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 : 

يعيش عالمنا المعاصر اليوم مرحلة جديدة اتسع فيها االهتمـام بالمعلومـات            
 أصـبحت  يغطي شتى مناحي الحياة ، فقـد         أصبحوتكنولوجيا المعلومات حتى    

 أودولـة    نجـد    ، فـال   في نمو وتنمية المجتمعـات       أساسياالمعلومات موردا   
 األنشـطة وتنفيـذ   ،   التخطـيط    اتتعتمد على المعلومات في عملي    مؤسسة ال   
،  المرجـوة    هاأهـداف مثل للموارد المتاحة لتحقيق     االستغالل األ و،  ومتابعتها  

مختلـف  تنفيذ   الوسائل المعتمدة في     أهم من    المحوسبة وباتت نظم المعلومات  
تنفيـذ  و الضرورية التخاذ القـرارات    اتتوفير المرجعي ، و  المؤسسية   األنشطة
 األساسـي  المصـدر    أصـبحت  المعلومات الحديثة والدقيقة     أن حيث   األنشطة

 . دعم عملية اتخاذ القرارللتخطيط و

انسجاما مع المنطلقات الرئيسية لقيام المركز الوطني للمعلومات واسـتجابة          و
لمتطلبات بناء قاعدة علمية وتقنية للمعلوماتية وإيجاد نظـم وآليـات عمـل             

 وإتاحـة   ام إنتاج وتوفير وتداول المعلومات الملبية للحاجات      متقدمة تكفل انتظ  
فقد أنيط بالمركز مهمة تحقيق     تداولها لمختلف المستفيدين منها في المجتمع ،        

هدف أساسي يتمثل في بناء وإدارة وتطوير نظام وطني متكامـل للمعلومـات             
يؤمن اإلسناد الالزم لرسم السياسات وصناعة القرارات ويسـهم فـي رفـع             
وتحسين مستوى الكفاءة والفعالية في كافة المجـاالت العلميـة واإلنتاجيـة            

 .والخدمية والتنموية بشكل عام 

ـ    المركز الوطني للمعلومات السابقة    وخالل فترات عمل    الخبـرات   ه تولدت لدي
وإرساء قواعد وأسس   ،  الكافية واليات العمل الالزمة لتنظيم العمل المعلوماتي        

 جمع ومعالجة وحفظ المعلومات     ( المعلومات الوطنية    إدارة واضحة في مجال  
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،  )عداد الدراسات في المجاالت المختلفة والتـي تهـم المسـتفيدين          إوالقيام ب 
دعم صناع القرار بالمعلومات وقـت الحاجـة         تبني خطوات أولية ل    إلىوبادر  
وكان لها األثر الطيب في رفع مستوى الوعي المعلوماتي لدى متخـذي             إليها
ومن هنا ظهرت الحاجـة ملحـة        وكذا دعم وتحسين اتخاذ القرارات        ، القرار

 علميـة   أسسإلنشاء وحدة متخصصة لدعم صناعة واتخاذ القرار تبنى على          
يحقـق سـرعة    حديثة وتتعامل مع المعلومات والتطورات بشـكل متـزامن          

ـ  وترسي نظم واليات عمل     االستجابة مع متخذ القرار ،       دعم صـناعة   حديثة ل
    .رار واعتبار هذه المهمة أساسية وتطويرية لعمل المركزواتخاذ الق

 وحـدة   إقامـة  أهميـة  المركز الـوطني للمعلومـات       رأى ومن هذا المنطلق  
وضرورة البدء في التحضير لهـذا المشـروع        متخصصة لدعم صناعة القرار     

مهمة دعم صـناعة القـرار       إنالمركز  يعتبر  حيث  ،  بشكل مدروس ومنهجي    
ء هـذه   ضرورة إعطا ويرى  ،  مه واختصاصاته الرئيسية    في جوهر مها  تدخل  

 االطابع التخصصي ضمن المكونات العامة ألنشطة المركز وكذا إعطائه        الوحدة  
 .  القدر الكافي من الخصوصية والتنظيم

 إلى تستند  بأنوحدة دعم صناعة القراررؤية المركز الوطني للمعلومات لإن 
مل هذه المنظومة مجومعلوماتية و منظومة متكاملة فنية وتنظيمية وعلمية

يتطلب  بناء هذه الوحدة المتخصصة في بيئة أخرى أنحيث  متاح لدى المركز
لنظام الشبكي والنظم المعلوماتية اإن  ، المقومات بصورة تامةكامل أن تتوفر 

المستخدمة وكذا النظام المؤسسي للمركز هي مقومات أساسية إلقامة وحدة 
 .دعم صناعة القرار 
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      : 
 اإلسـهام  فـي  الهدف األساسي إلقامة وحـدة دعـم صـناعة القـرار             يتمثل

الدراسات  إجراء طريق عن واالجتماعية  االقتصادية   التنمية  معدالت  بتسريع
بالمعلومـات المناسـبة      القرار   متخذ   لدعم   الالزمة   االقتصادية والتحليالت

وحدة دعم   تستند   أنولذا البد   ،  الوطني للمعلومات    المركز   أهدافوبما يحقق   
ومتكاملـة   ة اقتصـادية شـامل    – بيانات اجتماعية    قاعدةعلى   القرار   صناعة
 األهـداف  أهـم  ، ومن     والدولية والوطنيةويات القطاعية   على المست ة  ومتسق

 : القرار ما يلي وحدة دعم صناعةالتي تهتم بها 

 مجاالت التنمية فيذ القرار دعم اتخاتوفير المعلومات الالزمة ل •
 .االقتصادية واالجتماعية الشاملة

القرار   تهم متخذ  التي للقضايا االقتصادية واالجتماعية المختلفة      التصدي •
 .وإعداد تقارير وافية بشأنها

 علـى   لهاالظواهر االقتصادية وتحليل اآلثار المحتملة      ب المستقبليالتنبؤ   •
من خالل الوقوف المبكر أمـام      ،   ميةاألوضاع المحلية واإلقليمية والعال   

مختلف القضايا والتطورات المحتملة ودراسـة اتجاهاتهـا المسـتقبلية          
وبالتالي تمكين صانع القرار من اتخاذ التدابير الفعالـة للتعامـل مـع             

 .المشكالت واألزمات المتوقعة 
 تسـاعد كيانـات الدولـة       التي الوطنيةتخطيط وبناء قواعد المعلومات      •

 .  تطوير قدراتها على الدراسة واتخاذ القرارفي المختلفة
 األنشطة الدولية والتعاون مع الجهات المتخصصة       فيالمشاركة الفعالة    •

 . القرارصناعة مجاالت المعلومات ودعم في
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      : 

 واإلقليميـة  المحليـة  االقتصادية والظواهر األحداث أهم رصدو متابعة •
  .لعالميةاو
ــلتح • ــة  لي ــاياودراس ــكالت للقض ــاديةوالمش ــة  االقتص  والتنموي

  . القرار متخذ تهم التي الرئيسية
بالجوانب االقتصـادية     متعلقةالملخصات والتقارير والدراسات ال    إعداد •

 . والتنموية والتي تهم متخذ القرار 
للمشـكالت   والبديلة المحتملة  السيناريوهات  وصياغة  النماذج  تطوير •

 . لتي يحتاج متخذ القرار ألبدأ الرأي بشأنها والقضايا ا
  . المركبة االقتصادية المؤشرات صناعة •
 اإلداريالتقسـيم    مستوى على يتم الذي اإلداري التطوير في المساهمة •

    .للجمهورية
ــة • ــوفير إتاح ــات  وت ــي   المعلوم ــادية    ف ــاالت االقتص المج

  . والوطني المحلي   المستوى  على والتنموية
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     : 

 فـي  القرار   صناعتلبى احتياجات    بناء وتطوير نماذج اقتصادية متطورة     •
 . الوطنية بالتفاعل مع كافة المؤسسات البحثيةالوطنيةالقضايا 

إصدار مؤشرات اقتصادية كليـة وقطاعية يمكن مـن خاللهـا رصـد             •
 . ماعيواالجت االقتصاديالحركة التنموية بشقيها 

التنبؤ باألزمات االقتصادية وأسـبابها قبـل وقوعهـا واقتـراح سـبل              •
 .مواجهتها

 . قضايا التنميةفي المجتمعي العام الرأيتطوير أنظمة متطورة لقياس  •
 . مجال تكنولوجيا دعم القرارتحقيق تطور متميز في  إلى السعي •
تكثيف مستوى المخرجات المعلوماتية من المركـز مـع زيـادة حجـم              •

  . االقتصادية واالجتماعية  القضايافيصدارات المتخصصة اإل
 الجمهوريـة  لكافة محافظـات     والوصفيةبناء قواعد البيانات الجغرافية      •

 . وعلى كافة المستويات
التـي تنـاقش    إقامة الندوات والمؤتمرات وورش العمل المتخصصـة         •

 . القضايا االقتصادية والتنموية
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       : 
 تتوفر لها مقومات تنظيم أن يتطلبالقرار صناعة دعم   وحدةأهداف تحقيق إن

 يتم العمل أنعالية ومصادر معلومات ثابتة ومنتظمة ولذا فان من الضروري 
وحدة دعم  تعتمد عليهما أساسيينعلى تطوير قدرات المركز في محورين 

 هذه الوحدة وهذان أنشطةدعم في توفير المعلومات الالزمة لالقرار  صناعة
المحوران هما محور المعلومات الوطنية ، ومحور المعلومات المحلية ، حيث 

في العمل على هذين المحورين إال أن متطلبات انطلق المركز منذ بدايات عمله 
تفعيل دعم صناعة القرار يحتاج إلى تطوير العمل في هذين المحورين بصورة 

 . القرار وحدة دعم صناعةإقامة أوسع وتتماشى مع أهداف 
•   :  
بالمعلومات التي تقيس األداء الكلـي للتنميـة االقتصـادية          هذا المحور   يهتم    

 لمتخذ القرار والمجتمع مع ضمان تحديث       هذه المعلومات إتاحة  و واالجتماعية  
البيانـات  البيانات المعلومات وتدقيقها وحفظها واسترجاعها من خالل قواعـد          

 ، وتحقيق قيمة مضافة من تحليل المعلومات وصـناعة المؤشـرات          المركزية  
  . تخدم التنمية االقتصادية واالجتماعيةالتي الكلية الوطنية

  : األساسيةالمهام 

 وتنظيمها  من خالل تجميع وتدقيق البيانات    الوطنية  بناء مخزون للبيانات     •
 .في قواعد بيانات 

مع  ة لحفظ البيانات واسترجاعها واستمرار تحديثها      آلية الكتروني  استحداث •
 . للمستفيدينإتاحتها

 إصدارات جديدة لنشر    واستحداثتطوير اإلصدارات المعلوماتية     و إعداد •
  . )، لغات مختلفة إلكتروني/ ورقي(المعلومات مجتمعياً 
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 لدعم عملية صـنع      الكلية الوطنيةتحليل المعلومات وصناعة المؤشرات      •
  . واالجتماعية االقتصاديةلقضايا القرار في ا

  . الدورية االقتصادية المتخصصة واإلصداراتإصدار النشرات  •

  .  تخدم متخذ القرارالتي يةمعلوماتإصدار تقارير  •

الخاصة بإدارة البيانات االقتصادية  والتعارفإصدار أدلة لتوحيد المفاهيم  •
  .والتنموية 

  . ن خالل بوابات المعلوماتإتاحة المعلومات الكترونياً للمجتمع م •

  .تصميم نظم التحليل المعلوماتى  •

 . تقديم خدمات المعلومات للقطاع الخاص •
 
   :  

يهتم هذا المحور بالبيانات التفصيلية الخاصة بالقطاعات االقتصادية وأنشطة         
مـل  ، ويهدف الع  ) قرى  /مديريات  / محافظات  (المجتمع والوحدات المحلية    

  : المعلوماتي في هذا المحور إلى

 تحدد و تراقب مستويات     التي وإصدار التقارير     المحلية إتاحة المعلومات  •
القرية و تقـارن     / المديريات/ التنمية والخدمات على مستوى المحافظة    

  . الوحدات بعضها ببعض وتحلل التفاوت والفجوات

 المجتمع في مختلف    طةبأنشتعنى   التي المعلومات وإصدار التقارير     إتاحة •
 .الوحدات المحلية

 عـن  تحتوى على كافة البيانـات       التيبناء مستودعات وقواعد البيانات      •
األسرة والمجتمع من كافة الجوانب وعلى مختلف المستويات و ضـمان           

 .جودتها و تكاملها و تحديثها بشكل مستمر
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 الفنية  وتقديم المشورة   المعلومات بالمحافظات   ووحدات تفعيل دور مراكز   •
تـدفق    انتظـام  ويؤمن لديها حديثةتوطين قواعد بيانات محلية     و لها لبناء 

 .منها واليها بيانات والمعلومات ال

 :المهام  

الخـدمات  رير لكل محافظة يوصف أوضاع التنمية ومستويات        ا تق إصدار •
  . كل محافظة فيو تحديد القرى و المراكز األكثر و األقل حرمانا 

على مسـتوى الجمهوريـة يوصـف أوضـاع التنميـة           رير  اإصدار تق  •
  . ومستويات الخدمات على مستوى المحافظات 

ة معبـرة مـن      واالجتماعي إصدار تقارير لتوصيف األوضاع المعيشية       •
 . القرى والمراكز اإلدارية

ات كز ووحـد  اتشغيل مر و إدارة التي تضمن انتظام   مشورة الفنية تقديم ال  •
 . بالمحافظات والمعلومات اإلدخالوشبكات معلومات ال
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      : 
•   :  

  :األهداف

 يساهم في صياغة سياسـات       بما ومشكالت التنمية تحليل قضايا   دراسة و  •
 ومتخذي ت السياسا لواضعيوالمقترحات  بدائل  الة وتقديم   يحكومج  وبرام

 .القرار 

التي تعنى بالقضايا االقتصادية والتنموية الهامة    المستقبلية   الدراسات   إعداد •
   . االقتصادية والتنموية للبلد األوضاع المستقبلي على األثروذات 

تصـادية   القضـايا والمشـكالت االق     فيإثارة وعى المجتمع ومشاركته      •
  . واالجتماعية

 :المهام

  .إعداد الدراسات واألبحاث المتعلقة بالقضايا التنموية  •

إصدار النشرات والمؤشرات الدوريـة المرتبطـة بالقضـايا التنمويـة            •
  .المختلفة

  .ةميضوعات ذات الصلة بقضايا التن الموفيعقد ندوات وورش عمل  •

قتصـادية المحليـة    إصدار أوراق بحثية قصيرة لتحليـل التطـورات اال         •
 تطـرأ علـى     التيوالعالمية الجارية من خالل المتابعة الدورية لألحداث        

  .الساحة المحلية والعالمية

 فـي تقديم عروض تلخيصية ونقدية ألهم األبحاث والدراسات العالميـة           •
  . )تجارب دولية (باليمنالقضايا التنموية المشابهة ذات الصلة 

 . اليمن  فيالصغيرة والمتوسطة االقتصادية لمشروعات الجدوى لدراسة  •
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•    :  

 : األهداف 

من المعلومات والتحليالت    متخذ القرار تحقيق سرعة استجابة الحتياجات      •
  . االقتصادية الحيوية اكلالمش الموجزة عن

  .  عالميا وإقليميااالقتصاديمتابعة تطورات النشاط  •

 . محليااالقتصادية األنشطةرصد أداء االقتصاد المحلى ومتابعة تطورات  •

لقطاعـات  لورسم صورة تحليليـة      االستراتيجية   تحليل أداء أسواق السلع    •
  . اإلنتاجية الهامة

 :المهام  

ـ    التي االقتصادية    والمشاكل لقضايال ت الموجزة تحليالإعداد ال  •  ذ تهـم متخ
  .  القرار

 حلول  إيجاد المبكر لمعاونة متخذ القرار على       لإلنذار ام وطني تطوير نظ  •
 لالزمات قبل وقوعها

    .  يالقتصاد الكلي لاألداءتقييم  •

رصد ومتابعة أهم المتغيرات والمؤشرات االقتصـادية علـى المسـتوى       •
  .الجزئيتطوير مؤشرات االقتصاد الكلى وو  والمحلى واإلقليمي العالمي

ألهم السلع  رصد األسعار الحقيقية     و رصد ومتابعة نشاط األسواق المحلية     •
يعـة كـل     المناطق المختلفة طبقاً لطب    في األسواق المنتشرة    فيالمتداولة  

إصدار تقارير رصد التجاهات األسواق المحلية لمجموعة السـلع          و سلعة
  . الحيوية والخدمات

إصدار تقـارير   و التنمويةأهم األحداث االقتصادية و    ونشرصد ومتابعة   ر •
 العـالمي متابعة ألهم األحداث االقتصادية واالجتماعية على المسـتوى         

 .ين والمحلى ونشرها لمجتمع المستفيدواإلقليمي
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•    : 

 : الهدف 

 فـي  وسريع بآراء الجماهير والمتخصصين      دوري القرار بشكل    متخذإمداد  
  . وضع السياسات العامة وعمليات التخطيط     فيالقضايا الهامة لالستفادة منها     

  
 :المهام  

القضايا االقتصادية واالجتماعية المثـارة   حول  نعكاسات  اال اآلراء و  رصد •
  .المحلي العام الرأيمحلياً وإقليمياً وعالمياً على 

 اياقضال العام تجاه    رأيالإعطاء متخذ القرار انعكاسات سريعة عن موقف         •
، بما يدعم رؤية متخذ القـرار       والقرارات التي ينوى متخذ القرار انفاذها       

 المجتمعـي تجاه القضايا المختلفة ويمكنه من تكوين تصور كامل لألثـر           
 . للقرار المحتمل

 العام بما يمكن من معرفة القضايا ذات األولويـة          الرأيقياس اهتمامات    •
   . قائمة اهتمامات متخذ القرار يجدر وضعها على التي
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•        : 

    -     : 

 إجـراءات    القرار باالستناد على   وحدة دعم صناعة  ضرورة أن يعتمد عمل     
ـ      الجودة الشاملة بكل معاييرها     أداء أعمـال    ى ومقاييسها بما يعود بالفائدة عل

وذلك مـن خـالل     ومخرجاتها المختلفة    اومنتجاتهة القرار   وحدة دعم صناع  
 :التالي 

عمال لتعظيم العائد وزيادة كفاءة األداء      األتطبيق أسس الجودة علي إدارة       •
  . ابكل إداراتهفي الوحدة 

 بداية مرحلة التخطـيط      من    المخرجات ىمتابعة تطبيق أسس الجودة عل     •
جات متميـزة ذات مسـتوي      انتهاءا بالمخرج النهائي وذلك إلنتاج مخر     و

  . عالي يحقق أفضل توظيف للبيانات باستخدام تكنولوجيا المعلومات

مراجعة مضـمون ومحتـوى وشـكل       وإنشاء قسم توكيد الجودة لمراقبة       •
، وتميـز    ، حيث يتم تدقيق ما بها من معلومات وبيانات        الوحدةمخرجات  

مخرج، وأخيراً  المحتوى والتأكيد على تحقق الهدف والقيمة المضافة من ال        
 .المتعارف على  واتساق العرض مع المعايير التنظيميالشكل 

    -  :   

مستوى وطني يتطلب تـوفير     القرار على   ال وحدة دعم صناعة   إنشاء إن    
وتطوير واستخدام تكنولوجيا دعم القرار عالية المسـتوى ، وبنـاء قواعـد             

علومات شبكية حديثـة ، واالعتمـاد علـى         بيانات شاملة ، واستخدام نظم م     
 وحدة دعـم صـناعة    أنشطة   كفاءة إدارة تطبيقات تكنولوجيا معلومات تدعم     

القرار ، وبحيث يؤدي ذلك مستقبال إلى امتالك مقومـات إنتـاج وتطـوير              
 .القرار  تطبيقات تكنولوجيا دعم
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   : 
  يجب أن يأخذهاآلية عملرار و القوحدة دعم صناعة هيكل إدارة إن تصميم 

في اهتمامات بحيث يدخل خصوصيات ومستويات صناعة القرار في االعتبار 
هذه الوحدة المستويات العليا لصناعة القرار على صعيد الدولة من مختلف 
المستويات المرتبطة بكافة أنشطة المجتمع ويأتي في هذا اإلطار المستثمرون 

 .وية بشكل عام والمشاركون في العملية التنم
    : 

 مجلـس   – رئاسـة الجمهوريـة   :وتشمل     في الدولة    المستويات العليا  •
 . مجلسي النواب والشورى –الوزراء 

  المؤسسات والهيئات    –الوزارات  : الهيئات واألجهزة المركزية وتشمل      •
 . أجهزة السلطة المحلية -المختلفة  

 .مؤسسات القطاع الخاص  •
مختلف هيئات ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات العلمية والبحثية         •

  .والمستفيدون
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 



 


 


 

 

 



 


 

א מ  
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المركز الوطني للمعلومات

 خمرجات 
املعلومات 

 خمرجات 
  املعلومات

البيانات  
 
مدخالت و

 المعلومات

 التغذية العكسية
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     : 
الهيكل التنظيمي المالئم لقيام هذه الوحدة بمهامها بكفاءة ومرونة  •

 .وضمن منظومة المركز الوطني للمعلومات 
  ) .بيانات ومعلومات(المكون المعرفي المناسب  •
البنية التقنية الملبية لمتطلبات تشغيل النظم المعلوماتية واالرتباط  •

 .باألنظمة المعلوماتية الفرعية والمصدرية 
 الكادر المتخصص والفني المستوعب لمختلف التخصصات في جوانب  •

  .األنشطة المتعددة
اإلطار المناسب والمرجعية المعلوماتية الكافية التي توفر المعلومات  •

 .ي تلبي احتياجات هذه الوحدة الت
مة والمساندة لدعم صناعة النظم والتطبيقات المعلوماتية المستخد •

 .القرار
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      : 
تعتبر اإلمكانيات المتاحة والمتوفرة للمركز خطوة هامة وأساسية إلنجاح 

 :ذلك مهمة وحدة دعم صناعة القرار ويشمل 
 .النظام الشبكي القائم  •
 .أنظمة التبادل المعلوماتي مع مختلف الجهات  •
 .أساليب واليات العمل المتبعة في المركز  •
 .أساليب التحليل المعلوماتي المتاحة  •

وستكون الوحدة باالستناد إلى هذه اإلمكانيات جزءا أساسيا ومتكامال مع باقي 
 .مات األجزاء المكونة للمركز الوطني للمعلو

 استناد وحدة دعم صناعة القرار في عملها على المقومات واإلمكانيات إن
المتاحة لدى المركز الوطني للمعلومات واليات وتقنيات العمل المطبقة في 
المركز سوف يجعل من إقامة وحدة دعم صناعة القرار اقل كلفة وستمكن من 

امة وحدة دعم صناعة اختصار العديد من االحتياجات والمتطلبات الالزمة إلق
 المركز الوطني إطاروحدة كمهمة تطويرية في هذه الالقرار مما سيجعل قيام 

 .للمعلومات 
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       : 
خطوات عملية مستندة مهام وإقامة وحدة دعم صناعة القرار إنجاز يتطلب 

القرار وعلى كافة المستويات  م الفعال والفهم الواضح لدى متخذالدعإلى 
 الخصوص نلمس االهتمام من وبهذابأهمية بناء وحدة دعم صناعة القرار 

 تستند أنتوجيهات المتكررة بأهمية المعلومات وضرورة القيادة السياسية وال
مهام األساسية ويمكن تحديد ال قيقةدال المعلومات على عملية اتخاذ القرار
 :المطلوبة في األتي

بيعة ن ط ، حيث أ   الفنية إلقامة وحدة دعم صناعة القرار      راسةوضع الد  -1
 علمية وفنية تحدد الجوانـب المختلفـة        المشروع يستلزم إجراء دراسة   

والمكونات األساسية إلنشاء هذه الوحدة وضـمن المعـايير العالميـة           
 .المتبعة بهذا الخصوص 

ـ          تحديد   -2 ام البيئة التنظيمية المناسبة والمسـاعدة لهـذه الوحـدة للقي
حيث إن تواجد هذه الوحدة وضمن الكيان التنظيمي للمركـز          بواجباتها  

مساندة لعمل هذه   العمل  سيوفر العديد من إمكانيات ال    الوطني للمعلومات   
يوفر اإلطار التشريعي والقانوني إلنشاء هذه      س المركز   كما أن   ، الوحدة
 ،  الوحدة

 دعم صناعة وحدة  إقامة   سيؤديالتطوير المؤسسي لعمل المركز حيث       -3
ضـرورة  إلـى   القرار كمكون من مكونات المركز الوطني للمعلومـات         

تطوير الهيكل التنظيمي للمركز وبما يسـاعد علـى تحديـد العالقـات             
 تنظيمـي يتناسـب     إطـار التنظيمية والهيكلية لهذه الوحدة ولتعمل في       

 ، وهو أمر يهتم به المركز من الوقت الراهن ويري انه            وطبيعة مهامها 
  .لويات العمل المرحلي القادمة من او
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اعتماد معايير ومقاييس إلدارة العمل المعلوماتي على المستوى الوطني          -4
المركز بين   و  من جهة  تسهل عمليات تبادل البيانات بين مختلف الجهات      

 كمـا  من جهة أخـرى ،       وحدة دعم صناعة القرار   والوطني للمعلومات   
ات ولما من شـأنه تسـهيل       تعمل على تنظيم العمل بتكنولوجيا المعلوم     

وفـي  م دعم صناعة القـرار      ا المعلومات المختلفة ونظ   أنظمةالعمل بين   
 .الوطني للمعلومات  النظام إطار

 إن : واألنظمة المساعدة    صناعة القرار نظم وتطبيقات   تطوير وإنشاء    -5
 مجموعـة مـن الخصـائص       لها يجب أن تتوفر      دعم القرار  نظم بناء  

ـ  أن يقـوم النظـام       مثلقرار  الهامة من منظور متخذ ال     التركيز علـى  ب
مكونات نظام دعـم     ، إن    القرارات شبة المهيكلة أو غير القابلة للهيكلة      

الهيكل الداخلي للنظام و البيئـة       تتكون من جانبين أساسيين هما     القرار
الهيكل الداخلي للنظام يتكون من أربعـة        أن حيث   التي يعمل فيها النظام   

، نظام إدارة النمـاذج     ،  نظام إدارة البيانات     يهأنظمة فرعية متفاعلة    
أما البيئة المحيطة    .واجهة التفاعل مع المستخدم     ،  نظام إدارة المعرفة    

قواعـد البيانـات    : هي   فتتضمن ثالثة عناصر       يعمل فيها النظام   التي
المسـاعدة ،   األنظمة األخرى للمعلومات      ، )الخارجيةالداخلية و (األخرى

 تتضح درجة التعقيد لمثل هـذه       قما سب ومن   األنظمةلهذه  المستخدمين  
ظم المعلومات  تطوير ن  يضروراألنظمة المطلوب إنشائها ، أيضا من ال      

ظم دعم  نالمطبقة في المركز الوطني للمعلومات وبما يستجيب لمتطلبات         
 .صناعة واتخاذ القرار 

جيـا  لبنية التحتيـة لتكنولو   إلنشاء ا تهيئة المستلزمات المادية الالزمة      -6
 طبيعة األعمال التي ستدار داخـل هـذه الوحـدة           ن، حيث أ  المعلومات  

يتطلب توفر بنية تحتية صلبة من التقنيات المعلوماتية الحديثة القـادرة           
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لي تلبية متطلبات األعمال وكـذا إمكانيـة التواصـل مـع مصـادر              ع
المعلومات واإلمكانيات التقنية والشـبكية الالزمـة لتسـهيل وصـول           

 . متخذي القرار وعلى مختلف المستويات إليالمعلومات 
عداد العلمي والفني للتخصصات التي ستتولى القيام بمهام ووظـائف          اإل -7

 حيث يتطلب ذلك توفر كفاءات علمية وفنيـة         وحدة دعم صناعة القرار   
متخصصة وتراكم خبرات معرفية تتزايد باطراد فـي كافـة المجـاالت            

 نظم معلومـات دعـم صـناعة        يةالعلمية المختلفة وبما يسهم في تغذ     
 .القرار

 القـرار   وحدة دعـم صـناعة     وضع معايير ضبط الجودة لمخرجات       -8
 .واإلدارية المنفذة فيها والعمليات المعلوماتية 

   

 


