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 المعلوماتیة والعمل اإلحصائيالنظم 
 

 *األستاذ الدكتور هالل عبود البیاتي
 جامعة عمان العربیة 

 االردن -عمان 
 

 الخالصة
النظم “في دراسة سابقة لقد سبق للباحث أن قدم 

تناول ، )1(المعلوماتیة واألستراتیجیات اإلحصائیة
اإلحصائیة الباحث بها المفاهیم األساسیة لألستراتیجیة 

والنظم المعلوماتیة كما تضمنت الدراسة العالقة الوثیقة 
األستراتیجیة اإلحصائیة أو العمل اإلحصائي والنظم  بین

المعلوماتیة وأستعرضت الدراسة للمنظومات المعلوماتیة 
األربعة األساسیة والتي تكون القواعد المعلوماتیة 

 األساسیة التي یتطلبها العمل اإلحصائي.
اول بشئ من التفصیل النظم وقواعد نذه الدراسة سنتفي ه

المعلومات في اي مجتمع والتي تكون قاعدة للعمل 
والخروج بنتائج واضحة ودقیقة في المجتمع اإلحصائي 

عربي،  لهیكلة العمل اإلحصائي والمعلوماتي في أي بلد
 ورسم األطر العامة التي من المفروض أن تتحكم بوضع

صائیة والمعلوماتیة والتداخل الموجود األستراتیجیات اإلح
خروج برأي مفاده یلدارس ا بین األثنین الذي یجعل 

ضرورة التزاوج بین السیاسات اإلحصائیة والمعلوماتیة 
 تحت سقف توجیهي وٕاشرافي وتخطیطي وتنسیقي واحد.

راء عدد من آل كما ستتضمن هذه الدراسة إستقراءً 
 ختصاصات العمل المختصین والعاملین المسؤولین في إ

 
 

                                                 
استاذ االحصاء والمعلوماتیة / مستشار في وزارة التعلیم العالي * 

ً في كلیة  والبحث العلمي في جمھوریة العراق ومتفرغ علمیا
الحاسوب والنظم المعلوماتیة في جامعة عمان العربیة لمدة سنة 

 .3/10/2010ابتداًء من 
لنظم المعلوماتیة واألستراتیجیات اإلحصائیة، مجلة العلوم ا 1 

 –حزیران  -اإلحصائیة، المجلد الثاني، العدد الثاني كانون ثاني
،مجلة علمیة محكمة تصدر عن المعھد العربي للتدریب  2010

 دار اثراء لنشر والتوزیع. –والبحوث اإلحصائیة 

 
إستبیان استخدام اإلحصائي والمعلوماتي من خالل 

تعمیم عن عمادة كلیة الحاسوب والنظم بوارسل صمم 
تم استجابة  ، حیثان العربیةفي جامعة عمَّ المعلوماتیة 

من عشرة ثالثین من مختصي االحصاء والمعلوماتیة 
كان الهدف من األستبیان الوقوف على  ،دول عربیة

االراء بخصوص عدد من المواضیع التي سبق وان تم 
الوقوف على ایضًا  و) 1(الوصول لها في الدراسة السابقة

المبادئ األساسیة التي تعزز المسارات التي سیخرج بها 
الباحث في هذه الدراسة. وسیتم عرض خالصة 

 بیان.باألستنتاجات التي توصل الیها األست
الباحث بهذه الدراسة الى ضرورة توحید كل من  یوصي

ن وجدت في إالمؤسستین اإلحصائیة والمعلوماتیة 
مؤسسة واحدة والتأكید على ضرورة رسم سیاسة 
واستراتیجیة وطنیة واحدة لإلحصاء والمعلوماتیة في البلد 
الواحد تنطلق من الترابط التكنولوجي لكل من العملیتین 

 وجود فیما یوفره الواحد لألخر.والتداخل الم
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Abstract 
In a previous study “Information Systems and 
Statistical Strategies”, the author 1 had 
discussed the principles of statistical strategies 
and informatics systems and the study showed 
the strong relationship between the two 
subjects, and he briefly described the four main 
systems which make the main streams of the 
statistical data. 
In this study, the author shall discuss in more 
details the database systems which make the 
basic statistical data in the society, and 
therefore conclude clear and precise results for 
the structure of the statistical work and the 
informatics systems in any Arab country, 
which needs necessarily to join between the 
two subjects in both, planning and execution 
phases. 
  In addition, this study will include a practical 
survey study through a questioner, designed by 
the author and circulated by the Amman Arab 
University to the responsible and specialized 
people in the field of statistics and informatics. 

   
Thirty specialized and responsible 
persons from ten Arab countries 
responded and send the field 
questioner. The objective of the survey 
is to seek the opinions of those 
responsible persons on the  principle 
ideas of relationships between the two 
subjects and to find out how strong 
those relationships and what are the 
common thoughts that helps the author 
to reach to his concrete conclusion. 
The author shall present the results of 
the survey, which supported his 
previous thoughts and help him to 
reach to the conclusion of the necessity 
of joining the two organizations 
responsible for Statistics and  
Information in one organization, and 
there is a need to draw a joint strategy 
for both statistics work and informatics 
in one strategy and in one body and 
insisted on the needs to set principles of 
conduct.                
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 مقدمة  – 1
ان العمل االحصائي العربي الزال یخوض محاوالت   

الثبات الهویة والهیكلیة واالستقاللیة ضمن المباديء 
العشرة االساسیة للعمل االحصائي التي اقرتها االمم 

 المتحدة.
كما ان هنالك عددًا من الدول العربیة الزالت تعاني 
من عدم توفر االمكانات المادیة والبشریة بالحد 
االدنى الذي یمكنها من النهوض بمهامها االحصائیة، 
باالضافة الى عدم وجود اهتمام كافي وادراك لضرورة 
توفیر االحصاءات الدقیقة أو حسن استخدامها في 

في التنمیة االقتصادیة  عملیات اتخاذ القرار او
وادى ذلك الى عدم وجود خطط واالجتماعیة. 

واستراتیجیات تنمویة طویلة االمد او متوسطة االمد، 
وعدم ادراك الهمیة وضع ورسم سیاسة  واستراتیجیة 
احصائیة على مدیات طویلة ومتوسطة وحتى بعض 

 االحیان قصیرة.
 ومما یزید الموضوع تعقیدًا وصعوبة، هو التطور

السریع في تقنیات المعلومات واالتصاالت التي خلقت 
مسارات جدیدة في العمل المعلوماتي واضحت 
المجتمعات المعلوماتیة احد االهداف التي تنشدها 
الشعوب وذلك للوصول الى مجتمع متقدم یحقق 
الرفاهیة االجتماعیة واالقتصادیة واالنسانیة للفرد في 

ات عدیدة من المجتمع.  ادى ذلك الى وضع مؤشر 
قبل المجتمع الدولي ومنظماته لكي یتم قیاس مدى 
تحقق االهداف التنمویة المختلفة ومقارنتها عبر 

 المجتمعات والدول.
اهمیة التزاوج والتداخل بین العمل جاءت من هنا 

االحصائي والعمل المعلوماتي، ونتیجة طبیعیة لتطور 
امها العمل االحصائي النظم المعلوماتیة ومدى استخد

وفي الوقت الذي شهدت دول العالم  والتوسع بها. 
العالم النامي هذا التطور ووظفته المتقدم وبعض دول 

بشكل آلي وتدریجي عبر الخمسین سنة الماضیة 
لتطویر انظمتها االحصائیة والمعلوماتیة والتي اضحى 

 من الصعب الفصل بینها، ولكن ومع االسف بقي 

 
م االولویات التي تتطلع الموضوع یقبع في نهایة سل

لها االنظمة االحصائیة في الدول العربیة.  وباتت 
االنظمة االحصائیة  العربیة تعاني من التخلف 
والنظرة القاصرة والتقلیدیة، بالرغم من ان عددًا من 
الول العربیة انتبهت مبكرًا الى ضرورة ایجاد هیئات 

مع وطنیة مسؤولة عن نظم المعلومات الوطنیة، ولكن 
االسف تراجعت هذه المراكز عن اداء دورها، 
باالضافة الى ضعف التنسیق وعدم وضوح الرؤیا 
الواحدة للموضوعین االحصائي والمعلوماتي على 

اته واستراتیجیاته انهما موضوع واحد یتطلب رسم سیاس
بشكل مشترك ومن خالل جهاز موحد یضع 
 االستراتیجیات ویرسم الخطط ویضع المعاییر ویوحد
المفاهیم التي تقود الى سجالت اداریة باستخدام نظم 
معلوماتیة متطورة تكون االساس والمصدر في نشر 

 االحصاءات الرسمیة.
جاءت هذه الدراسة لتوضح المفاهیم االساسیة وتوضح 
الترابط من خالل دخولها في تفاصیل المنظومات 
المعلوماتیة االربعة والحكومیة االلكترونیة، لتبرهن 

بت هذا التزاوج والتداخل بین موضوعي االحصاء وتث
 والمعلوماتیة.

ولتعضید اآلراء واالفكار التي اثارها الباحث، اعد 
الباحث مسح میداني لیقف على آراء عدد من 
مسؤولي ومختصي االخصاء والمعلوماتیة في وطننا 
العربي ومعرفتهم بمواضیع المعلوماتیة واالحصاء في 

حدهم بحقل عمل اآلخر بلدانهم ومدى معرفة ا
وبالعكس، ومع االسف جاءت النتائج مخیبة من 
ناحیة الوضع القائم المعلوماتي واالحصائي كل على 
انفراد، ولكن كانت النتائج ایجابیة من وجهة نظر 
الباحث، حیث جاءت النتائج متفقة مع اآلراء 
والمباديء التي دعى ویدعو لها الباحث والتي تعتبر 

لتطور التكنولوجي المعلوماتي الذي نتیجة حتمیة ل
اضاف نظرة جدیدة واكثر عملیة في العمل 

 االحصائي.
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وسیتطرق الباحث في بنود الدراسة المختلفة الى 
المحاور االساسیة ولنتائج االستبیان وثم سیخرج 
بتوصیات محددة یرجو الباحث ان تلقى اهتمامًا من 
قبل الجهات المسؤولة عن العمل االحصائي 

وفي الختام اتقدم  .والمعلوماتي في بلداننا العربیة
بالشكر والعرفان لجامعة عمَّان العربیة وكافة 
المسؤولین فیها ابتداءًا من رئیس الجامعة ونوابه 
وعمید كلیة الحاسوب ونظم المعلومات على االهتمام 
والدعم والرعایة التي قادت الى انجاز هذه الدراسة، 

عهد العربي للتدریب والبحوث والشكر موصول الى الم
االحصائیة على قیامهم بتعمیم وجمع استبیان الدراسة 
وطبع الدراسة ، والى كافة الزمالء واالخوة المسؤولین 
والمختصین في االجهزة االحصائیة والمعلوماتیة في 
بلداننا العربیة والذین تجاوبوا بكل صراحة في ملء 

للزمالء المقیمین االستبیان.  وال اخفي شكري وتقدیري 
والمراجعین لهذه الدراسة، واخص بالذكر االستاذ 

نائب رئیس جامعة عمان  –الدكتور محمد ابو صالح 
عمید كلیة  –العربیة، واالستاذ الدكتور عالء الحمامي 

الحاسوب والنظم المعلوماتیة في جامعة عمان 
مدیر عام  -العربیة، واالستاذ الدكتور حیدر فریحات 

حصاءات العامة االردنیة، والبروفسور عوض دائرة اال
جامعة النیلین في السودان، واالستاذ  –حاج علي 

جامعة البتراء في االردن،  -الدكتور حسین البهادلي
وذلك الغناءهم الدراسة بما ابدوه من مالحظات 
واضافات ثمینة التي كان لها اثرًا في اخراج الدراسة 

 بالشكل النهائي.
 اإلحصائيالنظام  -2

إن النظام اإلحصائي في المفهوم العصري لمجتمع 

المعلومات، هو عبارة عن النظام الذي یتعامل مع 

جمع البیانات بشتى الطرق المسحیة أو الشاملة وعن 

طریق إستخدام كافة الوسائل التقنیة أو الیدویة 

ومعالجتها ونشرها أو المساعدة في الوصول الى 

شانها قیاس التقدم  إحتساب المؤشرات التي من

والتنمیة االجتماعیة واالقتصادیة للوقوف على 

المعارف التي من شانها تحقیق الرفاه االجتماعي 

واالقتصادي في المجتمع في الدولة الواحدة او 

بالمقارنة عبر الحدود مع الدول المختلفة، والمساعدة 

في إتخاذ القرارات التي من شأنها أو تساعد في إتخاذ 

 ات السلیمة باقل الخسائر أو االخطاء الممكنة.القرار 

إذن النظام اإلحصائي هو وسیلة لتحیق اهداف 

كثیرة ویتمحور حول البیانات والمعلومات، اما النظام 

المعلوماتي فهو وسیلة ال یختلف عن اإلحصاء ولكن 

یتعدى الوسیلة لیستخدمها أو یوظفها من خالل 

حدد، ولكن عالقات وظیفیة منطقیة لتحقیق هدف م

یبقى هذا الهدف متمركز حول إستخدام البیانات 

والمعلومات المتحققة من معالجتها والوصول الى 

معارف جدیدة في تنفیذ عمل أو خدمة محددة بشكل 

دقیق وٕاتخاذ قرار معین باقل االخطاء.  ولذلك هناك 

ن ال خالف بین ایرون  نبعض اإلحصائیین الذی

وذلك لتوسع  )2(معلوماتيالنظام اإلحصائي والنظام ال

مفهوم اإلحصاء ویتعدى مهمة جمع البیانات وتبویبها 

ونشرها، الن ذلك یقع ضمن المفهوم الوصفي 

من المفهوم الكلي  %50لإلحصاء الذي یشكل 

الیه اعاله في النظام لإلحصاء المعلوماتي المشار 

، وفي بعض المفاهیم الحدیثة تعتبر النظم المعلوماتي

ثانویة للنظم المعلوماتیة وان المدخالت ظم االحصائیة ن

والمخرجات لنظم المعلومات هي بمثابة النظام 

 . )3( االحصائي الناتج عن النظام المعلوماتي

                                                 
عالء السالمي، عثمان  مقدمة في نظم المعلومات االداریة،  2 

ان   االردن -الكیالني، ھالل البیاتي، دار المناھج للنشر، عمَّ
 
تحلیل وتصمیم نظم المعلومات المحوسبة، عوض حاج علي،  3 

و عوض  www.profawad.info -السودان –جامعة النیلین 
 .الكریم، جامعة العلوم والتقافة
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تتوفر عدد من الدراسات التي تناولت الوضع القائم 

وال   .)7) (6) (5) (4(لألنظمة اإلحصائیة في الدول العربیة

نرید ان نكرر ما توصلت أو أجمعت علیه هذه 

الدراسات ولكن یمكن أن نؤشر الى ما یعني هذه 

الدراسة من حیث عالقة موضوع االنظمة اإلحصائیة 

 بموضوع النظم المعلوماتیة.

المقدمة الى مجلس الوحدة  )8(وقد لخصت الدراسة 

االقتصادیة، واقع االنظمة اإلحصائیة في الدول العربیة 

والمعوقات والمشاكل كما تضمنت إحیاء مشروع لتعزیز 

القدرات اإلحصائیة في الدول العربیة والمنظمات 

العربیة. النرید الخوض في تفاصیل هذه الدراسة 

خص دراسة والدراسات السابقة المشار الیها سابقًا وباال

ودراسة ) 7(االستراتیجیات اإلحصائیة الوطنیة العربیة 

ودراسة ) 6(التشریعات القانونیة لالنظمة اإلحصائیة 

. كل هذه )8(مشروع تعزیز القدرات اإلحصائیة العربیة 

الدراسات اشرت النقص الكبیر في واقع النظم 

المعلوماتیة كمصدر رئیسي للبیانات والمعلومات 

بالرغم من إن كافة االستراتیجیات اإلحصائیة، 

اإلحصائیة والنظم اإلحصائیة في الدول العربیة تشیر 

الى استخدام تكنولوجیا المعلومات في العمل المیداني 

والمكتبي اإلحصائي، ولكن القلیل منها مزجت بین 

النظم المعلوماتیة والنظم اإلحصائیة ولكن لیس تحت 

                                                 
بناء القدرات اإلحصائیة في الدول العربیة، یوسف فالح،  4 

-11االردن  –المؤتمر اإلحصائي العربي االول، عمان 
13/11/2007 

دراسة الھیاكل التنظیمیة للجھزة اإلحصائیة في الدول العربیة،  5 
 2008المعھد العربي للتدریب والبحوث اإلحصائیة، آب 

لعمل اإلحصائي العربي، دراسة واقع التشریعات المنظمة ل 6 
 2008المعھد العربي للتدریب والبحوث اإلحصائیة، آب 

 االستراتیجیات اإلحصائیة الوطنیة العربیة ، المعھد العربي 7 
 للتدریب والبحوث اإلحصائیة، المنتدى اإلحصائي العربي    

 .29/5/2009-27الرابع، القاھرة    
حصائیة العربیة، ھالل دراسة اولیة لمشروع تعزیز القدرات اإل 8 

 .2010عبود البیاتي، مجلس الوحدة االقتصادیة العربیة، نوفمبر 

معلوماتیة مكملة عناوین مستقلة وخطط واستراتیجیات 

 للنظم اإلحصائیة.

ونود في هذه  الدراسة على التأكید على الجوانب 

التخطیطیة ثم التنفیذیة واالجرائیة، وٕانتهاًء بالهیكلة 

 االداریة والتنظیمیة.

الكثیر من المختصین ومسؤولي االجهزة یرجع لربما 

اإلحصائیة الى أمثلة قائمة في دول العالم المتقدم 

ى ما موجود لدیهم في رفض ما ستؤول ویؤسسون عل

عنه هذه الدراسة، ولكن البد ان نذكر بان النظام 

اإلحصائي في معظم دول العالم المتقدم اخذ وضعه 

المستقر قبل السبعینات وتزامن ذلك مع بدایة ظهور 

وتطور وسائل تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت والتي 

سسات توسع إستخدامها في كافة میادین عمل مؤ 

حكومیة منذ بدایة السبعینات الالدولة والمؤسسات غیر 

 وحتى یومنا هذا.

في الوقت الذي كانت اجهزة اإلحصاء في الدول 

العربیة في بدایة إثبات هویتها المستقلة، وذلك الیعني 

إن بعضها إستخدم الحاسبات االلكترونیة في اعمالها 

تكن ولكن اجهزة وبرمجیات تكنولوجیا المعلومات لم 

سهلة االستخدام وكانت لیس في الوضع الكافي في 

 إنتشار إستخدامها في اعمال ومؤسسات كثیرة.

كما ظهر للوجود في بعض الدول العربیة مراكز 

ودوائر وطنیة للعنایة ولرسم السیاسات واالستراتیجیات 

الوطنیة في مجال تكنولوجیا المعلومات وكانت من 

طني للحاسبات في اوائل هذه المؤسسات المركز الو 

والمركز الوطني للمعلوماتیة في  1972العراق عام 

ثم تالها مراكز وطنیة في دولة  1973الجزائر 

االمارات العربیة المتحدة واألردن وتونس والمغرب، 

ولكن كانت هذه المؤسسات مستقلة عن االجهزة 
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اإلحصائیة بالرغم من ارتباطها في نفس الجهة مثل 

 كثیر من هذه الدول.وزارة التخطیط في 

ولكن بعد ذلك في وقت متأخر قد اخذت بعض 

البلدان بان یتم الدمج بین دائرة اإلحصاء ودائرة النظم 

المعلوماتي بهیئة واحدة تحت إسم هیئة المعلومات 

مثل البحرین ولیبیا وبعض امارات دولة االمارات 

العربیة المتحدة، ولكن بقى ذلك على نطاق محصور 

عضها كما في دولة البحرین وغیر ناجح وناجح في ب

كما في لیبیا ولكن بقیت دوائر واجهزة اإلحصاء بعیدة 

عن مراكز المعلوماتیة وعدم توفر آلیة للعمل المشترك 

كما هو الحال في العراق واالردن والجزائر وتونس 

والمغرب ومصر، وهذا الیعفي من االشارة بان بعض 

مل اإلحصائي الدول حققت مسیرة متقدمة في الع

وخلق أجهزة إحصائیة ذات مستوى عالي ومستقل من 

حیث االرتباط الهیكلي كجهاز إحصاء مصر وجهاز 

إحصاء فلسطین وجهاز إحصاء الیمن وجهاز إحصاء 

قطر وجهاز إحصاء السودان وارتباطها في مجلس 

 الوزراء بشكل وبآخر.

ن نذكر بان عدد كبیر من العمل اهذا یقودنا الى 

اإلحصائي یفتقر الى استراتیجیة ونظم إحصائیة 

وطنیة، ومنها متخلفة بالعمل اإلحصائي مثل موریتانیا 

وجیبوتي والصومال ودول اخرى تراجعت في عملها 

اإلحصائي وعملها المعلوماتي بعد إن حققت بدایة 

 جدیدة في هذین المیدانین مثل العراق وغیرها.

 العالقة بین المعلوماتیة واإلحصاء -3

بحث  حولتاسیسًا على ما تم تثبیته من امور بدیهیة 

، نود )1( النظم المعلوماتیة واالستراتیجیات االحصائیة

بنوع من التفصیل للمنظومات المعلوماتیة تعرض ال

التي یجب النهوض بها في أي مجتمع وذلك في 

تحقیق األهداف المرجوة في الوصول الى المجتمع 

ي األول للمجتمع عالمر الالمعلوماتي التي حددها مؤتم

القمة ومؤتمر  2003المعلوماتي في جنیف عام 

، وكانت هذه 2005الثاني في تونس عام العالمي 

االهداف محط إهتمام المشاركة الدولیة للعمل في 

تحقیق المجتمع المعلوماتي كجزء وكوسیلة لتحقیق 

 األهداف التنمویة األلفیة.

بها  قاسالتي ی ؤشراتالمإقرار  2008تم اواخر عام 

تطور المجتمعات عن طریق إستخدام أجهزة مدى 

 .) 10(و  )9( تووسائل تكنولوجیا المعلومات واألتصاال

ومدى  )11(إن المعلومات هي أساس المعرفة

ومن المعروف  .إستخدامها یقاس بها تقدم المجتمعات

بأن المعرفة حاله متقدمة للمعلومات، والمعلومات 

حالة متقدمة للبیانات وهي بیانات تم معالجتها للتحول 

وٕان البیانات والمعلومات  الى معلومة ذات مفهوم

والمعرفة في یومنا هذا تعتبر المادة األساسیة للعمل 

التوفیر والتعامل  :من حیث وجهتي النظراإلحصائي 

مع حیث العمل االحصائي یتعامل ، ستخداماو اال

االول جمع البیانات والمعلومات  ،موضوعین

ومعالجتها وتبویبها وٕاحتساب المؤشرات والمعالم 

 ،ةكافیوال ،متحیزة والمتسقةالغیر  ،اإلحصائیة الدقیقة

)Precise, Unbiased, Consistent and 

Sufficient Statistics ویتم ذلك أما بطرق ،(

 التعدادات 

                                                 
مؤشرات استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت،  قیاسدلیل  9 

 .2008اإلسكوا , 
 
  تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت،االساسیة لمؤشرات ال 10 

 .2008 ،اإلسكوا
منظومة مجتمع المعرفة و دورھا في الحوكمة الراشدة  11 

والدیمقراطیة وتحقیق االمن الشامل، عوض حاج علي احمد، 
 www.profawad.infoالسودان -جامعة النیلین
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بالرجوع الى  الشاملة أو المسوحات بالعینة أو

اما الموضوع الثاني فیتناول تطور  .السجالت االداریة

الطرق واالسالیب اإلحصائیة، ومنها بفضل التقنیات 

الحدیثة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، للتعامل 

لعملیات مع البیانات والمعلومات لغرض إجراء ا

ستقرائیة اإلحصائیة، وٕاستخدام األسالیب المختلفة إلا

كل ذلك هو من إهتمام العمل  . في دعم إتخاذ القرار

اإلحصائي واإلحصائیین، أما النظم المعلوماتیة والتي 

تنطوي على إستخدام أحدث التطورات التقنیة في 

مجال المعلومات واالجهزة والبرمجیات التي تتعامل 

ات من أجهزة حواسیب وملحقاتها وأجهزة مع المعلوم

 تصاالت.وبروتوكوالت لال

نواجه في كل یوم تطور جدید في مجال أجهزة 

المعلومات واالتصاالت وبكافة انواعها، الشخصي 

حتى أضحى الفرد في مجتمعنا  ،منها أو المؤسسي

التعامل  عناعماله الیومیة  یستغني في تنفیذالیوم ال 

زة المعلوماتیة والرجوع الى عدد مع عدد من هذه األجه

من نظم المعلومات وقواعد المعلومات عن طریق 

نترنت وشبكات المعلومات األخرى وأجهزة الموبایل اال

 تظهرإن  يطبیعومن ال .وأجهزة الحاسبات المحمولة

او الوصول  قراراي الحاجة الى المعلومة في إتخاذ 

الى استنتاج االمور المهمة.  ومن هنا تأتي العالقة 

المتشابكة والمترابطة بین النظم المعلوماتیة وتوفیر 

المعلومات الدقیقة واتاحتها وتوفیر وسائل وطرق 

، المعالجة للمعلومات وأسالیب وطرق دعم اتخاذ القرار

بشرط أن تكون المعلومة المتاحة والمستخدمة قد تم 

ول علیها بطرق إحصائیة سلیمة ودقیقة وسهلة الحص

من هنا  ،الوصول لها وٕاستخدامها في الوقت المناسب

انطوت التطورات التقنیة في عصرنا على توفیر 

 . )3(  )2( المعلومة السلیمة وفي الوقت المناسب

حصاء مما ورد سابقًا بأن الروابط بین االیتبین 

ستغناء عن اي هي وثیقة ال یمكن اال والمعلوماتیة

ي ــــــطرف منها وبشقیها المعلوماتي(اإلحصائي) والتقن

وسائل االنتقال)، أي إن  ( النظم واالوعیة واجهزة و

مفهوم النظم المعلوماتیة كما بینا سابقًا تشمل أو 

تنطوي في طیاتها العمل اإلحصائي، حیث الیمكن 

في عصرنا الكالم عن احدهم من دون الخوض في 

یمكن ان نعدد المجاالت التي دخلت فیها و  االخرى. 

تناقل و تكنولوجیا المعلومات وأجهزة وأوعیة ومعالجة 

والعكس صحیح  ،المعلومات في العمل اإلحصائي

حیث إن المادة االساسیة للنظم المعلوماتیة هو توفر 

 أخیرًا. المعلومات أوًال و

المؤسسات والمنظمات  وبطبیعة الحال فإن غالبیة

عادة تستخدم نظم المعلومات ال الحكومیة والخاصة 

 هابهدف توفیر المعلومات واإلحصاءات وٕانما تستخدم

 الهمیةو  ،لغرض أداء اعمالها ومهامها بشكل رئیسي

فإنه نتیجة حتمیة كتوفیر اإلحصاءات والمعلومات 

 یجب ان تكون من النواتج والمخطط لها بدقة وعنایة

قیاس لدور هذه المعلومات واإلحصاءات في وذلك 

ومتابعة لها عمالها والتخطیط الاداء هذه المؤسسات 

 ،)2(على المستوى الذاتي والمؤسساتي داءالجودة ا

وطني ومن ثم على المستوى الوحین تراكمها على 

ذلك فانه ، باالضافة الى دوليال قلیمي واالمستوى ال

اداء مقارنة باالمكان استخدام هذه المعلومات ل

الوطني واالقلیمي والدولي، المؤسسات على المستوى 

 یة ــــــــــناهیك على اهمیتها في رسم االهداف األستراتیج
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الوطنیة ووضع الخطط التنفیذیة لتحقیق أهداف تنمویة 

من  محددة لرفع مستوى رفاهیة الفرد في المجتمع. 

 )11(هنا إنبثقت أهمیة تحقیق المجتمعات المعلوماتیة

جهزة عن طریق توسع إستخدام التقانات الحدیثة ال

تقانة المعلومات واالتصاالت، مما أصبح إلزامیا 

إحتساب مؤشرات مختلفة تم االتفاق علیها وٕاقرارها 

لغرض قیاس تطور المجتمعات في إستخدامها كأحد 

مؤشرات التي تدخل في إحتساب مؤشرات تقدم ال

 المجتمعات .
 

 ومتطلباتهاالنظم المعلوماتیة  -4

عدد من المنظومات  الىن تم االشارة أسبق و 

بحث النظم المعلوماتیة واالستراتیجیات المعلوماتیة في 

 بها في جمیع هتمام االالتي یجب ) 1(االحصائیة 

د من الخدمات للفرد یعدالمن اجل تنفیذ   اتمجتمعال

كما یجب ان  في المجتمع بكل شفافیة وعدم تحیز. 

االحصائي لهذه المنظومات  الننسى ان الهدف

المعلوماتیة یحتل اهمیة قصوى في هذه الفترة في بناء 

سنتناول هنا  منظومات معلوماتیة وطنیة متكاملة. و 

بشئ من التفصیل لبعض هذه النظم ثم بعد ذلك 

 سنستعرض بعض متطلباتها االساسیة.

نظام وطني لالفراد، النظام المعلوماتي االول هو  -أ
المقیم نظام المواطن وغیر المواطن ذا الویشمل ه

مقیم، أي یتطلب هذا النظام توفیر المنهم وغیر 
قاعدة معلومات عن االفراد في اي دولة یشمل 
كافة مواطني هذه الدولة من بیانات اساسیة حول 
المواطن إبتداًء من تاریخ میالده ومكان المیالد 
والجنسیة على مستوى إسمه واسماء ابویه وعالقته 

راد عائلته واسرته ان وجدت في نفس القاعدة، باف
ویمكن ان تتناول القاعدة كذلك الجنس والحالة 
العلمیة والعملیة واالجتماعیة، وعلى ان یتم 

تحدیث هذه القاعدة آنیًا، ویشمل هذا النظام إیجاد 
قاعدة ثانیة تحتوي على كافة االجانب الداخلین 

ان یتم  للدولة لالقامة الي سبب أو للزیارة على
إستخدام نفس البیانات التي من شأنها توفیر 
معلومات اساسیة كما أوضحنا سابقًا مثل األسم 
الثالثي واللقب وأسم االم وتاریخ ومكان المیالد 

ة ومكان االقامة، یوالجنسیة والحالة العلمیة والوظیف
سابقًا تسجل كانت  ) 13) (12(وهذه سجالت إداریة 

ان تكون آنیة  یدویًا ولكن كان من الصعب
التحدیث، أما حالیًا وباستخدام أنظمة قواعد 
المعلومات اآللیة، أصبح من الممكن وبسهولة ان 

أما الجهة المعنیة بهذا  . تتم هذه القواعد الترابطیة
النظام وقواعدها المختلفة هي وزارة الداخلیة 
بمختلف دوائرها إبتداًء من دائرة االحوال المدنیة 

لكي تبنى  ،والهجرة ودائرة الحدود ودائرة االقامة
ثالث قواعد بیانات عالئقیة تستخدم برمجیات 
حاسوبیة موحدة توفر خاصیة التحاكي بین قاعدة 

ومن  ،المواطنین وقاعدة االقامات وقاعدة الحدود
الطبیعي یوفر هذا النظام عدد السكان وهیكل 
السكان حسب العمر والجنس ومكان االقامة 

جتماعیة وعدد االجانب واال والحالة العلمیة
المقیمین حسب الجنس والعمر والجنسیة ومكان 
االقامة ونوع العمل، كما یوفر عدد الداخلین 
والخارجین من الدولة وحسب الجنسیة والجنس 
والعمر والغرض من الزیارة، كما إن هذه االنظمة 
 ،ذات عالقة بوزارات ودوائر خارج وزارة الداخلیة

 ،ة بالنسبة للوالدات والوفیاتمثًال وزارة الصح
ووزارة التربیة والتعلیم بالنسبة للمسجلین في 

ووزارة العمل بالنسبة  ،المراحل الدراسیة المختلفة

                                                 
اإلحصاءات الرسمیة والسجالت االداریة، كمال صالح،وقائع  12 

-2لیبیا،  –المؤتمر اإلحصائي العربي الثاني، سرت 
4/11/2009 

اإلحصاءات الرسمیة والسجالت االداریة، مأمون كساب ومحمد  13 
لیبیا،  –الباھي, وقائع المؤتمر اإلحصائي العربي الثاني، سرت 

2-4/11/2009 
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وبالنسبة للضمان االجتماعي  ،الجازات العمل
ووزارة المالیة اذا كانت هي المسؤولة عن التقاعد 
والمتقاعدین والضمان. ویتطلب هذا النظام خلق 

فرید بالشخص یتكون من عدد من الرموز رقم 
التي تحتوي على تاریخ المیالد ومكانه وجنس 
وجنسیة الفرد ومكان إقامة الفرد الدائم ورقم آخر 

 تسلسلي لمنع االزدواجیة.
 ،الرقم الوطنيبهذا الرقم في بعض البلدان یسمى 

رقم الضمان واالصح تسمیته بوفي بعضها یسمى 
كان مواطنًا أو مقیمًا سواء أالرقم التعریفي للفرد 

ولربما یكون رقم لتأشیرة الدخول للزائر االجنبي 
هذا الرقم یجب ان یكون رقم تعریفي لجمیع  .للبلد

االفراد وحید وغیر متكرر ویمكن ان یبنى بناًء 
على مجموعة من الخصائص شریطة ان یكون 

  وحیدًا على مستوى الفرد.

یة للسكان ویكون هذا النظام القاعدة األساسسیوفر 
االطار العام لتعداد السكان والذي یوفر على 
الدول تنفیذ تعدادات سكانیة، ویستعیض به عن 
إجراء التعدادات السكانیة الشاملة، ویمكن ان 
یستخدم هذا اإلطار إلجراء مسوحات بالعینة 
لبعض االوجه المعاشیة أو االقتصادیة أو 

عن الصحیة وغیرها من مسوحات دیموغرافیة 
كما أشرنا سابقًا إن هذا  طریق مسوحات العینة. 

لها عالقة باعمال الدوائر  االنظام یحقق أهداف
والوزارات المختلفة كما انها تسهل اعمال 
ومعامالت المواطنین واالفراد باالضافة الى ما 

 توفره من بیانات ومعلومات إحصائیة مفیدة.
 

                          

 )1() النظام المعلوماتي الوطني لالفراد1الشكل (
 
     
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دائرة االحوال المدنیة

 لدوزارة الع
 

 وزارة العمل
 

 وزارة العمل
 

 وزارة المالیة
 

 دائرة الحدود 
 والتأشیرات

 دائرة االقامة

 االساسي سجلال         سجل الزائرین  
 للمواطن صیةاالحوال الشخ  

المقیمین         سجل

 االجانب

 الضمان الصحي سجالت

وزارة الصحة 
  و وزارة العمل

نظام الموالید  سجل
 والوفیات
 وزارة الصحة 

 

 التعلیمي النظام سجالت

 وزارات التربیة و التعلیم 

سجل المباني والمساكن 
 واالسر

 جھاز االحصاء
 

 الضمان الصحي سجالت

وزارة الصحة 
  و وزارة العمل

نظام الموالید  سجل
 والوفیات
 وزارة الصحة 

 

 التعلیمي النظام سجالت

 وزارات التربیة و التعلیم 

سجل المباني والمساكن 
 واالسر

 جھاز االحصاء
 

 الضمان سجل    سجل العاملین  
 االجتماعي    

 الطالق سجل
         زواجوال

 التقاعد سجل
         والمتقاعدین
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 ون ــــــــــــــــــــ) اعاله یتطلب االمر ان تك1من الشكل (
مترابط وعالئقي  يمعلومات نظامعشر احد هناك 

والبد ان تنفذ حسب معاییر موحدة وتستخدم الرمز 
الموحد للفرد وان یكون االساس في بناء قواعد 
 المعلومات العشرة، ومن الواضح بان یكون تنفیذ

هذه األنظمة من قبل الوزارات والجهات والدوائر 
المعنیة ولكن یجب ان تكون ضمن مفاهیم أساسیة 
ومعاییر وبرمجیات متفاعلة ومنسجمة تسهل 
التحاور والدخول من نظام آلخر من قبل 
المخولین، وهنا البد أن نفكر من هي الجهة 
المركزیة المسؤولة عن معاییر هذه االنظمة وعن 

بعض باالخر، والجهة التي تحدد تعاریف توافقها ال
والتأكد من  البیاناتتسجیل لمصطلحات وٕاسلوب ا

وٕاسلوب تبویب ونشر اإلحصاءات عن عمل  دقتها
(النظام المعلوماتـــــــي الوطني ة ــهذه المنظوم

جهة مركزیة مسؤولة عن  اي یجب تحدید  .)لالفراد
دقة وهي مسؤولة عن  ،والمعیاریةالمهام التنظیمیة 

البیانات والمعلومات وعن صیغة نشر المخرجات 
اإلحصائیة، وتضع ضوابط تدقیق البیانات 
والتحقق من دقتها والعمل على ضمان إجراءات 

عدم و الشفافیة والحرص على خصوصیة المواطن 
التصریح بالبیانات الشخصیة التي تكشف هویة 
الفرد إال ألغراض عمل الدوائر في تقدیم الخدمة 

والمعروف في دول العالم الجهة   ن والفرد.للمواط
المسؤولة هي الهیئة الوطنیة لالحصاء وهناك 

 سلطة علیا توجیهیة لالحصاء.
إن هذه الجهة یمكن أن تكون الجهة المركزیة 
اإلحصائیة الوطنیة في البلد المعني ویمكن أن 
تكون هیئة وطنیة مسؤولة عن النظم المعلوماتیة، 
ولكن نحن نرى ان تكون هیئة موحدة تتولى 
مسؤولیة اإلحصاء والنظم المعلوماتیة في آن واحد 

 وذلك لصعوبة الفصل بین الجهتین لترابط وتشابه
 ولذلك یجرنا  ،وتشابك وتكامل المهمتین فیما بینها

الحدیث الى التفكیر في ان نجعل جهة واحدة تتولى 
 كل من الجانب اإلحصائي والمعلوماتي المترابطین.

مع  مباشرةالنظام المعلوماتي یجب ان یتزامن 
محور النظام المعلوماتي لالفراد في خلق الرقم 
الموحد للمواطن وغیر المواطن وبعض االحیان كما 

أو رقم ، یسمیه البعض بالرقم الوطني ،ذكرنا سابقا
أو رقم العمالة أو رقم التأشیرة  ،الضمان االجتماعي

 UIICD)بالرقم التعریفي للفرد ته سمیتوالذي وجدناه 
Unified Identification Individual Code 

Number)  ، مع خلق هذا الرمز والذي یجب ان
تلتزم الجهات السابقة من دوائر ومؤسسات قطاع 
عام وخاص من إستخدام هذا الرقم الفرید لكل 

متها المعلوماتیة ظن یستخدم في اناشخص، و 
  .الفرعیة

النظام المعلوماتي الثاني الذي سیكون محوره اما  –ب 
 النشاط االقتصاديتعریفي، هو نظام نفس الرقم ال

وما یرتبط معه من أنظمة معلوماتیة خدمیة اخرى 
تخدم الفرد أوًال وتخدم المجتمع ثانیًا وتخدم الدولة 

كما هو  وتخدم االجهزة اإلحصائیة رابعاً  ثالثاً 
 ).2موضح في الشكل (
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 للنشاط االقتصادي) منظومة المعلوماتیة 2الشكل (
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 

 
 
 

الرقم نفس على هذه المنظومة المعلوماتیة تعتمد 
) والذي یخدم على مستوى UIICDالتعریفي (

األنظمة الفرعیة في امتالك الفرد بمفرده أو مجموعة 
من االفراد، عقار أو عقارات سكن أو أراضي سكنیة 

ت خدمیة أو تجاریة أو آمنشأو أراضي زراعیة أو 
صناعیة وربطها بنظام ضریبي موحد یحقق هدف 
مركزي هو تسهیل معامالت االفراد على مستوى اي 

 ملكیة وضمان االداء الضریبي.
ومة هي عدیدة ظإن الجهات المستفیدة من هذه المن

) ولكن في نفس الوقت 2كما مؤشر في الشكل (
واحد، ولكن ینتج تخدم الفرد وتخدم الدولة في آن 

عنها عدد كبیر من البیانات واالحصاءات كما هو 
واضح من اسماء نظم قواعد المعلومات للمنظومة 

، حیث یمكن إصدار إحصاءات عن العقارات اعاله
انواعها، واالستثمارات، وحیازة المركبات بمختلف 

 وحوادثها، وٕاحصاءات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

والتجاریة، وٕاحصاءات الحیازة  الشركات الصناعیة
 الزراعیة، وٕاحصاءات عن الضرائب وغیرها كثیر.

) بإستخدام 2) و (1تلتقي المنظومتین في الشكلین(
الیه  ) المشارUIICDالرقم التعریفي الموحد للفرد (

ومرة اخرى نعتقد ضرورة وجود جهة مركزیة  ،سابقاً 
ودقة البیانات  ،مسؤولة عن التعاریف الموحدة

 ،)31و ( )21( وصحة تسجیلها وٕاسلوب تبویبها ونشرها
مع ضرورة المحافظة على الخصوصیة للفرد وعدم 
البوح واالعالن عن خصوصیة الفرد في المعلومات 

المنفذة  المنشورة إال ما تتطلبها األنظمة من الجهات
لغرض خدمة الفرد ذاته وصحة المعلومات التي 

 تحتویها األنظمة المختلفة.
اما المنظومة المعلوماتیة الثالثة فهي عدد من  -ج 

) 3انظمة المعلومات االداریة والمدرجة في الشكل (
) 1والتي تلتقي مع بعض النظم الواردة في الشكل (

ةنظام الحیازة الزراعی  

یةالتجارنظام الشركات   
 والخدمیة        

نظام الشركات   
    

ة     ل  

ة االستثمار/ وزارة الصناع     
  

االستثمار/ وزارة التجارة         

المرور/ وزارة الداخلیة    

المرور     

ة  نظام حیازة المركبات كاف
 

نظام اجازات السوق    

حوادث السیر  نظام 
    

 الضریبة/ وزارة المالیة   

یةنظام الملكیة  العقار  
ردالنظام الضریبي للف    

 و العقارات و الشركات

العقارات/ وزارة العدل       وزارة العدل وزارة الزراعة و   

المرور/ وزارة الداخلیة    

 المرور وزارة الداخلیة
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الخرى ولكن ها نظم مستقلة الواحدة عن اــــ) ولكن2و(
من الممكن ان تحقق اللبنات االولى لمنظومة 
الحكومة االلكترونیة والتي تخدم عالقة المواطن او 

 الفرد مع مؤسسات الدولة الرسمیة وغیر الرسمیة.

 
 
 

 

 )3الشكل (
 المعلومات المتفرقةقائمة منظومة المعلومات لعدد من قواعد                          

 *(نظم الحكومة االلكترونیة)
    
 نظام القضاء وقرارات القضاء بشأن االفراد واألحكام / وزارة العدل  .1
 نظام المصارف والبنك المركزي / المصارف والبنوك  .2
 نظام العاملین في الدولة/ أنظمة األفراد في دوائر ومؤسسات الدولة  .3
 في القطاع الخاص الخاص / أنظمة األفراد المشتغلیننظام العاملین في القطاع   .4
 نظام العاطلین عن العمل/ انظمة العاطلین عن العمل / وزارة العمل  .5
 نظام التجارة الداخلیة والخارجیة  .6
 أنظمة االستیراد والتصدیر ( إصدار بولیصة االستیراد والتصدیر)  .7
 ماركلجنظام ا  .8
 مركبات، سفن، قطارات) الحركة عبرانظمة عبور الحدود (أفراد،   .9

 أنظمة الهواتف واالتصاالت السلكیة والالسلكیة  .10   
 تسدید الفواتیر  أنظمة  .11
( تشمل بعض االنظمة في القائمة اعاله وسابقها في  الحكومة االلكترونیةمنظومة  *

 .)المنظومات السابقة
  

 

 
 
 

أنظمة  ) 3القائمة للمنظومات المدرجة في الشكل (
معلوماتیة متشبعة مطلوب تنفیذها من قبل عدد كبیر 

 ةـــــر الحكومیـــــــــمن الدوائر الحكومیة وغی
ولكنها ال تتمركز حول منظومة واحدة ولكن ممكن ان 

في بعضها وتخضع  تلتقي وتستخدم نفس الرقم الموحد
 .لمعاییر مركزیة موحدة

إن القائمة اعاله من االنظمة التي تتعامل مع الفرد أو 
لشركات او لالفراد لالبضاعة وعائدیة البضاعة للدولة او 

واالنظمة التي تسهل التعامل بین االفراد وعالقته بالدولة 
أو الحكومة والتي تسمى بالحكومة االلكترونیة في یومنا 

ذه االنظمة بمجملها یمكن أن تتعامل مع الفرد هذا، ه
وٕاذا كان یتعامل ، من خالل الرقم التعریفي الموحد للفرد

النظام مع المادة والسلعة في هذه الحالة یخضع الى 
التصنیف الدولي المعروف للسلع والمعتمد والمتفق علیه 

 عالمیًا.
 اعاله بتسمیة واحدة ولكنهاننا لم نجمع النظم اولو 
ومات معلوماتیة تهدف الى تسهیل تقدیم الخدمات منظ

للفرد أو الشركات أو الدولة وبمجموعها هذه االنظمة 
تحتوي على نتاج إحصائي ضخم من قواعد المعلومات 

 ة لغرض هذه االنظمة كسجالت إداریة إحصائیة.نیالمب
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   متطلبات النظم المعلوماتیة  -5

المعلوماتیة من المتطلبات االساسیة لكافة النظم 

التي تم اإلشارة لها، وجود جهة مركزیة مسؤولة عن 

ات التي دشار التنسیق ووضع المعاییر واالسس واال

من شأنها توافق قواعد نظم المعلومات مع بعضها 

البعض، ووضع التعلیمات التي توحد المدخالت 

والمخرجات لهذه النظم ومكونات الرقم التعریفي 

كما من المتطلبات الموحد لمختلف األنظمة. 

االخرى أن تتولى جهة معینة رسم السیاسات 

واالستراتیجیات ووضع الخطط الالزمة لتنفیذ عدد 

وعالقة  ،من النظم التي تسهل تقدیم الخدمة للفرد

وتوفیر الجهد والوقت والمال في تقدیم  ،الدولة بالفرد

 ،الخدمة من خالل منظومة الحكومة االلكترونیة

توفره هذه النظم من شفافیة وعدالة  باالضافة الى ما

 ومساواة لكل فرد من افراد المجتمع. 

في عدد من الدول العربیة تعهدت هذه الجهات عن 

طریق تسمیة جهة منسقة ومخططة تقوم باداء هذه 

المهام المذكورة اعاله، ومن هذه الجهات ما تم 

باللجنة الوطنیة  ،تسمیته في عدد من الدول العربیة

تیة، أو الحكومة االلكترونیة، أو هیئة للمعلوما

المعلومات، أو المركز الوطني للمعلومات، أو الهیئة 

الوطنیة للمعلوماتیة، ولكن هناك دول عربیة اخرى 

 لم تفكر بالموضوع بتاتا.

إن الحاجة الماسة لوجود جهة حكومیة أو شبه حكومیة 

مسؤولة عن التوحید  ،إشرافیة وتنسیقیة وتخطیطیة

ر واالسس التي تضمن توافق هذه األنظمة للمعایی

نها مسؤولة عن دقة وجودة المدخالت اكما  ،وترابطها

سرع ی، هو أمرًا حتمیًا )3) و (2( والمخرجات لهذه األنظمة

المجتمع المعلوماتي المنشود وتضمن تقدم في تحقیق 

الرفاه االجتماعي واالنساني الفراد الدول وتحقیق 

تنفیذ هذه النظم والتي تم  . اما موضوع)11(المجتمع

ة الذكر موضوع نفاالشارة لها في االشكال الثالثة اال

آخر تقع مسؤولیته على دوائر حكومیة وغیر حكومیة 

   مختلفة.

إن الدول التي فكرت واخذت خطوات جرئیة في البالد 
العربیة في هذا االتجاه لیست عدیدة ولكنها قد خطت 

ن العدید منها اثیر ولو هذه الخطوة والتي نتج عنها الك
ر إهتمامنا في و تعاني من بعض المشاكل التي لیست مح

تطالع الذي تم الوقوف به ــــسولكن اإل  .هذه الدراسة
على آراء عدد من مسؤولي المعلوماتیة واإلحصاء في 
الدول العربیة الذین إستجابوا إلرسال آرائهم بموجب 

إلستطالع في إستمارة اإلستطالع، كما سنتطرق لنتائج ا
البند االخیر من هذه الدراسة، اجمعوا تقریبًا على ضرورة 
وجود جهة مسؤولة عن موضوع المعلوماتیة ومتطلباتها 

 المشار الیها سابقًا.
 ) المتطلبات1جدول (     

 

 

 

تحدید المفاهیم االحصائیة والمعلوماتیة المشتركة  1

الخاصة بالنظم وضع االسس والمعاییر واالرشادات  2 

المعلوماتیة وتوحید اسس البرامجیات التي تقود الى 

 التخاطب المشترك بین قواعد المعلومات

 تحدید مؤشرات القیاس واالحصاءات الناتجة عن النظم 3

 المعلوماتیة

تحدید مكونات االرقام التعریفیة الموحدة للمواطن وغیر  4

 المواطن والخدمات وغیرها 
االحتساب للمؤشرات االحصائیة واعتماد  تحدید أسالیب 5

الموثوقیة لالحصاءات الناتجة عن النظم المعلوماتیة 
 واسلوب نشرها

 6

 

 االشراف والتنسیق للعمل االحصائي والمعلوماتي
وضع استراتیجیة وسیاسات موحدة للعمل االحصائي  7

 والمعلوماتي
رسم ووضع الخطط التنفیذیة الالمركزیة لكل من  8

 االعمال االحصائیة والنظم المعلوماتیة
ایجاد جهة مركزیة واحدة مسؤولة عن توفیر المتطلبات  9
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) ملخصًا بأهم المتطلبات التي 1یظهر الجدول(

یستدعیها العمل االحصائي الذي یتضمنه العمل 

المعلوماتي واالنظمة المعلوماتیة والتي تتطلب بالضرورة   

تعنى بالموضوعین وكما سنرى یجب ایجاد جهة واحدة 

ان تكون هذه الجهة ذات اعتبار مستقل بعیدًا عن 

 الوزارات التنفیذیة.

 منهجیة الدراسة -5

لغرض الوقوف على رأي عدد من مختصي و/ أو 

مسؤولي اإلحصاء أو المعلوماتیة في عدد من الدول 

ق ــــــــإلستطالع آراء مرف ستبیانالعربیة، تم تصمیم إ

ن خمس محاور، االول تكون االستبیان مو  )1رقم (

یحتوي أسئلة في محور اإلستراتیجیة اإلحصائیة، 

والمحور الثاني یتضمن اسئلة حول النظم المعلوماتیة، 

والمحور الثالث یشمل العالقة بین النظم المعلوماتیة 

ى أسئلة حول و والعمل اإلحصائي، والمحور الرابع إحت

العمل المعلوماتي، اما االسس والمعاییر التي تنظم 

المحور الخامس واالخیر تضمن درجة إعتقاد 

ووجهة نظرهم ببعض  ستبیاناال ءالشخص الذي مل

 االمور االساسیة التي تخص موضوع الدراسة.

، الوقوف على آراء ستبیاناالكان الهدف الرئیسي من 

ووجهة نظر بعض المختصین وحسب المعلومات 

شأن عالقة وهیكلیة العمل المتوفرة لدیهم ومعتقداتهم ب

بموجب  ستبیاناالاإلحصائي والمعلوماتي. وتم إرسال 

ن عمید كلیة الحاسوب والمعلوماتیة موجهة الى مرسالة 

االجهزة اإلحصائیة ومراكز وهیئات المعلومات أو 

المعلوماتیة، والى المعهد العربي للتدریب والبحوث 

أجهزة  اإلحصائیة للمساعدة في تعمیم االستبیان على

االستبیان ثالثون  ءاإلحصاء العربیة. إستجاب لمل

 في اجهزة اإلحصاء وهیئات  اً ومختص مسؤوالً 

 

المعلومات أو المعلوماتیة من عشرة بلدان عربیة، 

وجاءت االجوبة في مجملها متفقة ومتسقة مع المبادئ 

العامة التي إحتوتها هذه الدراسة وسنعرض خالصة 

 مسة القادمة.االجوبة في الجداول الخ

 )2الجدول (

 اإلحصائیة ستراتیجیةاال
 نسبة االستجابة السؤال

توفر استراتیجیة 

 احصائیة

 )%33ال ( )%67نعم (

فترة االستراتیجیة 

 االحصائیة

دون خمس سنوات 

)55%( 

 سنوات 5-10

)45%( 

الجهات المشتركة 

في وضع 

 االستراتیجیة

جهاز االحصاء 

 )%60فقط (

عدة جهات 

 )%40(مشاركة 

) بأن أكثریة الذین اجابو على 2یظهر الجدول (

جیة وطنیة ی) یعتقدون بوجود إسترات%67األستبیان (

إحصائیة في بلدانهم من بین هؤالء االكثریة الذین اجابو 

جیة وطنیة إحصائیة هم من المسؤولین تیبعدم توفر إسترا

في أجهزة ومراكز المعلوماتیة أما لعدم مشاركتهم في 

اإلحصائیة أو لعدم معرفتهم  ستراتیجیةاألوضع 

) من الذین %55بوجودها، كما إن النسبة العظمى (

ن مدى اجیة إحصائیة یرون ییعتقدون وجود إسترات

جیة هي خمس سنوات، أما من الذین یؤیدون یاإلسترات

ن ا) منهم یرون %60جیة إحصائیة (یوجود إسترات

أجهزة  جیة اإلحصائیة تم وضعها من قبلیاإلسترات

) بأن %40اإلحصاء، في الوقت الذي نسبة من یرى (

األجهزة اإلحصائیة شاركت عدة جهات في وضع 

 جیة اإلحصائیة.یاإلسترات
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كان هذا المحور مؤشر بان االكثریة ترى، بأن هناك 

جیة لنظام وطني لإلحصاء وفترتها بین خمس یإسترات

) یعتقد بأن األجهزة %60وعشر سنوات واألكثریة (

جیة لنظام وطني یحصائیة انفردت في وضع اإلستراتاإل

 ) یعتقد بأن عدد %40لإلحصاء ولكن نسبة البأس بها (

 من الجهات االخرى شاركت في إعدادها.

 )3الجدول (
 معلوماتیة جیة الیاالسترات

  نسبة االستجابة السؤال

مركز  وجود

المعلوماتیة مستقل 

 صاءعن اإلح

  )%40ال ( )%60نعم (

إستراتیجیة  وجود

 للمعلوماتیة

  )%70ال ( )%30نعم (

فترة االستراتیجیة 

 للمعلوماتیة

 5دون 

سنوات 

)86%( 

بدون 

)14%( 

 

الجهات المنفذة 

 للنظم المعلوماتیة

 جهة واحدة

 )33%( 

عدة جهات 

)60%( 

بدون 

)7%( 

 
 

) یرون بأن %60) نالحظ بأن االكثریة (3من الجدول (

أجهزة اإلحصاء مسؤولة  نمستقلة عاخرى هناك جهة 

االكثریة من الذین اجابو ، ولو ان عن النظم المعلوماتیة

للمعلوماتیة  ستراتیجیةاإلستبیان اوضحو بأن لیس هناك إ

) %30( ستراتیجیةأما النسبة الضئیلة التي تعتقد وجود إ

على خمس  ستراتیجیةترى انها لم تتعدى فترة اإلولكنها 

 ستراتیجیةین اشارو لوجود إسنوات، وینبغي القول ان الذ

للمعلوماتیة ومداها اقل من خمس سنوات هي الجهات 

 من مراكز أو هیئات المعلوماتیة.في االستبیان المشاركة 

بالرغم من قلة المراكز والهیئات انه ص الى القول لونخ

الوطنیة المستقلة المسؤولة عن المعلوماتیة كما تم 

في شمال أفریفیا وبعض اإلشارة سابقًا في الدول العربیة 

دول المشرق العربي كالعراق واألردن ولكن اإلستبیان 

وطنیة للنظم  ستراتیجیةیشیر الى عدم وجود إ

الى ضعف دور هذه واالستبیان یشیر  ،المعلوماتیة

المراكز والهیئات في التنسیق مع االجهزة االحصائیة 

 .الوطنیة

 )4الجدول (

  والعمل اإلحصائيالعالقة بین النظم المعلوماتیة 
 نسبة االستجابة السؤال

 النظم المعلوماتیة  حجم

 التي تغذي النظام 

 إلحصائيا

 كبیر

)33%( 

 متوسط

)40%( 

 قلیل

)27%( 

  اإلستراتیجیة إحتواء

 اإلحصائیة على نظم

 علوماتیةم 

ال  )%73( نعم

)20%( 

 بدون

)7%( 

الجهات المسؤولة عن 

تنفیذ النظم 

 المعلوماتیة

 واحدمركز 

 )13%( 

عدة 

دوائر 

حكومیة 

)45%( 

حكومیة 

وخاصة 

)42%( 

) یوضح حسب معتقد ورأي الشخص الذي 4الجدول (

جاوب على اإلستبیان، بأن حجم النظم المعلوماتیة التي 

تغذي النظام اإلحصائي یتراوح بین متوسط وكبیر یبلغ 

، في الوقت الذي یعتقد بأن حجم النظم )73%(

المعلوماتیة التي تغذي النظام اإلحصائي قلیل یبلغ نسبة 

وذلك مؤشر إیجابي نحو العالقة بین النظم  )27%(

اعاله المعلوماتیة والنظم اإلحصائیة، كما یشیر الجدول 

) یعتقد احتواء االستراتیجیة %73بأن االكثریة (

یة، وذلك یؤكد الترابط بین االحصائیة على نظم معلومات
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في جانب الجهات المنظومتین كما یشیر الجدول 

أكانت جهات سواء المسؤولة عن تنفیذ النظم المعلوماتیة 

 )%42) أو حكومیة وخاصة (%45حكومیة عدیدة (

 .)%87( یعني ذلك ان االغلبیة یؤید وبنسبة

 )5(الجدول 
 (االسس والمعاییر التي تنظم العمل المعلوماتي)

 

  االسئلة

 االستجابة نسب

أسس ومعاییر للنظم  وجود

 المعلوماتیة
  )%63(ال  )%37( نعم

النظم   ضوعخ ضرورة

  ألسس معلوماتیةال

 ومعاییر 

  )%7( ال )%93( نعم

المسؤولة عن وضع  الجهة

 والمعاییر  األسس

المعلوماتیة  مراكز

)73%( 

  أجهزة

 اإلحصاء

)9%( 

  مشاركة

)18%( 

) یرى بضرورة %63یوضح بأن الغالبیة () 5الجدول (

وجود أسس ومعاییر لتوحید النظم المعلوماتیة في البلد، 

) ترى ضرورة خضوع %93بینما األكثریة الساحقة (

ألسس ومعاییر توحد وتنظم عمل  النظم المعلوماتیة

النظم المعلوماتیة. أما من هي الجهة المسؤولة عن 

یة ترى أن تناط وضع هذه  األسس والمعاییر فاألكثر 

) في الوقت الذي مع األسف %73بمراكز المعلوماتیة (

)، بالرغم من %9ال ترى أن تقوم بها أجهزة اإلحصاء (

ن نسبة الذین أشروا مشاركة مراكز المعلومات واألجهزة ا

 ).%18اإلحصائیة قد بلغ (

 

 

 

 )6الجدول (                      

 درجة االعتقاد

 السؤال

 األعتقاد درجة

 ضعیف متوسط  قوي

 جهاز اإلحصاء ومركز وضع

 حدةالنظم المعلوماتیة بهیئة وا 
)80%( )13%( )7%( 

 هیئة اإلحصاء  ارتباط

 والمعلوماتیة بمجلس الوزراء
)63%( )34%( )3%( 

 نظم المعلوماتیة ال مركزیا تنفیذ

 ومن عدة مؤسسات حكومیة 

 وغیر حكومیة 

)50%( )40%( )10%( 

 االداریة نتیجة اإلحصاءات

 للنظم المعلوماتیة 
)70%( )23%( )7%( 

للوقوف على درجة وقوة إعتقاد المسؤولین والمختصین 

في مجال اإلحصاء والمعلوماتیة بعیدًا عن واقع الحال 

به، تم تحدید أربعة أسئلة في  مالذي بینوا وجهات نظره

) 6المحور الخامس، وجاءت االجوبة في الجدول (

لتؤكد الترابط الشدید بین النظم المعلوماتیة واألنظمة 

اإلحصائیة والبد أن یكونا في هیئة واحدة وتحت سقف 

واحد لتوفیر أكبر حد من التخطیط لهما والتنسیق 

) بأن االكثریة بنسبة 6بینهما. حیث یظهر الجدول (

) یرون بقوة بأن یتم وضع جهاز اإلحصاء 80%(

في هیئة واحدة، بینما یرى  ومركز النظم المعلوماتیة

) من المستجیبین بدرجة متوسط وقوي بأن هذه 97%(

الهیئة الموحدة لإلحصاء والمعلوماتیة ترتبط بمجلس 

 الوزراء، أما نسبة الذین یعتقدون بأن السجالت االداریة 
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ة ــــاإلحصائیة التي ستكون نتیجة لتنفیذ النظم المعلوماتی

 شكل االكثریة.) وی%93( بدرجة متوسط وقوي 

أما من ینفذ النظم المعلوماتیة فإن االعتقاد الغالب 

صالح التنفیذ ل )%90(بدرجة متوسط وقوي یبلغ 

الالمركزي ومن قبل مؤسسات حكومیة وخاصة، ولكن 

) یرون بأن هناك 5هذه األكثریة كما أوضح جدول (

جهة مسؤولة عن المعاییر واألسس واالدلة  وجوداهمیة ل

 لموحدة للنظم المعلوماتیة وضرورة وجودها.والمفاهیم ا
 

 االستنتاجات -7

عصر المجتمع المعلوماتي أن تكون المعرفة  یتطلب

المبنیة على البیانة والمعلومة السلیمة والدقیقة وتوفرها 

في الوقت المناسب، للمساعدة للوصول الى إتخاذ 

القرارات السلیمة بأقل الخسائر. شهد نصف القرن 

في تقانات المعلومات  اً وسریع اً كبیر  اً السابق تطور 

واإلتصاالت حتى أصبح قیاس مدى تقدم المجتمعات 

عن طریق إحتساب مؤشرات االستخدام لهذه التقانات 

الحدیثة ومدى إستخدامها في تحقیق الرفاه األقتصادي 

وحقوق  ةجتماعیة والمساوا واالجتماعي وتحقیق العدالة اال

إن التطور السریع   .)14( األنسان في العیش الرغید

والمتالحق في تقانات المعلومات ادى بالنتیجة الى 

من حیث النظریة والتطبیق،  )15(تطور العمل اإلحصائي

باإلضافة الى تطور ادواته في توفیر وٕامكانیة الرجوع 

الى كم هائل من البیانات والمعلومات وفي زمن قصیر. 

ذه كما ادى هذا التطور هذا التطور الهائل في ه

                                                 
منظومة مجتمع المعرفة و دورھا في دعم الدخل القومي  14 

وتحقیق االمن الشامل مع اشارة خاصة للواقع العربي، عوض 
ین ، السودان حاج علي احمد، جامعة النیل

www.profawad.info                                         
15    Information Technology & Statistics, Hilal 

AL-Bayyati, 9th Islamic Countries Conference 
on Statistical Science (ICCS-IX), Shahalam – 
Malaysia , 12-14 Dec. 2007  

التقانات، وٕاذا ما أستخدمت بشكل أمثل وسلیم وضمن 

إرشادات وسیاقات ومعاییر موحدة وحسب خطط 

مدروسة وموضوعة بشكل مسبق، االقتراب من تحقیق 

المجتمع المعلوماتي الذي یضمن تحقیق الرفاه 

 االقتصادي واالنساني للفرد.

نستخلص مما ورد سابقًا بأن النظم المعلوماتیة تتطلب 

ولكن ضمن معاییر  اً ال مركزی اً وتنفیذ اً مركزی اً طتخطی

وأسس موحدة ویجب أن تكون متسقة المداخل 

والمخرجات ومن منظور إحصائي سلیم وشمولي في 

 موحدة للعمل اإلحصائي والعمل المعلوماتي.  ستراتیجیةإ

ت النظم المعلوماتیة توفر قواعد بیانات ومعلومات حوأض

فیما لو  . للسجالت اإلداریة اإلحصائیة ةآلیة وآنیة بدیل

 لنظم المعلوماتیةا اخذ بنظر االعتبار عند تصمیم

الجوانب اإلحصائیة والجوانب البرمجیة ستؤدي بالنتیجة 

إعتمادها من حیث الدقة والموثوقیة والتكامل والمعالجة 

لكي تكون وسیلة ومادة اساسیة في عملیة إتخاذ القرارات 

 السلیمة.

  

http://www.profawad.info/
http://www.profawad.info/
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 صیاتالتو -8

التوصل الیها في هذه الدراسة ما تم أهم التوصیات التي 

 یلي:

ضرورة وجود مراكز أو دوائر تعني بوضع الخطط  -1

للنظم المعلوماتیة وٕاقرار المعاییر  ستراتیجیةاال

واألسس التي توحد النظم المختلفة وتتابع تنفیذها 

وٕاقرار المدخالت والمخرجات ودرجة الوثوقیة 

 بالمعلومات والبیانات الناتجة.

لمعلوماتیة في هیئة واحدة مع لتكون هذه المراكز  -2

االجهزة اإلحصائیة في كل دولة عربیة على ان 

المركزیة لإلحصاء والمعلوماتیة ذات تكون الهیئة 

إستقالل مالي وٕاداري وكیان غیر تابع لوزارة تنفیذیة 

ویفضل إرتباطها بمجلس الوزراء، على أن یكون 

للهیئة قانون مستقل یحدد إختصاصات الهیئة 

بفرعیها اإلحصائي والمعلوماتي ومنحها الصالحیة 

في فرض الخطط واالسس والمعاییر للتنفیذ من قبل 

 الجهات الحكومیة وغیر الحكومیة.

ف وٕاعادة النظر في یوعلیة یتطلب من الدول تكی

توحید المراكز الوطنیة المعلوماتیة مع االجهزة 

اإلحصائیة في حالة وجودهما منفردین، واستحداث 

مركز النظم المعلوماتیة في حالة عدم وجودها 

وٕاعادة النظر في هیكل الهیئة لتشمل جهاز 

ز النظم المعلوماتیة وتحدید اإلحصاء ومرك

اختصاصاتها، وتحدید جهة االرتباط بمجلس 

 الوزراء.

إعادة النظر باالستراتجیات للنظم اإلحصائیة بإتجاه  -3

شمولها للنظم المعلوماتیة وٕاقرار األسس والمعاییر 

واالدلة للنظم المعلوماتیة وعلى أن تكون 

  جیات اإلحصائیة والمعلوماتیة لفترة خمسیاالسترات

 

الى عشرة سنوات وضرورة وضع خطط تنفیذیة لمدة 

جیات الى برامج عمل یأربع سنوات لترجمة االسترات

 تنفیذیة سنویة.

العمل على تعزیز القدرات اإلحصائیة  -4

وتأهیل قوى عاملة قادرة على  . 16والمعلوماتیة

النهوض بالعمل اإلحصائي والمعلوماتي معًا، وذلك 

رامج التدریبیة في من خالل إعادة النظر في الب

بعد تغییر مسمیاتها الى  17مناهج أقسام اإلحصاء

اإلحصاء والمعلوماتیة، وعن طریق دورات تأهیلیة 

لإلحصائیین في مجال المعلوماتیة ودورات تأهیلیة 

 للمعلوماتیین في مجال اإلحصاء.

إلزام الجهات الحكومیة وغیر الحكومیة بإعتماد  -5

ة التي تصدرها لاألسس والمعاییر الموحدة واالد

ى تنفیذ النظم المعلوماتیة التي الهیئة، والعمل عل

تضع الهیئة والهیكل العام لها ومدخالت ومخرجات 

النظم التي تحقق درجة عالیة من الموثوقیة 

اإلحصائیة واالعالن عن البیانات بكل شفافیة 

وحسب األسس الموضوعة والمقرة من قبل هیئة 

الحفاظ على خصوصیة اإلحصاء والمعلوماتیة مع 

الفرد والمؤسسة في البیانات المعلنة إال في حالة 

 إستخدامها حسب طبیعة وحاجة كل مؤسسة منفذة.

العمل على إیجاد شبكة معلوماتیة لربط النظم  -6

المعلوماتیة مع بعضها ومن دون التأثیر أو التالعب 

بالمعلومات إال من قبل الجهات واألشخاص 

                                                 
مداخل وإحتیاجات تدریب اإلحصائیین العرب، المعھد العربي  16  

للتدریب والبحوث اإلحصائیة، المنتدى اإلحصائي العربي الرابع، 
 .29/5/2009-27القاھرة 

17 Statistics and Information Technology, An 
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بكة بالهیئة المركزیة المخولین وربط هذه الش

لإلحصاء والمعلوماتیة مع السماح أن تكون هناك 

نوافذ لنشر خالصة البیانات والمعلومات لكل جهة 

 وحسب األسس التي تقرها الهیئة.

ربط النظام االحصائي ببرامج الحكومة االلكترونیة  -7

للدول العربیة وایجاد نوع قوي و مدروس من العالقة 

 المعاییر العالمیة. التوافقیة بینهما وحسب
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