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نمو   مكونات نظم المعلومات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السيطر وأدا  

 النظام

اد ال مواد 

 وبيانات

معالجة 
البيانات الى 
 معلومات

 ا را  معلومات

وإ دارات 

البرمجيات )البرام   الموارد المالية 

 واإلجرا ات(

 موارد ب رية )ا ن ا يين ومست دمين ن ا يين(

 ا ج    والمعدات وال بكات والتج ي ات



اإلح ا ات كمد ل للتنمية

اإلح ا  عاتالمجتمفيللواقعرقميت ويرهو•

غيرأوالب ريةالمجتمعاتدراست االمطلوبة

الب رية

قت ادياالللت طيطا ساسهياإلح ا يةلبياناتا•

لقراراولمت  ياإلنما يةالبرام ولكلواالجتماعي

هل تكفي اإلح ا ات ؟؟ •

الت طيط مقابل التنفي •



ماتمعلوالأسس  بكة أحد : إح ا ات العمل 

التطورحاجاتمعالعملإح ا اتمفاهيمتتوافق•

وضعتأن احيثالمتقدمةللبلدانواالجتماعياالقت ادي

ميةالقووالموا ناتللحساباتالمتحد ا مملنظموفقا

لمتقدمةاالبلدانفيالحاكماإلقت اديالنظاممعالمتوا مة

أنعنييوه ا,البلدانتلكإحتياجاتمعيتوا مبماوك لك

قوفالمفاهيمتلكمعتتعاملأنالناميةالبلدانعلى

بحسالمفاهيمتلكتطويرعلىتعملوأنإحتياجات ا

ةالم لحي دموبماالدوليةوالتوجي اتالتو يات

.ليةالدووالتعاريفللمفاهيميستجيبوبماالقطرية



عملنحو إطار عربي موحد ل بكة معلومات سوق ال

منتعانيالعملبسوقال ا ةالمعلوماتنظممعظم•

:التاليةالتحديات

.العملسوقلمعلوماتوطنيةسياسةوجودعدم–

.وطنيإح ا يإطاروجودعدم/نقص–

فيتكراروجودمعالمعلوماتبعضفي–النقص

جانستوعدما تالفاتلوجودباإلضافةا  رالبعض

.الج ة اتفيوربماالم تلفةالج اتلديالبياناتفي

افقتواللما ا).المرير الكبير الكثير التجارب–

(؟؟تمويلناعليالماليةو ار 



عملنحو إطار عربي موحد ل بكة معلومات سوق ال

ومرافقالمعلوماتتكنولوجيامعداتفيالنقص•

.االت االت

.والتعريبالت غيلنظمفياال تالفات•

كثر  .والمعارفالمعلوماتوقلةالبيانات•

Data Vs. Knowledge

.للمعلوماتالو ولعملية عوبة•

الموا مة fit)لألست دام• 4 use)!!!!

Bottom)بنا يمنهجانب:جديدنمو  نحتا • Up)

Top)است داميمنهوجانب Down)



ةتقييم الموقف الحالي للمعلوماتي:البداية

البياناتبإنتا ال لة اتوالج اتالمؤسساتإطار•

.العملبسوقالمرتبطةوالمعلومات

وماتوالمعلالبياناتوتو يفلتحديدوف ارسأدلةوجود•

اييرالمعمعالتو يفاته هوتوافق,تجميع ايتمالتي

.الدولية

.العملسوقبياناتلجمعالمنظمةاإلح ا يةا طر•

ماتمعلووعرضوف رسةوتبويبلجمعالتحتيةالبنية•

ميةالرقوال بكة،وال يانةالمعدات املةالعملسوق

.المعلوماتلبثالمناسبةالسرعة ات



يةتقييم الموقف الحالي للمعلومات: البداية

توفرمنفقطليسالتحقق:المعلوماتإنتظام•

ب ور تجمعأن اعليالتعرفلكن،المعلومات

.منتظمب كلتحديث ايتمأومنظمة

والترقيمالت نيفوتباين،وا  دواجيةالتكرارتحديد•

.المعلوماتومعالجةا تمتةعملياتمستوي•

التعرف  الماهرالعاملةا يدي:العاملةالقوىعلي•

.الج اتلديالمعلوماتيةمجالفيوالمؤهلة

Humanware



وق العملوطنية لمعلومات ساتتبني سياسثم نريد 

ماتالمعلوسياسةعنا رتؤكد:السياسةعنا ر•

:ا تيعلي

ةلم كلالت ديفيأساسيكموردالمعلوماتقيمة–

البطالة

قسومعلوماتوإدار لجمعوالتنظيميالقانونياإلطار–

.للدولةال املا ح ا يواإلطارالعمل

فيمةالحكودور لكفيبماالم تلفةالج اتأدوارتحديد–

.المجاله ا



وق العملوطنية لمعلومات ساتتبني سياسثم نريد 

وماتللمعلالتحتيةبالبنيةالمتعلقةالسياسة–

.تطويرهاب دفالمعلوماتوتكنولوجيا

لوماتالمعسياسةفيعن ركأهماإلنسانيالعامل–

،الوطنية

ويالحيالمجاله افيوالدولياإلقليميالتعاون–



ا بعاد الم تلفة للسياسة العامة 

البعد القانوني  •

البعد التنظيمي واإلداري ( اركةالج ات الم تلفة الم)•

البعد المعرفي  (اإلطار المعلوماتي) •

البعد التكنولوجي •.

البعد  االقت ادي المالي و•

بعد الم ادر الب رية •

ا بعاد التنفي ية والرقابية وحدود اإلتاحة •.

ا بعاد االجتماعية •.



السياسات القطاعية : البعد التنظيمي كمثال

قطاعكلفيالمعنيةالج اتأدوارتحديد•

.واإلجرا ات،والمعايير،الت نيفاتتوحيد•

تأمين ت الاو بكاتإلكترونيةومعداتات االتمعدات•

.المطلوببال كل

تدريب ليبا ساعلىالمعلوماتمراك فيالمست دمين•

.بكفا  المعلوماتالنسيابالحديثة

كلفيالمعنيةللج اتربطووسا لبؤريةنقاطإن ا •

.قطاع



ة السياسات القطاعي: البعد التنظيمي كمثال

تع ي  ورفع ةجكلفيللمعلوماتالت غيلتبادلامكانية•

القرارات ا عمليةبدعمالمرتبطةا ن طةكفا  

.البحثيةواإلمكانيات

ياتبمستولألرتقا تكامليةتنفي يةعمل ططوضع•

.الم تلفةالقطاعاتفيالمعلوماتية

ت ملوالتيعلي ااالتفاقيتمالتيالعمل ططبتنفي البد •

لقطاعيةاالبؤريةالنقاطفيتجميعيةمعلوماتأنظمةإن ا 



ل ؟؟وإ ا لم يكن اإلطار الوطني متاحا لدي الك

ما ال يدرك كله ال يدرك كله  •.

إطار من جي علمي للتكامل •.

مساحة للتماي  وا  تالف •.

: بكة تبني وفق آليات النما   المتطور  •

Evolving Prototype



الت ميم المقترح 

ج ر لمراجعةواالدوليةللمعايير اضععليهمتفقأساسي•

.والتدقيق

فرع .معاييرللت ضعالالتيالبياناتيتضمندولةلكل•

فرع .م اركةمؤسسةلكل•

إنفتاح منحلولال:عليوالتركي الواقعو فبعدماعلي•

: الل

.التحويلي–التدريب

.لطلبامعالعرضالتقا تس يل:العملسوق– فافية

.وتطويرهال ادفالمجتمعيالحوار–فتح



وماتتفعيل  بكة معلم اركتكم في نريد

نقطةكستعملالتيالمؤسسةتحديد/تطوير/إن ا •

تحديدوال بكةعليالوطنيةالمعلوماتلتوفيرمرك ية

االت الوبياناتالنقطةعملعنالمس ولالمدير

.بهال ا ة

م ادركافةمعالمعلوماتلتبادلإتفاقاتوجود•

الوطنيةالمعلومات

الثةالثاالنتا أطرافمنالم تلفةالمؤسساتتحديد•

بياناتوال بكةوأن طةفعالياتفيالم اركةالراغبة

المواقععناوينوبا  صب اال ا ةاالت ال

.ل اااللكترونية



لوماتتفعيل  بكة معم اركتكم في نريد

عليترك يالتالبحثيةبالمؤسساتوطنيةالكترونيةقوا مبنا •

.ب االاالت وبياناتوالت غيلالعملبسوقال ا ةالبحوث

السنويا ياالح الكتابمنالكترونيةنس ةتوفيرعلياإلتفاق•

ر إلدادولةكلفيلإلح ا الوطنيةالمؤسسةت درهال ي

.ال بكة

الت غيلوالعملبياناتمنالكترونيةنس ةتوفيرعلياإلتفاق•

.و ار العملعنت درالتي

بسوقةال ا الدراساتمنالكترونيةنسختوفيرعلياإلتفاق•

إلنتا لالثالثةاالطرافمنأيلديأجريتالتيوالت غيلالعمل

ا  ير ال مسةا عوام الل



ماتتفعيل  بكة معلوم اركتكم في نريد

نينالقواكافةمنالكترونيةنس ةتوفيرعلياإلتفاق•

أطرافنبيوالعالقةالعمللسوقالمنظمةواللوا حوالمراسيم

.الثالثةاالنتا 

   ينوالمتبال برا الكترونيةقا مةتوفيرعلياإلتفاق•

.والت غيلالعملسوقمجالفي

 لةال اتبالج اتالكترونيةقا مةتوفيرعلياإلتفاق•

,طفالا ,المرأ )والت غيلالعملبسوقال ا ةبالقضايا

ياناتوب(ألخ...,الم نيةالسالمة,ال ا ةاالحتياجات وي

.ب ااالت ال

بأنواع ابالتدريبمراك الكترونيةقا مةتوفيرعلياإلتفاق•

.ب ااالت الوبياناتالم تلفة



اتتفعيل  بكة معلومم اركتكم في نريد

سوقتنميةلالم تلفةبالبرام بالتعريفالوطنيةالج اتقيام•

.التوظففرصو لقالعمل

التعريفبالم اركةالثالثةاإلنتا وأطرافالوطنيةالنقطقيام•

ةالم تلفالمؤسساتلديل دمات اوالتروي بال بكة

,عدبعنوالتدريبااللكترونيالتوظيفآليتيوبا  ص

.من ااالستفاد عليالمؤسساتتلكوحث

البرام يمتقي/ال بكةعليالوطنيةالتدريبيةالبرام إتاحة•

.ال بكةعليتنفي هاسيتمالتيالتدريبية

 ر بداال ا ةالموضوعاتاقتراحفيالفعالةالم اركة•

 اتطرحالتيالحواراتفيوالم اركة/المجتمعيالحوار

.ا  رياالنتا أطراف



اتتفعيل  بكة معلومم اركتكم في نريد

تنمية سوق قيام الج ات الوطنية بالتعريف بالبرام  الم تلفة ل•

.العمل و لق فرص التوظف

التعريف قيام النقط الوطنية وأطراف اإلنتا  الثالثة الم اركة ب•

ة وبا  ص بال بكة والتروي  ل دمات ا لدي المؤسسات الم تلف

تلك وحث, آليتي التوظيف االلكتروني والتدريب عن بعد 

.المؤسسات علي االستفاد  من ا

يم البرام  تقي/ إتاحة البرام  التدريبية الوطنية علي ال بكة  •

.التدريبية التي سيتم تنفي ها علي ال بكة

ر  الحوار الم اركة الفعالة في  اقتراح الموضوعات ال ا ة بدا •

والم اركة في الحوارات التي تطرح ا أطراف/ المجتمعي 

.االنتا  ا  ري

•.



 اتمة

مما تعداداالسمستويفيكبيراتفاوتاهناكأنفيهال ك•

يرتقرفيواضحايبدوكماالعربيةللدولالتكنولوجي

-E)العالميالتكنولوجياالستعداد Readiness

Indicator)لعملاسوقبياناتتوافرعليينعكسماوهو

.العربيةالدولكلفي

وطنيةسياساتوجودأهميةاالعتبارفيالوضعمع•

وقسلمعلوماتالملحةالحاجةأنإالمادولةفيللمعلوماتية

عليالج ودتركي تتطلبقدالبطالةم كلةلمواج ةالعمل

أننيمكالتيالحاكمةالمعلوماتلتوفيركمد لمحدودإطار

.البطالةم كلةحد ت فيففيتس م

•



أس لة للنقاش

هل االحتياجاتيلبيأنيمكنالمقترحالمن جياإلطار•

نضيف؟؟أنيمكنما ا؟؟؟المطلوبة

هل مناسب(الفروع/الج ر)المقترحالت ميمياإلطار•

ترحة؟المقالتحسيناتهيما؟؟؟ا وليمراحل افيلل بكة

ما :لألمامللتحركالال مةال طواتهي•

علي الوطنيالمستوي–

علي القوميالمستوي–

نقاط البد  لتفعيل التحرك؟؟/ما هي نقطة •


