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المرآز الوطني للمعلومات       

مشــــــروع    مشــــــروع    
    الشبكة الوطنية للمعلومات       الشبكة الوطنية للمعلومات       



التي يعمل المرآز على تنفيذها من خالل     التي يعمل المرآز على تنفيذها من خالل     يتحدد مفهوم الشبكة الوطنية للمعلومات       يتحدد مفهوم الشبكة الوطنية للمعلومات       
وتنظيمية متكاملة تحقق إدارة وتشغيل النظام       وتنظيمية متكاملة تحقق إدارة وتشغيل النظام          بأنها منظومة علمية وفنية   بأنها منظومة علمية وفنية  المشروع   المشروع   

الوطني للمعلومات      الوطني للمعلومات      

مفهوم الشبكة الوطنية للمعلومات  مفهوم الشبكة الوطنية للمعلومات  

الشبكة الوطنية للمعلومات 
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طنيإقامة شبكة وطنية لتبادل ونشر البيانات والمعلومات على المستوى الو            

 في إقامة   فنيا وتنظيمياًًًمساعدة األجهزة والمؤسسات في القطاعات المختلفة             
 أنظمة شبكية فعالة لنشر وتبادل  المعلومات     

توسيع وتطوير البنية األساسية للمعلومات    

الزمة  تحسين وتطوير فعالية اإلدارة الحكومية وتهيئة الشروط والمتطلبات ال             
اطنين  لالنتقال إلى اإلدارة اإللكترونية وإدخال الخدمات اإللكترونية للمو              

إيجاد نظم وآليات متكاملة لتوسيع فرص المشارآة في إنتاج وتبادل      
  المعلومات وتقاسم المعرفة      

أهداف 

 المشروع 
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مقتضيات 
إنشاء الشبكة     

الوطنية  
للمعلومات 

تي تستجيب الحتياجات       االعتماد على نظم تقليدية ويدوية غير قادرة على توفير المعلومات ال             
التنمية وتلبية متطلبات المواطن       

ؤسسات وهذا بدوره     اتباع طرق تقليدية في نقل وتبادل المعلومات بين مختلف األجهزة والم                 
ة ومشترآة بين    يؤدي إلى ضعف القدرة على دراسة المشكالت وتقديم الحلول  برؤية شامل              

المؤسسات والجهات المعنية في العديد من المجاالت       

ات معلومات بشكل         تشتيت الجهود وبعثرة اإلمكانيات في محاوالت غير منسقة لبناء شبك                 
ى االستفادة منها      منفرد ومجزأ  مما يرفع من تكاليف إقامة  هذه الشبكات ويقلل من مستو           

  ويفقدها جدوى إقامتها      

ل المعلومات في أوساط       االفتقار إلى  الوسائل والنظم المعلوماتية التي تمكن  من نشر وتباد               
  المجتمع  وتسهيل الوصول اليها           

جهزة اإلدارية مما بطء انتقال البيانات والمعلومات في إطار السلم الهرمي للوحدات واأل           
يؤثر  بصورة سلبية على فعالية اإلدارة وعملية  صناعة  القرار           

ة المشروعات صعوبة حصول المستثمرين على المعلومات الخاصة بدراسات الجدوى إلقام           

  لدولية  ضعف القدرة على تبادل المعلومات  مع شبكات المعلومات اإلقليمية وا          
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المكونات الرئيسية لمشروع الشبكة الوطنية للمعلومات             المكونات الرئيسية لمشروع الشبكة الوطنية للمعلومات             

الكــــادر       

وحدات المعلومات لدى        
الجهات     

التجهيزات الفـنـيـــة       

االنظمة المعلوماتية   
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تهيئة االنظمة المعلوماتية  
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وحدة إدارة 
الشبكة  
الوطنية 

للمعلومات      
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تهيئة التجهيزات   
وحدة إدارة الفـنـيـــة 

الشبكة الوطنية    
للمعلومات     

وحدة إدارة شبكة   
رئيسية في الوزارات     

واألجهزة الرئيسية 

وحدة إدارة 
فرعيةشبكة  

اليمن   - المرآز الوطني للمعلومات                                                                                              ت                                                                                للمعلوما    الوطنية   الشبكة  مشروع 



الكادر    

وحدات المعلومات لدى        
الجهات     

دراسة واقع وحدات المعلومات القائمة         

إقامة منظومة وحدات المعلومات       

تهيئة التدابير اإلدارية الالزمة لعمل وحدات       
المعلومات     

تحديد االحتياجات     

تحديد المتطلبات االضافية ووضع برامج       
التأهيل والتدريب    

توزيع الكادر المدرب     

تهيئة الكادر  ووحدات المعلومات لدى الجهات        
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المستوى األول  المستوى األول  
يات حول خصائص      من الواقع الراهن في المجال المعلوماتي ووفقًا لما هو متاح من معط                    إنطالقاً تنفيذ المشروع   

 المرآز  هذا الواقع وما أفرزته نتائج المسوحات المنفذة من قبل        

مستویات أنظمة المعلومات الشبكية   

Web server E- mail server FTP- server

Site  N Site   3 Site  2 Site   1

DB- server

(Dial Up Connection)                                 اتصال بواسطة خط الهاتف    

                                                                                      Cable Connection                                             بالكابل   توصيل  

Indirect Dial Up Connection                                         اتصال  غير مباشر    
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المستوى الثاني  المستوى الثاني  
 تطوير نطاق     - توسيع وتطوير أساليب تنظيم وإدارة العمليات المعلوماتية             -بناء وتطوير أنظمة المعلومات في الجهات المعنية        

. ومات إنتاج وتبادل البيانات والمعلومات عبر منظومة الشبكة الوطنية للمعل              

 ASP (Application Serviceمشترك   تهيئة الشبكة لتشغيل نظم معلومات مرآزية لتسيير أعمال الجهات بشكل                 
provider) .

Web server DB server HR  App. GIS App. Finance App. E- mail server

Data Center / ASP 

مستویات أنظمة المعلومات الشبكية   
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(Dial Up Connection)                                 اتصال بواسطة خط الهاتف    

                                                                                      Cable Connection                                             بالكابل   توصيل  

Indirect Dial Up Connection                                         اتصال  غير مباشر    



الثالث   الثالث   المستوى   المستوى   

: بناء أنظمة المعلومات المتكاملة  لتحقيق       

لومات تكامل النظم المطبقة في الجهات  لتعمل في إطار النظام الوطني للمع            -

  بناء أنظمة اإلجراءات والمعامالت الحكومية       -

Web server DB server HR  App. GIS App. Finance App. E- mail server

مستویات أنظمة المعلومات الشبكية   
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(Dial Up Connection)                                 اتصال بواسطة خط الهاتف    

                                                                                      Cable Connection                                             بالكابل   توصيل  

Indirect Dial Up Connection                                         اتصال  غير مباشر    



للمعلومات الوطنية   الشبكة   مشروع   مراحل تنفيذ    

المرحلة الثانية  

المرحلة األولى

المرحلة الثالثة 

المرحلة الرابعة 

المنشأت العامة والخاصة       
وبقية المحافظات 

بقية الوزارات واألجهزة  
المرآزية وبعض المحافظات 

األول 

  الثاني 

  الثالث

المجموعة األولى المختارة من 
الوزارات واألجهزة  المرآزية 

التوسع في األجهزة والمؤسسات والمحافظات           

ات  
وي
ست
الم

  

التطور في مستويات تطبيقات نظم           
المعلومات الشبكية  
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بناء وتطوير المجال       التنمية الشاملة  
المعلوماتي

 تطور المجتمع

تحقيق المزايا خالل مراحل التنفيذ الفعلي لمشروع الشبكة            

رحلة تقديم المعلومة إلى مرحلة    توفير المعلومات الدقيقة والحديثة لدعم اتخاذ القرار لالنتقال من م    
الشبكةتقديم الخدمات بالكامل من خالل

المعلومات المتراآمة في   الهيكل المعلوماتي للحكومة وتحقيق أقصى استفادة من وتفعيل  إيجاد 
مختلف المجاالت 

هات الهادفة إلى إعادة    إقامة وتطوير منظومة هيكلية متكاملة للعمل المعلوماتي  لدعم التوج  
الهيكلة وتبسيط اإلجراءات والنظم  

عاليات العمليات المعلوماتية االستفادة من مخرجات البيانات بشكل أوسع يخدم قضايا التنمية ورفع ف     
بصورة شاملة  

 بالعوامل الزمنية والمكانية  اإلرتباطسهولة الوصول إلى المعلومات على المستوى الوطني دون 
.ة العامة والخاصة  المساهمة في تحسين فعالية العمل ورفع آفاءة األداء في مختلف األنشط  

شارآتهم فيالخدمة المقدمة للمواطنين ومؤسسات قطاع األعمال وإيجاد طرق أفضل لم   تحسين  
العملية التنموية

”مراآز خدمة المجتمع ” مشارآة المواطنين عن طريق خلق مجموعة   تفعيل
 لدعم المرآز الوطني للمعلوماتإقتصادية تحقيق عوائد   

تخفيض االنفاق الحكومي وتحسين الموارد العامة وزيادة الدخل   
معلومات  إتاحة الوصول إلى شبكات المعلومات العالمية عبر الشبكة الوطنية لل 

اهم المزایا التي سيحققها مشروع الشبكة الوطنية للمعلومات                 
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DATA NETWORK
شبكة تراسل المعطيات

االنترنت 
Internet 

االنترنت 
Internet 

المرآز الوطني للمعلومات     
وحدة إدارة الشبكة الوطنية للمعلومات       

DMZ II

DMZ
Firewall

Application
Servers

المواطنون  
Citizens

VPN
الشبكات االفتراضية الخاصة

محلية/ مكاتب إقليمية 
Regional &local-

offices

International 
Organization

هيئات ومنظمات دولية 

)الوزارات والهيئات (
Ministries and 

Authorities  مراآز خدمة المجتمع
Society services centers 

الشرآات والمستثمرون 
Companies &investors

PSTN

شبكة الهاتف العمومية

 منها دونآلية عمل الشبكة والمستفي    
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.إعداد وثيقة اإلطار العام للمشروع 
)عينات مختارة    ( .تنفيذ مسح ميداني لبنية الشبكات ونظم المعلومات الشبكية  

 . في جهات مختارة  تنفيذ المشروع   ودليل البدء بإعداد وثائق 
نات البنيویة والهيكلية للنشاط  البدء بالمرحلة األولى من دراسة وتحليل األنظمة المعلوماتية والمكو  
.المعلوماتي في عدٍد من الجهات ضمن المرحلة األولى من المشروع 

على مستوى جميع محافظات   للمعلومات  لشبكة الوطنيةإعداد مواصفات الدراسة الخاصة بتعميم ا 
. الجمهوریة 

.ى الوطنيتنفيذ مهمة مسح ميداني لتعميم الشبكة الوطنية للمعلومات على المستو  
.هذا المجال  البدء في إعداد دراسة متكاملة للمشروع بالتعاون مع شرآة متخصصة في   

 الشبكة الوطنية للمعلومات       أهم خطوات العمل المنجزة في مشروع         
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خدمات تبادل المعلومات
النشر واإلطالع اإللكتروني

المشارآة في استخدام النظم والتطبيقات
التزوید االنتقائي بالمعلومات
خدمات المكتبة االلكترونية

خدمات الدعم الفني
المشارآة في بناء المخزون الوطني اإلستراتيجي للمعلومات 

التبادل المعلوماتي مع شبكات المعلومات العالمية

لشبكة الوطنية للمعلومات لاالستخدامات المباشرة   
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نهایة العرض    نهایة العرض    
بداية العرضبداية العرض


