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 النظم المعلوماتية 
  *واألستراتيجيات اإلحصائية

 

 األستاذ الدكتور هالل عبود البياتي
 مدير عام المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية

  

  المقدمة
إن األستراتيجية بمفهومها العام تعني رسم ووضع السياسات العامة في احدى مجاالت العمل وخاصة التي                   

 لتحقيق أهداف   ة والمتوسطة المدى التي يتم وضعها من قبل واضعي وراسمي السياسات          تعني باألهداف البعيد  

  .محددة

 والذي هو مجال هذه الحلقـة       ،هنا عن األستراتيجية الوطنية أو القومية أو األقليمية لموضوع معين          ولما نتكلم 

 هل إن اإلحصاء هو الموضـوع       ،ننااذهأ فال بد لنا أن نفصح عنما يدور في          ،النقاشية األستراتيجية اإلحصائية  

 أي إن األسـتراتيجية     ؟الرئيسي الذي مطلوب رسم األستراتيجية له أو هو موضوع ناتج من موضوع آخـر             

 وفي أحسن األحوال يمكـن      ،مكملة أو ناتجة لتلبية تنفيذ إستراتيجية أخرى      ستراتيجية  إاإلحصائية هي وليدة أو     

  .الحقاًأن نقول مالزمة إلستراتيجية أخرى كما سنرى 

 ،واألسبق هي األساس     للتنمية األقتصادية   والسياسيات التخطيطية  اتومن البديهي والمعروف بأن األستراتيجي    

 تؤدي إلى وضـع      بدورها  أوالً والتي  لخطط التنموية األقتصادية واألجتماعية   لعادة يكون وضع ستراتيجيات     و

  .ة العمل اإلحصائيإستراتيجيات ثانوية مالزمة أو مسبقة لها ومنها إستراتيجي

 حيث من األهداف التي تعمل علـى تحقيقهـا   ، واألنسانالفرد إن هدف الخطط التنموية هو   ،ومن المتفق علية  

األستراتيجيات التنموية الوطنية هو تحقيق الرفاهية األقتصادية واألجتماعية للفرد من خالل رسـم سياسـات               

 وتوفير كافة الخدمات    ،ورفع مستوى دخل الفرد   )  القومي رفع معدالت الدخل  (لتحقيق نمو في األقتصاد     محددة  

وإنطالقاً من هذه   . األجتماعية لتحقيق العيش اآلمن والرغيد وتحقيق بيئة معيشية خالقة وحرية للفرد والمجتمع           

 واضعي هذه الخطط أوالً إحتساب المؤشرات اإلحصائية للوقـوف           من الخطط واألستراتيجيات الوطنية يتطلب   

متـسقة وغيـر متحيـزة      قق األهداف الموضوعة، كما يتطلب األمر إعتماد مؤشرات إحصائية          على مدى تح  

أوالً لكي  وذلك   ،ق عليها ف إحتساب وتعاريف موحدة مت    قإعتماد معايير وطر  و ،وذات موثوقية ومتكاملة ودقيقة   

ها على مستوى المنطقـة     مكانية احتساب إل وثانياً ،يتم المقارنة على المستوى األقليمي أو على المستوى العالمي        

  . عبر السنواتالمحددةكمؤشرات شاملة للوقوف على التطور الحاصل خالل فترة األستراتيجية الزمنية 

تأسيساً لما ورد تأتي أهمية األستراتيجيات اإلحصائية الوطنية أو األقليميـة لتلبيـة مـستلزمات الخطـط                     

رسم هذه الخطط ومتابعة تحقيقها ومعالجة المعوقات أو الخلل         التنموية األقتصادية الوطنية واألقليمية من حيث       

 وذلك يشمل كافة القطاعات األقتـصادية واألجتماعيـة       . الذي يجابه التنفيذ لإلستراتيجيات الوطنية الموضوعة     
  .وممارسة المواطن لحقوقه وتأدية واجباته كهدف أساسي لوضع هذه الألستراتيجيات والبيئية والخدمية

                              
  مسقط– 2009 أكتوبر 7-5ورقة مقدمة لورشة عمل حول اإلستراتيجية اإلحصائية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي،  *
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ناك أي شئ جديد من حيث المفهوم والممارسة في رسم األستراتيجيات اإلحصائية ولو إن الكثيـر           لذلك ليس ه  

 وآمنت بضرورتها وعملت على وضعها، ولكن هناك        من الدول العربية قد تباينت في رسم هذه األستراتيجيات        

 مما أدى إلى    منهاني   في ذلك ويعود السبب لربما التخبط الذي تعيشه لظروف كثيرة تعا           تخلفتبعض الدول قد    

 ألسباب منها   الفشل في رسم سياسات تنموية محددة بعيدة ومتوسطة المدى وبالنتيجة لم تهتم للعملية اإلحصائية             

  .عدم توفر المستلزمات والدعم الالزم واألهتمام الكافي

 منهـا خطـط     بثـق الخليج العربية السبق في رسم سياساتها األقتصادية والتنموية والتـي أن          ولكن كان لدول    

سيقها على أساس ومعايير وتعاريف أقليمية ودوليـة        تنوأستراتيجيات وطنية إحصائية، فيما لو تم العمل على         

  .مجلس التعاون الخليجيإحصائية لمنطقة دول ، سيتم عن ذلك تحقيق إستراتيجية امتعارف عليه

يـات المطلوبـة فـي رسـم هـذه          بعد إن تم إرساء بعض المفاهيم العامة اآلن البد أن نتعـرض للمنهج                

  وال أريد أن أتطـرق إلـى كافـة         ،األستراتيجيات، وأنا سوف لن أتطرق إلى كافة المنهجيات التي هي عديدة          

  )1(مكونات األستراتيجيات اإلحصائية

واحد وهو موضوع الـنظم  ألن الموضوع سيخرج عن عنوان هذه الدراسة والذي هو محدد بموضوع منهجي       

  .، ودورها في األستراتيجيات اإلحصائية)Informatics systems(المعلوماتية

 ، والمنظمات الدولية واألقليميـة     الدول  معظم وع الشراكة الذي عملت عليه    شرم ب  العالم هتمت مؤخراً دول  إ    

 ، 2005 ، والثاني مؤتمر تـونس       2003 األول مؤتمر جنيف     وعقد مؤتمرين قمة دولية لمجتمع المعلومات     

المجتمـع  "  المنظمات الدولية واألقليمية على تنظيم وعقد المؤتمرات والورش التي تخص            عملت عدد من  كما  

  .في المجتمعات" النظم المعلوماتية" ولو أمعنا النظر لوجدنا إن الكالم يتمحور حول ، "المعلوماتي

والسجالت اإلدارية  مفهوم النظم المعلوماتية، اإلحصاءات الرسمية      ، سيتناول هذا البحث في أجزاءه الثالثة         

ألخير قبل التوصيات سيتم التطرق إلى       وفي الجزء ا   ،كمصدر أساسي لإلحصاءات وعالقتها بالنظم المعلوماتية     

ماهي األستراتيجيات اإلحصائية بداللة النظم المعلوماتية، ومن ثم األستنتاجات والتوصيات في رسم السياسات             

  . المعلوماتيمن وجهة نظر النظاماألستراتيجية اإلحصائية 

  

  النظم المعلوماتية وعالقتها بالعمل اإلحصائي
 واإلتصاالت  والذي يشمل عملية إستخدام تكنولوجيا المعلومات      )Informatics(نبدأ بمفهوم المعلوماتية    : أوالً

)ITC(               اقلهـا   من أجهزة حواسيب وشبكات وبرمجيات لغرض تنظـيم وخـزن المعلومـات ومعالجتهـا وتن

حافظة على أمنها وحمايتها وضمان إدامتها، هذا هو المفهوم العام الذي يتداخل به موضـوع               وإستخدامها والم 

المعلومات كأحد منتجات اإلحصاء وأجهزة وبرمجيات تكنولوجيا المعلومات للتعامل مع المعلومـات كبـديل              

ن  أ إذ. ريـة للسجالت اإلدارية واإلحصاءات التي تتولد نتيجة تعداد أو مسح أو عمـل إداري كـسجالت إدا               

 تستخدم كأدوات في تسيير أو تنفيذ       ،التقنيات الحديثة في بناء قواعد وبنوك المعلومات أو البيانات        إستخدام هذه   

ينتج عنها سجالت وقواعد معلومـات حاسـوبية        وعدد كبير من األعمال لدى الدوائر الرسمية وغير الرسمية          

  . التقليديةبدالً من السجالت اإلدارية الرسمية

                              
 2007 نوفمبر 13-10 عمان - األول المؤتمر اإلحصائي العربي–يوسف فالح ". بناء القدرات اإلحصائية في الدول العربية " )1(
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 ،)Systems(اآلن نتطرق بسرعة كذلك إلى مفهـوم الـنظم         أن تعرفنا بشكل سريع لمفهوم المعلوماتية،        بعد

والتي تعبر عن مجموعة من العالقات واألجراءات المتشابكة التي تهدف إلى تحقيق هدف أو أهـداف متفـق                  

ما المعالجـات فتـتم     وأ ، للنظام  مدخالت ومخرجات يتعامل معها المستخدم     عليها مسبقاً، وعادة ما تكون هناك     

  .تم وضعها لتحقيق األهداف المرجوهيداخلياً وفق آلية وبرمجيات 

 بأنها األنظمة التي تتعامل مع المعلومات والبيانـات آليـاً           ، األنظمة المعلوماتية   بأن من هنا يمكن أن نفهم        

ظم آلية بديلة للنظم األجرائيـة      وبمعنى آخر النظم المعلوماتية هي ن     . وعبر الشبكات لتحقيق أهداف مرجوة لها     

  . أو اليدويةالورقية أو األرتجالية

 Relational(النظم المعلوماتية هي مجموعة أنظمة للمعلومات تعتمد قواعد معلومات وبيانـات عالئقيـة   
Databases (ومتسقة) consistent (     إمكانيـة الـدخول   تـسهل حسب مواصفات وبرامجيات مـشتركة 

ـ ضمن مواصفات مشتركة وتستخدم برامجيات موحدة وم        وعادة تصمم هذه النظم    ،والتحاور فيما بينها   شابهة ت

  .في بناء تلك القواعد

 National Information(لذلك إهتمت عدد من الدول على المستوى الوطني من تأسيس جهة مركزيـة  
centers (          مكن وتساعد فـي    وظيفتها أن تخضع األنظمة المعلوماتية إلى مواصفات موحدة وأسس ومعايير ت

 وتأسيس مثل   ،الربط بين أنظمة المعلومات الوطنية، وقد بادرت عدد من الدول العربية في مثل هذه المشاريع              

 مع مـا   ولكن الزالت األنظمة المعلوماتية في الدول العربية هي في بدايتها إذا ما تم مقارنتها                ،هذه المؤسسات 

  .ة أو العالميةموجود في الدول األوربية وبعض الدول األسيوي

 ولكن لما توفر من قواعد      ،إن هدفنا من طرح هذه األنظمة ليس لما تحققه من إستخدامات مباشرة وخاصة                

 أصبحت البديل للسجالت اإلدارية القديمة أو الوثائق الورقية الموجودة في ملفات وخـزائن              ،معلومات وبيانات 

ي أن أشير إلى بعض من هـذه األنظمـة كأمثلـة، كأنظمـة              والبد ل .  والتي تتصف بالدقة والموثوقية    ،تقليدية

الوطني الموحد ومنح البطاقة الوطنية األلكترونيـة للفـرد ونظـام           السجالت المدنية للفرد أو المواطن والرقم       

أنظمة معلومات إجـازة    ،ودخول وخروج األجانب ومنح التأشيرات ومنح إجازة العمل لألجنبي ومنح اإلقامات          

 ونظام األستثمارات والـشركات بكافـة       ،مركبات، ونظام حيازة ملكية األراضي والعقارات     السوق وحيازة ال  

 واألنظمة الـصحية  ، وسجالت الزواج والطالق، وأنظمة المحاكم ، ونظام الضريبة  ،انواعها األنتاجية والخدمية  

ألنظمة التي نتكلم عنهـا     ذه بعض األمثلة ل   ه. ألخ....بكافة أنواعها   وأنظمة التعليم  ،وتسجيل الوفيات والوالدات  

 إلـى إيجـاد النظـام       دوراًلهذه األنظمة   فيما لو تم العمل عليها بشكل مخطط وبستراتيجية واضحة، فسيكون           

الذي سيكون أحد وأهم نتائجه هو توفير اإلحصاءات والمعلومـات والبيانـات            و  المطلوب المعلوماتي الوطني 

  .  والتي تتصف بالدقة والموثوقية والحداثةي القراروتدفقها بشكل آلي يخدم الجهات التخطيطية ومتخد

ومن هنا يأتي موضوع ضرورة إهتمام األجهزة اإلحصائية فـي توسـيع مفهـوم إسـتخدام تكنولوجيـا                      

 فـي أعمـال التعـدادات       افي عدم إقتصارها على إستخدام هذه التكنولوجي      و ،المعلومات في العمل اإلحصائي   

 وإنما في األخذ على عاتقها من العمل على أن تكون األجهـزة             ،فحسبوم فيها   إلحصائية التي تق  اوالمسوحات  

 وإلزام كافة أجهزة الدولة ضمن خطة معـدة         ،اإلحصائية مسؤولة عن وضع ورسم النظام المعلوماتي الوطني       

لنظم  تخدم الترابط والتكامل بين مختلف ا       مسبقاً  وحسب ضوابط تضعها   ،لمعلومات اآللية لمسبقة إلستخدام نظم    

المعلوماتية، إن بهذه العملية تضمن األجهزة اإلحصائية على مصدر مهم للحصول على بياناتها من المـصادر    
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أنظمة المعلومات النافذة لدى األجهزة الرسمية أو غيـر         الرئيسية لها والسجالت اإلدارية المعروفة هنا بقواعد        

  . )1( والتي تتصف بالدقة والموثوقية والشفافيةالرسمية

ولـم  .  العالم وبين العمل اإلحصائي    هترابط وثيق بين التطور التكنولوجي المعلوماتي الذي يشهد       إذن هناك      

يبقى المفهوم اإلحصائي ينحصر في إجراء التعدادات والمسوحات اإلحصائية من قبل األجهـزة اإلحـصائية               

وتنا إلى قيام األجهزة اإلحـصائية   وإن ذلك اليعني فقط دع    . المركزية أو المؤسسات الرسمية أو غير الرسمية      

 واألتصاالت في العمليات اإلحصائية من جمع وتحليل ونشر         بإستخدام األجهزة الحديثة لتكنولوجيا المعلومات    

وعلى كافـة    وإنما دعوتنا تشمل أكثر من ذلك، بحيث أن تعنى الدول بشكل أكثر منظماً             ،البيانات والمعلومات 

اتية متكاملة يخطط لها بشكل مركزي ويتم تنفيذها بشكل المركزي وضـمن            األصعدة في بناء منظومة معلوم    

  .مجيات بناء قواعد بيانات متناسقةمعايير وبر

عام وضمن المبادئ   بشكل    2     إن اإلستراتيجيات الوطنية اإلحصائية التي تم وضعها من قبل الدول العربية          

هجيات حديثة تعتمـد اسـتخدام أجهـزة تكنولوجيـا          ، قد أخذت بنظر االعتبار في اعتماد من       واألسس الدولية 

 التي  مجلس التعاون الخليجي  ، وخاصة في دول     المعلومات والتوسع باستخدامها في مراحل العمل اإلحصائي      

ولكن مـن   ) ITC( على التوسع في استخدام التقنيات الحديثة        ت، لقد أكدت هذه اإلستراتيجيا    )2(ا الدراسة شملته

 ومن خالل الدراسة يمكن االسـتنتاج بـأن اإلسـتراتيجيات           الكيفية واألسلوب، دون أن توضح بشكل محدد      

ترسـم الـسياقات أو     لم   إلى وضع ورسم إستراتيجية وطنية للنظم المعلوماتية و        تتطرقاإلحصائية العربية لم    

ية قـد   ولكن البد أن نشهد بأن جميع اإلسـتراتيجيات اإلحـصائ         . الهيكلية المطلوبة لتحقيق النظم المعلوماتية    

أشارت إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات في العمل اإلحصائي في أجهزتها اإلحصائية وتشير إلى مـا تـم                 

استحداثه من دوائر لتكنولوجيا المعلومات في أجهزتها وما وفرته أو ستوفره من هذه األجهزة فـي عملهـا                  

وكيفيـة اعتمادهـا    زة الدولة األخرى    اإلحصائي ولم تشير إلى كيفية النهوض في النظم المعلوماتية لدى أجه          

إحصائياً كمدخالت وكمخرجات من حيث الدقة والموثوقية  والشفافية ضمن المبادئ الدوليـة لإلحـصاءات               

       .)3(الرسمية

     

  

  

  

  

  

                              
، 4/11/2009-2 لبيبـا    -ورقة مقدمة إلى المؤتمر اإلحصائي العربي الثاني سرت       " اإلحصاءات الرسمية والسجالت اإلدارية    )1(

 دولة األمارات العربية–مأمون كساب ومحمد الباهي ،مركز الوطني لإلحصاء 
، قدمت  2009دراسة أعدها المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية، نيسان         " االستراتيجيات اإلحصائية في الدول العربية      " )2(

  2009- أيار -27 القاهرة –في المنتدى الرابع لتعزيز القدرات اإلحصائية العربية 
لح مـساعد    ليبيا، إعداد كمال صا    –ورقة مقدمة إلى المؤتمر اإلحصاء العربي الثاني في سرت          " اإلحصاءات الرسمية ومبادئها   ")3(

  مدير عام دائرة اإلحصاءات األردنية

 



5/9 

   

  اإلستراتيجية المعلوماتية
نفيـذ اإلسـتراتيجيات        كما أشرنا سابقاً بأن اإلستراتيجيات اإلحصائية هي وليدة لتلبية متطلبات وضع وت           

االقتصادية وخطط التنمية الوطنية، فإن اإلستراتيجيات المعلوماتية ليست لتلبـي متطلبـات اإلسـتراتيجيات              

 التطور التكنولوجي وتحقق المجتمعات المعلوماتي بسبب التطور الـسريع          نتيجةاإلحصائية فحسب وإنما هي     

فرضت نظم المعلومات وشبكاتها نفسها في كافـة        الحاصل في األدوات من أجهزة وشبكات وبرمجيات حيث         

حتى أصبحت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إحدى أهم مقومات التطور والنمـو           ميادين العمل والخدمات    

حدى أهم مقاييس التطور للمجتمعات، ومن هنا اهتمت المنظمات الدولية العتماد معايير ومؤشرات لقيـاس             أك

ولذلك يفترض بكافة الدول العربية االهتمام       .)2)(1(مدى استخدام المجتمعات لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت     

 ة والقيام بمسوح إحصائية سنوية استناداً     جهزتها اإلحصائية للقيام بهذه المهمة اإلحصائي     أباستحداث شعب في    

ولكـن البـد أن     . للدليل المشار إليه سابقاً لقياس مدى تقدم الدول في المنطقة بتحقيق التطور في هذا المجال              

 تقوم به المؤسسات لكي تقدم خدمات       أو ما نعترف بأن التطور في هذا المجال اليمكن أن يترك للذات والفرد            

اللهاث وراء المظاهر في تقليد بعض األنظمة المنفذة في الدول المتقدمة، ولكن فـي              ة أو   أفضل تحقيقاً للمنافس  

) ICT(نفس الوقت هناك مؤسسات خدمية ومالية وإدارية تعمل جاهدة في الـدول علـى اسـتخدام أجهـزة                   

مـات ال   إن وضع إستراتيجية وطنية لنظم المعلو     . وبرمجياتها لتقديم أفضل الخدمات بطرق اقتصادية وحديثة      

تتعارض وال تمنع من ما تقوم بها المؤسسات الرسمية أو باألخص المؤسسات الغير رسمية والشركات مـن                 

ولكن البد لنـا أن نقـوم أوالً بوصـف عـام للنظـام              . اعتماد هذه التقنيات الحديثة التي بدأت فرض نفسها       

  . المعلوماتي الوطني

مبني على أساس الرقم الـوطني       معلومات وطني للمواطنين        إن النظام المعلوماتي يشمل أوالً تكوين نظام      

لكل فرد في المجتمع  ويحتوي على المعلومات األساسية للمـواطن   )Identification number (التعريفي

يعتمد هذا الرقم الوطني في بقية األنظمة المعتمدة من دوائر أخرى مـثالً             و ،للسجل المدني للمواطن   والمكونة

اعتماد نظام مـستقل    كما يتطلب األمر    ). أي التأمين الصحي واالجتماعي للفرد    (االجتماعي  النظام الصحي و  

 أدناه أهم األنظمة المعلوماتية المفـروض        الثالثة للوافدين إلى الدولة من جنسيات مختلفة ونوضح في األشكال        

  .العمل على تنفيذها في أي دولة 

  

  

  

  

  

  

                              
 . ترجمة دكتور هالل البياتي2008 – منظمة االسكوا –كراس مؤشرات قياس استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  )1(
 – 2008 - المعهد العربي للتدريب والبحوث االحصائية–دليل احتساب مؤشرات استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  )2(

 .اعداد الدكتور هالل البياتي لحساب االسكوا
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 نظام العمالة

نظام 

المؤسسات 

 االنتاجية

نظام 

الشركات 

 والمؤسسات

نظام 

المؤسسات 

الخدمية

نظام 

المؤسسات 

التجارية

النظام 

 لضريبيا

نظام 

االستيراد 

والتصدير

 )2(شكل
  المنظومة الثانية

نظام 

 المحاكم

نظام الوالدات 

 توالوفيا

نظام 

 الوافدين

 انظمة
 التعليم

 انظمة المستشفيات

  النظام الصحي واالجتماعيذ

نظام 

 الزواج 

نظام المعلومات 

 للمواطن

 )1(شكل
 المنظومة األولى
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  )3(شكل 

  الثالثة ظومة المن

  

  

  

  

  

  

  
   

 من قبـل    الثالثة الموضحة أعاله تمثل النواة لألنظمة الرئيسية المطلوب تصميمها وتنفيذها         ات  إن المنظوم     

طبيعـة المعلومـات    (الدولة المختلفة وضمن معايير وأسس وضوابط محددة من الناحية اإلحصائية           مؤسسات  

أو من الناحية البرمجية في إستخدام اللغات الخاصة        ) ائية المعتمدة والبيانات الداخلة والتعاريف الدولية اإلحص    

  .بقواعد البيانات

الثالثة الواحدة مستقلة عن األخرى وذلك حسب طبيعة محور كـل           بالرغم من إننا قمنا بعزل المنظومات           

ـ                 ل منظومـة   منظومة ولكن هذا اليعني بأن كل منظومة هي منظومة مستقلة وهناك جهة مسؤولة عن تنفيذ ك

كل منظومة هناك قواسم مـشتركة خاصـة بهـا وكمـا إن     في ولكن تم ذلك إفتراضياً ولكن يمكن القول بأن         

 وخاصـة بالنـسبة للـرقم       ،الثالثة كذلك تشترك مع بعضها من خالل رموز ومدخالت ومكونات         المنظومات  

لربط بين كل نظام واآلخر مـن       وغيرها، وإن ا  والرقم الضريبي   أالتعريفي الموحد للمواطن، أو رمز العقار،       

  .خالل مدخالت ورموز وأرقام موحدة معتمدة من قبل األنظمة المختلفة

   كما يتضح بأن كل نظام أو لربما أكثر من نظام واحد في المنظومات الثالثة هي مسؤولية جهة أو مؤسسة                   

المؤسسات من تنفيـذ هـذه       وضع خطة متكاملة من قبل جهة مركزية تلزم هذه           وهذا يتطلب أو وزارة معينة،    

وقد أشرت في المقدمة من إن عدد من الدول العربية قد أسـست مراكـز وطنيـة للمعلومـات أو                    . األنظمة

، كما إن هناك دول أخرى قـد أسـست          المعلوماتية على سبل المثال وليس التحديد، العراق واألردن وغيرها        

علومات كما هو الحال في ليبيا على سبيل المثـال      دوائر لنظم وقواعد المعلومات ضمن هيئات سميت بهيئة الم        

وهناك أجهزة إحصائية سميت نفسها أجهزة إحصاء ومعلومات أو دوائر قواعد المعلومات أو أجهزة اإلحصاء               

المركزية وتكنولوجيا المعلومات، إن المشكلة ليس في التسمية ولكن باعتقادنا هناك تالزم وثيق في عـصرنا                

الحيازة  نظام

 للشركات

واألفراد

نظام الملكية 

 العقارية

نظام الحيازة 

 الزراعية

نظام حيازة 

سياقةال نظام إجازةالمساكناألراضي المركبات
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، وأصبح بالمنظور الحديث لمفهـوم اإلحـصاء        ) 1(المعلوماتية أو تكنولوجيا المعلومات   الحالي بين اإلحصاء و   

تالزم وثيق بالمعلوماتية واليمكن أن يفصل بين األثنين في مجاالت التطور النظري لعلم اإلحصاء أو الجانب                

  . التطبيقي والعملي لإلحصاء وهناك قناعات إليجاد تعاريق ومفاهيم جديدة لإلحصاء

 ، تهيئة القدرات اإلحصائية إال بتأهيلهم في مجال المعلوماتيـة والعكـس صـحيح             اليكتمل عن ذلك بأن     ونتج

  .)2(وهناك دعوات إلعادة النظر بالمناهج وأساليب التأهيل في أقسام اإلحصاء أو حتى إعادة تسمية هذه األقسام

والـيمن  ، 2005 وعمان   2003،ردن      إن كافة المنتديات اإلحصائية األربعة السابقة والتي عقدت في األ         

 أكدت على أهمية تعزيز القدرات اإلحصائية من خالل تأهيـل وإعـادة   2009 وأخيراً في مصر عام     2007

كمـا أكـدت    ، تأهيل وتدريب العاملين في األجهزة اإلحصائية العربية أو في دوائر ومؤسسات الدولة األخرى            

   .)4(-)3(هزة وبرمجيات تكنولوجيا المعلومات هذه المنتديات على أهمية توفير وأستخدام أج

    ومن خالل مراجعة سريعة لعدد من اإلستراتيجيات الوطنية للدول العربية كما أوضحتها الدراسة التي قام               

 ، يتضح إن مثل هذه األهداف تم إدراجها وتضمينها في اإلستراتيجيات ولكن لم تتـضح اآلليـة                  5بها المعهد   

لتحقيق ذلك بشكل دقيق، حبث يقصد ويفهم بأن المطلوب توفير أجهزة تكنولوجيـا             زمنية  واألسلوب والخطط ال  

 مانرى  اًالمعلومات وإستخدامها في المسوحات والتعدادات اإلحصائية وهذا موضوع ال خالف علية ولكن نادر            

كي تكون أحـد    المقصود هو إلزام أجهزة ومؤسسات الدولة إلدخال نظم المعلومات وقواعد المعلومات لديها ل            

  .أهم مصادر المعلومات والبيانات واإلحصائية

     مما تقدم نعتقد بأن األجهزة اإلحصائية المركزية يجب أن تغير من تسمياتها وأن تكون هيئات تحت مسمى                

وأن يسند لهذه الهيئة مهام التعدادات والمسوح اإلحصائية فـي          " هيئة اإلحصاءات ونظم المعلوماتية   " مثالً   آخر

ى دوائرها ومهمة النظم المعلوماتية الوطنية في دائرة أخرى وأن ال ينصب عملها المعلوماتي على بنـاء                 إحد

وربطهـا ضـمن    قواعد معلومات مركزية لديها وإنما قيادة مشاريع نظم المعلومات في كافة أجهزة الدولـة               

ـ        ) WAN(أو  ) LAN(شبكات معلومات    ذكورة وحـسب   وتخضع لضوابط مركزية تشرف عليها الهيئـة الم

كما البد أن تكون الهيئة مستقلة في عملها وال ترتبط          . معايير موحدة تضعها الهيئة كما تم اإلشارة لذلك سابقاً        

 وإبعاد أي هيمنة عليهـا      ،الً مالياً وإدارياً   ومن الضروري أن ترتبط بجهات عليا مع منحها إستقال         ،بأي وزارة 

  .للعمل اإلحصائي التي إعتمدتها األمم المتحدة العشرة  األساسيةوذلك بهدف تحقيق المبادئ

                              
(1) "Information Technology & Statistics" by Prof .Dr. Hilal Al-Bayyati , a paper was submitted and 
read in the 9th Islamic countries conference on statistical sciences (ICCS – IX), ShahAlam- Maysia 12-
14/ Dec.2007  
(2 ) Statistics and the Information Technology Age: An empirical view towards steering statistical Arabic 
educational" by Dr. Rafid s. Abdul razak, the 1st Arab Statistical Conference – Amman -. 12-13/ Nov. 
2007. 
   

هالل البياتي في المنتدى اإلحصائي العربي الرابع لتعزيز . ورقة مقدمة من د" حصائيين العربمداخل وإحتياجات تدريب اإل ")3 (

  2009أيار 29 -27القاهرة ، القدرات اإلحصائية العربية
  نوفمبر 13-12،  األردن   -يوسف فالح، المؤتمر اإلحصائي العربي األول، عمان      " بناء القدرات اإلحصائية في الدول العربية       " )4( 

2007.  
دراسة اعدها المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية، قدمت في المنتدى " اإلستراتيجيات اإلحصائية الوطنية العربية)5(

  27/5/2009 القاهرة –اإلحصائي العربي الرابع 
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معلوماتيـة      في حالة توفير هذه الهيكلية المؤسسية يمكن في مثل هذه الحالة وضع إستراتيجية إحـصائية                

 وتقتصر األعمال اإلحصائية على المسوحات العينية التي تتطلب التفاصيل      ،يتضمن نظام معلوماتي وطني للبلد    

ظومات المعلوماتية، أما التعدادات السكانية في حالة قيام النظام المعلوماتي يصبح عمله أكثر             التي التوفرها المن  

 مؤشرات لتحديث اإلطار وحصر المساكن وأما بقية المعلومـات التـي تجمـع    10-5 اليتعدى    حيث إختزاالً

  . من السكان% 15في أحسن األحوال عن  من السكان اليزيد عن طريق عينةبالتعدادات حالياً فيتم جمعها 

  

   التوصيات
 لإلحـصاء    وطنية إعادة النظر بالتسميات التي تطلق على األجهزة والدوائر اإلحصائية وجعلها هيئات           -1

  .والمعلوماتية وإعادة النظر بإرتباط هذه الهيئات ومنحها األستقالل المالي واإلداري

  

ة الوطنية لإلحـصاء والمعلوماتيـة   تشكيل دائرة أو مركز وطني للنظام المعلوماتي تكون ضمن الهيئ          -2

أعاله وتكون مهمة هذه الدائرة وضع المعـايير واألسـس والمفـاهيم للـنظم              ) 1(المشار اليها في    

 وأن تكون أحدى أهـم مـصادر        ،المعلوماتية في الدولة واإلشراف على تنفيذها وترابطها وحمايتها       

ولـيس  هيئة عملية النـشر للمعلومـات        ويكون من مهام ال    ،للبيانات والمعلومات على مستوى الدولة    

  .للجهات المختلفة

تتالزم اإلستراتيجية الوطنية لإلحصاء مع اإلستراتيجية الوطنية لنظم المعلومات وتصدر          ضرورة أن    -3

ستراتيجية واحدة ثم يتم ترجمتها إلى برامج عمل سنويةعلى مدى خمس سنوات أو أكثر لتنفيذ نظم                أك

  .شكال الثالثة السابقةالمعلومات المشار إليها في األ

التأكيد على عملية إعادة تأهيل وتدريب العاملين في اإلحصاء مع إعادة النظـر بمنـاهج التـدريب                  -4

 بين اإلحصاء وتكنولوجيا المعلومـات      يمزجوالتأهيل في كافة المؤسسات التعليمية أو التدريبية لكي         

 الغرض وأن يفصل باب خـاص       المعدة لهذا وحسب التوصيات التي خرجت بها عدد من الدراسات         

  .بهذا الموضوع في اإلستراتيجيات الوطنية لإلحصاء

، خـالل فتـرة    المطلوب من أجهزة الدولـة تنفيـذها   المعلوماتية    وضع برنامج زمني لكافة األنظمة          -5

 الموضوعة وعلى أن يؤخذ بنظر األعتبارر التنفيذ الالمركزي ولكن ضـمن المعـايير              اإلستراتيجية

  . من قبل الهيئة الوطنية لإلحصاء والمعلوماتيةة الموضوعةالموحد

   

  

                                                                                

                                                                                


