النظم المعلوماتية

*

واألستراتيجيات اإلحصائية

األستاذ الدكتور هالل عبود البياتي
مدير عام المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية
المقدمة
إن األستراتيجية بمفهومها العاام تعياي رسام ووااس السياسااا العاماة ىاي احادا مجااوا العمال و اصاة التاي
تعيااي باألهااداب البعياادة والمتوسا ة الماادا التااي يااتم واااعها ماان اباال وااااعي و ارساامي السياساااا لتحقيااأ دهااداب
محددة.

ولما يتكلم هيا عن األستراتيجية الو يية دو القومية دو األاليمية لمواوع معين ،ىال باد لياا دن يفصان عيماا يادور
ىي دذهاييا ،هل إن اإلحصاء هو المواوع الرئيسي الذي م لاوب رسام األساتراتيجية لا دو هاو موااوع ياات مان

مواااوع ر اار؟ دي إن األسااتراتيجية اإلحصااائية هااي ولياادة دو إسااتراتيجية مكملااة دو ياتجااة لتلبيااة تيفيااذ إسااتراتيجية
د را ،وىي دحسن األحوال يمكن دن يقول مالزمة إلستراتيجية د را كما سيرا وحقاً.
وماان البااديهي والمعااروب بااان األسااتراتيجياا والسياسااياا الت

وع ااادة يك ااون وا ااس س ااتراتيجياا لل

واألساابأ،

ي يااة للتيميااة األاتصااادية هااي األسااا

ا ا التيموي ااة األاتص ااادية واألجتماعي ااة دووً والت ااي ب اادورها تا ا دي إلا ا وا ااس

إستراتيجياا ثايوية مالزمة دو مسبقة لها وميها إستراتيجية العمل اإلحصائي.
وماان المتفااأ عليااة ،إن هاادب ال

ا التيمويااة هااو الفاارد واأليسااان ،حيااث ماان األهااداب التااي تعماال عل ا تحقيقهااا

األستراتيجياا التيموية الو يية هو تحقيأ الرىاهية األاتصادية واألجتماعية للفارد مان االل رسام سياسااا محاددة

لتحقي ااأ يم ااو ى ااي األاتص اااد رى ااس مع اادوا ال ااد ل الق ااومي ورى ااس مس ااتوا د اال الف اارد ،وت ااوىير كاى ااة ال اادماا
األجتماعيااة لتحقيااأ العااي
ال

الماان والرييااد وتحقيااأ بيئااة معي ااية الاااة وحريااة للفاارد والمجتمااس .واي الاااً ماان هااذ

واألستراتيجياا الو يية يت لب مان واااعي هاذ ال

ا دووً إحتسااب الم اراا اإلحصاائية عبار سلسالة

زميياة للوااوب علا مادا تحقاأ األهاداب الموااوعة ،كمااا يت لاب األمار إعتمااد م اراا إحصاائية متساقة ويياار

متحيازة ومتكاملاة ودايقاة وذاا موثوايااة ،واعتمااد معاايير و اارأ إحتسااب وتعااريب موحاادة متفاأ عليهاا ،وذلا دووً
لكي يتم المقارية عل المستوا األاليمي دو عل المستوا العالمي ،وثايياً إلمكايية احتسابها عل مساتوا المي قاة

كم راا املة للواوب عل الت ور الحاصل الل ىترة األستراتيجية الزميية المحددة عبر السيواا.
تاسيساً لماا ورد تااتي دهمياة األساتراتيجياا اإلحصاائية الو يياة دو األاليمياة لتلبياة مساتلزماا ال

األاتصااادية الو ييااة واألاليميااة ماان حيااث رساام هااذ ال

ا التيموياة

ا ومتابعااة تحقيقهااا ومعالجااة المعوااااا دو ميااا أ ال لاال

الااذي يجابا ا التيفي ااذ لاس ااتراتيجياا الو ييااة الموا ااوعة .وذل ا ي اامل كاىااة الق اع اااا األاتصااادية واألجتماعي ااة

والبيئية وال دمية وكاىة المجاوا التي تعيي وممارسة الموا ن لحقواا وتادياة واجباتا كهادب دساساي لوااس هاذ
الألستراتيجياا.
*

وراة مقدمة لور ة عمل حول اإلستراتيجية اإلحصائية الموحدة لدول مجل
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لذل لي

هيا دي ئ جديد من حيث المفهوم والممارسة ىي رسم األستراتيجياا اإلحصائية ولاو إن الكثيار مان

الدول العربية اد تباييا ىي رسام هاذ األساتراتيجياا ورمياا باارورتها وعملاا علا وااعها ،ولكان هياا بعا
الدول اد ت لفا ىي ذل ويعود السابب لربماا الت اب الاذي تعي ا لكاروب كثيارة تعاايي ميهاا مماا ددا إلا الف ال
ىي رسام سياسااا تيموياة محاددة بعيادة ومتوسا ة المادا وباليتيجاة لام تهاتم للعملياة اإلحصاائية ألساباب ميهاا عادم

توىر المستلزماا والدعم الالزم واألهتمام الكاىي.
بع ا ااد إن ت ا اام إرس ا اااء بعا ا ا

المف ا اااهيم العام ا ااة الن وب ا ااد دن يتع ا اار

للميهجي ا اااا الم لوب ا ااة ى ا ااي رس ا اام ه ا ااذ

األستراتيجياا ،وديا سوب لن دت رأ إل كاىة الميهجياا التي هاي عديادة ،وو درياد دن دت ارأ إلا كاىاة مكويااا
األستراتيجياا اإلحصائية

1

 ،ألن الموااوع ساي رع عان عياوان هاذ الد ارساة والاذي هاو محادد بموااوع ميهجاي

واحد وهو مواوع اليكم المعلوماتية  ، Informatics systemsودورها ىي األستراتيجياا اإلحصائية.
إهتما م اًر دول العالم بم روع ال راكة الذي عملا علي معكم الادول والميكمااا الدولياة واألاليمياة ،وعقاد

م تمرين امة دولية لمجتمس المعلوماا األول م تمر جييب  ، 3002والثاايي ما تمر تاوي

 ، 3002كماا عملاا

عدد من الميكماا الدولية واألاليمية عل تيكيم وعقد الم تمراا والور التي ت ص " المجتمس المعلوماتي" ,ولو
دمعيا اليكر لوجديا إن الكالم يتمحور حول " اليكم المعلوماتية" ىي المجتمعاا.
ساايتياول هااذا البحااث ىااي دجازاء الثالثااة ,مفهااوم الاايكم المعلوماتيااة ،اإلحصاااءاا الرساامية والسااجالا اإلداريااة

كمصدر دساسي لاحصاءاا وعالاتهاا بااليكم المعلوماتياة ،وىاي الجازء األ يار ابال التوصاياا سايتم الت ارأ إلا
ماااهي األسااتراتيجياا اإلحصااائية بدولااة الاايكم المعلوماتيااة ،وماان ثاام األسااتيتاجاا والتوصااياا ىااي رساام السياساااا

األستراتيجية اإلحصائية من وجهة يكر اليكام المعلوماتي.

النظم المعلوماتية وعالقتها بالعمل اإلحصائي

أولا :يباادد بمفهااوم المعلوماتيااة  Informaticsوالااذي ي اامل عمليااة إساات دام تكيولوجيااا المعلوماااا واإلتصاااوا
 ITCماان دجهازة حواساايب و اابكاا وبرمجياااا لواار

تيكاايم و اازن المعلوماااا ومعالجتهااا وتياالهااا واساات دامها

والمحاىكة عل دميها وحمايتها وامان إدامتها ،هذا هو المفهوم العام الذي يتدا ل ب موااوع المعلومااا كاحاد
ميتج اااا اإلحص اااء ودجها ازة وبرمجي اااا تكيولوجي ااا المعلوم اااا للتعام اال م ااس المعلوم اااا كب ااديل للس ااجالا اإلداري ااة
اليدوي ااة واإلحص اااءاا الت ااي تتول ااد يتيج ااة تع ااداد دو مس اان دو عم اال إداري كس ااجالا إداري ااة .إذ دن إس اات دام ه ااذ

التقيياا الحديثة ىي بياء اواعد وبيو المعلوماا دو البياياا ،تسات دم كاادواا ىاي تسايير دو تيفياذ عادد كبيار مان

األعماال لاادا الاادوائر الرساامية ويياار الرساامية ويياات عيهااا سااجالا واواعااد معلوماااا حاسااوبية باادوً ماان السااجالا

اإلدارية الرسمية التقليدية.

بعد دن تعرىيا ب كل سريس لمفهاوم المعلوماتياة ،الن يت ارأ بسارعة كاذل إلا مفهاوم الايكم  ، Systemsوالتاي
تعباار عاان مجموعااة ماان العالااااا واألج اراءاا المت ااابكة التااي تهاادب إل ا تحقيااأ هاادب دو دهااداب متفااأ عليهااا

مسبقاً ،وعادة ما تكون هيا مد الا وم رجاا يتعامل معها المست دم لليكام ،ودما المعالجااا ىتاتم دا ليااً وىاأ
رلية وبرمجياا يتم واعها لتحقيأ األهداب المرجو .
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من هيا يمكن دن يفهم بان األيكمة المعلوماتية ،بايها األيكمة التي تتعامل مس المعلوماا والبياياا رلياً وعبر

ال بكاا لتحقيأ دهداب مرجوة لها .وبمعي ر ر اليكم المعلوماتية هي يكم رلية بديلاة للايكم األجرائياة الوراياة دو
األرتجالية دو اليدوية.

الاايكم المعلوماتيااة ه ااي مجموعااة ديكمااة للمعلوماااا تعتمااد اواعااد معلوماااا وبياياااا عالئقيااة

Relational

 Databasesومتسقة  consistentحسب مواصفاا وبرامجيااا م اتركة تساهل إمكايياة الاد ول والتحااور
ىيما بييها ،وعادة تصامم هاذ الايكم اامن مواصافاا م اتركة وتسات دم برامجيااا موحادة ومت اابهة ىاي بيااء تلا
القواعد.

لااذل إهتمااا عاادد ماان الاادول علا المسااتوا الااو يي ماان تاسااي

جهااة مركزيااة

National Information

 centersوكيفتهااا دن ت اااس األيكمااة المعلوماتيااة إل ا مواصاافاا موحاادة ودس ا

ومعااايير تمكاان وتساااعد ىااي

الرب بين ديكمة المعلوماا الو يية ،واد بادرا عدد من الدول العربية ىي مثل هذ الم اريس ،وتاسي

مثل هذ

الم سساا ،ولكن وزالا األيكمة المعلوماتية ىي الادول العربياة هاي ىاي بادايتها إذا ماا تام مقاريتهاا ماس ماا موجاود
ىي الدول األوربية وبع

الدول األسيوية دو العالمية.

إن هادىيا مان ارح هاذ األيكماة لاي

لماا تحققا مان إسات داماا مبا ارة و اصاة ،ولكان لماا تاوىر مان اواعاد

معلوماااا وبياياااا ،دصاابحا البااديل للسااجالا اإلداريااة القديمااة دو الوثااائأ الورايااة الموجااودة ىااي ملفاااا و ازائن
تقليديااة ،كمااا ايهااا تتصااب بالداااة والموثوايااة .ووبااد لااي دن د ااير إل ا بع ا

ماان هااذ األيكمااة كامثلااة ،كايكمااة

السااجالا المدييااة للفاارد دو الماوا ن والاارام الااو يي الموحااد ومااين الب ااااة الو ييااة األلكتروييااة للفاارد ويكااام د ااول

و روع األجايب ومين التا يراا ومين إجازة العمل لألجيبي ومين اإلااماا،وديكمة معلوماا إجازة السوأ وحياازة
المركبا اااا ،ويكا ااام حيا ااازة ملكيا ااة األ اراا ااي والعقا اااراا ،ويكا ااام األسا ااتثماراا وال ا ااركاا بكاىا ااة ايواعها ااا األيتاجيا ااة
وال دميااة ،ويكااام الا اريبة ،وديكمااة المحاااكم ،وسااجالا الاازواع وال ااالأ ،واأليكمااة الصااحية وتسااجيل الوىياااا
والااووداا ،وديكمااة التعلاايم بكاىااة ديواعهااا وديكمااة اوس ااتيراد والتص اادير الكم ااار
لأليكمة التي يتكلم عيها ىيما لو تم العمل عليهاا ب اكل م

...دلااه .هااذ بعا ا

األمثل ااة

ا وبساتراتيجية واااحة ،ىسايكون لهاذ األيكماة دو اًر

إل إيجاد اليكام المعلوماتي الو يي الم لوب والذي سيكون دحد ودهم يتائج هو تاوىير اإلحصااءاا والمعلومااا
والبياياا وتدىقها ب كل رلي ي دم الجهاا الت

ي ية ومت دي القرار والتي تتصب بالداة والموثواية والحداثة.

ومن هيا ياتي مواوع ارورة إهتمام األجهزة اإلحصائية ىي توسيس مفهوم إست دام تكيولوجيا المعلومااا ىاي
العمل اإلحصائي ،وىي عدم إاتصارها عل إست دام هذ التكيولوجيا ىي دعمال التعداداا والمسوحاا اإلحصائية

التي تقوم ىيها دا ل دجهزتها ىحسب ،وايما ىي األ اذ علا عاتقهاا مان العمال علا دن تكاون األجهازة اإلحصاائية
مس ولة عن واس ورسم اليكام المعلوماتي الو يي ،والزام كاىة دجهازة الدولاة اامن

اة معادة مسابقة إلسات دام

يكام للمعلوماااا الليااة ،وحسااب ااواب تاااعها مساابقاً ت ادم التاراب والتكاماال بااين م تلااب الاايكم المعلوماتيااة .إن
بهااذ العمليااة تااامن األجه ازة اإلحصااائية عل ا مصاادر مهاام للحصااول عل ا بياياتهااا ماان المصااادر الرئيسااية لهااا

والسااجالا اإلداريااة المعروىااة هيااا بقواعااد ديكمااة المعلوماااا الياىااذة لاادا األجه ازة الرساامية دو يياار الرساامية والتااي
تتصب بالداة والموثواية وال فاىية
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1

.

اإلحصاءاا الرسمية والسجالا اإلدارية" وراة مقدمة إل الما تمر اإلحصاائي العرباي الثاايي سارا -لبيباا  ،3002/11/4-3ماامون
كساب ومحمد الباهي ،مركز الو يي لاحصاء –دولة األماراا العربية.
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إذن هيااا ت اراب وثيااأ بااين الت ااور التكيولااوجي المعلوماااتي الااذي ي ااهد العااالم وبااين العماال اإلحصااائي .ولاام
يبقا ا المفهااوم اإلحصااائي ييحصاار ى ااي إجااراء التعااداداا والمسااوحاا اإلحص ااائية ماان اباال األجها ازة اإلحصااائية
المركزيااة دو الم سساااا الرساامية دو يياار الرساامية .وان ذل ا ويعيااي ىق ا دعوتيااا إل ا ايااام األجه ازة اإلحصااائية

بإساات دام األجهازة الحديثااة لتكيولوجيااا المعلوماااا واألتصاااوا ىااي العملياااا اإلحصااائية ماان جمااس وتحلياال وي اار
البياياااا والمعلوماااا ،وايمااا دعوتيااا ت اامل دكثاار ماان ذلا  ،بحيااث دن تعيا الاادول ب ااكل دكثاار ميكمااً وعلا كاىااة
األصااعدة ىااي بياااء ميكومااة معلوماتيااة متكاملااة ي

ا لهااا ب ااكل مركاازي ويااتم تيفيااذها ب ااكل ومركاازي وااامن

معايير وبرمجياا بياء اواعد بياياا متياسقة.

إن اإلستراتيجياا الو يية اإلحصائية التي تام وااعها مان ابال الادول العربياة

واألس

3

ب اكل عاام واامن المبااد

الدولية  ،اد د ذا بيكر اوعتبار ىي اعتماد ميهجياا حديثة تعتمد است دام دجهزة تكيولوجياا المعلومااا

والتوسااس باساات دامها ىااي م ارحاال العماال اإلحصااائي ،لقااد دكاادا هااذ اإلسااتراتيجياا عل ا التوسااس ىااي اساات دام
التقيياااا الحديثااة  ITCولكاان ماان دون دن توااان ب ااكل محاادد الكيفيااة واألساالوب ،وماان ااالل الد ارسااة يمكاان
اوستيتاع بان اإلستراتيجياا اإلحصائية العربية لام تت ارأ إلا وااس ورسام إساتراتيجية و يياة للايكم المعلوماتياة

ولم ترسم السياااا دو الهيكلية الم لوبة لتحقيأ اليكم المعلوماتية .ولكن وبد دن ي اهد باان جمياس اإلساتراتيجياا
اإلحصااائية اااد د ااارا إلا اساات دام تكيولوجيااا المعلوماااا ىااي العماال اإلحصااائي ىااي دجهزتهااا اإلحصااائية وت ااير
إل ما تم استحداث من دوائر لتكيولوجيا المعلوماا ىي دجهزتها وما وىرت دو ستوىر من هذ األجهزة ىي عملهاا
اإلحصااائي ولاام ت ااير إل ا كيفيااة اليهااو

ىااي الاايكم المعلوماتيااة لاادا دجه ازة الدولااة األ اارا وكيفيااة اعتمادهااا

إحص ااائياً كم ااد الا وكم رج اااا م اان حي ااث الدا ااة والموثواي ااة وال اافاىية ا اامن المب اااد الدولي ااة لاحص اااءاا

الرسمية

2

.

اإلستراتيجية المعلوماتية
كم ااا د ا اريا س ااابقاً ب ااان اإلس ااتراتيجياا اإلحص ااائية ه ااي ولي اادة لتلبي ااة مت لب اااا وا ااس وتيفي ااذ اإلس ااتراتيجياا

اواتصا ااادية و ا ا التيميا ااة الو ييا ااة ،ىا ااإن اإلسا ااتراتيجياا المعلوماتيا ااة ليسا ااا لتلبا ااي مت لبا اااا اإلسا ااتراتيجياا
اإلحصااائية ىحسااب وايمااا هااي يتيجااة الت ااور التكيولااوجي وتحقااأ المجتمعاااا المعلوماااتي بساابب الت ااور الس اريس
9

"اوستراتيجياا اإلحصائية ىي الدول العربية " د ارساة دعادها المعهاد العرباي للتادريب والبحاوث اإلحصاائية ،ييساان  ،3002اادما ىاي
الميتدا الرابس لتعزيز القدراا اإلحصائية العربية – القاهرة  -32ديار 3002-

1

"اإلحصاءاا الرسمية ومبادئها" وراة مقدمة إل الم تمر اإلحصاء العربي الثايي ىاي سارا – ليبياا ،إعاداد كماال صاالن مسااعد مادير
عام دائرة اإلحصاءاا األرديية
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الحاصاال ىااي األدواا ماان دجه ازة و اابكاا وبرمجياااا حيااث ىراااا يكاام المعلوماااا و ابكاتها يفسااها ىااي كاىااة
ميااادين العماال وال اادماا حت ا دصاابحا تكيولوجيااا المعلوماااا واوتصاااوا إحاادا دهاام مقوماااا الت ااور واليمااو
كاحاادا دهاام مقااايي

الت ااور للمجتمعاااا ،وماان هيااا اهتمااا الميكماااا الدوليااة وعتماااد معااايير وم اراا لقيااا

مادا اساات دام المجتمعاااا لتكيولوجيااا المعلوماااا واوتصاااوا

.3 1

ولاذل يفتاار

بكاىااة الاادول العربيااة اوهتمااام

باساتحداث ااعب ىااي دجهزتهااا اإلحصااائية للقيااام بهااذ المهمااة اإلحصااائية والقيااام بمسااوح إحصااائية ساايوية اسااتياداً
للاادليل الم ااار إليا سااابقاً لقيااا

ماادا تقاادم الاادول ىااي المي قااة بتحقيااأ الت ااور ىااي هااذا المجااال .ولكاان وبااد دن

يعتارب بااان الت اور ىااي هاذا المجااال ويمكاان دن يتار للااذاا والفارد دو مااا تقااوم با الم سساااا لكاي تقاادم اادماا

دىاال تحقيقااً للمياىسااة دو اللهااث وراء المكاااهر ىاي تقلياد بعا

يفا ا

األيكماة الميفااذة ىاي الادول المتقدمااة ،ولكان ىااي

الوا ااا هي ااا م سس اااا دميا ااة ومالي ااة واداري ااة تعم اال جاه اادة ىا ااي ال اادول علا ا اس اات دام دجه ا ازة ICT

وبرمجياتهااا لتقااديم دىااال ال اادماا ب اارأ ااتصااادية وحديثااة .إن واااس إسااتراتيجية و ييااة لاايكم المعلوماااا و
وو تميس من ما تقوم بها الم سساا الرسمية دو باأل ص الم سساا الوير رسمية وال ركاا مان اعتمااد

تتعار

ه ااذ التقيي اااا الحديث ااة الت ااي ب ااددا ى اار

الو يي.

يفس ااها .ولك اان وب ااد لي ااا دن يق ااوم دووً بوص ااب ع ااام لليك ااام المعلوم اااتي

إن اليكااام المعلوماااتي ي اامل دووً تكااوين يكااام معلوماااا و يااي للم اوا يين مبيااي عل ا دسااا

الاارام الااو يي

التعريفاي  Identification numberلكاال ىارد ىااي المجتمااس ويحتااوي علا المعلوماااا األساسااية للماوا ن
والمكويااة للسااجل المااديي للم اوا ن ،ويعتمااد هااذا ال ارام الااو يي ىااي بقيااة األيكمااة المعتماادة ماان دوائاار د اارا مااثالً
اليكااام الصااحي واوجتماااعي دي التااامين الصااحي واوجتماااعي للفاارد  .كمااا يت لااب األماار اعتماااد يكااام مسااتقل
للواىاادين إلا الدولااة ماان جيسااياا م تلفااة ويوااان ىااي األ ااكال الثالثااة دديااا دهاام األيكمااة المعلوماتيااة المفاارو
العمل عل تيفيذها ىي دي دولة .

شكل ()1

المنظومة األولى

يكام الووداا

م راا ايا

والوىياا

است دام تكيولوجيا المعلوماا واوتصاوا – ميكمة اوسكوا –  9002ترجمة دكتور هالل البياتي.

1

ك ار

9

دليل احتساب م راا است دام تكيولوجيا المعلوماا واوتصاوا – المعهد العربي للتدريب والبحوث اوحصائية – 9002 -اعداد
ايكمة المست فياا

الدكتور هالل البياتي لحساب اوسكوا.
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ايكمة

التعليم

يكام المعلوماا
للموا ن

ذاليكام الصحي واوجتماعي

شكل ()2

المنظومة الثانية
يكام

يكام

يكام

الم سساا

الم سساا

ال ركاا

ال دمية

اويتاجية

والم سساا

يكام العمالة

يكام الم سساا
التجارية و
ال دمية
يكام

اليكام

اوستيراد

الاريبي

والتصدير
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شكل ()3

المنظومة الثالثة
يكام الحيازة

يكام الملكية

لل ركاا

العقارية والسكن

األرااي

يكام الحيازة
الزراعية

واألىراد

المساكن

يكام حيازة

يكام إجازة السيااة

المركباا

شكل رقم ()4

المنظومة الرابعة
يكام
العمالة

يكام الواىدين

يكام

يكام تا يراا

اوجايب

اواامة

يكام
الفيادأ

يكام يقا
الحدود

الد ول

يكام
السياحة

إن الميكوما ااا اوربعا اة الموا ااحة دع ااال تمث اال اليا اواة لأليكم ااة الرئيس ااية الم ل ااوب تص ااميمها وتيفي ااذها م اان اب اال
م سساااا الدولااة الم تلفااة وااامن معااايير ودس ا

وا اواب محااددة ماان الياحيااة اإلحص ااائية
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بيعااة المعلوماااا

والبياياااا الدا لااة والتعاااريب الدوليااة اإلحصااائية المعتماادة دو ماان الياحيااة البرمجيااة ىااي إساات دام اللواااا ال اصااة
بقواعد البياياا.
بااالريم ماان إييااا اميااا بعاازل الميكوماااا اوربع اة الواحاادة مسااتقلة عاان األ اارا وذل ا حسااب بيعااة محااور كاال

ميكومااة ولكاان هااذا ويعيااي بااان كاال ميكومااة هااي ميكومااة مسااتقلة ب ااكل تااام وربمااا كااان اصااديا بااان هيااا جهااة
مس ا ولة عاان تيفيااذ كاال ميكومااة  ،ولكاان تاام ذل ا إىت اراااياً ولكاان يمكاان القااول بااان ىااي كاال ميكومااة هيااا اواساام
م تركة اصة بها وكما إن الميكومااا اوربعاة كاذل ت اتر ماس بعااها مان االل رماوز وماد الا ومكويااا،

و اصة باليسبة للرام التعريفي الموحد للماوا ن دو اوجيباي ،دو رماز العقاار ،دوالارام الااريبي وييرهاا ،وان الارب
بين كل يكام وال ر من الل مد الا ورموز ودراام موحدة معتمدة من ابل األيكمة الم تلفة.

كما يتان بان كل يكام دو لربماا دكثار مان يكاام واحاد ىاي الميكومااا اوربعاة هاي مسا ولية جهاة دو م سساة
دو و ازرة معييااة ،وهااذا يت لااب واااس

ااة متكاملااة ماان اباال جهااة مركزيااة تلاازم ه ااذ الم سس اااا ماان تيفيااذ هااذ

األيكمة .واد د را ىي المقدمة من إن عدد من الدول العربية اد دسسا مراكز و يياة للمعلومااا دو المعلوماتياة

عل سبل المثال ولي

التحدياد ،العاراأ واألردن وييرهاا ،كماا إن هياا دول د ارا ااد دسساا دوائار لايكم واواعاد

المعلوم اااا ا اامن هيئ اااا س ااميا بهيئ ااة المعلوم اااا كم ااا ه ااو الح ااال ى ااي ليبي ااا علا ا س اابيل المث ااال وهي ااا دجها ازة
إحص ااائية سا ااميا يفسا ااها دجه ا ازة إحصا اااء ومعلوما اااا دو دوائ اار اواعا ااد المعلوما اااا دو دجه ا ازة اإلحصا اااء المركزيا ااة
وتكيولوجيااا المعلوماااا ،إن الم ااكلة لااي

ىااي التساامية ولكاان باعتقاديااا هيااا تااالزم وثيااأ ىااي عصاريا الحااالي بااين

اإلحص اااء والمعلوماتي ااة دو تكيولوجي ااا المعلوم اااا  ،ودص اابن ب ااالميكور الح ااديث لمفه ااوم اإلحص اااء ت ااالزم وثي ااأ
1

بالمعلوماتيااة وويمكاان دن يفصاال بااين األثيااين ىااي مجاااوا الت ااور اليكااري لعلاام اإلحصاااء دو الجاي اب الت بيقااي

والعملي لاحصاء وهيا اياعاا إليجاد تعاريأ ومفاهيم جديدة لاحصاء.
ويت عن ذل بان ويكتمل تهيئة القدراا اإلحصاائية إو بتااهيلهم ىاي مجاال المعلوماتياة والعكا

صاحين ،وهياا

دعواا إلعادة اليكر بالمياه ودساليب التاهيل ىي داسام اإلحصاء دو حت إعادة تسمية هذ األاسام .
2

وعم ااان  ,3002وال اايمن
إن كاى ااة الميت اادياا اإلحص ااائية األربع ااة الس ااابقة والت ااي عق اادا ى ااي األردن ُ 3002,
 3002ود ي اًر ىي مصر عام  3002دكدا عل دهمية تعزيز القدراا اإلحصائية من الل تاهيال واعاادة تاهيال
وتدريب العاملين ىي األجهزة اإلحصائية العربية دو ىي دوائر وم سساا الدولة األ را ,كما دكدا هذ الميتادياا
عل دهمية توىير ودست دام دجهزة وبرمجياا تكيولوجيا المعلوماا
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)(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 1214/ 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.
1

"مدا ل واحتياجاا تدريب اإلحصائيين العرب" وراة مقدمة من د .هالل البياتي ىي الميتدا اإلحصائي العربي الرابس لتعزيز

القدراا اإلحصائية العربية ,القاهرة 92 -97ديار 9002
4

"بياااء القاادراا اإلحصااائية ىااي الاادول العربيااة " يوسااب ىااالح ،الم ا تمر اإلحصااائي العربااي األول ،عمااان -األردن  11-19 ,يااوىمبر

. 9007
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ومن الل مراجعة سريعة لعدد من اإلستراتيجياا الو يية للدول العربياة كماا دوااحتها الد ارساة التاي ااام بهاا
المعه ااد العرب ااي للت اادريب والبح ااوث اوحص ااائية

1

اإلستراتيجياا ولكن لم تتان اللية واألسلوب وال

 ،يتا اان إن مث اال هاااذ األه ااداب ت اام إدراجها ااا وتا اامييها ىاااي
الزميية لتحقياأ ذلا ب اكل داياأ ،حباث يقصاد ويفهام باان

الم لااوب تااوىير دجهازة تكيولوجيااا المعلوماااا واساات دامها ىااي المسااوحاا والتعااداداا اإلحصااائية وهااذا مواااوع و
اادر م ااايرا المقص ااود ه ااو إلا ازام دجها ازة وم سس اااا الدول ااة إلد ااال يك اام المعلوم اااا واواع ااد
ااالب علي ااة ولك اان ي ا اً

المعلوماا لديها لكي تكون دحد دهم مصادر المعلوماا والبياياا واإلحصائية.

مما تقدم يعتقاد باان األجهازة اإلحصاائية المركزياة يجاب دن تويار مان تسامياتها ودن تكاون هيئااا تحاا مسام

ر اار مااثالً "هيئااة اإلحصاااءاا ويكاام المعلوماتيااة" ودن يساايد لهااذ الهيئااة مهااام التعااداداا والمسااوح اإلحصااائية ىااي
إحدا دوائرها ومهمة اليكم المعلوماتية الو يية ىي دائرة د را ودن و ييصاب عملهاا المعلومااتي علا بيااء اواعاد

معلوماا مركزية لديها وايما ايادة م اريس يكم المعلوماا ىي كاىة دجهازة الدولاة ورب هاا اامن ابكاا معلومااا
 LANدو  WANوت اااس لا اواب مركزيااة ت اارب عليهااا الهيئااة المااذكورة وحسااب معااايير موح اادة تاااعها

الهيئة كما تم اإل ارة لذل سابقاً .كما وبد دن تكون الهيئة مستقلة ىي عملها وو ترتب باي و ازرة ،ومن الااروري

دن ت ارتب بجهاااا عليااا مااس ميحهااا إسااتقالوً مالي ااً واداري ااً ،وابعاااد دي هيميااة عليهااا وذل ا بهاادب تحقيااأ المباااد
األساسية الع رة للعمل اإلحصائي التي إعتمدتها األمم المتحدة.

ىااي حالااة تااوىير هااذ الهيكليااة الم سسااية يمكاان ىااي مثاال هااذ الحالااة واااس إسااتراتيجية إحصااائية معلوماتيااة
يتامن يكام معلوماتي و يي للبلد ،وتقتصر األعمال اإلحصائية عل المسوحاا العييياة التاي تت لاب التفاصايل
التي وتوىرها الميكوماا المعلوماتية ،دما التعداداا السكايية ىي حالاة اياام اليكاام المعلومااتي يصابن عملا دكثار

إ تا ا ازوً حي ااث ويتع اادا  10-2م ا اراا لتح ااديث اإل ااار وحص اار المس اااكن ودم ااا بقي ااة المعلوم اااا الت ااي تجم ااس

بالتعداداا حالياً ىيتم جمعها عن ريأ عيية من السكان ويزيد ىي دحسن األحوال عن  %12من السكان.

التوصيات
-1

إعااادة اليكاار بالتساامياا التااي ت لااأ عل ا األجه ازة والاادوائر اإلحصااائية وجعلهااا هيئاااا و ييااة لاحصاااء
والمعلوماتية واعادة اليكر بإرتبا هذ الهيئاا وميحها األستقالل المالي واإلداري.

-3

ت ااكيل دائا ارة دو مرك ااز و ي ااي لليك ااام المعلوم اااتي تك ااون ا اامن الهيئ ااة الو يي ااة لاحص اااء والمعلوماتي ااة
الم ار اليها ىي  1دعال وتكون مهمة هذ الدائرة واس المعايير واألس

والمفاهيم لليكم المعلوماتياة

ىي الدولة واإل راب عل تيفيذها وتراب ها وحمايتها ،ودن تكون دحدا دهم مصادر للبيايااا والمعلومااا
عل مستوا الدولة ،ويكون من مهام الهيئة عملية الي ر للمعلوماا ولي
-2

للجهاا الم تلفة.

ااارورة دن تااتالزم اإلسااتراتيجية الو ييااة لاحصاااء مااس اإلسااتراتيجية الو ييااة لاايكم المعلوماااا وتصاادر
كاساتراتيجية واحاادة ثام يااتم ترجمتهاا إلا بارام عماال سايويةعل ماادا ما
المعلوماا الم ار إليها ىي األ كال الثالثة السابقة.

ساايواا دو دكثار لتيفيااذ يكاام

 1اإلستراتيجياا اإلحصائية الو يية العربية" دراسة اعدها المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية ،ادما ىي الميتدا اإلحصائي
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التاكيد عل عملية إعادة تاهيل وتدريب العاملين ىي اإلحصاء مس إعادة اليكر بمياه التدريب والتاهيل
ى ااي كاى ااة الم سس اااا التعليمي ااة دو التدريبي ااة لك ااي يم اازع ب ااين اإلحص اااء وتكيولوجي ااا المعلوم اااا وحس ااب
التوص ااياا الت ااي رج ااا به ااا ع اادد م اان الد ارس اااا المع اادة له ااذا الو اار

المواوع ىي اإلستراتيجياا الو يية لاحصاء.
-2

ودن يفص اال ب اااب اااص به ااذا

واا ااس بريا ااام زميا ااي لكاىا ااة األيكما ااة المعلوماتيا ااة الم لا ااوب ما اان دجه ا ازة الدولا ااة تيفيا ااذها ،ا ااالل ىت ا ارة
اإلستراتيجية المواوعة وعل دن ي ذ بيكر األعتبارر التيفياذ الالمركازي ولكان اامن المعاايير الموحادة
المواوعة من ابل الهيئة الو يية لاحصاء والمعلوماتية.

11/11

