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    املقـدمــــةـ1 

لقد شهد العامل خالل السنوات القليلة املاضية عدداً من املتغريات األساسية الـيت طالـت               
خمتلف جوانب احلياة املعاصرة يف كافة دول العامل على إختالف تكويناهتا ومستويات تقدمها             

ريات على أسلوب احلياة ونسق العالقات اجملتمعية لدى سائر الشعوب          ، لقد أثرت تلك املتغ    
خيتلف كل االختالف عن سابقه الـذي       ) عاملاً جديداً (إىل احلد الذي يربر القول بأننا نعيش        

 امتد عرب قرون سحيقة وحىت بدايات عقد الثمانينات من هذا القرن 

تقل العامل من عصر الثورة الصـناعية       ففي خالل مرحلة تارخيية ال تتعدى قرنني من الزمن ان         
إىل عصر الثورة العلمية والتكنولوجية وأصبحت االكتشافات العلمية يف خمتلـف جمـاالت             
وفروع العلوم تشكل العامل الرئيسي املؤثر يف صنع التطور ، ومما الشك فيه أن مسار تطور                

بصورة متدرجة وخبطوات   منجزات الثورة الصناعية والثورة العلمية والتكنولوجية قد تنامي         
   متتالية متثل كل واحدة منها قاعدة النطالقة أخرى

ولعلنا جند اليوم أن ذلك املسار قد بلغ ذروته مما أفضى إىل إحداث تبدل جوهري جديد يف                 
التطور العاملي تتجسد فيه نتائج املنجزات السابقة يف جمال العلم والتكنولوجيا ومعامل التحول             

   جملال وهو األمر الذي ميكن التعبري عنه من خالل املعطيات الرئيسية التاليةالراهن يف هذا ا

ـ الطفرات واإلجنازات التقنية غري املسبوقة واليت مكنت اإلنسان من زيـادة اإلنتـاج              1
   وحتسني الكفاءة والفعالية يف خمتلف العمليات اإلنتاجية

الكتشافات العلمية يف تطوير تقنيـات      ـ تعمق االرتباط بني العلم واإلنتاج وزيادة دور ا        2
اإلنتاج واالنتقال هبا إىل مستوى األمتتة العالية وما صاحب ذلك من إسهام الثورة العلمية يف               
حترير الطاقات البشرية واستثمار مصادر الطبيعة وتكوين القـدرات األعلـى السـتغالل             

 الثروات الكامنة إىل أبعد مدى ميكن للعقل اإلنساين تصوره 

 الثورة اهلائلة يف جماالت االتصاالت وما حققته من ربط وتواصل بـني أجـزاء العـامل          ـ3
   وكرست فعليا مفهوم أن العامل قرية صغرية
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ـ الطفرات اهلائلة يف تقنيات احلواسيب والتراكمات املتواليـة يف املقـدرة االحتسـابية              4
ال احلالية واليت تتفـوق     وحجم الذاكرة وسرعة العمليات اليت تؤديها احلواسيب من األجي        

مبراحل شاسعة على أحالم وتوقعات أكثر املتفائلني بقدرات احلواسيب منذ سنوات قليلـة             
فقط ، ناهيك عن السهولة الفائقة والتيسري املتواصل يف أساليب التعامل مـع احلواسـيب               

الذي ال  واستخدامها لغري املتخصصني ، وتطوير الربجميات لفتح آفاق االستخدام الالحمدود           
   يتطلب خربة سابقة من جانب املستخدم العادي

ـ التكامل واالندماج بني تقنيات احلواسيب واالتصاالت واإللكترونيات مما أوصـل إىل            5
أهم وأرقى املنتجات التقنية يف عصرنا اجلديد وهي تقنية املعلومات بكل مـا تعنيـه مـن                 

شكيل نظم العمل وعالقـات البشـر       إمكانيات وآفاق ال حمدودة وأثار عميقة يف إعادة ت        
وتفاعلهم مع اآللة يف مواقع اإلنتاج واخلدمات املعاصرة بل وإعادة تشكيل احلياة بصـورة              

    عامة

لقد أصبحنا بفعل تلك املعطيات نعيش واقعاً بسمات عصر جديد تشكل املعلوماتية ركيزته             
ل اكتشافاً علمياً جديداً كان جمهوالً      الرئيسية ، واحلقيقة أن املعلوماتية مبفهومها اجملرد ال متث        

من قبل ، إذ مل حيدث يف أي مرحلة خلت أن حتققت منجزات للتغري والبناء والتطـور دون                  
أن تكون املعلومات عامال رئيسياً يف املعرفة والتفكري واإلبداع واختيار أنسب اإلجـراءات             

 عامل هام للتطور إىل عامل      والتصرفات ولكن ما حنن بصدده اليوم أن املعلومات انتقلت من         
حمرك يقود التطور ذاته ويؤثر يف حتديد اجتاهاته ووتائر منوه ، ولـذلك مل يعـد غريبـا أن                   

   املعلومات غدت ميدان التنافس والصراع اجلديد من أجل امتالك املستقبل 

ـ              ع ومن الثابت أن البلدان الصناعية املتقدمة أدركت هذه املسألة مبكراً وأخذت تتعامل م
املعلوماتية بدرجة كبرية من االهتمام واجلدية ومتكنت بفعل مستويات وإمكانيات التطـور            
املتاحة لديها من حتقيق نتائج مذهلة يف اجملال املعلومايت وأصبحت املعلومات بالنسـبة هلـا               
تشكل ثروة وطنية ال تقل أمهية عن املوارد البشرية واالقتصادية عموماً ، كمـا ترسـخت                

بت علمية ونظم عملية يف اعتماد املعلومة واستخدامها كشرط الزم يف عمليـات             لديها ثوا 
رسم السياسات وحتديد اجتاهات ومنهجية التطور واختاذ القرارات املباشـرة وإدارة تنفيـذ       

 املهمات والتعامل مع سائر القضايا واألزمات احمللية والدولية 
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 دخول جمال املعلوماتيـة ومل تتـردد يف         وهناك عدد غري قليل من البلدان النامية شرعت يف        
إعطاء األولوية هلذا اجملال بعد أن أدركت خطورة استمرارية اختاذ ما يعنيها من قـرارات يف                
ظل غياب أو عدم دقة املعلومات وبعد أن وجدت كذلك أن اإلبقاء على وضعية افتقارهـا                

مية ناجحة ومواكبـة مـا      ملا حتتاج إليه من معلومات حيول دون متكنها من رسم وإحراز تن           
 جيري حوهلا من تطورات عاملية 

ولقد متكن البعض من تلك البلدان بفضل خصائص وظروف مواتية من قطـع خطـوات               
سريعة يف هذا اجملال وأصبحت جتد فيما يتوافر لديها من معلومات عـامال هامـا لتـدعيم                 

 ، وذلك بعد أن أحسـنت       جهودها التنموية وحتسني فعالية السياسات والتدابري اليت تتبعها       
اختيار طريقها يف وضع وتثبيت رؤية سياسية وطنية جتاه اجملال املعلومايت وأعطـت أولويـة               
خاصة إلقامة املراكز املعلوماتية وبناء تكوينات مؤسسية لقطاع معلومايت متكامل ودعمـت            

   خطط وبرامج تطوير أنشطة املعلومات وتنمية مصادرها 

واليمن ال خيتلف يف مسات واقعه املعلومايت عما هو عليه احلال يف سائر البلدان النامية بل إنه                 
حبكم صعوباته التارخيية املتوارثة وثقل أعباء التنمية اليت تفوق كثرياً ما لديه من إمكانيـات               

 تلـك   حمدودة يواجه بدايات شاقة وجمهدة يف دخول جمال املعلوماتية ومل يكن أوفر حظاً من             
   البلدان فيما هو متاح له من فرص ومستلزمات السري يف هذا الطريق

ولذلك من تربير الواقع أن جند يف ضعف جمال املعلومات عقبة كبرية وحتد قائم ، فالقصور                 
يف استجابة املعلومات املتاحة ملتطلبات رسم السياسات واختاذ القرارات يعقد كثرياً مهمـة             

قرار ، كما أن االعتماد على معلومات غري دقيقة يقود بالتأكيد           واضعي السياسة وصناع ال   
إىل استنتاجات خاطئة ويف كلتا احلالتني تنشأ احتماالت خطأ التقـدير و ترتسـم حقيقـة                

   صعوبات اختاذ القرار السليم

وهلذا فان اهتمام املؤمتر الوطين لإلصالح والتطوير اإلداري واملـايل بقضـية املعلومـات              
ن حماور عمله الرئيسية جيسد الوعي بأمهية املعلومات بالنسبة لعملية اإلصالح           ووضعها ضم 

والتطوير بشكل عام ، كما أن دعوة املركز الوطين للمعلومات للمشاركة يف املؤمتر وتقدمي              
ورقة عمل يف هذا اجملال يؤكد تنامي اإلدراك حبيوية دور اهليئـات املتخصصـة والتفاعـل                
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ملية اجلارية لدخول اجملال املعلومايت باالرتكاز على نظـم علميـة           اجلدي مع التوجهات الع   
   وبنيوية ومؤسسية خمتصة 

واملركز الوطين للمعلومات إذ ينظر بتقدير عال لدعوته للمشاركة يف هذا املؤمتر فإنه يبدي              
توظيف أنظمـة املعلومـات يف      ( اهتماماً كبرياً إلسهامه بتقدمي ورقة العمل املنوطة به حول          

ويأمل أن يتمكن من خالل ذلك من فتح مدخل حيـوي للنقـاش             ) ملية صناعة القرار    ع
والبحث والتوصل إىل رؤية علمية مشتركة وفهم موحد للمتطلبات العمليـة الـيت تتجـه             
مباشرة لتنمية املعلومات وضمان فعالية دورها يف دعم صناعة القرار وتلبيـة احتياجـات              

   لقرارات عموماًاملعنيني برسم السياسات واختاذ ا

   تتضمن الورقة باإلضافة إىل املقدمة واإلطار العام للبحث املوضوعات واألقسام التالية

 ـ االجتاه حنو املعلومات 

 ـ أمهية املعلومات ودورها يف دعم اختاذ القرار 

 ـ متطلبات توظيف املعلومات يف صناعة القرار ودور املركز الوطين للمعلومات 

  والتوصيات ـ االستنتاجات

 ـ اإلطار العام للبحث 2

   ـ أمهية البحث 1ـ2

تأتى أمهية البحث من أمهية املوضوع الذي يطرقه وكون البحث يركز بدرجة رئيسـية يف               
كمـا  ) املعلومات ومتخذي القرار    (اجتاه تشخيص املشاكل واملعوقات يف إطار العالقة بني         

على اقتراح الوسائل واحللول اليت من شأهنا أن تساعد يف التغلب على هذه املشـاكل  يعمل  
   واملعوقات القائمة ومن مث اإلسهام يف تطوير هذه العالقة
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إن أمهية هذا البحث تأيت أيضاً يف كونه يسعى إىل توصيف الكيان املؤسسـي للمعلومـات                
ت لكافة الفعاليات والربامج اليت من شـأهنا  والذي يعترب األساس يف توفري البيانات واملعلوما   

 حتقيق التنمية والتطوير يف اجملتمع اليمين 

   ـ أهداف البحث 2ـ2

يهدف البحث إىل دراسة العالقة بني متخذ القرار واملعلومـات بتـأثري نظـم املعلومـات                
ىل والتقنيات املستخدمة وذلك من خالل واقع جتربة املركز الوطين للمعلومـات، إضـافة إ             

التعرف على اجلهود املبذولة لتلمس مظاهر القصـور يف مسـتوى خـدمات املعلومـات               
   وتطويرها خلدمة احتياجات صناعة القرار

   ـ مشكلة البحث 3ـ2

يسعى البحث إىل التعرف على األسباب اليت تعوق املعلومات من اإلسهام يف تدعيم األسس              
يف بلد مير مبراحل إصالح ولضرورة التكامل بني        العلمية السليمة يف اختاذ القرارات ، وألننا        

اإلصالح والتطوير فان البحث يسعى إىل توصيف املعاجلات الالزمة ومن مث حماولة تقـدمي              
   تلك املعاجلات يف إطار يساهم يف بلورة االستراتيجية الوطنية للمعلومات

    ـ األسئلة اليت حياول البحث اإلجابة عليها4ـ2

 م املعلومات املتاحة يف اختاذ القرار ؟ـ ما مدى استخدا

 ـ ما مدى كفاية املعلومات املتاحة الختاذ القرارات ؟

 ـ ما طرق توظيف املعلومات وأنظمتها املتوفرة يف اختاذ القرار ؟

ـ ما هو دور املركز الوطين للمعلومات يف املسامهة بتطوير العملية املعلوماتية يف القطاعات              
 مساعدة متخذي القرار يف إطار االستراتيجية الوطنية للمعلومات ؟واألجهزة املختلفة و

 ـ منهجية البحث 5ـ2
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   يعمد البحث إىل اإلفادة من وسائل متعددة يف مجع وحتليل البيانات ، من ذلك

ـ املرحلة األوىل من املسح امليداين الشامل الذي نفذه املركز الوطين للمعلومات والـذي              
 اجلهاز اإلداري للدولة والقطاعني العام واملختلط والـذي نفـذ           مشل وحدات املعلومات يف   

على مستوى أمانة العاصمة ومشل العديد من احملاور اخلاصة بإدارة املعلومـات ومصـادر              
   البيانات واعتماد املعلومات يف اختاذ القرار

 ـ اإلفادة من األحباث والدراسات السابقة يف هذا اجملال 

 ملركز الوطين للمعلومات يف إدارة خدمات املعلومات ملتخذي القرار ـ اإلفادة من جتربة ا

   ـ االجتاه حنو املعلومات3

لقد تنامي الوعي بأمهية املعلومات وحيوية دورها يف صناعة القرار املـدروس ، وأظهـرت               
للمعلومات يف  اخلربة العملية يف شىت حقول السياسة واإلدارة والبناء التنموي احلاجة امللحة            

سياق عمليات رسم السياسات وصياغة اخلطط والربامج واختاذ ما يلزم من قرارات وتقييم             
   سري األداء

والواقع أن االهتمام باملعلومات أخذ يتزايد حتت تأثري ما يتحقق من تطورات فعلية يف خمتلف               
األخذ بسياسـات   جماالت البناء االقتصادي واالجتماعي واتساع مهام اإلدارة السياسية و        

وبرامج اإلصالحات االقتصادية واملالية واإلدارية إىل جانب ما يطرأ من مـتغريات عامليـة              
   متسارعة وما حتدثه ثورة املعلومات من انعكاسات شاملة يف كافة جوانب احلياة 

واملالحظ أن تلك العوامل جمتمعة قد اكتسبت تأثريها األقوى يف توسيع االهتمـام باجملـال               
علومايت يف ظل وجود إرادة سياسية داعمة لكافة اجلهود والتوجهات املرتبطة هبذا اجملال ،              امل

ذلك ألن املعلوماتية مهمة علمية ووطنية شاملة تتفاعل يف مكوناهتا كافـة قضـايا البنـاء                
والتطور ومن غري املمكن التعاطي معها أو القيام هبا بعيداً عـن تـأثري وحمـددات الرؤيـة       

   ملوجهةالسياسية ا
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ولقد تبني بصورة قطعية أن وجود تلك اإلرادة السياسية الفوقية الواضحة والتعـبري عنـها               
عملياً من خالل إصدار قرار مجهوري بقيام املركز الوطين للمعلومات قد وضـع القاعـدة               
األساسية آللية العمل املعلومايت يف اليمن ورسم بذلك البداية الصحيحة لعملية االنطالق يف             

ال املعلوماتية واالنتقال يف هذا اجملال إىل أسلوب العمل العلمـي املتكامـل واملـنظم ،                جم
م أبعاد واضحة جلدية التوجه     1995لعام  ) 155(وبوسعنا أن جند يف القرار اجلمهوري رقم        

حنو إقامة البنيان املؤسسي املعىن باملهمة املعلوماتية ومتكينه من االرتكاز على قاعدة تنظيميـة      
   ية وفنية متكاملة والعمل يف ظل ظروف مواتيةوتقن

لقد ارتبط قيام املركز الوطين للمعلومات هبدف بناء وإدارة وتطوير نظام وطـين متكامـل               
للمعلومات وأنيطت به مهمة توفري املعلومات ومجعها وحفظها وحتليلـها وتنظـيم تبادهلـا              

 إىل وضعها يف خدمة احتياجات      ووضعها يف متناول رامسي السياسة وصانعي القرار باإلضافة       
الباحثني والدارسني واملستثمرين واملهتمني بشكل عـام ، والشـك أن صـياغة أهـداف               
وأولويات مهام املركز على هذا النحو ينطوي على عمق استيعاب واقع املعلوماتيـة لـدينا               

بنيـة  ودقة حتديد ماهية وغاية الدور الذي ينبغي أن يضطلع به املركز يف سـبيل إجيـاد ال                
األساسية للمعلومات وبناء أنظمتها املتكاملة وتطوير أدوات وأساليب إنتاجهـا وتبادهلـا            

   وتيسري استخدامها

وبطبيعة احلال فإن ذلك الربط العميق بني اهلدف الواضح واألداة املالئمة لتحقيقه يـدعم              
ني وجـود   ضمانات النهوض بواقع املعلومات وتطوير مصادرها وزيادة فعالية دورها وتـأم          

مرجعية معلوماتية قادرة على تلبية متطلبات رسم السياسـة وصـناعة القـرار وخدمـة               
   احتياجات املستفيدين بشكل عام

   أمهية املعلومات ودورها يف دعم اختاذ القرارـ 4

تكتسب املعلومات أمهيتها من واقع الدور الذي متثله يف تزويد اإلنسان مبا حيتاج إليه مـن                
منها تقديراته وتصوراته ملا يتطلب منه القيام به ، وعرب مراحل تارخيية متتالية             معارف يستمد   

تزايدت أمهية املعلومات بصورة مطردة ارتباطا مبا حتدثه من أثار عميقة يف توسـيع املعرفـة                
   اإلنسانية وتنمية وعي الفرد وإدراكه ملا حييط به من ظواهر ومتغريات خمتلفة
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عاصر أخذت املعلومات دوراً أكثر عمقاً ومشولية واكتسـبت بفعـل           واليوم يف ظل عاملنا امل    
ذلك قدراً يفوق كثرياً ما كانت متثله من أمهية فيما مضى ، فلقد أدى اندماج تكنولوجيـا                 

إىل إحداث تغري جذري يف جمال املعلوماتية       ) الكمبيوتر(االتصاالت مع تكنولوجيا احلاسوب     
 ، وغدت املعلومات بتكنولوجيتها ونظمها صناعة العصـر         مل يكن مسبوقاً يف التاريخ بكامله     

الرائدة وثروته املتميزة اليت متكن من ميتلكها امتالك زمام التطور حيث مل تعـد املعلومـات                
حمصورة يف حدود الرصد املعريف للظواهر واملتغريات وحركة التطور التارخيي وتنمية املعرفة            

فة إىل ذلك أداة فعالـة يعتمـد عليهـا يف إدارة            اإلنسانية يف هذا السياق بل أصبحت إضا      
تشكيل احلاضر ورسم صورة املستقبل ، وصار مبقدورنا القول أن ما جيري يف الواقع الراهن               

   هو حتول حنو بناء اجملتمع املعلومايت يف عامل يعيش عصر املعلومات

وهـو املعـىن    وال شك أن ذلك ميثل الشي الكثري بالنسبة لراسم السياسة وصانع القـرار              
بالتعامل مع واقعه يف ظل االهتمام باستيعاب خصوصيته وما حتيط به من متغريات وإعطـاء               
اجلدية الكاملة الستخدام وتوظيف األدوات األكثر فعالية لتطويره والنـهوض بـه ، وإذا              
كانت املعلومات على تلك الدرجة من األمهية واألثر الفاعل يف إيصال املعرفـة وتسـهيل               

 مبكونات الواقع وتفاعالته وتأمني مقدرة اكتشاف احلاضر ودقة التنبـؤ باملسـتقبل             اإلملام
وتدعيم عوامل النمو العلمية والفنية واملادية فإن القيام بعملية صـنع القـرار يف أي مـن                 
اجملاالت دومنا االرتكاز على املعلومات يفقد متخذ القرار االستفادة من عامل جوهري ورمبا             

يق اهلدف الذي يتطلع إليه بقراراته املتخذة بل ويقود ذلـك يف حـاالت              حاسم لضمان حتق  
   خمتلفة إىل التعرض لتقديرات خاطئة والوقوع يف اختاذ قرارات غري موفقة

وجيدر بنا اإليضاح أن دور املعلومات بالنسبة لصانع القرار وإن كان يتخذ أبعاداً ومفـاهيم               
اره ارتباطاً بتباين مستويات التطور والواقـع الـذي         شاملة ، إال أنه يتباين يف مستوياته وآث       

يؤدي مفعوله فيه، ويف كل األحوال فإن األثر الفعلي لذلك الدور يتحدد عملياً مبدى إنتاج               
   وتبادل املعلومات واستخدامها كمرجعية شرطية الزمة لعملية اختاذ القرار

يف دعم صانع القـرار يف ظـل        ولذلك فإن حتقيق القدر املناسب ألمهية املعلومات ودورها         
وضعنا املعلومايت الراهن يتطلب قبل كل شئ إعطاء األولوية فيما يتخذ من قرارات لـدعم               
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وتطوير جمال املعلومات ذاته ومده باملقومات الالزمة لإليفاء بدورة ومتكينـه مـن خدمـة               
 احتياجات صانع القرار وتلبية متطلباته املعلوماتية بكفاءة عالية 

ات اليت يتطلب االعتماد عليها يف عملية صناعة القرار ويكون مبقدورها االستجابة            فاملعلوم
الكاملة الحتياجات متخذ القرار هي تلك اليت تتحقق من خالل نظام معلومايت مبين علـى               
أسس علمية وجيري حتضريها عن طريق استخدام هذا النظام والتعامل مع خمرجاته من قبـل               

 مثل هذه املعلومات املرجعية واإلسناد الكامل لصانع القـرار          أناس خمتصني ، ولكي تشكل    
البد أن تكون مستوفية لكافة املتطلبات املعلوماتية الالزمة لدراسة املوضوع حمـل البحـث            
والتحضري الختاذ القرار ، وبصرف النظر عن اختالف حمتويات املعلومات املطلوبـة هبـذا              

قرارات إال أنه يتوجب أن تتوفر فيها بصـورة         الشأن ارتباطا باختالف وتنوع موضوعات ال     
   عامة تغطية واضحة ودقيقة ملا يلي

ـ إيضاح طبيعة املوضوع أو املشكلة املطروحة وما يرتبط بذلك من خلفيات ومسـببات              1
   ودوافع

   ـ التحليل الدقيق ملكونات املوضوع وما يتداخل معه من تأثريات وتفاعالت متبادلة2

   ودواعي اختاذ القرارـ إيضاح متطلبات 3

   ـ تقدمي اإلستخالصات والتصورات وحتديد البدائل املتعلقة باختاذ القرار4

ـ حتديد اإلمكانيات املتوفرة واملطلوبة والالزمة لتنفيذ أي من البدائل املعروضة الختـاذ             5
   القرار

   ـ إيضاح حدود اختصاصات ودور اجلهات األخرى فيما يتعلق مبوضوع القرار6

   ـ حتديد املترتبات واآلثار احملتملة عن اختاذ وتنفيذ القرار7

وبطبيعة احلال فإن القيام بعمل معلومايت يدعم التحضري الختاذ القرار علـى هـذا النحـو                
يشترط يف املقام األول االعتماد على آلية مؤسسية معلوماتية تؤدي اختصاصـاهتا بكفـاءة              
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علومات ، وقناعتنا يف ذلك منشأها أن واقع العالقـة          عالية ويف إطار نظام وطين متكامل للم      
بني املعلومات وصناعة القرار تظهر صعوبات متبادلة من حيث االعتماد على املعلومات يف             
عملية اختاذ القرار ومقدرة املعلومات على تلبية متطلبات اختاذ القرار ، وبالتايل فإن االرتقاء              

 اختاذه بقاعدة املرجعية املعلوماتية يتوقف إىل حد        بطرق وأساليب صناعة القرار وربط عملية     
   كبري على مدى االرتقاء بواقع املعلوماتية ذاهتا وهذه مسألة يف غاية األمهية والضرورة

واحلقيقة أن احلاجة إىل املعلومات وضرورهتا بالنسبة لصانع القرار تتزايد بصـورة مطـردة              
املطلوب اختاذها وهو أمر ماثـل أمامنـا        كلما اتسعت وتعقدت جماالت وغايات القرارات       

يظـل حمكومـاً    ) مع األخذ يف االعتبار اختالف وتباين مستوياته        ( فالقرار الذي يتم اختاذه     
باإلطار الدستوري والقانوين وبطبيعة األوضاع السياسية واالقتصادية القائمـة ومسـتوى           

ل مع ذلـك مـن عوامـل        الوعي الثقايف والتكوين االجتماعي السائد إىل جانب ما يتداخ        
ومؤثرات خارجية ، وبالتأكيد فإن االنطالق من هذه األمـور جمتمعـه واحلصـول علـى                
معلومات كافية بشأهنا ميد صانع القرار مبقدرة مطلقة الختاذ قراراته على حنو سليم ومدروس              

ة وعدى ذلك فإن غياب املعلومات اليت حيتاج إليها جيعل مهمة اختاذ القرار بالغـة الصـعوب               
   والتعقيد ومعرضة الحتماالت اخلطأ

وجند يف سياق ما يتم حبثه من مشكالت متنوعة ويف خمتلف جوانب التنمية وجماالت احليـاة                
أن توفر املعلومات الكافية واعتماد مرجعية معلوماتية دقيقة ميكن القائمني ببحـث تلـك              
املشكالت من دراستها وحتليلها بعمق ومشولية ويساعد على تكوين فهم مشـترك حوهلـا              

 0وتصورات متكاملة ملعاجلتها ويوصل بالنتيجة إىل اختاذ قرارات مدروسة ومتناسقة 

إن عملية اختاذ القرارات كثرياً ما ترتبط بتقييم مسار تنفيذ إجراءات وتدابري سابقه حيـث               
د من أن ما يتحقق فعلياً يسري وفقاً ملا أريد له أن يتم ، ولذلك فـإن                 يتوجب املتابعة والتأك  

وجود نظم املعلومات اخلاصة برصد القرارات ومتابعة تنفيذها يشكل ضرورة بالغة وأمهيـة             
الزمة للتعرف املتواصل على كيفية التعامل مع تلك القرارات وتقييم مسـتويات تنفيـذها              

   بصورة دقيقة
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ق املعلومات إىل صانع القرار ميكنه من متابعة خمتلف التطورات وما جيري            كما أن انتظام تدف   
يف نطاق جمال اختصاصه وجيعله قادراً على اكتشاف أية احنرافات قد حتدث و إدراكاللحظة              
املناسبة اليت يتعني عليه اختاذ القرار الالزم عندها ، إذ كثرياً ما جند أن أسباب ضعف بعـض       

 دقة توقيتها وليس عدم صحة حمتوياهتا وعن طريق تزويـد صـانع             القرارات ناتج عن عدم   
القرار مبا حيتاج إليه من معلومات شاملة يف خمتلف اجملاالت تتسىن إمكانية دعمه وإفادته مما               
هو متاح يف رصيد املعلومات العاملي ومتكينه من االطالع على خربات وجتـارب اآلخـرين               

فها كمعارف علمية وعملية فيما يتخذه من قـرارات         واالستفادة منها يف نطاق عمله وتوظي     
وبالتايل مساعدته على جتنب التعرض لتكرار أخطاء اآلخرين وحتمل األعباء الناجتـة عـن              

    االجتهاد يف التجارب واحملاوالت

وجتدر املالحظة من ناحية أخرى إىل أن مسألة توفري رصيد ضخم من املعلومات يف جماالت                
بد وأن يقابله اهتمام بتحديث نظم االستفادة من هذه املعلومات ومتابعـة            املعرفة املختلفة ال  

تقييم توظيفها يف اجملاالت املختلفة لربامج اإلصالح والتطوير التنموي وربطها باملسـتفيدين            
 يف مواقع صنع القرار 

عام فإن االهتمام باملعلومات الالزمة لتحقيق دورها الفاعل يف دعم صناعة القـرار             وبشكل  
   سوف يكون له نتائج إجيابية بالغة األمهية وعلى حنو شامل ويف مقدمتها

ـ تنمية قدرة الدولة على اإلفادة من املعلومات املتاحة واخلربات اليت حتققـت يف الـدول                
   األخرى

له الدولة من جهد يف البحث والتطوير على ضوء ما هو متاح من             ـ ترشيد وتنسيق ما تبذ    
   معلومات

   ـ كفالة قاعدة معرفية عريضة حلل املشكالت

ـ توفري البدائل واألساليب احلديثة حلل املشكالت الفنية واالختيارات اليت تكفل احلد من             
   هذه املشكالت يف املستقبل

   فنية يف قطاعات اإلنتاج واخلدماتـ رفع مستوى فعالية وكفاءة األنشطة ال
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ـ واألهم من كل ذلك ضمان القرارات السليمة يف مجيـع القطاعـات وعلـى خمتلـف                 
    مستويات املسئولية

  

   متطلبات توظيف املعلومات يف صناعة القرار ودور املركز الوطين للمعلوماتـ 5

ة تتجه املعلوماتية لتحقيقهـا يف      إن توظيف املعلومات يف عملية اختاذ القرار ميثل غاية رئيسي         
إطار دورها اهلادف لدعم صناعة القرار ، وعلى أساس كيفية ومستوى استخدام املعلومات             
من قبل متخذ القرار يتحدد مدى مقدرة املعلومات ذاهتا على اإليفـاء مبتطلبـات التهيئـة           

رتقـاء يف   والتحضري العلمي لدراسة واختاذ القرار كما يتحدد من جانب آخـر مـدى اال             
   أسلوب صناعة القرار ودرجة ضمان دقته

ومن هنا فان عملية توظيف واستخدام املعلومات يف جمال صناعة القرار تنعكس يف الواقـع               
كعملية تكاملية ونقطة التقاء وتفاعل متبادل بني منتج املعلومة وصانع القـرار ، وهـي يف                

وبالتايل ال ميكن تناوهلا أو احلكم عليهـا        حقيقة األمر حمصلة تطور فعلي يف واقع املعلوماتية         
   كنتيجة جمردة بعيداً عن مرتكزاهتا والعوامل املؤثرة فيها

إن املسألة هنا على درجة كبرية من التعقيد ، فتوظيف املعلومات يف عملية اختـاذ القـرار                 
يتطلب قبل كل شيء توفر املعلومات ذاهتا ومبحتوى يستجيب لكافة احتياجـات صـانع              

ار ويتسم بالشمولية والدقة وحداثة املعلومة وال بد هلذه املعلومات من أن تتاح لصـانع               القر
القرار بصورة متواصلة ومنتظمة وأن هتيأ بالطريقة اليت تسهل له عمليات الربط واملقارنات             
واالستنتاج واستخالص أنسب البدائل وعلى أن يترافق ذلك مع وجود نظم راسخة تتحدد             

   اليب تلقي واستخدام املعلومات واعتمادها كشرط أساسي الختاذ القرارمبوجبها طرق وأس

وعندما نعود حلقيقة أننا نسري طريق املعلوماتية يف أوىل خطواهتا فإن مهمة توظيف املعلومات              
يف صناعة القرار تأيت بالتأكيد كجزء ال يتجزأ من مهمة تطوير املعلوماتية بشكل عام وبالتايل               

جلوهرية الالزمة لتأمني دور املعلومات يف عملية أحتاذ القـرار تـرتبط مـع              فإن املتطلبات ا  
املتطلبات األساسية الكلية لدخول جمال املعلومات والنهوض بواقع املعلوماتية على املستوى           
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الوطين األمر الذي يضعنا أمام مهمة وطنية شاملة تستدعي إتباع املنهجية العلمية وحتقيـق              
مل املعلومايت سواء فيما يتعلق ببناء اآللية املؤسسية املـزودة بتقنيـات            املقومات الالزمة للع  

التجهيزات واألنظمة الشبكية والكفاءات التخصصية أو فيما يتعلق بوضع وتصميم الـنظم            
   املعلوماتية وهتيئة املستلزمات القانونية واإلدارية والتنظيمية

قيادة السياسية ، بل أن قرار إنشـاء        وبدون شك فان ذلك مل يكن غائباً عن وعي وإدراك ال          
املركز الوطين للمعلومات وما حدد فيه من أهداف ومهام للمركز يرسم التوجهات السليمة             
لبداية ومسار حتقيق هذه املهمة الوطنية ، واليوم فإن املركز الوطين للمعلومات ويف إطـار               

ة أساسية متطورة للمعلومـات     الدور املنوط به يسعى للنهوض باملهمة املعلوماتية وإقامة بني        
وبالتايل يوفر الشروط الالزمة لتأمني دور فاعل للمعلومات يف تدعيم اختاذ القرار ، وحتقيقاً              
لذلك فإن املركز يعمل على إسناد صانع القرار وتسهيل توفري املعلومـات واسـتخدامها              

    ة التاليةوتوظيفها يف عملية صناعة القرار من خالل اخلطوات والتوجيهات الرئيسي

ـ بناء أنظمة املعلومات وقواعد البيانات على املستويات القطاعية وذلك يف إطار مهمة بناء              
النظام الوطين املتكامل للمعلومات وقد أجنزت عدد من هذه األنظمة حيـث يـتم حاليـاً                

انيـة  اإلعداد لنقلها إىل حيز التطبيق مما سيوفر لصانع القرار على مستوى القطاع املعين إمك             
    كبرية للحصول على املعلومات اليت حيتاج إليها لدراسة واختاذ القرار

ـ اإلسهام يف بناء وتنظيم عمل وحدات املعلومـات يف خمتلـف القطاعـات واألجهـزة                
ومساعدة تلك الوحدات على إتباع الطرق العلمية واملعلوماتية واستخدام أنظمة املعلومات           

عتمد عليها يف كل قطاع أو جهاز مؤسسي ومن خالهلا يتسـىن            املنجزة وبالتايل إجياد آلية ي    
   احلصول على املعلومات املطلوبة وبالكيفية الالزمة خلدمة صانع القرار

ـ تأهيل وتدريب العاملني لدى وحدات املعلومـات يف خمتلـف القطاعـات واألجهـزة               
 الربجمية واملعلوماتية   ومتكينهم من التعامل بكفاءة واقتدار مع التجهيزات املستخدمة والنظم        

 املعنية هبا 

ـ تقدمي املشورة واإلسهام الفين املباشر فيما يتعلق بالتزود بتجهيزات تكنولوجيا املعلومات            
وإقامة تكوينات النظم الشبكة لدى خمتلف القطاعات واألجهزة سعياً لضـمان انسـجام             
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ملعلومات لكي يتسـىن    تقنيات وبرجميات املعلومات املستخدمة على مستوى كافة وحدات ا        
من خالل ذلك التبادل اإللكتروين للمعلومات وتسهيل إيصاهلا لصـانع القـرار بصـورة              

 متكاملة ومن مصادرها املختلفة 

ـ االهتمام ببناء واستيعاب أنظمة املعلومات املتكاملة لدى املركز والقيام بعمل شامل مـن              
ملعلومات يف كافة احلقـول املعلوماتيـة       قبله يف جمال مجع ومعاجلة وحفظ وحتليل البيانات وا        

ومن خمتلف أوعيتها ومصادرها الداخلية واخلارجية ووضعها يف متناول صانع القرار ومتكينه            
من احلصول على التحليالت واإلستخالصات املعلوماتية الالزمة لدعمه يف دراسة واختـاذ            

 عمليـة صـناعة القـرار       القرار وتسهيل استخدامه للمعلومات هبذا الشأن وبالتايل إسناد       
 مبرجعية معلوماتية شاملة وموحدة على املستوى الوطين 

لقد حرص املركز الوطين للمعلومات يف بداية عمله على معرفة وتقييم واقـع املعلومـات               
   ونظم إدارهتا والتعامل معها واالنطالق من نتائج ذلك يف وضع خططه وبرامج عمله 

رحلة األوىل من املسح امليداين الشامل لوحدات املعلومـات يف          ويف هذا االجتاه نفذ املركز امل     
اجلهاز اإلداري للدولة والقطاعني العام واملختلط وقد سبق عملية املسح عقد ورشة عمـل              
للمشاركني املختصني باملعلومات يف اجلهات املختلفة ، هـدفت إىل تعريـف املشـاركني              

اهتم ومبـا يضـمن دقـة تعبئـة هـذه           مبحتويات االستبيان ومناقشتها واستيعاب مالحظ    
   االستمارات

تلي ذلك الرتول امليداين للباحثني من املركز إىل اجلهات اليت مشلها املسح للقيام باإلشـراف               
املباشر على تعبئة استمارات املسح من قبل املختصني يف هذه اجلهـات واإلجابـة علـى                

لردود على أسئلة االستبيان والـيت      استفساراهتم ومبا يضمن احلصول على الدقة الكافية يف ا        
سعى املركز من خالهلا للتعرف على واقع املعلومات والوحدات اخلاصة بإدارهتا ومكونات            
األنظمة والتقنيات املستخدمة ومدى فاعليتها ، إضافة إىل التعرف على ما هو متـاح مـن                

تماد عليها يف اختاذ    بيانات ومعلومات ومدى اإلفادة منها يف األنشطة املختلفة للجهة واالع         
   القرارات ووضع الربامج واخلطط

 ولعله من املناسب أن نتطرق هنا إىل بعض اجملاالت اليت مشلتها عملية املسح ؛
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جهة توزعت العينة حسب تبعيـة      )54(لقد أجريت دراسة املسح لعينة عشوائية تتكون من         
ع الدراسة ، جهات    من جمتم %) 44,4(جهة أي بنسبة    )24(اجلهات فيها حيث مثل عدد      

من جمتمـع   %) 55,6(جهة أي بنسبة    )30(تابعة للجهاز اإلداري للدولة بينما مثل عدد        
   )1(الدراسة ، جهات تابعة للقطاعني العام واملختلط وكما هو موضح يف اجلدول رقم 

 البيان العدد املأخوذ يف الدراسة النسبة إىل جمتمع الدراسة

 اجلهاز اإلداري للدولة 24 44,4%

 )خمتلط + عام ( قطاعات  30 55,6%

 اإلمجايل 54 100%

 )1(جدول رقم 

 توزيع جمتمع عينة الدراسة حسب تبعية اجلهة

وقد بينت النتائج أن تواجد وحدات وتقسيمات تنظيمية متخصصة تعىن بقضايا املعلومات            
من جمموع العينة املختارة للدراسـة يف       %) 11,1( جهات أي بنسبة     ) 6( عدد  شكلت  

حني أن اجلزء املتبقي توزع يف شكل إدارات ووحدات للتخطـيط واإلحصـاء يسـتخدم               
البعض منها تقنيات الكمبيوتر والبعض اآلخر ما زال يعتمد على األعمال اليدوية التقليدية             

 ) 2(وكما هو موضح يف اجلدول رقم 

 البيان العدد يف جمتمع الدراسة النسبة إىل جمتمع الدراسة

 وجود وحدة معلومات متخصصة 6 11,1%

 عدم وجود وحدة معلومات متخصصة 48 88,9%
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 اإلمجايل 54 100%

 )2(جدول رقم 

 نسبة تواجد وحدة معلومات يف جمتمع عينة الدراسة

العودة إىل ذلك اجلزء اخلاص بتواجد وحدات معلوماتيـة تـبني النتـائج أن تلـك                وعند  
الوحدات يف بداية تكوينها وما زالت حباجة إىل وضع واستخدام أنظمة معلومات وقواعـد              
بيانات خاصة مبجاالت عملها وهناك نسبة حمدودة منها قائمة على أساس النظام الشـبكي              

أسلوب عمل تلك الوحدات يقوم على استخدام أجهـزة         بينما السمة العامة يف مكونات و     
 كمبيوتر شخصية مما حيول دون تنظيم عمليات تبادل وتوصيل املعلومات إلكترونيا 

وبشكل عام فقد وجد أن كافة وحدات املعلومات تعتمد الطرق التقليدية يف تلقي ومجـع               
 يف كشوفات إمجالية وفقـا      البيانات واملعلومات من املستويات األدىن وتتوىل إعادة تكوينها       

للطرق اإلحصائية املرتبطة دون أن ختضعها لعمليات املعاجلة والتحليل والتوصل إىل ما يلزم             
   من استنتاجات وإستخالصات معلوماتية مطلوبة

وتبني من جانب أخر أن خمتلف وحدات املعلومات وإدارات ووحدات اإلحصاء والتخطيط            
ات وبيانات يف اجملال الذي تنتمي إليه األمر الذي يضـعف  تنحصر فيما تتعامل به من معلوم     

من عملية التبادل والتكامل املعلومايت على املستوى األفقي وحيد من مقدرة تلك الوحدات             
على استيعاب مؤثرات العوامل املختلفة وبالتايل القيام بالتحليالت الالزمة وإفـادة صـانع             

 القرار مبعلومات شاملة 

 اجلهاز اإلداري للدولة )خمتلط + عام ( قطاعات 

 النسبة  العدد النسبة  العدد
 البيان

 تواجد وحدة معلومات 16,7% 4 6,7% 2
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 عدم تواجد وحدة معلومات 83,3% 20 93,3% 28

 اإلمجايل 100% 24 100% 30

 )3(جدول رقم 

 وجود وحدة معلومات يف اجلهات حسب تبعيتهانسبة 

لقد تبني من خالل عملية املسح أن عدداً من اجلهات وبالذات اجلهات التابعـة للجهـاز                
اإلداري للدولة متكنت من احلصول على بعـض اإلمكانيـات مت اسـتخدامها يف تـوفري                

ر زيادة نسـبة    التجهيزات والتقنيات الالزمة إلقامة وحدات معلومات لديها وذلك ما يفس         
وجود وحدات املعلومات يف اجلهاز اإلداري للدولة مقارنة مبا هو علية احلـال يف القطـاع                
العام واملختلط وحتديداً يف إطار العينة اليت مت اختيارها ، ولكنه يالحظ أن احلاجة مازالـت                
 قائمة الستيفاء وتكامل العديد من مقومات عمل وحدات املعلومات وما مل يتحقـق ذلـك              

ستكون النتيجة بعثرة إمكانيات جمزأة وغري متكاملة ومنقوصة مبستويات متفاوتة هنا وهناك            
والواضح أن األمر ال يقتصر على التقنيات والربجميات املوجودة واملستخدمة يف األجهـزة             
والوحدات املختلفة بل يشمل أيضاً واقع توزيع الكفاءات التخصصية والعلمية يف جمال نظم             

   ا املعلوماتوتكنولوجي

ولذلك فإن تنسيق وتنظيم االستفادة من اإلمكانيات املتاحة وتوظيفها بصورة متعاونـة ويف             
إطار برامج عمل معلوماتية متكاملة أمر يف غاية الضرورة واألمهية خاصـة وأن صـعوبات               
تطوير العمل املعلومايت يف بعض القطاعات ميكن معاجلتها مبساعدة قطاعات أخرى والعكس            

يح أيضاً ، عالوةً على أن طبيعة املهمة املعلوماتية ال تتحقق بصورة جمزأة وال تسـتطع                صح
وحدة معلومات يف جهاز معني أن تفي حباجة صانع القرار لديها باالكتفاء على معلومـات               

   ختص جمال عملها مبفرده
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 استخدام التقنيات والنظم إلدارة املعلوماتنسبة )4(جدول رقم 

 اجلهاز اإلداري للدولة )خمتلط+عام (القطاعني جمتمع الدراسة

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

استخدام تقنيات 
ونظم إلدارة 
 املعلومات

 نعم 12,5% 3 3,3% 1 7,4% 4

 ال 87,5% 21 96,7% 92,6%29 50

 اإلمجايل 100% 24 100% 30 100% 54

لقد أظهرت عملية املسح أن وحدات املعلومات ووحدات اإلحصاء والتخطيط بشكل عام            
تقريبا تشترك من تقيمها لعدم كفاية ما يتدفق إليها من بيانات ومعلومات مـن املسـتويات      

الحظ أن ما يعد من بيانات      األدىن ومع وجود التباين يف درجة الكفاية من جمال ألخر فمن امل           
وما يرفع من خالل كشوفات وجداول الرصد اإلحصائي يف األجهزة التحتية حيتاج ملزيـد              
من التوسيع الكمي والتطوير النوعي لكي يليب متطلبات تطوير العمـل املعلومـايت لـدى               

تـاج  وحدات املعلومات وميدها مبدخالت كافية للمعاجلة والتحليل وإنتاج املعلومة الـيت حي     
إليها صانع القرار كما أن انتظام تدفق البيانات من أسفل إىل أعلـي يف إطـار القطاعـات     
املختلفة وتسيري هذه العملية مبوجب تتابع زمين مالزم ملا جيري يف الواقع ميثل أمهية بالغـة ،                 
فتأخر وصول البيانات إىل وحدات املعلومات واالستغراق يف وقت إضايف للتعامـل معهـا              

متخذ القرار عندما يعتمد عليها وكأنه حيدد تدابري وإجراءات اليوم باالعتماد علـى             جيعل  
متطلبات معاجلة مشكالت األمس األمر الذي يضعف من فعالية وأثر املعلومات يف إتقـان              
اختاذ القرار مهما كانت كفايتها ومشوليتها بل وقد يقود ذلك إىل استنتاجات متناقضة كلية              

مل تتوفر املعلومات بشأهنا بعد والنتيجة يف أغلب األحوال الوقـوع يف            مع متغريات جديدة    
 قرار خاطئ 
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 مستوى كفاية املعلومات ومصادر البيانات )5(جدول رقم 

 اجلهاز اإلداري للدولة  ) خمتلط+ عام (القطاعني  جمتمع الدراسة

 النسبة  العدد النسبة  العدد النسبة العدد

مستوى 
ــة  كفاي
املعلومات 
ومصادر 
 البيانات

 كايف 16,7% 4 16,7% 5 16,7% 9

15 27,8% 9 30% 6 25% 
متوسط 
 الكفاية

غري كافية 58,3% 14 53,3% 16 55,5% 30

 اإلمجايل 100% 24 100% 30 100% 54

وبصورة عامة ميكننا القول أن نتائج عمليه املسح أظهرت تفاوتاً يف درجة االعتماد علـي               
املعلومات واستخدامها يف اختاذ القرار من قطاع ألخر ومن إدارة إىل أخرى يف نفس القطاع               
بل ومن شخص ألخر يف نفس اإلدارة الواحدة ، ومن الواضح أن ذلك يتوقف كثرياً علـي     

تطور الوحدات املعلوماتية يف القطاعات واألجهزة املختلفة إىل جانب         مدي وجود ومستوي    
مدى ترسخ تقاليد ونظم التعامل مع املعلومات املتاحة لدى صانع القرار ، وبطبيعة احلـال               
فإن هذه املسألة ترتبط إمجاال بعدد من العوامل واملعطيات اليت تعكس أثرها علـي واقـع                

   رار من هذه العوامل العالقة بني املعلومة وصانع الق

ـ تفاوت الوعي بأمهية املعلومات ودورها بالنسبة لصناعة القرار ولعملية البناء والتنميـة             1
يف شيت جماالت احلياة وذلك انعكاساً ملستوى التطور االقتصادي واالجتمـاعي والثقـايف             

   القائم
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ومعقده وجماهلا ميثل حمصلة    ـ التعامل مع املعلومات واملعلوماتية عموماً مهمة علمية حديثه          2
تراكمية لسلسة تطورات متتالية يف نواحي العلم والتكنولوجيا ومـن املسـتحيل املطالبـة              
بالوقوف دفعة واحدة على قمتها دومنا التدرج املبتدئ من إقامـة القواعـد واملرتكـزات               

 الطمـوح   األساسية لذلك ، وهلذا ال ينبغي أن يغيب عن بالنا أننا نسري يف إطار جيمع بـني                
   والواقع وال ميكن القفز علي ذلك

ـ إن املستوى الالزم من اخلدمات املعلوماتية سواء بغرض دعم صناعة القرار أو بغـرض         3
تلبية احتياجات املستفيدين عموماً يشترط وجود بنية أساسية للمعلومـات تسـتوعب يف             

منظومة متكاملة للعمل املعلومايت ويف غياب ذلك تصبح املهمة جسيمة وغري سهلة            مكوناهتا  
وتتطلب كثرياً من اجلهد والوقت واإلمكانيات واملوارد التمويليـة إىل جانـب اخلـربات              
والكفاءات التخصصية ويف إطار هذه العوامل الرئيسية ميكن فهم وحتديد ما هو قائم بشأن              

عملية صناعة القرار وما ينعكس خالل ذلك من صعوبات حتـول           دور املعلومات وأثرها يف     
دون استخدام وتوظيف املعلومات من قبل متخذ القرار بالفعالية والكفاءة املطلوبة إذ مـن              
املالحظ يف ضؤ نتائج املسح أن هناك مجلة من املسببات املباشرة اليت تشكل جمتمعة عامـل                

    صناعة واختاذ القرار ولعل أمها يتمثل يف التايلإضعاف ملسامهة ومفعول املعلومات يف عملية

ـ حمدودية توفر األنظمة اآللية اليت تستخدم إلدارة املعلومات والتعامل معها وذلك يف ظل              
غياب النظم املعلوماتية املستوعبة ألنشطة القطاعات واألجهزة املختلفة وبالتايل االسـتمرار           

إلحصائي اليدوي وما يالزم ذلك مـن تعقيـدات   يف األخذ بطرق وأساليب الرصد البياين ا   
   عند القيام بعمليات املعاجلة والتحليل واستخالص املعلومات املطلوبة لدعم صناعة القرار

ـ ضآلة اإلمكانيات املخصصة للمجال املعلومايت عموما وبالتايل عدم املقدرة علي تنفيـذ             
ظم وبرجميات املعلومـات وتقنياهتـا      خطط وبرامج تطويرية يف هذا اجملال يف حني أن توفري ن          

باإلضافة إىل متطلبات املسوحات وعمليات حتليل وتصميم وبناء األنظمة املعلوماتية يستلزم           
   أعباء وتكاليف غري قليلة

ـ القصور يف تنسيق وتنظيم املهام واألنشطة اجلارية يف حقل املعلومـات ممـا يـؤدي إىل                 
قطاعات واألجهزة املختلفة وهنا جيدر بنا اإليضاح بأن        إضعاف تكامل العمل املعلومايت بني ال     
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املركز الوطين للمعلومات حبكم اختصاصه هبذا الشأن يعمل علي تدعيم جهود بناء وحدات             
املعلومات وتنسيق األنشطة واألعمال املعلوماتية فيما بينها مبا يضمن انسجام ذلـك مـع              

 منظومة الربط الشـبكي الالزمـة لنقـل         توجهاته يف بناء النظام الوطين للمعلومات وإقامة      
 وتبادل املعلومات علي كافة املستويات 

ـ االفتقار الواضح إىل الكفاءات العلمية والفنية والتخصصية يف جمال نظـم املعلومـات              
وتقنياهتا باإلضافة إىل جمال دراسة وحتليل املعلومات املختلفة ويف هذا اإلطار بـدأ املركـز               

تنفيذ برامج تأهيلية للتأهيل وتدريب العاملني يف جمال املعلومـات يف           الوطين للمعلومات يف    
خمتلف أجهزه الدولة وذلك بأمل تطوير وتوسع إمكانياته للوصول مستقبالً إىل إقامة وحدة             

   متكاملة للتأهيل يف جمال نظم وتكنولوجيا املعلومات ومبستويات ختصصية رفيعة

 ـ االستنتاجات والتوصيات6

ن حمتويات ورقة العمل ومسامهة من املركـز الـوطين للمعلومـات يف بلـورة               انطالقاً م 
مستخلصات البحث واملناقشة بشأن املعلومات ودورها يف عملية صناعة القـرار وتقـدمي             
املقترحات اهلادفة ملعاجلة املشكالت املطروحة يف هذا اجملال ينظر املركز بأمهية إىل املسـائل              

   الرئيسية التالية

ء أولوية خاصة للمجال املعلومايت واالهتمام بتوفري مستلزمات إقامة وتطوير البنية           ـ إعطا 1
األساسية للمعلومات على املستوى الوطين من خالل خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية           

 وإسناد املركز الوطين للمعلومات للقيام بدوره يف حتقيق ذلك 

أو ارتباط مبوضـوع املعلومـات إىل االهتمـام         ـ دعوة اجلهات املعنية واليت هلا عالقة        2
مبؤسسات املعلومات ودعمها باإلمكانيات واملستلزمات اليت تؤمن قيامها بالواجبات واملهام          

   املنوطة هبا على الوجه األكمل 

ـ ضرورة االهتمام بإنشاء وتأسيس وحدات معلومات يف أجهزة ومؤسسـات الدولـة             3
 النهوض باملهمة املعلوماتية ورفع مستوى دور املعلومات يف         املختلفة لتتوىل مهمة اإلسهام يف    

 دعم عملية صناعة القرار 
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ـ أنشطته املعلوماتية مبا ميكنه من االضطالع بدوره يف بناء وإدارة وتطوير نظام وطـين               4
 متكامل للمعلومات والنهوض بقطاع معلومايت متكامل على املستوى الوطين 

ضرورة تنشيط خدمات املعلومات ، من إحاطة جارية ، وبث انتقائي للمعلومـات ،              ـ  5
وخدمات البث املباشر للمعلومات ، وغريها من اخلدمات اليت تساعد على تقـدمي افضـل               

    مستوى لالستفادة منها

ـ دعوة اجلهات املختصة إىل ضرورة العمل علي حتسني أوضـاع املختصـني يف جمـال                6
طريق وضع نظم خاصة باألجر واحلافز ارتباطاً بالطبيعة التخصصـية جملـال            املعلومات عن   

   عملهم 
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