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  المستخمص 

 
مصطفى حمدي احمد .التخطيط النشاء مركز معمومات في وزارة الخارجية العراقية 

ه (    )اطروحة دكتورا 2002بغداد , الجامعة المستنصرية,  -.  

 
ة العراقيـة ـــترمي ىذه الدراسةالى تقديم مخطط مقترح لتاسيس مركز معمومات في وزارة الخارجي

معمومات وتنظيمياوخزنياواسترجاعيا وبثياالى دوائر واقسام الـوزارة , ليقوم ىذا المركزبتوفير ال
مـني   فوقـد و ـ.           والباحثين فييا ومتخذي القـرارات والجيـات والـدوائر ذات الع قـة 

مـن اجــل , الواقـ  المعمومـاتي الحـالي لـوزارة الخارجيـة العراقيـة دراسـة دراسـة الحالـة لمبحـث فـي
الــذي يمبــي االحتياجــات  واقتــراح مركــز المعمومــات , مــل لمتخطــيطالخــروج بتصــور عممــي متكا

 .وقد تم جم  البيانات البحثية من خ ل ةالمعموماتية لممستفيدين منو كاف
 الوثائق  -1
 المقاب ت م  العاممين في الوزارة من مختمف المستويات -2
                                      ة الفعمية لواق  العمل.ظــالم ح -3

                                              -وقد خرجت الدراسة بنتائ  كان من أىميا:

 

ـــوزارة , مـــ  ايـــا  أيـــة مقـــررات دراســـية  -  ـــعف الـــوعي المعمومـــاتي فـــي ال
معموماتيــــة مــــن منــــاى  معيــــد الخدمــــة الخارجيــــة الــــذي يخــــرج أفواجــــا مــــن 

 الدبموماسيين لمعمل في الوزارة ومؤسساتيا .
 

يـــة التحتيـــة لتكنولوجيـــا المعمومـــات المتـــوفرة فـــي الـــوزارة , مـــن المـــوارد البن -
البشـرية واججيــزة والمعــدات م ئمــة الــى حـد مــا   لقيــام مركــز معمومــات خــاص 
بوزارة الخارجية , إذا ما استكممت أمور أخرى كالتدري  وا  افة أجيـزة ومعـدات 

 أخرى .   
 
 

الموق  اإللكتروني لمـوزارة عمـى سوف يشرف مركز المعمومات المقترح عمى   -
االنترنيت , ويدير شبكة اجنترانيت الداخميـة , وسـوف يعمـل المركـز أي ـا عمـى 



اإلسيام الفاعل فـي تحويـل اجرشـيف الوثـائقي الـورقي المتـراكم فـي مقـر الـوزارة 
 ودوائرىا الى أرشيف الكتروني   سيل اإلدارة , قميل التكاليف والجيد والوقت .  

  
الييكــل التنظيمــي لمركــز المعمومــات المقتــرح ي ــم عشــرة أقســام ىــي   قســم -

المعمومـات وقسـم البيانــات الرقميـة والتوثيــق وقسـم تكنولوجيــا المعمومـات وقســم 
التــدري  والتطــوير وقســم الع قــات العامــة وقســم االتصــاالت والع قــات وقســم 

 .   المكتبة وقسم الرصد اإلع مي وقسم التسويق وقسم الترجمة
 وقدمت الدراسة توصيات من اىميا   :

 
ـــى اعتمـــاد  مركـــز  - ـــة ال ـــة العراقي دعـــوة المســـؤولين فـــي وزارة الخارجي

المعمومــات المقتــرح , ويمكــن أن يــتم ذلــك مــن خــ ل لجنــة تشــكل ليــذا الغــر  
فتدرس المقترح وت يف إليو وتعدل فيـو إذا اقت ـت ال ـرورة , ثـم السـعي الـى 

مــن اجــل مواكبــة التقــدم العممــي العــالمي , عمــى أن تنفيــذه برســرع وقــت ممكــن 
ت م تمك المجنة عمـى اجقـل ع ـوين متخصصـين فـي مجـاالت عمـم المعمومـات 

 والعاممين في إحدى ميادينو التطبيقية .  

 
مـــن ال ـــروري أن تعمـــل وزارة الخارجيـــة العراقيـــة عمـــى اســـتقطا  اجفـــراد  -

عمــل فــي مجــال جمــ  المــؤىمين فــي مجــال المعمومــات لــدورىم اجساســي لم
 وتنظيم وخزن واسترجاع وبث المعمومات

السعي الى إدخال مفردات دراسية في مناى  معيد الخدمـة الخارجيـة تركـز  -
عمى خصائص المعمومات الدبموماسية واجراءآت جمعيا وتنظيميا وخزنيـا 
ـــم  ـــي مجـــال عم ـــك باالســـتعانة بالمتخصصـــين ف واســـترجاعيا وبثيـــا , وذل

 سيين العاممين في الجامعات العراقية . المعمومات من التدري

 
 
 

 

 


