الالزمـة  والعمليـات  التقييـم  وأدوات  الممارسـات 

جودة البيانات

بناء قـدرات الموظفيـن على جميع المسـتويات – بـدًءا من   5–2
مقّدمـي الخدمـات فـي الخطـوط األمامية الذيـن يقومون 
بإدخـال البيانـات إلـى المديرين الذيـن يسـتخرجون البيانات 
ويسـتخدمونها – لضمـان جـودة البيانـات من خـالل تطوير 
واضحـة  وإرشـادات  االسـتخدام  سـهلة  تدريبيـة  مناهـج 
ومفهومة بشكل عام مصممة لتعزيز إمكانية استخدامها

تعزيز إمكانية التشغيل التبادلي للمعلومات وتكامل النظم   6–2
لمنع تشـعب النظـم المتعددة بـال ضرورة، والحـد من تكرار 
إدخـال البيانـات، وتحسـين كفاءة إدخـال البيانات وتحسـين 

االتساق بين جميع البيانات ودقتها
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مجال	النتيجة	3:	الوصول	إلى	البيانات
وصول جميع أصحاب المصلحة في الوقت 

المناسب إلى بيانات ذات جودة عالية بالصيغة 
الصحيحة التي تصلح الستخدام معين، 
وفهم البيانات التي يحتاجونها، ومعرفة 

مكان تخزينها، وأن يتمكنوا من استخراجها 
واستخدامها بطريقة هادفة.

الوصـول إلـى البيانات مـن أهـم مقومات جـودة البيانـات. لتكون 
البيانـات مـوردًا فعااًل يسـتخدمه أصحـاب المصلحـة في جميع 
قطاعـات االتحـاد، يجـب أن يكـون المسـتخدمون قادريـن علـى 
اسـتخدام النظم التي تحتوي على البيانـات التي يحتاجونها، وأن 
يعرفوا مكان هذه البيانات، وتمكينهم من الوصول إليها، ومعرفة 
كيفية استخدامها بطريقة هادفة. وهذا ال يتطلب إجادة التعامل 
مع المنصة والبرامج باعتبارها ضمن نظم بياناتنا فحسب، ولكن 
يجب التأكد من أن هيكلنا التنظيمي يسـتطيع أن يستوعب هذا 
النهج. ويجب أن يشـعر الموظفـون بأنهم قادرون على اسـترجاع 
البيانـات أو طلبها بالصيغة الصحيحة، ويجب أن تتسـم الثقافة 
التنظيميـة باالنفتـاح والديمقراطيـة بمـا يكفي لتشـجيع هذا 

التوجه ودعمه. 

ـن  ينبغـي تهيئـة نظـم البيانـات مـن خـالل نهـج تشـاركي يُمكِّ
المسـتخدمين النهائيين من اإلبالغ عـن احتياجات وصولهم إلى 
البيانات والتأكـد من أنها مدمجة في النظم بطريقة ديناميكية، 
بـدالً من االعتمـاد على صنـع القرار مـن أعلى ألسـفل. ويجب أن 
تتكامـل النظـم الجديـدة بطريقـة فعالـة مـع البنيـة التحتية 
للبيانات الحالية لتعزيـز إمكانية التشـغيل التبادلي للمعلومات 
والسـماح بتـداول ومقارنـة البيانـات إذا لـزم األمر وعنـد الضرورة. 
وغالبًا ما يتم ذلك من خالل لوحات معلومات تفاعلية للتعامل مع 
بيانات االتحاد الدولـي لتنظيم األسـرة )IPPF( الموحدة باإلضافة 
إلـى التوجيهـات الخاصـة بعـرض البيانـات لتمكيـن الموظفين 
والمتطوعين مـن الوصول إلـى البيانات على جميع المسـتويات. 
وينبغـي أيًضـا اعتبـار مصـادر البيانـات المفتوحـة واإلحصـاءات 
الوطنية موارد أساسية لمستخدمي البيانات وينبغي دمجها في 

أنظمتنا كلما أمكن.

وهذا المجال من مجاالت النتائج ينقسـم في هذه االستراتيجية 
إلى األهداف التالية:

ضمان وصول كل مسـتخدم إلـى البيانـات بطريقة مالئمة   1–3
وفًقا ألدواره ومسؤولياته

تعزيز النظم والمنصات لتسـهيل وصول جميع مستخدمي   2–3
البيانات إليها

تمكيـن أصحـاب المصلحة من الوصـول إلـى البيانات على   3–3
جميع المستويات

مجال	النتيجة	4:	استخدام	البيانات
يقوم جميع أصحاب المصلحة بتفسير 

واستخدام البيانات بطريقة استباقية التخاذ 
القرارات والتعلم.

وليتمكـن االتحـاد الدولـي لتنظيـم األسـرة )IPPF( مـن تعظيـم 
األعضـاء  الجمعيـات  بهـا  تحتفـظ  التـي  البيانـات  إمكانـات 
والسكرتاريا، يجب أن يُنظر إلى البيانات على أنها مورد استراتيجي 
حيـوي ويجـب أن يكـون اسـتخدامها الفعـال فـي متابعـة األداء 
والتخطيط االسـتراتيجي فـي صميم عملنا. وهـذا يتطلب تعزيز 
ثقافة البيانات ودعمها بحيث يشكل االستخدام الفعال للبيانات 
جـزًءا ال يتجزأ من الحيـاة اليومية في االتحاد. وتُعـد القيادة عاماًل 
رئيسـيًا في غرس ثقافة اسـتخدام البيانـات وتعزيزها، ويجب على 
المديريـن فـي جميـع المسـتويات أن يكونـوا مثـااًل يُحتـذى فـي 
التزامهـم بطلـب الحصول علـى البيانـات واسـتخدامها. ويجب 
االسـتثمار في الموارد ليتـم تزويد الموظفين بالمهـارات واألدوات 
الالزمة لفهم البيانات واستخدامها. ويجب توفير التدريب والدعم 
المناسب الحتياجات الموظفين في جميع المستويات. ينبغي أن 
تكون نظم بيانات االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )IPPF( قادرة على 
دعم اسـتخدام البيانات وتهيئتها بطريقـة تجعل البيانات متاحة 

وقابلة لالستخدام بأسلوب تفاعلي يتسم بالجودة العالية.

وهذا المجال من مجاالت النتائج ينقسـم في هذه االستراتيجية 
إلى األهداف التالية:

ضمان التزام القادة على جميع مسـتويات االتحاد بتشـجيع   1–4
استخدام البيانات والمطالبة بها

تمكيـن الموظفين في جميـع قطاعات االتحـاد على جميع   2–4
المستويات من استخدام البيانات

الحتياجـات  لالسـتجابة  والعمليـات  النظـم  تحسـين   3–4
المستخدمين والسماح باستخدام البيانات بطريقة هادفة

ن من سهولة استخدام البيانات تطوير الموارد التي تمكِّ  4–4

سـوف نضـع للمتابعة إطـار عمل يسـتند إلـى مجـاالت النتائج 
األربعة لقيـاس تنفيذ اسـتراتيجية إدارة البيانـات، وذلك بعدد من 

المقاييس المصممة لتقييم التقدم المحرز.
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بمجرد تنفيذ استراتيجية إدارة البيانات بنجاح، 
تستطيع أي جمعية عالية األداء أن تعمل 

بالطريقة التالية.
وإجراءاتهـا  التنظيميـة  سياسـاتها  العضـو  الجمعيـة  تضـع 
وإرشـاداتها في إطار عملية استشـارية تسـتند إلى اسـتراتيجية 
إدارة بيانـات االتحـاد الدولي لتنظيـم األسـرة )IPPF( واالحتياجات 
والمتطلبـات الخاصـة بـكل بلـد. وتوضـع سياسـات إدارة بيانـات 
الجمعيـة بالتشـاور مـع جميـع األطـراف المعنيـة بما فـي ذلك 
سـكرتاريا االتحـاد الدولـي لتنظيـم األسـرة )IPPF(، وتقـوم إدارة 
الجمعية وهيئتها الحاكمة بمراجعتها واعتمادها. ويتعامل جميع 
الموظفين مع أمن البيانـات كأولوية، وتخضع للمراجعة بانتظام. 
وتُعلق ملصقـات في العيادات تشـرح للمسـتفيدين كيفية أمن 

بياناتهم وأوجه استخدامها وحقهم في الوصول إليها.

وتجمع الجمعية كافة بياناتها المؤسسية شهريًا من كل نقطة 
من نقاط تقديـم الخدمات، بما يتوافق مع معاييـر بيانات االتحاد 
الدولـي لتنظيم األسـرة )IPPF(. وتقـوم العيـادات الثابتة بتجميع 
بياناتهـا وإدراج تقاريرهـا كل شـهر في مسـتودع بياناتها المحلي 
عبـر رابط آلـي متفـرع مـن نظامهـا اإللكترونـي إلدارة معلومات 
العيادات )CMIS(. تُسـتخدم خدمات األجهـزة المحمولةللتواصل 
وتقديـم خدمـات مجتمعيـة تتيـح إمكانيـة التواصـل بوسـائل 
متنوعة وتخفيف عبء البيانات على الموظفين، وخاصة مقدمي 
الخدمات. وتُطبـق بروتوكوالت واضحة للحفاظ على أمن البيانات 
وتُقدَّم للمسـتفيدين معلومـات عن هذه التدابير. تُسـجل بيانات 
م  األداء باسـتخدام نظـام )DHIS2( في المشـاريع المقيدة. تُصمَّ

منصات DHIS2 للمشـاريع المقيدة بطريقة تسمح بدمجها مع 
مجموعة البيانـات المؤسسـية العالمية عند اللـزوم وللحصول 
علـى البيانـات الالزمـة ألي مؤشـرات إضافيـة مطلوبـة. تُجَمـع 
البيانات عن المسـتفيدين باسـتخدام مجموعة من المؤشـرات، 
بحيـث تسـتطيع الجمعيـات إعـداد تقارير أكثـر احترافية بشـأن 
كيفيـة اسـتفادة المسـتفيدين مـن الخدمات وكيفية تشـكيل 
قاعـدة المسـتفيدين. وجميع مؤشـرات االتحاد الدولـي لتنظيم 
األسـرة )IPPF( متاحـة عبـر اإلنترنـت لتمكيـن الموظفيـن مـن 

مراجعة معاني المصطلحات المطلوبة بسرعة.

وتحديـد  البيانـات  جـودة  بمراقبـة  الجمعيـات  موظفـو  ويقـوم 
المشـكالت المحتملة ووضع حلول لها باسـتخدام لوحات بيانات 
معينـة، باإلضافة إلى بحثهم عـن طرق جديـدة ومبتكرة لتقييم 
األداء باسـتخدام البيانـات. وتُسـتخدم لوحـات البيانـات األخـرى 
إلدارة المشـاريع المقيدة وتنقية البيانات وإدارتهـا. ويتم تحديثها 
بانتظـام بمدخالت المسـتخدمين لتعزيـز فعاليتها. ويسـتطيع 
الموظفـون تحديد البيانات التـي يحتاجون إليها التخـاذ القرارات 

كما يمكنهم استرجاعها أو طلبها. 

وأن يحتفـي مديـرُ الجمعيـة التنفيـذي ومجلـُس إدارتهـا بثقافة 
بياناتهـم وأن يكونـوا قـدوة يُحتذى بهـا. أن يسـلطوا الضوء على 
نمـاذج االسـتخدام الجيـد للبيانات وممارسـتها ويحتفـوا بذلك، 
وأن يسـتخدموا البيانـات بوضـوح فـي عمليـة صنع القـرارات. أن 
يطرحوا أسـئلة حول بياناتهم لضمان فهمها جيـًدا ويركزوا على 
الجودة والدقـة. وأن يضمنوا تخصيص الموارد الكافية لدعم هذه 

النظم وصيانتها.

المستقبل – مثال توضيحي
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أن يُسـتخدم إطـار جـودة البيانـات الجديـد فـي االتحـاد الدولـي 
لتنظيـم األسـرة )IPPF( لتوجيه عمليـات المتابعـة الداخلية. وأن 
يتـم التحقق مـن جـودة البيانات بإجـراء تقييمـات جـودة البيانات 
مـع  باسـتمرار،  التقييـم  درجـات  تُرفـع  وأن   .)RDQAs( الروتينيـة 
تحديـد المجـاالت التي تتطلـب التطويـر ومعالجتهـا ومتابعتها 
بدقـة. وأن يقوم الموظفون، في مقرات الجمعيـات وفي العيادات، 
بمراجعـة بياناتهـم وتحليلها بانتظـام، وأن يسـتخدموها لتقييم 
األداء وقيـاس جودة تقديم الخدمات واسـتراتيجيات تعزيز الطلب. 
يتـم اتخاذ القـرارات الخاصة بالبرامـج على أسـاس البيانات ويتم 
تدقيق النتائج، مع قيام اإلدارة بدور رائد في تعزيز ثقافة اسـتخدام 
البيانـات. أن يثـق الموظفـون على جميع المسـتويات فـي بيانات 
االتحـاد الدولي لتنظيم األسـرة )IPPF( وأن تكون لديهم المهارات 
الالزمة للتفاوض مع المانحين ليتمكنوا من استخدام المؤشرات 
القياسـية إلبراز نتائج المشـاريع المقيدة. وأن يتم االستفادة من 
تمويـالت الجهات المانحة لتعزيز نظـم إدارة البيانات الحالية بدالً 

من تطوير نظم جديدة منفصلة قد تؤدي إلى التفكك.

 )IPPF( ويقـوم موظفو سـكرتاريا االتحاد الدولـي لتنظيم األسـرة
بدعـم الجمعيات في تنقيـة البيانـات ومراجعتهـا للحفاظ على 
الجـودة. وتقـوم فـرق السـكرتاريا بإجـراء مراجعـات تقييـم جـودة 
البيانـات الروتينيـة )RDQA( الدوريـة لدعـم عمليـات الجمعيـات 
وتقييمات المراجعـة الداخلية. وبفضل النظـم الداخلية القوية، 
يتـم اجتيازها بنجـاح عموًما، ولكن إذا ظهـرت اختالفات بين نتائج 
تقييم جودة البيانات الروتينية )RDQA( الداخلية والخارجية، فإنها 
تخضـع للبحث والمتابعـة. ونظرًا للريادة التـي حققتها الجمعية 

بوضـوح فـي إدارة البيانـات، غالبًا ما تقـدم الجمعية مسـاعدتها 
الفنيـة للجمعيـات األخرى عـن بُعد و/أو مـن خالل تبـادل الزيارات 

لتوضيح الممارسات الجيدة وتبادل المعرفة والخبرات.

وعندمـا يتعين إجـراء تغييـرات على نظـم بيانات االتحـاد الدولي 
لتنظيـم األسـرة )IPPF(، توضـع لها الخطـط الالزمـة بعناية مع 
مراعـاة تجنب التكـرار المحتمل وتجنب عـدم الترابط بين النظم 
وتعزيز التشـغيل التبادلي للمعلومات، والموافقة عليها مسـبًقا 
من قبل لجنة حوكمة البيانات. وأن تشـارك الجمعية في عمليات 
التخطيط واستطالع اآلراء والتقييمات لفهم احتياجاتها والنظر 
فيها. ويتم شـرح التغييـرات التي تؤثر على الجمعيـة بوضوح في 

وقت مبكر، مع توفير التدريبات والتوجيهات المناسبة. 

وعلى مستوى السكرتاريا، يتم توفير البيانات من أعداد متزايدة من 
الجمعيات على فترات متقاربة مع االرتقاء بمسـتويات التصنيف، 
بما في ذلك البيانات على مسـتوى العيادات، والمؤشـرات القائمة 
علـى المسـتفيدين وبيانـات الدخـل. وهذا يزيـد من جـودة بياناتنا 
المؤسسـية ويضمن إمكانية متابعـة األداء وفهمـه بصورة أكثر 
فعالية. وهذا بدوره يعزز المساءلة الداخلية والخارجية في االتحاد 
الدولي لتنظيم األسرة )IPPF(، ألننا نثق في صحة بياناتنا ويمكننا 

تحديد كيفية وسبب تغير البيانات بمرور الوقت.
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مجاالت تحقيق النتائج 
حسب النشاط

حوكمة	البيانات1– 
تطوير	السياسات	واألطر	وتحسينها	وإضفاء	1–1 

الطابع	المؤسسي	عليها	وااللتزام	بها	في	
حوكمة	نظم	البيانات	والمعلومات

وضع	خرائط	للسياسات	واإلجراءات	واالتفاقات	 	 أ
واألطر	القانونية	والنظام	والبيانات	الحالية	

واألفراد،	بما	في	ذلك	مجاالت	العمل	المتكررة
وكخطـوة أولى فـي تنفيذ هذه االسـتراتيجية، سـيتم 
تحديـد المجـاالت ذات األولويـة وسـيتم وضـع خرائط 
للنظـم والعمليـات الحالية فـي هذه المجـاالت. وهذا 
سـيحدد أوجه القصور والممارسـات الجيدة في الوقت 
الحالي. وسـوف يحدد مجـاالت االهتمـام التي تتطلب 

اهتماًما عاجالً أو أكبر.

صياغة	إطار	عمل	شامل	لحوكمة	البيانات	بما	 ب	
في	ذلك	السياسات	ذات	الصلة	لضمان	سرية	

جميع	البيانات	وأمنها	وحمايتها	
هذا اإلطار سيحدد المجاالت العامة واإللزامية، وكذلك 
جوانب حوكمة البيانات التي تُحوَّل بطريقة أفضل إلى 
المستويات اإلقليمية أو المحلية. وهذا سيدخل ضمن 
اختصاصـات لجنة حوكمة البيانـات )انظر 1–2أ( وإطار 

جودة البيانات )انظر 2–4أ(.

تبادل	الممارسات	الجيدة	والتعلم	بطريقة	 ج	
استباقية

سـيتم إجـراء العمليـات الالزمـة لتحديد الممارسـات 
الجيـدة وأوجه التعلـم الهامة والتأكد مـن تبادلها مع 

األطراف ذات الصلة في جميع قطاعات االتحاد.

تطوير	وتحسين	المعايير	الالزمة	لجميع	1–2 
عناصر	إدارة	البيانات

تقوم	الجمعيات	والمكاتب	اإلقليمية	والمكتب	 	 أ
المركزي	باعتماد	وتطبيق	مبادئ	التطوير	
الرقمي	)صفحة	28(	واستخدام	الهيكل	

المعتمد	لضمان	االلتزام	بها	في	جميع	تغييرات	
النظم	الرئيسية.

مبـادئ التطويـر الرقمـي هـي مجموعـة مـن المبـادئ 
التوجيهيـة للموظفين المتعاملين مـع نظم البيانات 
لضمان تطبيق أفضل الممارسـات في قطاع التطوير. 
وتحـدد كيفيـة تصميـم النظـم وتنفيذها فـي برامج 
التطوير، وتشـكل أساًسـا قويًا ومعترًفا بـه على نطاق 
واسـع لحوكمة البيانات بصورة فعالة. ومبادئ التطوير 
الرقمـي هـذه معتمـدة بالفعـل لـدى عـدد كبيـر مـن 
المنظمـات المعنيـة بمجـال التطويـر. ويُعـد اعتمـاد 
هـذه المبـادئ فـي جميـع مسـتويات االتحـاد الدولـي 
لتنظيـم األسـرة )IPPF( خطوة أولى مهمـة في تحديد 
أفضـل ممارسـات التعامل مـع البيانات داخـل االتحاد. 
وقيـام االتحـاد الدولي لتنظيـم األسـرة )IPPF( باعتماد 
هـذه االسـتراتيجية سـيكون بمثابـة إقـرار فعلـي من 

السكرتاريا بمبادئ التطوير الرقمي.

الجزء ب: 
خطة التنفيذ
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تعزيز	التدابير	الالزمة	لضمان	سرية	وأمن	1–3 
جميع	البيانات	وحمايتها

إقرار	مدونة	قواعد	السلوك	لحماية	البيانات 	 أ
تقع على عاتق جميع مستخدمي بيانات االتحاد الدولي 
لتنظيم األسـرة )IPPF(، سـواًء في المكتب المركزي أو 
المكاتب اإلقليمية أو الجمعيات، مسـؤولية استخدام 
هذه البيانات بصورة سـليمة وأخالقيـة ووفًقا للقوانين 
الوطنية والدولية. وهذا أمر بالغ األهمية خصوًصا عند 
التعامل مع بيانات شـخصية محددة )مـن عيادة مثاًل( 
ولكن يسـري في جميع الظروف. وللتأكـد من أن جميع 
مسـتخدمي البيانـات علـى علم بهـذه المسـؤوليات، 
سـوف توضع مدونـة لقواعـد السـلوك ويتـم تداولها. 
وسـيُطلب من جميع مسـتخدمي البيانات في االتحاد 
عليهـا  الموافقـة   )IPPF( األسـرة  لتنظيـم  الدولـي 

وتسجيل بياناتهم.

تحسين	أو	تطوير	أدوات	كافية	لضمان	 ب	
خصوصية	البيانات	وسريتها	في	جميع	النظم

سـيتم تطوير مجموعـة مـن المعاييـر واألدوات لدعم 
الموظفيـن علـى جميـع المسـتويات في صيانـة أمن 
البيانات. وهذا سيشـمل إدارة النظم اإللكترونية إلدارة 
معلومـات العيـادات )CMIS( )سـواًء التقليديـة أو عبر 
وبروتوكـوالت  المسـتخدم،  حسـاب  وإدارة  اإلنترنـت(، 
لضمـان  المتابعـة  وأدوات  وتداولهـا،  البيانـات  تخزيـن 
االلتزام الدائم. ويجـب أن تتوافق مع المعايير القانونية 

المحلية والدولية.

تطوير	وتنفيذ	برامج	تدريبية	وحمالت	التواصل	 ج	
لتعزيز	فهم	إدارة	البيانات	وسريتها	على	جميع	

مستويات	االتحاد
سـيتم تطوير مواد تدريبية وموارد أخرى وتكييفها حتى 
يمكن اسـتخدامها في جميع قطاعات االتحاد. ويمكن 
توجيههـا نحـو المسـتخدمين النهائييـن فـي جميـع 
المرافـق الصحيـة وفـي مكاتـب الجمعيـات وكذلـك 
مسـتخدمي بيانات السـكرتاريا. ويمكن تصميمها في 
صورة مواد تفاعلية للتدريب وجًها لوجه، ومواد للتدريب 
الذاتـي و/أو وحـدات للتدريـب عبـر اإلنترنـت. ويمكـن 
إصدار شـهادات للمسـتخدمين الذين يكملون الدورات 
إثبـات فهمهـم  الموظفـون مـن  ليتمكـن  التدريبيـة 

للمبادئ األساسية ألمن البيانات.

ضمان	تحديد	األدوار	والمسؤوليات	التنظيمية	1–4 
والمساءلة	رسميًا	فيما	يتعلق	بحوكمة	
البيانات	وفهمها	على	جميع	المستويات

إنشاء	لجنة	لحوكمة	البيانات	تشرف	على	 	 أ
حوكمة	البيانات	في	جميع	قطاعات	االتحاد،	

وتدعم	الهياكل	المماثلة	في	كل	مستوى	
لضمـان االلتزام بالمبـادئ الجيـدة لحوكمـة البيانات، 
سـيتم إنشـاء لجنـة لحوكمـة البيانات على مسـتوى 
االتحاد كله. وسـتتولى هذه اللجنة مسؤولية اإلشراف 
على حوكمة البيانات، والتأكد من أن النظم المختلفة 
يمكنها أن تعمل مًعا بفعالية والحد من خطر تشعب 
النظـم المتداخلـة. ويجـب أوالً أن توافـق اللجنة على 
مقترحات االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )IPPF( للنظم 
الجديـدة أو الموسـعة، ويجـوز لهـا أن توصـي بخيارات 
بديلة بما في ذلك إعادة تأهيل النظم الحالية. وسـوف 
تُحدد اختصاصات هذه اللجنة وعضويتها في المرحلة 

األولى من تنفيذ هذه االستراتيجية.

ضمان	تحديد	األدوار	والمسؤوليات	والمساءلة	 ب	
وتعيينها	بوضوح	في	جميع	الوثائق	اإلرشادية	
واألطر	واألدوات	التي	تم	تطويرها	ضمن	تنفيذ	

استراتيجية	إدارة	البيانات
سـيتم توضيح جميـع األدوار والمسـؤوليات المتعلقة 
بمسـائل حوكمة البيانات في المواد التي يتم تطويرها 
فهـم  لضمـان  وذلـك  االسـتراتيجية،  تنفيـذ  ضمـن 
المتطلبـات بطريقـة موحدة ومتسـقة. وهذا يشـمل 
وثائـق التوجيـه واألطـر واألدوات وأي وثائق أخـرى تتعلق 

بالمساءلة بشأن نظم البيانات.
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بناء	ثقافة	تنظيمية	تعتمد	على	البيانات	على	1–5 
مستوى	االتحاد	بأكمله	واالستعانة	بها	في	

صنع	القرارات	االستراتيجية

نماذج	القدوة	في	اإلدارة 	 أ
ثقافة اسـتخدام البيانات وتقييمها في االتحاد الدولي 
لتنظيم األسـرة )IPPF( يجب بناؤها مـن األعلى. ويجب 
أن يكون جميع كبـار المديرين في االتحاد نماذج للقدوة 
فـي اإلدارة، وأن يوضحـوا أن البيانات هـي محور تحقيق 
الدولـي  لالتحـاد   2022–2016 االسـتراتيجي  اإلطـار 
لتنظيم األسـرة )IPPF(. وهذا يشـمل تقييم ودعم إدارة 
البيانات، بما فـي ذلك من خالل الميزانيـات؛ ووضوح دور 
البيانـات في صنع القـرارات في االتحـاد؛ والتأكد من أن 
البيانات هي أسـاس إدارة األداء. وهذا سـيدعم الكفاءة 
التنظيمية في جميع قطاعات االتحاد الدولي لتنظيم 
ننا من إظهار أداء أفضل للمانحين. األسرة )IPPF( ويمكِّ

االحتفاء	بالبيانات	وتداولها	وترويجها ب	
لالحتفـاء  بانتظـام  والمبـادرات  الفعاليـات  إقامـة 
بالبيانـات وإظهار كيفيـة اسـتخدامها. وتقدير أهمية 
البيانـات باعتبارهـا من قيـم االتحـاد الدولـي لتنظيم 
األسـرة )IPPF(، تماًما كأي نهج قائم علـى الحقوق في 
تقديم الخدمات. ويجب توفير الموارد المناسـبة ضمن 

هذا االلتزام

جودة	البيانات2– 
تحديد	معايير	وعمليات	واضحة	وبسيطة	2–1 

لضمان	جودة	البيانات	بكافة	أنواعها	في	
جميع	قطاعات	االتحاد

إعداد	وتحرير	ونشر	معجم	موحد	لبيانات	االتحاد	 	 أ
)IPPF(	األسرة	لتنظيم	الدولي

سـوف يكون معجـم بيانـات االتحـاد الدولـي لتنظيم 
األسـرة )IPPF( مـوردًا شـاماًل يغطـي جميـع مؤشـرات 
وبيانـات االتحاد الدولي لتنظيم األسـرة )IPPF( التي تم 
جمعهـا. وسـوف يُحـدد معنـى كل عنصر مـن عناصر 
البيانات ومصـدره وتواتره واسـتخدامه وعالقته بنقاط 
البيانـات األخـرى، وسـوف يعـزز توحيـد معاييـر جمـع 
االتحـاد.  قطاعـات  جميـع  فـي  وشـفافيتها  البيانـات 
وسـوف يُخصـص لـه موقـع علـى اإلنترنـت لتمكيـن 
جميع المسـتخدمين مـن الوصول إليـه، ويُقدم بلغات 
يعتمـد ويضيـف  بانتظـام. وسـوف  ويُحـدَّث  متعـددة 
معجم البيانات من المبادئ التوجيهية الحالية لبيانات 
االتحاد الدولي لتنظيم األسـرة )IPPF(، والتي تركز على 

مؤشرات األداء، وسيظل وثيقًة قائمة بذاتها.

إصدار	وتوزيع	دليل	لمعايير	بيانات	االتحاد	الدولي	 ب	
)IPPF(	األسرة	لتنظيم

الدولـي  االتحـاد  بيانـات  معاييـر  دليـل  يتنـاول  سـوف 
لتنظيم األسـرة )IPPF( الجديد عمليـات جمع البيانات 
واسـتخدامها على جميع المسـتويات. وهذا سيضمن 
االلتـزام بمجموعة شـاملة وموحدة مـن اإلجراءات في 
جميع قطاعات االتحاد. وسوف تطرح هذه المعايير إطار 
عمل يشـمل المشـاريع المقيـدة والمبـادرات الجديدة 
األخرى على أسـاس الهياكل الحالية، ما يسمح بإدخال 

اإلضافات والملحقات بطريقة متسقة ومنهجية.

تطوير	نماذج	موحدة	لجمع	البيانات	 ج	

 )IPPF( سـوف يضمن االتحـاد الدولـي لتنظيم األسـرة
توفيـر األدوات الالزمة لجمع البيانات بطريقة متسـقة 
ودقيقـة، وذلـك بتطويـر ونشـر قوالـب موحـدة لجمـع 
البيانات الروتينية التي يمكن تكييفها حسـب الضرورة 

اعتمادًا على االحتياجات المحلية.
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تعزيز	االستفادة	من	البيانات	ورفع	2–2 
مستويات	دقتها	في	إعداد	التقارير	مع	

االرتقاء	بمستويات	تصنيفها	وتواترها	على	
فترات	متقاربة

تكييف	طرق	جمع	البيانات	لالستفادة	من	 	 أ
متطلبات	تقارير	البيانات	األكثر	إلحاًحا	

والسماح	بإعداد	تقارير	متكاملة	في	إطار	
مجموعات	البيانات	العالمية

تتزايـد الطلبـات علـى بيانات االتحـاد الدولـي لتنظيم 
األسـرة )IPPF( مـن حيـث تواترهـا وتفاصيلهـا ونطـاق 
اسـتخدامها، سـواء من المشـاريع المقيـدة أو طلبات 
الداخليـة. وينبغـي  أو المتطلبـات  المانحـة  الجهـات 
تكييف نظم البيانات وتعزيزهـا وفًقا لذلك لتلبية هذه 
االحتياجات بطريقة تزيد إمكاناتها دائًما وتخفف أعباء 

إعداد التقارير.

االستفادة	من	المشاريع	المقيدة	والمبادرات	 ب	
األخرى	لتعزيز	نظم	بيانات	االتحاد	الدولي	

)IPPF(	األسرة	لتنظيم
المـوارد المسـتهدفة المتاحـة مـن خـالل المشـاريع 
المقيـدة يمكنهـا أن تزيد قـدرة نظم البيانـات إلى حد 
كبير إلعـداد التقارير بمزيد من التفاصيل وبجودة أعلى. 
وهذه التحسـينات علـى النظم األساسـية، والمعرفة 
والخبـرات التـي يكتسـبها االتحـاد الدولـي لتنظيـم 
األسـرة )IPPF( فـي هـذه العملية، ينبغي اسـتخدامها 
لنشـر هذه الفوائـد على أوسـع نطـاق، وتمكين جميع 

قطاعات االتحاد من االستفادة من هذا االستثمار.

تسجيل	وتبادل	الدروس	المستفادة	لتعزيز	 ج	
اإلقبال	على	إعداد	التقارير	وتصنيفها	على	

فترات	متقاربة
مـن الخطوات الجديـدة التي يقوم بها االتحـاد الدولي 
لتنظيم األسرة )IPPF( تعزيز تكامل البيانات المستقاة 
مـن مصادر مختلفة، بمـا في ذلك المشـاريع المقيدة. 
لذا هناك العديد من فرص التعلم المتاحة. وسوف يتم 
تسـجيلها وتبادلها عبر الفرق باسـتخدام هذه البيانات 

لضمان حدوث عملية التعلم.

تحديد	ودعم	تنفيذ	أفضل	الممارسات	2–3 
لهيكلة	تدفقات	البيانات	بطريقة	مبسطة	
ومتكاملة	على	جميع	المستويات،	بما	في	
ذلك	عمليات	االعتماد	واستطالعات	الرأي

التأكد	من	أن	جميع	عمليات	تقديم	البيانات	 	 أ
تتضمن	حلقات	الستطالع	الرأي،	بما	في	ذلك	
داخل	الجمعيات،	وذلك	لتحسين	دقة	البيانات	
المقدمة	وتعزيز	حقوق	الملكية	على	البيانات

بيانـات  علـى  ردودًا  اآلراء  اسـتطالع  حلقـات  تتضمـن 
الجمعيـات من السـكرتاريا الموحـدة، والتحقـق اآللي 
وغيرهـا مـن عمليـات المراجعـة، ومؤشـرات التقييـم 
ـن الجمعيات  المتاحـة بعد التقديم. وهذه سـوف تمكِّ
مـن تقييـم بياناتها فـي وقـت التقديم وبعـده، بهدف 

إجراء تحسينات بمرور الوقت.

التأكد	من	قيام	َمصدر	البيانات	بإجراء	جميع	 ب	
التصحيحات	وإعادة	تقديمها،	لتعزيز	ملكية	

البيانات	لدى	مقدم	البيانات	والجمعية	والتأكد	
من	أن	نفس	البيانات	ُقدمت	لجميع	المستويات

ل حدوث ذلك  سـوف يتم تصميم النظم بطريقة تسهِّ
على نطاق واسع بحيث تتمكن الجمعيات من تصحيح 

بياناتها دون أن تتحمل عبئًا إضافيًا كبيرًا.
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تطوير	وتنفيذ	إطار	جودة	البيانات	لالتحاد	2–4 
الدولي	لتنظيم	األسرة	)IPPF(،	والذي	يتضمن	

المناهج	المعتمدة	ألفضل	الممارسات	
وأدوات	التقييم	والعمليات	الالزمة	لتعزيز	

جودة	البيانات

تطوير	إطار	لجودة	البيانات	يحدد	التعاريف	 	 أ
والمقاربات	والتدابير	وعمليات	المتابعة	

المشتركة	الالزمة	لجودة	البيانات	في	جميع	
قطاعات	االتحاد	

سـوف يحدد إطار جـودة بيانات االتحـاد الدولي لتنظيم 
األسـرة )IPPF( أفضل الممارسـات لجمع البيانات داخل 
مرافق الجمعيات. وهذا سـيؤدي إلـى تجميع اإلجراءات 
وسـدها  الفجـوات  تحديـد  إلـى  باإلضافـة  الحاليـة 
لتشـكيل مجموعـة شـاملة مـن المـواد التـي تعـزز 

جودة البيانات.

تحديد	واستخدام	أدوات	التقييم	الموحدة	 ب	
وعمليات	اإلشراف	الروتيني	لتعزيز	جودة	البيانات	

سـوف تكـون األدوات الموحدة متاحة في كل مسـتوى 
 )IPPF( مـن مسـتويات االتحاد الدولـي لتنظيم األسـرة
البيانـات ومعالجـة  إمكانيـة متابعـة جـودة  لضمـان 
تقييمـات  إجـراء  ينبغـي  فعالـة.  بطريقـة  قضايـا  أي 
جـودة البيانـات الروتينيـة )RDQAs( بانتظـام، مع دعم 
الجمعيـات إلجـراء تقييماتهـا الداخليـة التـي يمكـن 
التحقق منها ومتابعتها من خالل قيام فرق السكرتاريا 

الموحدة بإجراء التقييم الخارجي.

التأكد	من	دمج	تدابير	جودة	البيانات	الفعلية	 ج	
)مثل	قواعد	التحقق	اآللي	وتقارير	التحقق	من	
صحة	البيانات(	في	جميع	نظم	المعلومات	

سواءً	اإللكترونية	أو	اليدوية
 )IPPF( سوف يسـتخدم االتحاد الدولي لتنظيم األسرة
نظـام  فـي  المدمجـة  والميـزات  الوظيفيـة  األدوات 
)DHIS2( وغيـره مـن النظـم لفـرض الحـد األدنـى من 
صالحيـة البيانـات وجودتها لمنـع إدخـال أي بيانات غير 
مكتملة أو غير منطقية. وسوف تُستخدم نظم فحص 

وإبالغ آلية وأكثر تعقيًدا عند اللزوم.

بناء	قدرات	الموظفين	على	جميع	المستويات	2–5 
 –	بدءًا	من	مقّدمـي	الخدمـات	في	الخطوط	

األمامية	الذين	يقومون	بإدخال	البيانات	
إلى	المديرين	الذين	يستخرجون	البيانات	

ويستخدمونها	–	لضمان	جودة	البيانات	من	
خالل	تطوير	مناهج	تدريبية	سهلة	االستخدام	

وإرشادات	واضحة	ومفهومة	بشكل	عام	
مصممة	لتعزيز	إمكانية	استخدامها

تطوير	مواد	تدريبية	لتعميم	التدريب	المستمر	 	 أ
والتأكد	من	أن	كافة	جامعي	البيانات	

ومستخدميها	في	جميع	المستويات،	بما	في	
ذلك	نقاط	تقديم	الخدمات،	يفهمون	معايير	

البيانات	وتعريفاتها	تماًما
لرفع مسـتويات قـدرة الموظفيـن على جمـع البيانات، 
خصوًصا بالنظر إلى ارتفاع مستويات دوران الموظفين 
في بعـض قطاعـات االتحـاد الدولـي لتنظيم األسـرة 
)IPPF(، يلـزم إجراء تدريـب منتظم عالـي الجودة يجعل 
بمعاييـر  درايـة  علـى  الضرورييـن  الموظفيـن  جميـع 
 )IPPF( وتعاريف بيانـات االتحاد الدولي لتنظيم األسـرة
وتمكينهـم مـن إعـداد تقاريـر بياناتهـم المؤسسـية 

وفًقا لذلك.
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تعزيز	إمكانية	التشغيل	التبادلي	للمعلومات	2–– 
وتكامل	النظم	لمنع	تشعب	النظم	المتعددة	

بال	ضرورة،	والحد	من	تكرار	إدخال	البيانات،	
وتحسين	كفاءة	إدخال	البيانات	وتحسين	

االتساق	بين	جميع	البيانات	ودقتها

تنفيذ	الحد	األدنى	من	معايير	التشغيل	التبادلي	 	 أ
للمعلومات	لجميع	مبادرات	نظم	المعلومات	

اإللكترونية	الجديدة
سـوف يحـدد دليـل معاييـر البيانـات جميـع التوقعات 
المنتظـرة في نظـم المعلومات اإللكترونيـة الجديدة 
فـي االتحاد. وسـتكون هنـاك حاجـة إلى تطبيـق الحد 
التبادلـي للمعلومـات  التشـغيل  األدنـى مـن معاييـر 
لتعظيـم قيمة النظـم الجديـدة والحاليـة والحد من 
انتشار عزلة البيانات. وستعطي لجنة حوكمة البيانات 
التي سيتم إنشـاؤها أولويًة لقابلية التشغيل التبادلي 
للمعلومـات وتبسـيط اإلجـراءات عنـد الموافقة على 

نظم البيانات الجديدة.

دمج	المبادئ	التوجيهية	ألفضل	الممارسات	في	 ب	
تطوير	نظم	المعلومات	الجديدة	

الجديـدة  المعلومـات  نظـم  جميـع  التـزام  يُشـترط 
بمعاييـر البيانـات واتبـاع المبـادئ التوجيهيـة ألفضل 
الممارسـات. وهذا سـيضمن تحقيق االتسـاق والجودة 
العالية في جميع نظم االتحاد الدولي لتنظيم األسـرة 
)IPPF(، مـا يمهـد الطريق إلـى تعزيز قابلية التشـغيل 

التبادلي للمعلومات.

مراجعة	جميع	النظم	بانتظام	إلدخال	 ج	
التحسينات	بالتدريج

سـوف تخضـع جميـع النظـم لمراجعـة دوريـة لتعزيز 
فعاليتهـا وسـهولة اسـتخدامها، وذلـك باالسـتعانة 
بـآراء وتقييمـات المسـتخدمين وأصحـاب المصلحـة 
اآلخرين. وسـيتم نشـر التوصيـات والنتائـج األخرى في 
جميع قطاعات االتحاد لتبادل أفضل الممارسات وتعزيز 

التعلم االستباقي وسهولة االستخدام.

االستفادة	من	مبادرات	قابلية	التشغيل	التبادلي	 د	
للمعلومات	لرفع	مستوى	التصنيف	وتواتر	
البيانات	التي	يتم	تبادلها	)بدون	زيادة	أعباء	

إدخال	البيانات(
 )IPPF( سـوف يحـدد االتحـاد الدولـي لتنظيـم األسـرة
ويستفيد من الفرص التي تقدمها المشاريع المقيدة، 
ويقوم بتطوير نظم جديدة ومبادرات أخرى لرفع مستوى 

تصنيف البيانات وتواترها ومتطلبات الجودة األخرى.

الوصول	إلى	البيانات3– 
ضمان	وصول	كل	مستخدم	إلى	البيانات	3–1 

بطريقة	مالئمة	وفًقا	ألدواره	ومسؤولياته

الالمركزية	في	وصول	اإلداريين	والمستخدمين	 	 أ
المحليين	إلى	البيانات

سوف يُخصص لكل مسـتخدم من مستخدمي نظام 
)DHIS2( والنظـم األخرى أدواره المناسـبة باسـتخدام 
إرشـادات وقوائم مرجعية موحدة قام بتطويرها االتحاد 
الدولي لتنظيم األسـرة )IPPF(. سـيتم تحديد الهيكل 
العـام وبيان تفاصيلـه في دليـل معايير بيانـات االتحاد 
الدولي لتنظيم األسرة )IPPF(. ينبغي أن تكون الحقوق 
اإلدارية المركزية بقدر اإلمكان لتسهيل التواصل ومنع 
العوائق غير الضرورية. سـوف يتولى اإلداريون في جميع 
المسـتويات وعلـى نطـاق أوسـع مسـؤولية إدارة أدوار 

المستخدمين وضمان الوصول المناسب.

إقرار	ملكية	البيانات	والمساءلة ب	
سـوف توضـع مبـادئ توجيهيـة واضحـة تتوافـق مـع 
 )IPPF( األسـرة  لتنظيـم  الدولـي  االتحـاد  سياسـات 
لتحديـد المسـؤولين عـن امتـالك البيانـات علـى كل 
مسـتوى، وكيفية تحديد التزامات المسـاءلة وإنفاذها 
وبروتوكوالت اسـتخدام البيانات لألغـراض األخرى مثل 

البحث وتعبئة الموارد والدعوة.
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تعزيز	النظم	والمنصات	لتسهيل	وصول	3–2 
جميع	مستخدمي	البيانات	إليها

تكييف	األدوات	وتفعيل	النظم	لتعزيز	تكامل	 	 أ
البيانات	بصورة	أسهل	وأفضل

 )IPPF( سـوف يسـتطلع االتحاد الدولي لتنظيم األسرة
طرًقـا لبنـاء وتطويـر التكامل بيـن النظـم المختلفة، 
للتشـغيل  قابلـة  الجديـدة  النظـم  أن  مـن  والتأكـد 
التبادلـي للمعلومـات، بحيـث يمكـن دمـج مجموعات 

البيانات إلجراء تحليل أكثر تدقيًقا وتفصياًل.

اعتماد	وتنفيذ	نظم	لتمكين	المستخدمين	 ب	
متعددي	المستويات	من	الوصول	إلى	البيانات	

واالستفادة	منها
سـوف توضع مبـادئ توجيهيـة واضحة، ضمـن معايير 
بيانات االتحـاد الدولي لتنظيم األسـرة )IPPF(، لضمان 
وصـول أصحاب المصلحـة المعنيين في كل مسـتوى 
إلـى البيانـات بطريقـة مالئمـة. وهـذا يعنـي البيانات 
ذات  والتفاصيـل  التصنيـف  فـي مختلـف مسـتويات 
الصلة ليتمكن الجميع من الوصـول إلى البيانات التي 

يحتاجونها واالطالع عليها.

اعتماد	وتنفيذ	النظم	الالزمة	بلغات	مناسبة	 ج	
ألصحاب	المصلحة	في	االتحاد	الدولي	لتنظيم	

)IPPF(	األسرة
سـوف يُتاح نظام )DHIS2( باللغـات المحلية إذا احتاج 
الموظفـون ذلـك، لتعزيـز الوصـول إلـى البيانـات على 

نطاق أوسع.

تطوير	أدوات	سهلة	االستخدام	تزوَّد	بمؤشرات	 د	
تقييم	قابلة	للتعديل

سوف يُطور االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )IPPF( أدوات 
لعرض البيانات ذات الصلة ليتمكن المسـتخدمون من 
الوصول بفعالية إلى البيانات الدقيقة التي يحتاجونها، 
وتحليلها عند اللزوم. وسـوف يتم دمجها في المنصات 
الحاليـة واسـتخدام األدوات الوظيفيـة الحالية حيثما 
أمكـن. وينبغـي تعزيـز فعاليـة هـذه األدوات مـن خالل 
توحيدهـا على نطاق واسـع، مع السـماح للمسـتخدم 

بتعديلها للوصول إلى البيانات المطلوبة.

تمكين	أصحاب	المصلحة	من	الوصول	إلى	3–3 
البيانات	على	جميع	المستويات

بناء	قدرات	أصحاب	المصلحة	الستخدام	 	 أ
النظم	الحالية

سيتم تزويد جميع مستخدمي نظم البيانات بالتدريب 
الـالزم الضـروري والدعـم المسـتمر، ضمن إطـار جودة 
البيانات، ليتمكنوا من استخدام هذه النظم بفعالية. 

تعزيز	عمليات	التدريب	التعريفي	والتوجيهي	 ب	
للموظفين	الجدد	لتشمل	نظم	البيانات	

سـيقوم االتحاد الدولـي لتنظيم األسـرة )IPPF( بدمج 
عناصـر التدريـب علـى البيانـات فـي إجـراءات التدريب 
التعريفي والتوجيهـي للموظفين الجدد الموحدة على 
جميع المسـتويات، لضمان نشـر معرفة نظم البيانات 
على أوسع نطاق ممكن وتعظيم الفرصة التي تتيحها 
للمبتدئين الجدد. وهذا يسـاعد فـي التأكد من معرفة 
الموظفيـن كيفيـة اسـتخدام النظـم المتاحـة لهم 

وتقليل الخلل الناجم عن دوران الموظفين.

إزالة	العوائق	التي	تمنع	وصول	أصحاب	 ج	
المصلحة	إلى	البيانات	واستخدامها

يجـب تعزيـز ثقافة الوصـول إلـى البيانات وشـفافيتها 
علـى جميـع المسـتويات، بهـدف اسـتخدام البيانـات 
يشـعر  أن  وينبغـي  القـرارات.  واتخـاذ  التحليـالت  فـي 
الموظفون بقدرتهم على اسـتخدام البيانات كأسـاس 
لصنـع القـرارات وأن يكونـوا قادرين على الوصـول إليها 

بمستوى معقول. 

رعاية	االبتكار	والمشاركة	لتوسيع	نطاق	 د	
أفضل	الممارسات

ينبغي إنشـاء منتديات لتبادل الممارسـات الجيدة في 
الوصول إلـى البيانات، وتدعيمها بثقافـة البيانات التي 

تحتفي باالبتكار.
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استخدام	البيانات4– 
ضمان	التزام	القادة	على	جميع	مستويات	4–1 

االتحاد	بتشجيع	استخدام	البيانات	
والمطالبة	بها

إشراك	القادة	في	حوكمة	البيانات	 	 أ
وأنشطة	إدارتها	

يجب علـى القـادة علـى جميـع المسـتويات أن يقّدروا 
علـى المأل قيمة اسـتخدام البيانات ويشـجعوا عليها. 
وسوف تُستخدم البيانات والمقاييس كعنصر أساسي 
فـي عملية صنـع القرار وسـيتم االستشـهاد بها على 
نحـو مالئـم. وسـيتم التركيز علـى اسـتخدام البيانات 
والتشـجيع عليها فـي جميع قطاعات االتحاد، وسـوف 
يحرص القـادة على وجـود المهـارات والقـدرات الالزمة 

للتعامل مع البيانات.

إبراز	مبدأ	القيادة	بالبيانات	من	خالل	تنظيم	 ب	
فعاليات	تركز	على	البيانات

اتصاالت االتحاد الدولي لتنظيم األسرة )IPPF( الداخلية 
والخارجية سوف تسلط الضوء على استخدام البيانات 
فـي صنع القـرارات الخاصة بالبرامج واالسـتراتيجيات. 
وسـوف تُركـز تدريبـات وضـع الخطـط بوضـوح علـى 
البيانات. سـوف تُجـرى التقييمات باسـتخدام البيانات 
لقيـاس األداء والتعلـم، وسـوف تُعـزز المشـاركة فـي 
االتحـاد  ينبغـي علـى  البيانـات.  التدريبـات اسـتخدام 
الدولـي لتنظيـم األسـرة )IPPF( النظر في منـح جائزة 

سنوية ألفضل الممارسات في استخدام البيانات.

تعزيز	العمليات	التي	يتم	قياسها	باستخدام	 ج	
البيانات

 )IPPF( سـوف يضمن االتحـاد الدولـي لتنظيم األسـرة
أن تحقـق األهـداف مخرجـات قابلـة للقيـاس وااللتزام 
بمؤشـرات محـددة بوضـوح تسـمح بإمكانيـة تقييـم 
األداء بدقة شديدة باستخدام بيانات دقيقة. وينبغي أن 
تُسـتخدم في عمليات التخطيط والميزانيات السنوية 
على جميع مسـتويات االتحاد بياناٌت مرجعيٌة أساسيٌة 
لتحديد األهداف وصنع القرارات والتوسـع في البرامج، 

وتخصيص الموارد، إلخ.

تمكين	الموظفين	في	جميع	قطاعات	االتحاد	4–2 
على	جميع	المستويات	من	استخدام	البيانات

تخصيص	ميزانية	كافية	لبناء	قدرات	الموظفين 	 أ
ينبغـي توفير الدعـم الالزم فـي عمليـات الموازنة )بما 
 )APB( فـي ذلـك التمويـل غيـر المشـروط للجمعيـة
خطـط  ووضـع  المقيـدة(  المشـاريع  ميزانيـات  وفـي 
التكنولوجيـات والتدريب التي تتيح إمكانية اسـتخدام 
البيانـات بطريقـة أفضـل. ويجـب تطوير مـواد تدريبية 

ونشرها لدعم استخدام البيانات.

تدريب	الموظفين	بجميع	مستوياتهم	على	 ب	
استخدام	البيانات

سـوف تُعطـى األولوية السـتخدام البيانـات في جميع 
قطاعـات االتحـاد حتـى يتمكـن الموظفون مـن طلب 
واسـترجاع البيانات التـي يحتاجونها للقيـام بعملهم 
بكفاءة. وينبغي النظر إلـى البيانات الدقيقة والمفيدة 
كعنصر من العناصر الضرورية إلنجاز أعمال الموظفين 
مقتصـرةً  ال تكـون  وأن  الفـرق  جميـع  فـي  اليوميـة 

على المتخصصين.

دمج	استخدام	البيانات	في	عملية	التوظيف	 ج	
وإدارة	أداء	الموظفين

ينبغي إدراج القدرة على استخدام البيانات بفعالية في 
توصيـف الوظائـف وإدارة األداء للموظفيـن على جميع 
المسـتويات، وربطها بعملهم بوضـوح. ومن المهم أال 
تُعتبر البيانات شـيئًا إضافيًـا اختياريًا ولكن كمجموعة 

من المهارات المتكاملة.

تحسين	النظم	والعمليات	لالستجابة	4–3 
الحتياجات	المستخدمين	والسماح	
باستخدام	البيانات	بطريقة	هادفة

تحديد	احتياجات	البيانات	وتطوير	خطط	 	 أ
االستفادة	منها	في	جميع	قطاعات	المنظمة

تحديـد احتياجات البيانات ينبغي أن يكون جزًءا ال يتجزأ 
مـن عملية التخطيـط على جميـع مسـتويات االتحاد 
الدولـي لتنظيم األسـرة )IPPF(. وهـذا يتطلب التحدث 
إلى الموظفين عن احتياجاتهم من البيانات واستخدام 
البيانات، وتحديد احتياجات البيانات في جميع قطاعات 
المنظمة وتخصيص مـا يكفي من الوقـت والميزانية 

الستخدام البيانات.
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ن	من	سهولة	4–4  تطوير	الموارد	التي	تمكِّ
استخدام	البيانات

تبادل	الموارد	المتاحة	الستخدام	البيانات	 	 أ
بفعالية

 )IPPF( سـوف ينشـئ االتحـاد الدولـي لتنظيم األسـرة
النمـاذج  بتبـادل  تسـمح  عمليـات  ويجـري  منتديـات 
الناجحة ذات الصلة الستخدام البيانات والموارد األخرى 
مثل األدلـة التوضيحية واألدوات المسـاعدة في جميع 
وتصميمهـا  اسـتهدافها  وينبغـي  االتحـاد.  قطاعـات 
لزيـادة االسـتخدام الفعـال للبيانـات مـع التركيز على 

تحسين األداء.

تطوير	موارد	جديدة	لدعم	استخدام	البيانات ب	
فـرص  وتحديـد  الحاليـة  الثغـرات  معالجـة  سـيتم 
جديـدة لتلبيـة احتياجـات مسـتخدمي البيانـات. وقد 
تشـمل دورات تدريبيـة، وأدلـة توضيحيـة، ونـدوات عبـر 
اإلنترنت، ولوحات بيانية قابلـة للتعديل، ومجموعة من 

األدوات األخرى.

تخصيص	ميزانية	كافية	للوصول	إلى	الموارد	 ج	
المتاحة	

يجب تمكين مسـتخدمي البيانات من الوصول الفعال 
إلى الموارد التي تم تطويرها ومشاركتها. وهذا يتطلب 
توفيـر ميزانية مناسـبة لضمـان الوصول إلـى التدريب 
والمنصـات وغيرهـا مـن طـرق الحصـول علـى األدوات 

واألدلة واستخدامها.
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األشهر	النشاط
الستة	
األولى

بقية	
السنة	
األولى

السنة	
الثانية

السنة	
الثالثة

حوكمة	البيانات1
تطوير	السياسات	واألطر	وتحسينها	وإضفاء	الطابع	المؤسسي	عليها	1–1

وااللتزام	بها	في	حوكمة	نظم	البيانات	والمعلومات

وضع خرائط للسياسات واإلجراءات واالتفاقات واألطر القانونية والنظم أ
والبيانات الحالية واألفراد، بما في ذلك مجاالت العمل المتكررة

صياغة إطار عمل شامل لحوكمة البيانات بما في ذلك السياسات ذات ب
الصلة لضمان سرية جميع البيانات وأمنها وحمايتها 

بعض السياسات ذات األولوية

ستتم مراجعة السياسات وتحديثها وفًقا لذلك

السياسات ذات األولوية على مستوى االتحاد والسكرتاريا

سياسات الجمعيات التي سيتم عرضها والموافقة عليها ودمجها

تبادل الممارسات الجيدة والتعلم بطريقة استباقيةج

تطوير	وتحسين	المعايير	الالزمة	لجميع	عناصر	إدارة	البيانات1–2

تقوم الجمعيات والسكرتاريا الموحدة باعتماد وتطبيق مبادئ التطوير أ
الرقمي، واستخدام الهيكل المعتمد لضمان االلتزام بها في جميع 

تغييرات النظم الرئيسية

وعلى السكرتاريا أن تعتمد مبادئ التطوير الرقمي

وعلى الجمعيات أن تعتمد مبادئ التطوير الرقمي

تعزيز	التدابير	الالزمة	لضمان	سرية	وأمن	جميع	البيانات	وحمايتها1–3

إقرار مدونة قواعد السلوك لحماية البيانات أ

تحسين أو تطوير أدوات كافية لضمان خصوصية البيانات وسريتها في ب
جميع النظم

تطوير ونشر الموارد والمواد التدريبية لتعزيز سرية البيانات وحمايتها ج
والوعي بأمنها في جميع مستويات االتحاد

توفير التدريب السنوي عبر اإلنترنت

الجدول الزمني
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األشهر	النشاط
الستة	
األولى

بقية	
السنة	
األولى

السنة	
الثانية

السنة	
الثالثة

ضمان	تحديد	األدوار	والمسؤوليات	التنظيمية	والمساءلة	رسميًا	فيما	1–4
يتعلق	بحوكمة	البيانات	وفهمها	على	جميع	المستويات

إنشاء لجنة لحوكمة البيانات تشرف على حوكمة البيانات في أ
جميع قطاعات االتحاد، وتدعم الهياكل المماثلة في كل مستوى

تطوير االختصاصات وتشكيل اللجنة

سوف تجتمع لجنة حوكمة البيانات كل ثالثة أشهر

ضمان تحديد األدوار والمسؤوليات والمساءلة وتعيينها بوضوح ب
في جميع الوثائق اإلرشادية واألطر واألدوات التي تم تطويرها ضمن 

تنفيذ استراتيجية إدارة البيانات

بناء	ثقافة	تنظيمية	تعتمد	على	البيانات	على	مستوى	االتحاد	بأكمله1–5

نماذج القدوة في اإلدارةأ

االحتفاء بالبيانات وتداولها وترويجهاب

IPPF تنظيم يوم لبيانات اتحاد

جودة	البيانات2
تحديد	معايير	وعمليات	واضحة	وبسيطة	لضمان	جودة	البيانات	بكافة	2–1

أنواعها	في	جميع	قطاعات	االتحاد

إعداد وتحرير ونشر معجم موحد لبيانات االتحاد الدولي لتنظيم أ
)IPPF( األسرة

إنشاء فريق عمل لإلشراف على معجم البيانات

تحديد الموارد/المعلومات المتاحة

تحديد الثغرات والفرص لتحسين التعريفات

إنشاء مجموعة شاملة من تعريفات البيانات )يمكن إدراج التصنيفات 
والبيانات الوصفية األخرى(

التحقق من صحتها بالتعاون مع مختلف أصحاب المصلحة 
ومراجعتها إذا لزم األمر

IPPF نشر معجم بيانات االتحاد

إصدار وتوزيع دليل معايير بيانات اتحاد IPPFب

إجراء تقييم لالحتياجات لتحديد الممارسات وأوجه القصور الحالية

 يقوم فريق العمل بتطوير محتوى وصفي لعمليات البيانات 
)بما في ذلك حسابات المؤشرات، وتواتر جمع البيانات، واألشخاص 

المسؤولين عنها، وعمليات تنقية البيانات، وما إلى ذلك(

التحقق من صحتها بالتعاون مع مختلف أصحاب المصلحة ومراجعتها

نشر دليل معايير البيانات
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األشهر	النشاط
الستة	
األولى

بقية	
السنة	
األولى

السنة	
الثانية

السنة	
الثالثة

تطوير نماذج موحدة لجمع البياناتج

تحديد صيغ جمع البيانات الحالية )على مستوى الموظفين، والمواقع، 
وما إلى ذلك(

التوفيق بين أوجه االختالف وإنشاء نماذج لجمع البيانات

نشر النماذج و استخدامها

تعزيز	االستفادة	من	البيانات	ورفع	مستويات	دقتها	في	إعداد	التقارير	مع	2–2
االرتقاء	بمستويات	تصنيفها	وتواترها	على	فترات	متقاربة

تكييف طرق جمع البيانات لالستفادة من متطلبات تقارير البيانات أ
األكثر إلحاًحا والسماح بإعداد تقارير متكاملة في إطار مجموعات 

البيانات العالمية

االستفادة من المشاريع المقيدة والمبادرات األخرى لتعزيز نظم بيانات ب
)IPPF( االتحاد الدولي لتنظيم األسرة

تسجيل وتبادل الدروس المستفادة لتعزيز اإلقبال على إعداد التقارير ج
وتصنيفها على فترات متقاربة

تحديد	ودعم	تنفيذ	أفضل	الممارسات	لهيكلة	تدفقات	البيانات	2–3
بطريقة	مبسطة	ومتكاملة	على	جميع	المستويات،	بما	في	ذلك	

عمليات	االعتماد	واستطالعات	الرأي

التأكد من أن جميع عمليات تقديم البيانات تتضمن حلقات الستطالع أ
الرأي، بما في ذلك داخل الجمعيات، وذلك لتحسين دقة البيانات المقدمة 

وتعزيز حقوق الملكية على البيانات

التأكد من قيام َمصدر البيانات بإجراء جميع التصحيحات وإعادة ب
تقديمها، لتعزيز ملكية البيانات لدى مقدم البيانات/الجمعية والتأكد 

من أن نفس البيانات ُقدمت لجميع المستويات

4–2	،)IPPF(	األسرة	لتنظيم	الدولي	لالتحاد	البيانات	جودة	إطار	وتنفيذ	تطوير
والذي	يتضمن	المناهج	المعتمدة	ألفضل	الممارسات	وأدوات	التقييم	

والعمليات	الالزمة	لتعزيز	جودة	البيانات

تطوير إطار لجودة البيانات يحدد التعاريف والمقاربات والتدابير وعمليات أ
المتابعة المشتركة الالزمة لجودة البيانات في جميع قطاعات االتحاد 

مراجعة الموارد المتاحة ووضع خطط لها

IPPF وضع إطار شامل لجودة بيانات اتحاد

تحديد واستخدام أدوات التقييم الموحدة وعمليات اإلشراف الروتيني ب
لتعزيز جودة البيانات 

التأكد من دمج تدابير جودة البيانات الفعلية )مثل قواعد التحقق اآللي ج
وتقارير التحقق من صحة البيانات وغيرها من أدوات المراجعة( في جميع 

نظم المعلومات سواًء اإللكترونية أو التقليدية
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األشهر	النشاط
الستة	
األولى

بقية	
السنة	
األولى

السنة	
الثانية

السنة	
الثالثة

بناء	قدرات	الموظفين	على	جميع	المستويات	–	بدءًا	من	مقّدمي	2–5
الخدمات	في	الخطوط	األمامية	الذين	يقومون	بإدخال	البيانات	إلى	

المديرين	الذين	يستخرجون	البيانات	ويستخدمونها	–	لضمان	جودة	
البيانات	من	خالل	تطوير	مناهج	تدريبية	سهلة	االستخدام	وإرشادات	
واضحة	ومفهومة	بشكل	عام	مصممة	لتعزيز	إمكانية	استخدامها

تطوير مواد تدريبية لتدعيم هذه المعايير وتعميم التدريب المستمر أ
للتأكد من أن كافة جامعي البيانات ومستخدميها في جميع 

المستويات، بما في ذلك نقاط تقديم الخدمات، يفهمون معايير البيانات 
وتعريفاتها فهًما سليًما

وضع دليل تدريبي )يستند إلى معجم البيانات ودليل المعايير( لجمع 
البيانات )أي دليل المستخدم، إلخ.(

تطوير وحدات تدريبية سهلة االستخدام )تتضمن تقييمات/
آراء المشاركين(

تنفيذ طرق أخرى لبناء القدرات، مثل دعم األقران، واإلرشاد، والتوجيه، 
والدعم أثناء العمل

تعزيز	إمكانية	التشغيل	التبادلي	للمعلومات	وتكامل	النظم	لمنع	2––
تشعب	النظم	المتعددة	بال	ضرورة،	والحد	من	تكرار	إدخال	البيانات،	

وتحسين	كفاءة	إدخال	البيانات	وتحسين	االتساق	بين	جميع	
البيانات	ودقتها

تنفيذ الحد األدنى من معايير التشغيل التبادلي للمعلومات لجميع أ
مبادرات نظم المعلومات اإللكترونية الجديدة 

دمج المبادئ التوجيهية ألفضل الممارسات في تطوير نظم ب
المعلومات الجديدة 

مراجعة جميع النظم بانتظام إلدخال التحسينات بالتدريجج

االستفادة من مبادرات قابلية التشغيل التبادلي للمعلومات لرفع د
مستوى التصنيف وتواتر البيانات التي يتم تبادلها )بدون زيادة أعباء 

إدخال البيانات(
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األشهر	النشاط
الستة	
األولى

بقية	
السنة	
األولى

السنة	
الثانية

السنة	
الثالثة

الوصول	إلى	البيانات3
ضمان	وصول	كل	مستخدم	إلى	البيانات	بطريقة	مالئمة	وفًقا	3–1

ألدواره	ومسؤولياته

الالمركزية في وصول اإلداريين والمستخدمين المحليين إلى البياناتأ

التوعية بأهمية البيانات

إطار للمساءلة تُستخدم فيه البيانات ويحدد مسؤولي البيانات 

إقرار ملكية البيانات والمساءلةب

التوعية بسرية البيانات كأمر بالغ األهمية

تقييم سرية البيانات على جميع المستويات 

تعزيز	النظم	والمنصات	لتمكين	وتحسين	وصول	جميع	مستخدمي	3–2
البيانات	إليها

تكييف األدوات وتفعيل النظم لتعزيز تكامل البيانات بصورة أ
أسهل وأفضل

تطوير األدوات الالزمة لتقييم احتياجات النظم/البيانات ومراجعات 
تحديد الثغرات

عرض تقييم االحتياجات وتقارير تحديد الثغرات على لجنة حوكمة البيانات

اعتماد خطة تعزيز النظم

اعتماد وتنفيذ نظم لتمكين المستخدمين متعددي المستويات من ب
الوصول إلى البيانات واستخدامها

اعتماد وتنفيذ النظم الالزمة بلغات مناسبة لمختلف أصحاب المصلحة ج
)IPPF( في االتحاد الدولي لتنظيم األسرة

تطوير أدوات سهلة االستخدام تزوَّد بمؤشرات تقييم قابلة للتعديلد

تمكين	أصحاب	المصلحة	من	الوصول	إلى	البيانات	على	3–3
جميع	المستويات

بناء قدرات أصحاب المصلحة الستخدام النظم الحاليةأ

تعزيز عمليات التدريب التعريفي والتوجيهي للموظفين الجدد لتشمل ب
نظم البيانات 

إزالة العوائق التي تمنع وصول أصحاب المصلحة إلى البيانات ج
واستخدامها وضمان المشاركة االستباقية للبيانات

ضمان تقبُّل ثقافة البيانات والبحث عن مواردها

رعاية االبتكار والمشاركة لتوسيع نطاق أفضل الممارساتد

تقييم النظم الحالية لتشجيع االبتكار والمشاركة
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األشهر	النشاط
الستة	
األولى

بقية	
السنة	
األولى

السنة	
الثانية

السنة	
الثالثة

استخدام	البيانات4
ضمان	التزام	القادة	على	جميع	مستويات	االتحاد	بتشجيع	استخدام	4–1

البيانات	والمطالبة	بها

إشراك القادة في حوكمة البيانات وأنشطة إدارتها أ

تصميم الشروط األساسية لمجموعات المهارات المطلوبة من القادة

مراجعة مجموعة مهارات القادة الحاليين. تطوير برامجهم 
اإلقليمية/المحلية 

إبراز مبدأ القيادة بالبيانات من خالل تنظيم فعاليات تركز على البياناتب

تحديد المجاالت والموضوعات، والمشاركين ومنظمي جدول الفعاليات

تعزيز العمليات التي يتم قياسها باستخدام البياناتج

تحديد العمليات القائمة حاليًا

تطوير وثائق إرشادية عن كيفية تنفيذ العمليات 

تمكين	الموظفين	في	جميع	قطاعات	االتحاد	على	جميع	المستويات	4–2
من	استخدام	البيانات

تخصيص ميزانية كافية لبناء قدرات الموظفين أ

تحديد قدرات الموظفين واألدوات والثغرات 

توفير ميزانية التدريب المطلوبة بناًء على احتياجات الموظفين 

تدريب الموظفين بجميع مستوياتهم على استخدام البياناتب

تحديد قدرات الموظفين والثغرات 

تطوير التدريب المناسب وفًقا للثغرات المحددة 

دمج استخدام البيانات في عملية التوظيف وإدارة أداء الموظفينج

وضع خرائط لنظم تقييم إدارة األداء المتاحة 

التنسيق بين استراتيجيات إدارة األداء المنعزلة في عملها 

استخدام النظم الوظيفية للتوظيف وتقييم أداء الموظفين 

إعداد نظم دقيقة إلدارة األداء الوظيفي 

متابعة أداء نظم العمل 
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األشهر	النشاط
الستة	
األولى

بقية	
السنة	
األولى

السنة	
الثانية

السنة	
الثالثة

تحسين	النظم	والعمليات	لالستجابة	الحتياجات	المستخدمين	4–3
والسماح	باستخدام	البيانات	بطريقة	هادفة

تحديد احتياجات البيانات وتطوير خطط االستفادة منها في جميع أ
قطاعات المنظمة

تحديد احتياجات التقارير المشتركة لكل من المستخدمين 
الداخليين والخارجيين

تطوير خطط االستفادة من البيانات 

مراجعة احتياجات البيانات التي يُستعان بها تلقائيًا في خطط االستفادة 
من البيانات الحالية 

ن	من	سهولة	استخدام	البيانات	وفهمها	4–4 تطوير	الموارد	التي	تمكِّ
وترجمتها	ودمجها	في	االستراتيجية	والمستويات	المختلفة	لصنع	

القرار	ووضع	الخطط

تبادل الموارد المتاحة الستخدام البيانات بفعاليةأ

تحديد وتعيين جميع الموارد الموجودة بوضوح 

إنشاء استراتيجية وأدوات المشاركة األنسب لهذه المهمة 

اإلضافة المستمرة للموارد وحفظ/أرشفة الموارد الموجودة

تطوير موارد جديدة لدعم استخدام البيانات ب

استخدام نماذج من الخبراء واألقران لتوفير المزيد من الموارد وزيادة 
كميتها وجودتها

تخصيص ميزانية كافية عند الحاجة للوصول إلى الموارد المتاحة ج

تحديد فجوات الميزانية وبناء موارد جديدة لمعرفة ما يمكن 
دعمه بالميزانية 

المراجعة المستمرة للميزانية لضمان مالءمتها للغرض منها 
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التصميم	مع	المستخدم
علـى  بالتعـرف  يبـدأ  المسـتخدم  علـى  يركـز  الـذي  التصميـم 
األشـخاص الذيـن مـن أجلهـم تقـوم بالتصميـم، وذلـك بالحوار 

والمالحظة واإلبداع المشترك. 

فهم	النظام	اإليكولوجي	الحالي
المبـادرات واألدوات الرقميـة المصممـة جيـًدا هـي التـي تأخـذ 
بعين االعتبـار الهياكل واالحتياجات الحالية فـي كل دولة وإقليم 

ومجتمع مدني.

التصميم	الشامل
العمل على نطاق أوسـع يتطلب تجاوز حدود الشـرائح السكانية 
األولية التي تسـتهدفها المبادرة وغالبًا ما يستلزم توفير التمويل 
أو الشركاء الذين ينقلون المبادرة إلى مجتمعات أو أقاليم جديدة.

بناء	االستدامة
بنـاء البرامـج والمنصـات واألدوات الرقمية المسـتدامة يُعد أمرًا 
ضروريًـا للحفاظ علـى دعم المسـتخدمين وأصحـاب المصلحة، 

وكذلك لتعظيم تأثيرها على المدى الطويل.

االعتماد	على	البيانات
إذا اعتمدت المبادرات على بيانات، أصبحت المعلومات الصحيحة 
متوفـرة فـي متناول األشـخاص المناسـبين عنـد الحاجـة إليها، 

ويستخدمون هذه البيانات في اتخاذ اإلجراءات الالزمة.

استخدام	المعايير	المفتوحة	
والبيانات	المفتوحة	والمصادر	المفتوحة	

واالبتكار	المفتوح
استخدام نهج مفتوح للتطوير الرقمي يساعد على تعزيز التعاون 
في مجتمع التطوير الرقمي وتجنب تكرار العمل الذي تم بالفعل.

إعادة	االستخدام	والتحسين
التنميـة  والتحسـين بدفـع مجتمـع  إعـادة االسـتخدام  تتعلـق 
العالمـي قدًمـا ليتجـاوز قـدرات وإمكانـات أي منظمـة أو برنامج 

آخر منفردًا.

معالجة	الخصوصية	واألمن
معالجـة األمن والخصوصيـة في التطوير الرقمـي تتضمن إجراء 
دراسـة متأنية للبيانات التي يتم جمعها وكيفية الحصول عليها 

واستخدامها وتخزينها ومشاركتها.

تعزيز	التعاون
تعزيـز التعـاون يعنـي تبـادل المعلومات والـرؤى واالسـتراتيجيات 
والموارد في مختلف المشـاريع والمنظمات والقطاعات، ما يؤدي 

إلى زيادة الكفاءة والتأثير.

 الملحق:
 مبادئ التطوير الرقمي*

 https://digitalprinciples.org/principles/ مقتبس من *

https://digitalprinciples.org/principles
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الشكر	والعرفان
نـود أن نعرب عن تقديرنا وامتناننا لجميع العاملين في الجمعيات 
وكذلـك  المركـزي  والمكتـب  اإلقليمـي  والمكتـب  األعضـاء 
تطويـر  فـي  القيِّمـة  لمسـاهماتهم  الخارجييـن  للمستشـارين 
واسـتكمال أول اسـتراتيجية إلدارة البيانـات فـي االتحـاد الدولـي 
لتنظيـم األسـرة )IPPF(. وبفضـل خبراتهم والتزامهـم وتفانيهم 
الشـديد في عملهـم توصلنا إلـى هـذه االسـتراتيجية التي تُعد 

.)IPPF( إنجازًا رائًعا لالتحاد الدولي لتنظيم األسرة

ونحـن مسـتعدون اآلن لبدء رحلـة تنفيذ االسـتراتيجية. وسـوف 
تُحـدث تغييـرًا إيجابيًـا ومهًمـا لجميـع المتعامليـن مـع االتحاد 
الدولـي لتنظيـم األسـرة )IPPF(، بما فـي ذلك متطوعـي االتحاد 
وكذلـك  منهـا  والمسـتفيدين  خدماتـه  ومقدمـي  وموظفيـه 
أصحـاب المصلحـة الخارجيين. سـوف تـؤدي هذه االسـتراتيجية 
دورًا بالـغ األهمية فـي تفعيل اإلطـار االسـتراتيجي 2016–2022 
لالتحاد الدولي لتنظيم األسـرة )IPPF( لضمـان الحقوق والصحة 

الجنسية واإلنجابية للجميع.
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3.2 مليون

 صادر	عن	االتحاد	الدولي	لتنظيم	األسرة	
في	أغسطس	2020 

 4 Newhams Row, London SE1 3UZ, UK

+44 (0)20 7939 8200	 هاتف
+44 (0)20 7939 8300	 فاكس

www.ippf.org	 الموقع	اإللكتروني
 info@ippf.org	 البريد	اإللكتروني

جمعية خيرية مسجلة في المملكة المتحدة 
برقم 229476

الصور الفوتوغرافية:
IPPF/كاثلين برايور/الهند )ص1(
IPPF/غيرت ازيتي/ألبانيا )ص7(

IPPF/سمر حزبون/فلسطين )ص10(
IPPF/دانيال نوريغه/فيجي )ص11(

IPPF/تومي ترنتشارد/أوغنده )ص20(
IPPF/كيلي كاستانارو/بليز )ص29(
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