
אאא     אאאא

 

 41  / 1  اليمن-المرآز الوطني للمعلومات 
 

  
  
  
      
 
 

  
   اإللكترونيةة ــــومــالحك

   تحقيق الطموحةخصوصية الواقع اليمني ومنهجي
 

  
  ورقــــــة عمـــــل 

  نـمة ـمقدم
  اتــي للمعلومـز الوطنـالمرك

  إلى 
   لمناقشة المخصص ورىــس الشـمجل إجتماع

   في اليمناإللكترونيةموضوع الحكومة 
  م٢٠٠٥  يونيو

  الجمهورية اليمنية
  سة الجمهوريةرئا

 المرآز الوطني للمعلومات



אאא     אאאא

 

 41  / 2  اليمن-المرآز الوطني للمعلومات 
 

  اتــويــحتلماقائمة 
الصفحـة الموضـــــــــــــوع م
I ٢   .اتــويــحتقائمة الم 

 ٣   .تقــديــــــم -١

 ٥  : المفهوم ومقدمات تحقيقها اإللكترونيةالحكومــــة  -٢

 ٥ . اإللكترونيةمفهوم الحكومــــة  ١-٢

 ٧  .اإللكترونية الحكومة  إلىمقدمات االنتقال٢-٢

 ١٦ :اإللكترونيةانعكاساته في تهيئة مقومات الحكومة الواقع المعلوماتي الراهن و -٣

 ١٦ .اإلدارة والتنظيم المؤسسـي١-٣

 ١٨ .المحتوى المعلوماتي ٢-٣

  ٢٠  .تبادل ونشر المحتوى ٣-٣
 ٢٢ .نظم وتطبيقات المعلومات ٤-٣

 ٢٤ .بنية تكنولوجيا المعلومات ٥-٣

 ٣٠ .أمنية المعلومات ٦-٣

 ٣٠ .ي والتشريعياإلطار القانون٧-٣

 ٣١ .الموارد البشرية والمهـارات التكنولوجية٨-٣

 ٣٢ .الخدمات اإللكترونية ٩-٣

 ٣٤  .تحديات االنتقال للحكومة اإللكترونية  -٤

 ٣٧   .مرتكزات الوصول إلى الحكومة اإللكترونية -٥

 ٤٠ . أولويات تطبيقات الحكومة اإللكترونية -٦

 ٤١ .صول إلى الحكومة اإللكترونية ساسية للوالمهمات األ -٧

 ٤٣ . مراحل الوصول إلى الحكومة اإللكترونية  -٨

٩- 
نتقال إلى الحكومة  تهيئة المقدمات الالزمة لإل لإلسهام فيتوجهات المركز الوطني للمعلومات

  .اإللكترونية
٤٥ 

من إسهاماته في تهيئة الخطوات األساسية المنجزة في إطار أعمال المركز الوطني للمعلومات وض -١٠
  ٥١   .مقومات التحول نحو الحكومة اإللكترونية



אאא     אאאא

 

 41  / 3  اليمن-المرآز الوطني للمعلومات 
 

  :م يــدــقت
الشك ، و  في عالمنا المعاصر  واالجتماعية  تمثل ثورة المعلومات والتكنولوجيا المعلوماتية إحدى ركائز التنمية االقتصادية          

يجابي اإلثر  ماتية ووسائل االتصال كان لها األ     علوة في مجال المعلومات والتكنولوجيا الم      والملحوظ ة الكبير اتأن التطور ب
وتفتح أمامـه   نسان  إلنشطة الحياتية ل  بمجمل األ على نحو وثيق    ن من خلق عناصر وأدوات جديدة ورائدة ترتبط         الذي مكَََََّ 

  .اإللكترونيةالوسائل بواسطة بكافة نشاطاته  آفاقاً أوسع للقيام
سـواًء فـي     والتكنولوجيـا المعلوماتيـة   المعلومات  مجال  لم الجديد في    االع وفي غمرة التطورات المستمرة التي يشهدها     

ـ وم  يهار مف ي تغي تتجه نحو بشكل عام    فان استخدامات تطبيقاتها     ، الحلول المستجّدة  وأالمنتجات   عمـال  اليب تنفيـذ األ   أس
المؤسـسات  ( ف التعامل   طراأميع   ج  بين ساليب محدثة للتواصل  أوخلق  عليها  الحصول  والخدمات المختلفة   وطرق تقديم   

، )الـخ   ... عمالدارات الحكومية وقطاعات األ   اإل،  دارات الحكومية   اإلمع  ين  المواطن  ، بعضهامع   دارات الحكومية واإل
اإلمكانات الهائلة التي تؤمنها التكنولوجيا الحديثة في تحسين األداء وتخفيف البيروقراطية وتأمين إدارة فعالة                إلى وبالنظر

عـد  ، وفي إمكانية تأدية المعامالت والخدمات اإلدارية عن ُب شرية، وفي تحديث أساليب العمل اإلداري وتقنياته     للموارد الب 
ستخدام هذه المنتجات   إدخال و إمنظّمات عالمّياً وبشكٍل مستمر ب    هتمام الدول والحكومات وال   إ ، فقد تزايد     بوسائل إلكترونية 

فراد والجماعات ، ولذلك فقد بدأ تداول عمالها وتعزيز مستوى معيشة األ    دائها أل أفعالّية  والحلول لتقليص التّكاليف وتحسين     
أو يتطلب  أمكن  الذي   -التحول   عن مستوى    ريتعبيتم االعالن عنها كمبادرات لل    التي  سميات  العديد من االصطالحات والمُ   

علـى  قائماً ا وتنظيمها وتبادل منافعها     عتماد الكلي في تسييره   اإل  ليصبح -عمال  نشطة واأل تحقيقه في عدد من مجاالت األ     
، " اإللكترونيـة التجـارة   " ،   "اإللكترونيةالحكومة  " باسم   ما يعرف وتطبيقاتها، من ذلك    جيا المعلوماتية المتطورة    لووالتكن

  .الخ... ،" لكترونيالتعليم اإل"
در للخدمات والمواطنين ومؤسسات     المؤسسات واالجهزة الحكومية كمص     إلى  من النظر  اإللكترونيةتنطلق فكرة الحكومة    و

بدوره تغيراً جذرياً في أسس وأساليب تنفيذ العمليات الحكومية         ذلك  يمثل  و من هذه الخدمات ،      دينيكمستفالقطاع الخاص   
  . وتحول في ثقافة تقديم هذه الخدمات 

 وتحسين أدائها ،  ارة الحكومية   غراض تطوير اإلد  طورات التكنولوجيا المعلوماتية أل   هتمام بضرورة مواكبة ت   اإلمع تزايد   و
ي جوهر   تحقيقه من تحول ف     إلى اإللكترونية ما تهدف الحكومة      من إجماع لدى الغالبية من دول العالم وباألخص        وما تلقاه 

وفير خدمات فعالـة وكفـوءة       والتكنولوجيا المعلوماتية من أجل ت     اإللكترونيةستخدام التطبيقات   أعمال اإلدارة الحكومية إل   
 لديها ال زالت في     اإللكترونية اتالحكومن تجارب العديد من البلدان في تبني مبادرات         إ ف ،عمال  طاعات األ ين وق للمواطن

 حجم النجـاح    نإف تحقيق خطوات ايجابية في ذات الصعيد ، وبشكل عام         منها    آخر حل مبكرة جداً ، بينما تسنى لعددٍ      مرا
والقانونيـة  قتصادية والثقافيـة    جتماعية واإل في الجوانب اإل   البلدان    هذه  لدى التطور المحققة مستويات  على   عتمدإالمحقق  

  .والتنظيمية
همية الواقعية في التعامل مع خصائص الوضع الراهن للمجال المعلوماتي وتكنولوجياته باعتبار هذا الوضـع عامـل                 وأل

ختيـار المـسارات ذات     إفـي    وشرط مهم للنجاح      ، ر المستقبلي أساسي ومحوري في تحديد احتياجات ومتطلبات التطوي      
 حكومة إلكترونية تخدم المواطن وتبسط اإلجراءات وتلبي جهود التنمية المنـشودة فـي مختلـف                 إلى األولوية للوصول 

مهمة التـي تواجه     والتحديات اإللكترونية تتركز في بيان مكونات منظومة الحكومة        الوثيقةأهداف هذه   ن  إف ،  المجاالت  
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 العديد مـن    عنارتباطاً بخصوصية الواقع اليمني وما يتصف به هذا الواقع من إختالف            (خاص   في اليمن بشكل     هاتطبيق
 في تهيئة المقومـات     لإلسهامختصاصاته  إطار  إ في    الوطني للمعلومات  توجهات المركز   إلى  ، كما تتطرق الوثيقة    )البلدان

    .لكترونيةاإل الحكومة  إلى والوصولاإللكترونيةدخال تطبيقات الخدمات ساسية إلاأل
  الحكومــــة اإللكترونية المفهوم ومقدمات تحقيقها 

   :اإللكترونيةالحكومــــة مفهوم 
 تعبير وصفي للحكومة التي تستخدم على نطاق واسع أنظمة المعلومات والتكنولوجيا المعلوماتية في              اإللكترونيةالحكومة  

  .اتتحقيق وظائفها وتقديم خدماتها لألفراد والجماع
المعلوماتيـة ووسـائل   التكنولوجيـا  نظمة وملي الفعال لجميع األ  ستخدام التكا اإل" بأنها   اإللكترونيةف الحكومة   يمكن تعري و
التي  التعامالت و") G - G "  حكومة–حكومة ( لتسهيل وتسريع التعامالت بدقة عالية داخل الجهات الحكومية تصاالتاإل

  )."G- B"  أعمال–حكومة (، وقطاعات األعمال )G - C" " فرد-حكومة  (بالمواطنينتربطها 
كفاءتهـا  الوزارات والمؤسسات والهيئات واألجهزة الحكومية وزيادة        تحسين أداء     إلى اإللكترونيةالحكومــــة   تهدف

من ة   الحكومي مؤسساتمختلف الوحدات وال   بين   داءية األ لتكاملوتهيئة فرص أفضل      ، خدماته من   تقديمما تقوم ب  فيودقتها  
 مـستويات أداء   وتطوير    ، كثر فعالية أنشطة لتصبح   نفيذ المهام واأل  ساليب ووسائل ت  أوتطوير   األعمال   هيكلةإعادة  خالل  

 المعلوماتيـة الجديـدة     التكنولوجياستخدام نظم وأدوات    إو،   األعمالفي أداء    المستغرقالوقت  ليص  قتو  ، الموارد البشرية 
   .لمرجوة اتحقيق األهدافلتصاالت  اإلشبكاتو

 التي يتم تشغيلها من خاللها والخدمات والتطبيقات الحكومية    اإللكترونيةال توجد نماذج موحدة للحكومات      نه  أويمكن القول   
لذلك فإن على كل دولة أن تعد النموذج الذي يالئم نظام الحكم لديها وطبيعة عمل مؤسساتها الحكومية ومرافقها العامـة       ،

  . ثقافية السائدة فيهاوالخصائص االجتماعية وال
  ، غراضمعلومات محوسبة ومتعددة األ   تشمل تطبيق نظم     اإللكترونيةلحكومة  ن جملة الخدمات والتطبيقات ل    إوبشكل عام ف  

  والنظم المعلوماتية  لتشغيل هذه التطبيقات   اإلدارات الحكومية مختلف  تصاالت في    ووسائل اإل  ستخدام شبكات المعلومات  إو
  .المعلومات لألفراد ومؤسسات األعمالتاحة إ الخدمات وتقديمى حيث تعمل معاً عل، ب
 وذلك  اإللكترونيةالحكومة  تقديم مختلف الخدمات التي تستهدفها      ب أي بلد  في   اإللكترونيةلحكومة  ل ساسيةالغايات األ  تتحددو
ـ بدعم مـن األُ   اإلتصاالت و ستخدامات الجديدة لوسائل    اإل و  ، يةتكنولوجيا المعلومات تطور ال  ستفادة من باإل ر المؤسـسية   طُ

  . الالزمة لذلك والقانونية
   :تيفي اآل اإللكترونيةمجاالت خدمات الحكومة ويمكن إيجاز  

 بين مختلف الوحدات واألجهزة     اإللكترونيةتبادل الخدمات   و تبادل المعلومات داخل اإلدارات الحكومية إلكترونياً      
 . المؤسسات والجهاتطار إفيومات وتقديم الخدمات   تسريع وتسهيل تبادل المعل ، وبالتاليالحكومية

مـستفيدين مـن     ال  إلـى   وتسهيل إيصالها  نشر المعلومات التي يحق للمواطن الحصول عليها من إدارات الدولة           
، الخطوط الـساخنة،     وشبكات المعلومات    اإلنترنت(اإلتصال   ووسائل    عبر مختلف قنوات   اإللكترونيةالخدمات الحكومية   

  .)دات تقديم الخدمات التي تخصصها الدولةووحمراكز 
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إنجاز كافـة   ويشمل ذلك     للمواطنين وقطاعات األعمال   جاالتمال في مختلف    اإللكترونية  الحكومية تقديم الخدمات  
أو لحساب أية مؤسسة، وذلك عبر    ستعمالهم الفردي  كان ذلك إل   ، سواءً ة  الخدمات العامة للمواطنين بشكل إلكتروني مباشر     

ومـا  الجغرافي لهذه اإلدارة أو مكان إقامة المـواطن          ، بغض النظر عن الموقع    شبكة معلومات  حكومية أو عبر      إدارة أي
  .وتسريعها   تقديم الخدمات الحكوميةجراءاتإ تسهيل ينطوي عليه ذلك من

طنين في   وتوسيع فرص المشاركة الفعالة للموا      ، لكترونية تعمل على تدعيم الممارسة الديمقراطية     إتشغيل خدمات    
 وتمكين مختلف مستويات السلطة  ، المعلومات إلى  ، وذلك من خالل تهيئة إمكانيات متعددة لتسهيل الوصولشئون الحكم

 ومنجزات األعمال في مختلف  ، جانب مختلف فئات المجتمع من اإلطالع المباشر على سير األنشطة العامة إلى واإلدارة
نشطة المكفولة دسـتورياً     إتاحة إمكانية كبيرة لممارسة األ      ويساعد في   ، ز الشفافية المجاالت، وبما يسهم في تحقيق وتعزي     

 وفي ذات الوقت التمكن من تطبيق مبدأ المـسائلة وتحقيـق اإلدارة              ،  وتوسيع المشاركة الواعية    ، والحريات الديمقراطية 
  . االقتصادي للمجتمع بشكل عام وتحسين مستويات العائد ، ورفع فعالية توظيف الموارد واإلمكانيات ،الرشيدة

بشكل إلكتروني مباشـر      الحكومية ليات المالية والتجارية  العم العديد من إنجاز  و  ، لكترونيتسهيل نظام الدفع اإل    
 .  على المستوى الوطنياإللكترونية التجارة وتحقيقمع المعايير التجارية،  باإلرتكاز على خطة مالئمة تتوافق

  
  

  :اإللكترونيةالحكومة   إلىنتقالمقدمات اإل
 وبالتـالي   ،  حصلة منطقية لتطوير متدرج ومتتابع في نظم وآليات العمل التقليدي للحكومة           كمُ اإللكترونيةتتحقق الحكومة   

 تطبيـق   إلـى نتقـال ألعمال والمعامالت، ولذلك فـإن اإل نماط ووسائل جديدة تعتمد على األتمتة في أداء ا   أ  إلى الوصول
  :ةــــــــــجتياز المقدمات األساسية التاليإ بمفهومها الشامل يشترط اإللكترونيةالحكومة 

    :ستخدام الحواسيبإتوسع في ال
منذ منتصف القرن الماضي تم البدء بإدخال واستخدام الحواسيب في تسيير أعمال األجهزة الحكومية لدى عدد من البلدان                  

سـتخدام فـي كافـة البلـدان         الجديدة واسعة اإل   التكنولوجياالصناعية ، ولم تكد تمضي سنوات قليلة حتى أصبحت هذه           
 مسبوقة فـي إنتـاج ومعالجـة وحفـظ          متالك قدرات غير  إهزة الحكومية في تلك البلدان من       ن األج الصناعية ، مما مكّ   

فاق نن كفاءة األداء وتقليص معدالت اإل      في تسريع العمل وتحسي    ةستخدامها بصورة فعال  إسترجاع المعلومات ، ومن ثم      إو
مختلف مجاالت  في   المباشر في تزايد االهتمام بتوسيع إدخال الحواسيب          ، وكان لذلك أثره    قتصاديةوزيادة المردودات اإل  

 تكون أكثر مقدرة فـي معالجـة         أجيال حاسوبية ونظم برمجية أحدث      إلى ستباق الوصول  والتنافس إل   ، األعمال الحكومية 
  .اط واألساليب التقليدية اليدويةوتغيير األنم ،متة األعمال واإلجراءات الحكومية وأفضل استجابة ألت ،البيانات والمعلومات

 عنصر أساسـي فـي       إلى وبالفعل فقد شهدت الثالثة العقود األخيرة تسارعاً كبيراً في تعميم استخدام الحواسيب وتحولها            
 لرفع مـستوى    ةلك تكشفت فرص جديد   مكونات وسائل وأدوات تحقيق الوظائف والخدمات الحكومية ، وكنتيجة مباشرة لذ          

االستفادة من خصائص وقدرات هذه الحواسيب في أتمتة األعمال والمعامالت الحكومية والتحول نحو استخدام الوسـائط                
  . في تسهيل إيصال الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين وقطاعات األعمال اإللكترونية
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 األعمال وتقـديم الخـدمات الحكوميـة        ةول نحو استخدام الحواسيب في أتمت     تح أن نبين أن هذا ال      إلى  اإلشارة جدرتوهنا  
 وتزايد اسـتخدام المـواطنين وقطاعـات         ،  بتوسع مواز في اقتناء الحواسيب لدى المواطنين       رتبطإبوسائط إلكترونية قد    

وسائط الكترونية كافيـاً    ة ب  المستوى الذي جعل حجم المستفيدين الفعليين من الخدمات المقدم          إلى األعمال لهذه الحواسيب  
 الحواسيب في تطبيقات األعمال الحكومية      تكنولوجيا جدوى هذا التحول ، وهذا يعني أن التوسع المتزايد في إدخال             لتبرير

 تهيئة اإلمكانية لحدوث تحـول نـوعي فـي           إلى واستخدامات المواطنين وقطاعات األعمال لدى البلدان المتقدمة أفضى       
 ، والمسألة هنا ال تقتصر فقط على المستوى الكمي للحواسيب المتاحة لـدى              التكنولوجياادة من هذه    أساليب وطرق االستف  

األجهزة الحكومية والشركات والمؤسسات واألفراد بل وعلى مستوى االستخدام الفعلي لهذه الحواسيب في مختلف مراحل               
 وقطاعات األعمال مع هـذه      مية وتعامل المواطنين   الحكو  والمؤسسات األعمال األساسية المتصلة بتحقيق وظائف األجهزة     

  . والمؤسساتاألجهزة
 

     في بعض البلدان والتجمعات نسمة١٠٠كثافة الحواسيب لكل 
  )م٢٠٠٣(

 القيمة  المجموعة/ البلد 

  7.74 العالم
  2.04  الوطن العربي
  ٦٥,٨٩  مريكيةالواليات المتحدة األ

  ٤٨,٧  كندا
  ١٤,٦٨  ياماليز
  ١,٦٦  مصر
  ٠,٧٩  اليمن

  :التطور في اإلدارة والتنظيم المؤسسي الحكومي
ويتجه الجهد األساسي في تطوير اإلدارة       ، هتمام لدى الحكومات ومنظمات األعمال    تحوذ اإلدارة على قدر كبير من اال      تس

أقصر األوقات، وفي ظل التقـدم      نحو إيجاد نظم وتدابير إدارية تؤمن تحقيق أفضل النتائج بأقل التكاليف وبأيسر السبل و             
تحقيق وظائف  لالعلمي والتكنولوجي يتزايد االهتمام بتطوير اإلدارة من خالل إدخال واستخدام منجزات العلم والتكنولوجيا              

  .اإلدارة الحكومية ورفع درجة الكفاءة وتحسين مستوى األداء
ن إدخال وإستيعاب التكنولوجيا    إعاً في مستوى اإلدارة ف    راً متسار من المالحظ أن استخدام التكنولوجيا بقدر ما يحدث تطو        و

 ووجود نظم إدارية تستجيب السـتخدام        ،  توفر المستوى المالئم من التطور اإلداري      - وعلى نحو مسبق   - ذاتها يشترط 
اإلدارة  الرقميـة و    بإدخال تكنولوجيا المعلومات بهدف التحول نحو المنظمـة        مر األ يتعلق اتطبيقات التكنولوجيا ، وعندم   

  . الشرط يبدو أكثر أهميةان هذإ فاإللكترونية
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ة متقدمة في نظام     مرحل  إلى  ووصلت اإللكترونيةجحت في تعميم تطبيقات الخدمات      أن البلدان التي ن   بوهنا يجدر اإليضاح    
ظم  التطور في إدارة وإعـادة هندسـة مختلـف الـن            من  كانت قد حققت قبل ذلك درجة عالية       اإللكترونيةعمل الحكومة   

  . األعمال اإلدارية والخدميةة وأتمتةية بما يتالئم مع متطلبات الرقمنواإلجراءات اإلدار
 يعتبر شـرطاً    اإللكترونيةقات الخدمات   ين تجاوز كوابح اإلدارة التقليدية وتهيئة اإلدارة الحكومية الستيعاب تطب         إولذلك ف 

االعتقـاد بإمكانيـة    اب التعامل مع هذه المهام بفهم معاكس و       من غير الصو  و ،   اإللكترونية الحكومية    إلى أساسياً لالنتقال 
 وفـي هـذا   ، أساليب اإلدارة التقليديـة  لتسيير األعمال واألنشطة الحكومية في ظل اإلبقاء على نظم وةتمتإدخال نظم األ  

ة والمؤسـسات    كافـة األجهـز    تعمل طبيعة التنظيم المؤسسي الحكومي والذي يشترط فيه أن           إلى اإلطار يتم أيضاً النظر   
الحكومية كمنظومة واحدة تشترك في تحقيق مهام متكاملة وإجراءات منسقة بهدف تسهيل تـوفير الخـدمات الحكوميـة                  

  .للمواطنين
مؤسسي الحكـومي لكـي يـؤمن تحقيـق          يستلزم تهيئة التنظيم ال    اإللكترونية الحكومة    إلى  نتقالومما ال شك فيه أن اإل      
ان الهيكلي المالئـم وترسـيخ      يتابع إلجراءات المعامالت الحكومية، وكل ذلك يستلزم توفر البن        نسياب العام والتنفيذ المت   اإل

نـسجام بـين نظـم تنفيـذ        تحقيق درجة عالية من التوافق واال     و،  قاعدة االختصاص في العالقة بين األجهزة الحكومية        
  .اإلجراءات واالختصاصات في هذا األجهزة

  :تنتشار شبكات المعلوماإالتوسع في 
لم يكن بوسعنا التحدث عن حكومة إلكترونية أو تطبيقات خدمات إلكترونية حقيقية وفعليـة وبـالرغم مـن أن بـدايات                     

رتبطت بتحقيق مهمات وأهداف محدودة في مجال نقل وتبادل المعلومات بين نهايات طرفيـة        ا النظم الشبكية قد     تكنولوجيا
 وأنظمتها التشغيلية حتى بلغـت      ةالتكنولوجيت في مجمل خصائصها      ببعضها إال أنها سرعان ما تطور      ةولحاسوبية موص 

  ، ة لفضاء عالمي افتراضي   ية حقيق ذوالتي فتحت ناف  ) نترنتاإل(شبكة المعلومات العالمية      إلى ذروة تطورها في الوصول   
ظمـة المعلومـات    مستويات أن دارة وتشغيل مختلف    إلخدم كبيئة متكاملة في     ستَ لذلك أصبحت شبكات المعلومات تُ     ونتيجةً
، وفي نفـس     المستفيدين في أماكن متباعدة وأزمنة مختلفة       إلى  صالهاي وتحقيق عمليات نشر وتبادل المعلومات وإ      ةالمؤتمت

  . ومتحركةة والصورة والصوت، وفي حاالت ساكنشكال متعددة تجمع بين النصأالوقت بكميات هائلة وب
ـ    تمكن توسيع اإلس  أمعلومات   شبكات ال  اوبفضل هذه الخصائص التي غدت تتصف به       شبكة عـن طريـق     فادة من هذه ال

لـف مجـاالت األنـشطة اإلنتاجيـة        ت الشبكية في القيام بالعديد من التطبيقات العملية في مخ         اإللكترونيةاستخدام الوسائط   
 في تهيئة    وأسهم  ،  الحكومية  والمؤسسات والخدمية، األمر الذي حمل معه مقدمة التحول نحو نمط جديد في عمل األجهزة            

 في إجراءات الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين ولقطاعات األعمال         اإللكترونيةات إلدخال واستخدام التطبيقات     اإلمكاني
   .اإللكترونيةلتحول باتجاه الحكومة لمما مهد السبيل 

  إلى الالزمة لالنتقال  اإللكترونية لتهيئةل أن بداية ظهور وانتشار شبكات المعلومات يمثل البداية الحقيقية            إلى ظرنمن هنا ي  
وتوفر قاعدة واسعة ،  خاصة وأن إدخال وتعميم شبكات المعلومات يشترط انتشار استخدام الحواسيب         اإللكترونيةالحكومة  

 قد اقتصرت على تلك     اإللكترونيةجد نجاحات التحول نحو الحكومة      نمن أنظمة المعلومات المؤتمته، لذلك من الطبيعي أن         
محلية ن التي تقدمت في مجال المعلوماتية وأقامت على نحو مسبق منظومة واسعة من شبكات المعلومات الداخلية وال                البلدا
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 أساسياً من نظام الحياة اليومية ووسيلة رئيسية في تنفيذ مهام وأنشطة اًنترنت لديها تمثل جزءواإلقليمية وأصبحت شبكة اإل
  .ات األعمال الحكومية ومختلف قطاع والمؤسساتاألجهزة

  
 في بعض البلدان والتجمعات    نسمة١٠٠كثافة استخدام االنترنت لكل 

 )م٢٠٠٣(

  قيمة المؤشر  المجموعة/ البلد 
  15.47  العالم

  5.57  الوطن العربي
  ٥٥,١٤  مريكيةالواليات المتحدة األ

  ٥١,٢٨  كندا
  ٣١,٩٧  ياماليز
  ٢,٨٢  مصر
  ٠,٥١  اليمن

   :تصاليةالبنية اإل
مل  تمتلك خصائص التعا    أجيال متقدمة من الحواسيب     إلى ول الحواسيب الوص  لتكنولوجيا تم في مسار التطور المتتابع       لقد

مكانات هائلة لنقل وتبـادل  إيجاد حلول تكنولوجية جديدة تتيح       إ  إلى  وقد أدى هذا التطور    مع وسائل االتصاالت المستخدمة   
 الحواسيب ووسائل االتصاالت بصورة مدمجة   تكنولوجياا  فيهية تستخدم   المعلومات عن طريق وسائط ونظم شبكية إلكترون      

، وباالعتماد على هذه الوسائط والنظم الشبكية أمكن إدخال أنماط وأساليب إلكترونية مبتكرة لتحقيق المشاركة عن بعد في                  
  . الخدمات  وتبادلتنفيذ اإلجراءات وتسيير المعامالت وإيصال

تصاالت حاجة إضافية جديدة باعتبارها عنصراً الزماً في منظومة البنية األساسية لشبكات نقل             ومن هنا اكتسبت وسائل اال    
 ، مما جعل توفر االتصاالت الكافية والميـسرة يمثـل أحـد          اإللكترونيةوتبادل المعلومات والمشاركة في تبادل الخدمات       

   .اإللكترونية الحكومة  إلىالشروط األساسية لالنتقال
ا شبكة واسعة مـن     تصالية متقدمة ، ولديه   إ بنية    ببلدان تمتلك  اإللكترونية ارتباط نجاح تطبيقات الحكومة      بوهذا يفسر سب  

ذكر  تنتشر بكثافة عالية في كافة مناطق ومواقع التواجدات السكانية ، وعلى خالف ذلك لم نجد نجاحاً يُ                 تصاالتوسائل اإل 
 من وسائل اتـصاالت بـسيطة       ديهتصاالت كافية أو أن ما ل     إ وسائل    إلى كترونية في بلد يفتقر   لخدمات حكومية بوسائط إل   

 متدنية ، ففي مثل هذه األحـوال        ةتكنولوجيستخدام عالية وخصائص    إ وبتكاليف   جمعات سكانية محدودة  تتوفر في إطار ت   
لخدميـة ،    في مختلف مجاالت األنشطة الحكومية ا      واسعيتعذر إدخال وتشغيل شبكات نقل وتبادل المعلومات على نطاق          

فة وبالتالي يجدون سهولة    ِلكْتصاالت مناسبة وغير مُ   إن يحصلون على وسائل     كما يتعذر توفر القدر الالزم من السكان الذي       
  . الخدمات الحكومية عن طريق وسائط إلكترونية  إلىوأفضلية في الوصول
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  كمقياس رئيسي ألحد شروط االنتقـال       عدد السكان   إلى ستخدم مؤشر عدد خطوط الهاتف منسوباً     ولذلك من الطبيعي أن يُ    
  إلـى   ، وحيثما ينعدم المستوى المناسب في توفر خطوط الهاتف وتفتقـر أنظمـة االتـصاالت               اإللكترونية الحكومة   إلى

 بعيـدة المنـال     اإللكترونيـة  الحكومة    إلى  المستهلك بتكاليف مرتفعة تصبح إمكانية االنتقال       إلى السرعات العالية وتصل  
  إلـى  نتقـال مات الضرورية الالزمـة لإل    وتتسع خدمات االتصاالت وبمستويات مناسبة تتهيأ إحدى المقو       وحيثما ترتقي   

   .اإللكترونيةالحكومة 
  

  )م٢٠٠٣     ( في بعض البلدان والتجمعاتكثافة خطوط الهاتف

  المجموعة/ البلد 
 ١٠٠ الثابت لكل خطوط الهاتفكثافة 

  نسمة
 المحمول لكل  الهاتفخطوطكثافة 

   نسمة١٠٠
 15.47  17.19  العالم

  5.57  7.51  الوطن العربي
  ٤٨,٨١  ٦٤,٥٨  مريكيةالواليات المتحدة األ

  ٣٧,٣٢  ٦٣,٥٥  كندا
  ٣٧,٦٨  ١٩,٠٤  ماليزيا
  ٦,٦٨  ١١,٠٤  مصر
 2.47 3.39  اليمن

  :وجود أنظمة معلوماتية متكاملة وفعالة 
 الحكومية ، وال يمكن القيام بـأي        اإللكترونيةيقات الخدمات   تطب و بنى عليه نظم  تمثل المعلومات المرتكز األساسي الذي تُ     

حتياجات الخدمية المطلوبة   بالخدمات المتاحة والتعرف على اإل    من هذه التطبيقات دون توفر المعلومات الالزمة للتعريف         
نتظام في تـأمين هـذه       اإل نإامات المتبادلة ، وقبل ذلك كله ف      لتزوالمعامالت المتبعة واإليفاء باإل   وتنسيق تنفيذ اإلجراءات    

الخدمات وتقديمها بالمستوى المطلوب يشترط في المقام األول توفر المعلومات الالزمة لـدعم صـناعة القـرار وإلدارة                  
  . ذات الصلة  والمؤسساتوتسيير األعمال لدى مختلف القطاعات واألجهزة

ر أنظمة المعلومـات   أعطى إمكانيات كبيرة لتطوين التطور الذي تحقق في مجال تكنولوجيا المعلومات      إوفي واقع األمر ف   
 أنظمة معلومات مؤتمتة تتصف بقدرات هائلة في تحقيق عمليات إنتاج ومعالجة وحفظ واسـترجاع                إلى نتقالالتقليدية واإل 

مات ،  المعلومات ، وبفعل هذه األنظمة المعلوماتية المؤتمتة تهيأت اإلمكانية ألتمتة العديد من إجراءات األعمـال والخـد                
 إذ ال يمكن تقديم خدمات بوسائط إلكترونية في ظل          اإللكترونية الخدمات    إلى نتقال أحد الشروط األساسية لإل    والذي يعتبر 

  دون االعتماد علـى ةجراءات خدمية مؤتمتإ تقليدية وكذلك ال يمكن القيام ب  القيام بإجراءات هذه الخدمات بوسائل وأساليب     
  . أيضاً ةمتأنظمة معلوماتية متكاملة ومؤت

  
ةأنظمة معلومات مؤتمت   ةإجراءات ومعامالت مؤتمت  لكترونية إخدمات بوسائط    
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 أن تلك البلدان أعطت أولويات خاصة       اإللكترونيةويتضح من خالل تجارب البلدان المتقدمة في إدخال تطبيقات الخدمات           
 وأقامت شبكات واسعة من أنظمة المعلومـات المؤتمتـة فـي             ، لتحديث أنظمة المعلومات التقليدية التي كانت تستخدمها      

 ومن ثم استطاعت باالعتماد على هذه األنظمـة          الرأسي واألفقي   :ية على المستويين  مختلف القطاعات واألجهزة الحكوم   
قـيم   وأن تُ   ،  في مختلف مجاالت ومراحل تنفيذ األعمال      اإللكترونية أن تعمم استخدام النظم والوسائط       ةالمعلوماتية المؤتمت 

بين األجهزة الحكومية ذاتها ، وعلى معامالت فيما   نفيذ اإلجراءات وال  آليات فاعلة لتبادل المعلومات وتنسيق تكامل وتتابع ت       
 مرحلة تقديم الخدمات بوسائط إلكترونية للمـواطنين         إلى أساس ذلك تمكنت األجهزة الحكومية في تلك البلدان من االنتقال         

  .ولقطاعات األعمال 
  
  

 )م٢٠٠٣( لدى بعض البلدان     اإللكترونيةالجاهزية للحكومة 

  المجموعة/ البلد 
  القدرات البشرية  االتصاالت  اس الويبمقي

المؤشر 
  العام

الترتيب 
  *العالمي

  ١  ٠,٩١٣  ٠,٩٧٠  ٠,٧٧٠  ١,٠٠٠  الواليات المتحدة االمريكية
  ٧  ٠,٨٣٧  ٠,٩٧٠  ٠,٦٦٨  ٠,٨٧٣  كندا
  ٤٢  ٠,٥٤١  ٠,٨٣٠  ٠,٣٠٢  ٠,٤٩٠  ياماليز
  ١٣٦  ٠,٢٦٥  ٠,٦٣٠  ٠,٠٦٦  ٠,١٠٠  مصر
 ١٥٤ ٠,١٩٥ ٠,٤٩٠ ٠,٠٤٠ ٠,٠٥٤  اليمن

   بلد١٩١الترتيب العالمي من بين *
   :وجود قطاع خاص منظم ومتطور

مية مشاركته في عملية التنمية      ويعود ذلك أله   اإللكترونيةمثل القطاع الخاص أحد األطراف األساسية في معادلة الحكومة          ُي
ير االحتياجات االستهالكية    ومساهماته في توف    ، قتصادية ولدوره في تبادل الخدمات مع األجهزة والمؤسسات الحكومية        اإل

  .والخدمية للمواطنين 
 مقدرة أو من حيث     ةن الوضعية التي يبدو عليها القطاع الخاص سواء من حيث مستوى تطوره ودرجة تنظيم             إومن هنا ف   

ـ       والمؤسسات  بصورة مباشرة على مقدرة األجهزة     في التأثير   لديه اإللكترونيةالبيئة   ات  الحكومية في إدخال وتعميم تطبيق
فالقطاع الخاص يشكل مع المواطن الطرف المستفيد من        ،   اإللكترونية والتحول نحو نظم الحكومة       ، اإللكترونيةالخدمات  

 ، ولكي يتسنى لهذه األجهزة والمؤسـسات        ةسي مع مختلف أجهزة ومؤسسات الدول     الخدمات الحكومية، وهو متعامل رئي    
ائط إلكترونية البد للقطاع الخاص ذاته من أن يكون في مستوى مالئم            تبادل الخدمات والمعامالت مع القطاع الخاص بوس      

ـ      كنولوجيا المعلومات ف  لمؤسسي وأن يستخدم بدرجة كافية ت     من التنظيم اإلداري وا     هي مختلف مجاالت أنشطته وتكون لدي
  .كترونيةاإلل تمكنه من تبادل المعلومات والمشاركة في تطبيقات اإلجراءات والمعامالت ة مؤتمتعملأنظمة 
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 حققت بصورة مسبقة درجة عالية مـن        اإللكترونيةولذلك نجد أن البلدان التي نجحت في تعميم أنظمة الخدمات الحكومية            
ن القطاع الخاص لديها وبما وصل إليـه مـن تطـور تنظيمـي وإداري               إ بل   التطور والتنظيم في مجال قطاع األعمال       

 ولهذا حظيت التجـارة     اإللكترونيةة  ية إلدخال تطبيقات الخدمات الحكوم     مثل أحد العوامل األساسية المحفز     -وتكنولوجي
، واعتبرت  اإللكترونية ومعامالت االستثمار وتوظيف األموال بأولوية خاصة ضمن مجاالت تطبيقات الحكومة            اإللكترونية

خاصة من المقاييس األساسـية   المتصلة باألنشطة االستثمارية الاإللكترونية والخدمات اإللكترونيةمؤشرات تطور التجارة  
  .اإللكترونيةنجاح وتطور الحكومة لالمحددة 

   :اإللكترونيةتوفر نظم قانونية وقضائية تؤمن الضمانات الحقوقية للبيئة 
 نمط جديد في نظام عمل هيئات الدولة وقطاعات األعمال ونظـام             إلى نتقال يعني اإل  اإللكترونيةن التحول نحو الحكومة     إ

ما  هذا النمط الجديد تتحقق بصورة مرحلية ومتدرجة إال أن            إلى بشكل عام ، وبالرغم من أن عملية االنتقال       حياة السكان   
معامالت الخـدمات المقدمـة      في   اإللكترونية اإلجراءات الحكومية وإدخال الوسائط      ةيجري من تحول تدريجي نحو أتمت     

ـ  حدوث تغي   إلى  ذلك ل على هذه الخدمات، ويؤدي    رض معه إعادة مالئمة طرق وأساليب التعامل للحصو       فتيللسكان   رات ي
 من خـالل ضـوابط ونظـم        هجوهرية في طبيعة العالقات وااللتزامات المتبادلة بين المتعاملين، وكل ذلك يستلزم تنظيم           

كريس ق تنفيذ هذه اإلجراءات وت    وتحدد قواعد المعامالت في سيا     ،ةبيقات اإلجراءات المؤتمت  قانونية مالئمة تتيح إدخال تط    
  .  اإللكترونيةطمئنان والثقة بضمانات الحقوق الناشئة عن التعامل بالوسائط اإل

 حيـث   اإللكترونية ما تحقق من تجارب ناجحة في عدد من البلدان التي أدخلت تطبيقات الحكومة                إلى وهنا يجدر اإلشارة  
 والنظم القانونية لديها ووضعت العديد  وتطوير تلك التطبيقات بإحداث تطور مواكب في التشريعاتلارتبطت مراحل إدخا

لزاميـة وثـائق    إعـد و   والتعامل عـن بُ     ،   ةتحقيق قانونية اإلجراءات المؤتمت   من القوانين الجديدة التي كانت ضرورية ل      
 وحمايـة    ، اإللكترونيـة  وتأمين حقوق األطراف المتعاملة فـي التجـارة           ، لكتروني والتوقيع اإل  اإللكترونيةالمعامالت  
 ولو لم تكن قد توفرت لدى تلك البلدان مثل هـذه الـنظم              . وتعزيز ضمانات أمنية شبكات تبادل المعلومات       ، ةالخصوصي

ونظـم عمـل الحكومـة      ة  ها أن تتقدم نحو الرقمن    طاع األجهزة والمؤسسات الحكومية في     لما كان بمست    ، القانونية الجديدة 
 بوسـع قطاعـات     - أيـضاً  -ولما كان  نية التي تخولها بذلك   ختصاصات والصالحيات القانو   في ظل انعدام اإل    اإللكترونية
  .لتزامات متبادلة دون توفر ضمانات حقوقية كافيةإقيم قدام على معامالت تُكتساب الثقة واإلإمواطنين عموماً األعمال وال

ي حقيقـة األمـر      لدى عدد من البلدان إنما يرتبط ف       اإللكترونيةن ما نراه من تطور في مجال تطبيقات الحكومة          إولذلك ف 
 وسن التشريعات والقوانين التي تستجيب لمتطلبات كل مرحلـة مـن مراحـل               ، بإيجاد حلول مسبقة للمشكالت القانونية    

  .اإللكترونيةالتحول  نحو الحكومة 
  : وجود نظم مالئمة للمعامالت المالية والمصرفية

 عمـوم    إلـى  صلألداء في توفير الخدمات وجعلها ت      على تحسين مستوى ا    اإللكترونيةيتركز االهتمام في إطار الحكومة      
نفاق على تقديمها والحصول    ن اإل إها أو بصورة مجانية ف    تم بقيم َدقَ كانت هذه الخدمات تُ    ، وسواءً  ةيسرالمواطنين بطرق مُ  

عن طريق   تحقق   اإللكترونيةعليها يشترط وجود نظم مالئمة للدفع واإليفاء باالستحقاقات ، ولما كانت نظم عمل الحكومة               
ستحقاقات المتبادلة بين المتعاملين البد أن تتحقق عن ن معامالت الدفع وسداد اإلإ ف ، عد والتعامل عن بُ   اإللكترونيةالوسائط  
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 أيضاً، األمر الذي يستلزم وجود نظم مدفوعات إلكتروني تمكن من القيام بكافـة              اإللكترونيةعد ، وتتم باستخدام الوسائط      ُب
  .، ضمن القواعد التي تكفل حقوق األطراف المتعاملةاإللكترونيةالنقدية الالزمة إلتمام المعامالت العمليات المالية و
 ال يتحقق دون وجـود      اإللكترونيةن نجاح تعميم هذا النوع من نظم الدفع المعتمد على استخدام الوسائط             إوبطبيعة الحال ف  

 ودون ترسيخ وعي مصرفي موسـع فـي الوسـط            ، نقديةدور أساسي مسبق للنظام المصرفي في المعامالت المالية وال        
   .االجتماعي

  
   الواقع المعلوماتي الراهن

   اإللكترونيةاساته في تهيئة مقومات الحكومة نعكاو
لعديـد مـن    اتـوفر     يستلزم اإللكترونيةالحكومة  امة  قإمن أن    اإللكترونية في مقدمات الحكومة     اًليه سلف إ ماتم التطرق    إن

دارة والتنظيم المؤسسي الحكومي ، والتوسع في استخدام الحواسيب ،          التطور في اإل   ة ذلك في مقدم و لضروريةالشروط ا 
وجود قطـاع خـاص   و، نظمة معلوماتية متكاملة وفعالة  أتصالية ، ووجود    كات المعلومات ، وتطور البنية اإل     وانتشار شب 

نظم مالئمة للمعامالت الماليـة     ووجود    ، اإللكترونيةة للبيئة   منظم ، وتوفر نظم قانونية وقضائية تؤمن الضمانات الحقوقي        
 وان هذه المقدمات بقدر ماتمثله من اهمية تعكس مستوى نضوج هذا الواقع بقدر ما توفر من فرص افضل                   والمصرفية ، 

المقومـات فـان    ن الواقع يفتقر لمثل هذه الشروط و      أ ابد  ، وعلى العكس من ذلك اذا ما       اإللكترونيةللتحول نحو الحكومة    
 تزداد تعقيدا ومن هنا تنشأ ضرورة ملحة لدراسة الوضع الراهن لمعرفة مـدى تـوفر    اإللكترونيةمهمة االنتقال للحكومة    

واقع المعلومات  من خالل     في مجملها  تنعكسوحيث ان هذه المقومات     ،   اإللكترونيةالمقومات في اتجاه التحول للحكومة      
 نتقـال لصلة المباشرة بعملية التهيئة لإل     ذات ا  في الجوانب   الواقع المعلوماتي   إلى  التركيز ه يمكن التطرق بقدر من    نإفذاته  
     :  وذلك كما يلي اإللكترونية الحكومة إلى

  :اإلدارة والتنظيـــم المؤسســــــي
 وذلك في مختلف     ملحوظا لتطوير العمل المعلوماتي على قاعدة من التنظيم المؤسسي         هتماماًإخيرة  لقد شهدت السنوات األ   

ـ   مع التوجه نحو اقامة    وقد تزامن هذا اإلهتمام      ،الوزارات واألجهزة والمؤسسات والهيئات الحكومية        المؤسـسية   ة البني
باقامة وادارة  ذلك بتأسيس المركز الوطني للمعلومات كجهة معنية         والبدء في     على المستوى الوطني   والهيكلية للمعلومات 

 في مختلف القطاعات والمؤسـسات ويـتم        توحدات ومراكز المعلوما  للمعلومات يربط بين    وتشغيل نظام وطني متكامل     
  . تشغيله من خالل شبكة وطنية للمعلومات

 من خالل   مؤسسي في المجال المعلوماتي سواءً    ساسية وهامة في تدعيم العمل ال     أوخالل السنوات الماضية تحققت خطوات      
و من خالل تحقيق مرتكزات هامة للعمل المعلومـاتي فـي           أظمته المعلوماتية   وترسيخ ان قيام المركز الوطني للمعلومات     

 باقامـة  كما يجري االهتمـام      العديد من مراكز ووحدات المعلومات       أتهزة والمؤسسات الحكومية حيث انش    جمختلف اال 
ئة وواقـع البنيـان     ، وكان لذلك انعكاساته في مختلف المؤشرات المتصلة ببي        لمعلومات في عدد من المحافظات      لز  مراك

  .الهيكلي والمؤسسي في المجال المعلوماتي 
صر الفترة التي تم خاللها البدء بتحقيق هذه التوجهات واالنطالق فيها من نقطة البداية فان مـا تـم       ن قِ إوبطبيعة الحال ف   

نه من بـين كـل أربـع        وتُبين مؤشرات الواقع الراهن أ     لطموحات التي يتطلب الوصول اليها ،     انجازه مازال بعيدا عن ا    
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 توجد ثالث منها تحتوي على مكون إداري يعنى بإدارة النشاط المعلوماتي وهذا المؤشر ال ينطبق                مركزية حكومية جهات  
على الفروع والمكاتب التي تتبع هذه الجهات في المحافظات حيث ال تتجاوز نسبة تواجد مثل هذه الوحدات ضمن فروع                   

هـذا   مع ان تواجد الوحدات المعلوماتية فـي االجهـزة المركزيـة ب            ،%) ٣٥(كثر من   جهات في المحافظات أ   ومكاتب ال 
تعمـل    التنظيم الداخلي وال    إلى كثر من هذه الوحدات تفتقر    أن  أذ  إ منظم لهذه الوحدات     عالمستوى ال يعبر عن وجود طاب     

  .سس العمل المعلوماتي الصحيح ُأوفق 
 الحكومـة    إلى التنظيمي الالزم لدعم توجهات االنتقال    يات تهيئة العنصر    شكال إ سي تطرح سفي ظل محدودية التنظيم المؤ    و

االمر الذي يزيد من تعقيدات التحـول         ، فهناك نسبة كبيرة من المؤسسات تفتقر للتنظيم المؤسسي المعلوماتي          اإللكترونية
    .اإللكترونيةنحو الحكومة 

ُحد من قدرات الوحدات والمراكز المعلوماتيـة فـي مختلـف           كما تتسبب عوامل أخرى في إستمرار بقاء العوائق التي تَ          
 الذي تتواجد فيه هـذه الوحـدات         المستوى الجهات لإليفاء بما يعوَّل عليها من مهام ومن أمثلة هذه الصعوبات والعوائق             

عـة   أخرى وإختالف صـالحيات وطبي   إلى  تواجدها وتبعيتها من جهة    مستوياتضمن الهيكل التنظيمي للجهات وإختالف      
 واخـتالل   وكل ذلك ينعكس على ضعف    المهام التي تنفذها ارتباطا بإختصاص ومهام جهات اإلشراف على هذه الوحدات            

 فسوف ينعكس ذلـك علـى      اداء وفاعلية هذه الوحدات والمراكز المعلوماتية وفي حال بقائها على هذا الحال              وارتباك في 
   ). 2  ، الشكل1الشكل( اإللكترونيةوب نحو الحكومة دورها المعول عليه في االسهام بتحقيق التحول المطل

 نظـم   يؤدم ته وهذا االمر الذي يعكس حالة القصور في مستوى التنظيم المؤسسي في المجال المعلوماتي يأتي في ظل ع                
ليب والطرق  ساأل ل اً وفق ينُبدارية قد   إن ما هو قائم من نظم       أ حيث    ، لكترونيليات العمل اإل  آدارية للتعامل مع    عمال اإل األ
 مما يجعل مهمة التحـول      اإللكترونيةدخال التطبيقات   إ  التحول نحو   وهنا تتركز صعوبة    ،  التقليدية دارةتبعة في نظم اإل   الُم

جل تهيئة مقومات   أداري والعمل من    تجاوز مشكلة التنظيم والتطوير اإل     ل اًمسبقيشترط التصدي    اإللكترونيةنحو الحكومة   
 بهدف الوصول    توجه يتطلب تنفيذه   ي المهام المطلوبة أل   ة وقد تبدو هذه المهمة في مقدم      لكترونيةاإللحكومة   ا  إلى نتقالاإل

  .اإللكترونيةللحكومة 
  

الشكل (1) التواجد للكيان االداري المعني باالنشطة والوظائف المعلوماتية 
( وحدات المعلومات) في مختلف المؤسسات والجهات

غير مبين
الیوجد8%

15%

وجود منظم
21%

وجود غير منظم 
56%
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الشكل (2) توزیع األنشطة والوظائف المعلوماتية المنفذة من قبل وحدات المعلومات في 
مختلف المؤسسات والجهات

تقنية معلومات, %38

معلومات, %46

معلومات وتقنية 
معلومات, %16

  
  

   :المعلوماتيالمحتــــــوى
 كافـة االجهـزة   وفـي  ت اتخاذ القرار وتنفيذ االجراءاتسس التي تُبنى عليها عمليا   يعد المحتوى المعلوماتي من أهم األُ      
 بإهتمـام مختلـف     قد حظى  المحتوى المعلوماتي    وبالرغم من أن     المؤسسات وعلى مستوى الفرد في المجتمع أيضاً ،       و

ديـة   أن األساليب المعتمدة في إعداد وتجهيز وإدارة هذا المحتوى ما زالت في غالبيتها تقلي              الإالجهات في كل القطاعات     
لهذا األسلوب في كثير مـن       د وفقاً ، مما َيتََسَبب في تأخير إعداد مكونات هذا المحتوى ، كما َيضل المحتوى الُمع             ) يدوية(

ا يتسبب في إهدار فرص اإلستفادة مما هو متاح من بيانات           م حتى ضمن أنشطة المؤسسة الواحدة م      لالحاالت غير متكام  
   ).3الشكل( دات ومكونات الهيكل التنظيمي للمؤسسة الواحدة في الحد األدنىومعلومات والمشاركة فيها مع باقي وح

الشكل (3 ) وساتط إدارة المحتوى المعلوماتي  في مختلف المؤسسات والجهات

وسائط محوسبة
47% وسائط تقليدیة

53%
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ادلها ونشرها علـى الـنظم      لكترونية يسهل تب  إ كتمال وبصورة لوماتي تتوفر فيه شروط الدقة واإل     تاحة محتوى مع  إإن     
نشطتهم يمثل مقوما هاما من     أدارة  إواطنين من االفادة منه في      لمما يمكن صناع القرار ومجتمع االعمال وعموم ا       الشبكية ب 

 باعتبار المحتوى ركيـزة     اإللكترونيةمقومات التحول الرقمي وعنصر رئيسيا لتطور االداء الالزم للتحول نحو الحكومة            
 في قـضايا إدارة     ةإستخدام األنظمة والتطبيقات المحوسب    ، ومن الواضح محدودية      اإللكترونيةهامة في خدمات الحكومة     

المحتوى الذي تتعامل معه ال  المحتويات المعلوماتية في غالبية الجهات والمؤسسات وفي حال تواجد مثل هذه األنظمة فإن              
كما ان المعوق التنظمي له اثره المباشر في محدودية تبادل ونشر  ومحدودة   لإلستفادة منه إال في حدود بسيطة        يكون متاحاً 

  ).4الشكل(  . ي الذي تنتجه الجهات والمؤسسات المحتوى المعلومات
  

ن النمط التقليدي أنا يتضح  هومن  
فــي الــسائد واليدوي هـو   

ــاليب أ وعمليات جمـع   ســـ
ــاج  ــاتوانتـــ  المعلومــ

الذي يؤثر على     االمر وتحليلها
ــة فرص التحول   ــو الرقمي نح
 اإللكترونيــــةواألعمــــال 
ــدخالًوالتــي تمثــل  ــاًم   هام
ــة   اإللكترونيــــةللحكومــ

  ).5الشكل(
ا الشكل   5 اساليب الحصول على البيانات والمعلومات وأعمال التهيئة له

تقليدیة
61%

تقليدیة
75%

محوسبة
39%

محوسبة
25%

  إعداد وتهيئة البيانات والمعلومات المجمعةجمع البيانات والمعلومات 
   : المعلوماتيتبادل ونشر المحتوى

في ظل التوجه نحو العلنية وتأكيد حقوق األفراد والمؤسسات في إنتاج وتبادل المعلومات بدأ االهتمـام بتبـادل ونـشر                     
لفة أسهم ذلك في توسيع تبـادل        المعلومات المخت   ووحدات البيانات والمعلومات يأخذ نطاق أوسع ، وفي ظل إنشاء مراكز         

ونشر المعلومات، ومع ذلك يتبين أن عملية تبادل ونشر البيانات والمعلومات مازالت متدنية خاصة التبـادل فيمـا بـين                    

الشكل  (٦ ) إتاحة نشر البيانات والمعلومات التي تنتجها الجهات

الشكل (٤) الصعوبات الحالية في إدارة المحتوى المعلوماتي لدى مختلف المؤسسات 
والجهات

فنية وتقنية
%٣٨

تنظيمية واداریة
%٤٥

صعوبات أخرى
%١٧
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المؤسسات المختلفة والذي يتم في نطاق محدود نظرا لعدم توفر آليات منتظمة لتنسيق تبادل ونشر المعلومات ، وتعقيـد                   
  ).٦الشكل(  لبيانات والمعلومات ، وتدني مستوى الوعي بأهمية تبادل المعلومات وإتاحتها للمستفيدينإجراءات تبادل ا

  
  
  
  
  
  
  
  

ومن بين العوامل األخرى التي تحد من تبادل ونشر البيانات والمعلومات وإتاحتها للمستفيدين هو إتباع الطرق التقليدية في 
محدودية اإلعتماد على النظم المؤتمتة وإستمرار إتبـاع الطـرق          دة منها   مل ع االتبادل والنشر للمعلومات ويأتي ذلك لعو     

 جانب ذلك فإن عدم توافر نظم وإجراءات تنسيق متبادلة فيما بـين الجهـات                إلى  ، و  تقليدية في تبادل ونشر المعلومات    ال
  ).٧الشكل(لتبادل المعلومات هو عائقاً آخر يسهم في إضعاف مستويات وإجراءات تبادل ونشر المعلومات

  
 ، وال يتجـاوز     ير كاٍف وال يغطي معظم أنشطتها     وكذلك فان ما تنتجه غالبية الجهات من البيانات والمعلومات ما يزال غ           

  ).٩الشكل ،٨الشكل(ما يتم نشره وتبادله من بيانات ومعلومات في كل الحاالت مجاالت محدودة من األنشطة 

  
  
  
  
  

 
الشكل (٧) وسائل التبادل والنشر للبيانات والمعلومات

تقاریر ونشرات 
مطبوعة 
%٨٩

نشر الكتروني
%١١
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محدودية مستوى االستفادة من الفـرص       اإلحصاءات المتاحة    بنشر المعلومات من خالل شبكة االنترنت تبين      وفيما يتعلق   
ن  أ  إلى ، باإلضافة موقعاً  ) ٢٨٦( ستضافة في المزود المحلي     حيث ال يتجاوز عدد المواقع المُ     التي تتيحها شبكة االنترنت     

ستخدام شبكة االنترنـت     وهذا يعكس محدودية إ     مزودات خارجية ،     فة لدى ستضاهناك عدد من المؤسسات لديها مواقع مُ      
جهـزة  ألالمواقـع ل  ن هـذه    أمن قبل االجهزة والمؤسسات الحكومية في نشر المعلومات المتصلة بنشاطاتها عالوة على             

 انية تقديم أي خـدمات    مكإ اال تتوفر فيه  ) ستاتيكيةإ(مواقع جامدة   والمؤسسات على شبكة االنترنت في غالبيتها عبارة عن         
د مـن   مر الذي يحُ  لكتروني األ وى اإلهتمام بالبوابات والنشر اإل     للمستفيدين وكل ذلك يعكس محدودية وضعف مست       تفاعلية

  .طموحات التحول نحو العمل الرقمي 
  :نظـم وتطبيقــات المعلومـــــــــــات 

ة المعلوماتية من أهم العناصر األساسية والهامة والتـي         تُعد المؤشرات حول مستويات توفر واستخدام التطبيقات واألنظم       
 وقياس مستوى التحول نحو بيئة العمل       يتم األخذ بها عند دراسة مستويات تطور مجال المعلوماتية في أي بلد من البلدان             

  .االلكتروني 
ت الحاسوبية ضمن حدود معينة     إهتماماً ملحوظاً بإدخال واستخدام النظم والتطبيقا     المؤسسات  و  االجهزة  من عدد قد أبدى و

 ، إال أن العدد األكبر من الجهات ال زالت دون الحد األدنى في مستويات إدخال    فيذهامن األنشطة واألعمال التي يجري تن     
ستخدام ال يتجاوز عدد محدود من األعمـال وفـي بقيـة            في ذلك اإل   الغالب   نأ و دام النظم والتطبيقات المحوسبة ،    واستخ

ال تُستخدم النظم والتطبيقات المحوسبة التي تدعم توجهات األتمتة لمختلف األنشطة واألعمال لدى الجهـات               الحاالت فإنه   
، كما أن عدد من الجهات والمؤسسات ال زالت فـي مراحـل مبكـرة مـن                  بما في ذلك األعمال واألنشطة التخصصية     

مثل هذه الحاالت في عدد بسيط من المؤسـسات         التخطيط إلدخال واستخدام نظم وتطبيقات المعلومات لديها ، وتواجدت          
والجهات المركزية بينما يزيد عدد هذه الجهات ضمن الفروع والمكاتب الفرعية التابعة لعدد كبير من المؤسسات والجهات   

  .في المحافظات 

الشكل  (٩)  معوقات تبادل البيانات والمعلومات مع الجهات االخرى

اداریة وتنظيمية ١٩%

فنية وتقنية ٤٤%

قانونية وتشریعية ٣٧%
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نعكس بصورة سلبية علـى  مر الذي ي اال الفنيةالمتاحة لدى الجهات تفتقد عنصر التوافقيةالمعلوماتية ن غالبية النظم أكما   
 وعـدم    ولذلك فانه في ضل هذا الواقع المتسم بمحدودية استخدام تطبيقات المعلومات           مكانية االرتباط الشبكي فيما بينها ،     إ

 محكومـة بمـصاعب     اإللكترونيةدخال تطبيقات الخدمات    إت  ليات الربط الشبكي تظل توجها     ما هو مستخدم منها آل     ؤتهي
  .)١١الشكل،١٠الشكل(كبيرة 

ما هو مستخدم منها آلليات     تهيؤ  إستخدام تطبيقات أنظمة المعلومات وعدم      هذا الواقع المتسم بمحدودية     ولذلك إنه في ظل     
  .  كبيرةمحكوم بمصاعب اإللكترونيةالربط الشبكي تظل توجهات إدخال الخدمات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : المعلومــــات تكنولوجيابنـيـــــة 
 يـة  للمعلومات من أهم العناصر األساسية والهامة ضمن مكونات البنية التحتية األساسية للمعلومات            ةيالتكنولوجتعتبر الُبنية   

، إذ يساعد تحقق هذا العنصر فـي تحفيـز خطـط             اإللكترونيةوشرطا اساسيا في تحقيق التحول المنشود نحو الحكومة         
ني بشكل عام وُيَمكّن من تسهيل اإلجراءات الخاصة  وبرامج التطوير في مجال المعلوماتية وأنشطة العمل المعلوماتي الوط        

 المعلوماتية ، كما يساهم تـوافر       التكنولوجيابإنتاج البيانات والمعلومات وتوسيع خدمات التبادل والنشر لها بإعتماد وسائل           
ينهـا مـن    هذا العنصر على تدعيم توجهات األتمتة لمختلف أنشطة وأعمال المؤسسات في جميع القطاعات وبالتالي تمك              

  . التفاعلية والمتكاملةاإللكترونية لديها تمهيداً لتشغيل تطبيقات الخدمات اإللكترونيةتحقيق التطوير المناسب للخدمات 

الشكل  (١١)  التوافقية في االنظمة والتطبيقات الحاسوبية المستخدمة

غير مبين؛ ٥%

ال توجد توافقية ؛ ٧٥%

جميعها متوافقة؛ ٣%

بعض منها متوافقة؛ 
%١٧

الشكل (١٠) مجاالت استخدام االنظمة والتطبيقات الحاسوبية في الجهات

آافة مجاالت 
األنشطة، ١٢%

مجاالت األنشطة 
الرئيسية، ٤٦%

استخدام محدود، 
%٢٣

ال تستخدم، ١٩%
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 المعلوماتية قد تنامى بشكل ملحوظ خالل السنوات األخيرة وشمل ذلـك            التكنولوجياستخدام  ايالحظ أن اإلهتمام بإدخال و    و
 توى األفراد أيضاً ويمكن إسـتعراض وضـع       القطاعات المختلفة والمحافظات وعلى مس    مختلف المؤسسات والجهات في     

  : المعلوماتية من خالل المحاور التالية التكنولوجيانية الحالية من الُب
  :الحواسيب 

 بـصورة مطـردة إال أن       خالل السنوات األخيرة نمت معــــــــدالت إنتشار الحـــواسيب الشخصيـــة         
م مازال محدوداً بالمقارنة مع المعدل العربي البالغ        ٢٠٠٣نسمة عام   ١٠٠جهاز لكل   ) ٠,٧٩(تشار والبالغ   مستوى هذا اإلن  

  ).12الشكل(نسمة ١٠٠جهاز لكل ) ٧,٧٤(المعدل العالمي البالغ مع نسمة لنفس العام وكذلك ١٠٠جهاز لكل ) ٢,٠٤(
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

رتباطه بمعوقات الوضع اإلقتصادي واالجتماعي لليمن كدولـة        إل المجتمعالتدني في معدالت إنتشار الحواسيب في        وُيبرر
 جانب  إلىدوالر في العام من إجمالي الناتج القومي اإلجمالي،) ٥٧٨(ال تتجاوز فيها متوسط حصة الفرد عن     حيث  نامية  

 ٢,٤ ( الحاسوب ة القادرين على استخدام   تتعدى نسب ال   كما ،في ظل معدل فقر مرتفع      ، و بين السكان   األمية  ارتفاع معدل   
م األمر الذي يفاقم من العوائق التي تواجه تطور المعلوماتية في البلـد             ٢٠٠٤من إجمالي السكان وفقاً لتقديرات عام       %) 

وتحد من إتساع نطاق اإلفادة منها في خدمة المجتمع ، ويعيق التوجهات الرامية نحو تقديم الخدمات اإللكترونيـة لعمـوم      
 ذلك فان هناك شرط مفقود       إلى عظم من المجتمع مازال يعيش تحت االمية الحاسوبية ، واستنادا         ن السواد األ  أذ  إالمجتمع  

  . الحكومة اإللكترونية  إلىمن الشروط الهامة واالساسية لتحقيق طموحات التحول
وضع في  ، ويعكس هذا ال    في بداياته  جهزة الزال عمال المؤسسات واأل  أ و نشطةأدخال الحواسيب في    إومن جانب آخر فإن     

 جوهرية  تحقق شروط  وتدني مستوى    اسي من عوامل التطور المعلوماتي    سأاستخدام الحواسيب ضعف عامل     تدني توفر و  
  . )١٣الشكل(والتطبيقات المحوسبة  اإللكترونيةعمال  األ إلىنتقاللإل
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  :الحاسوب شبكات 

رتباطها معاً ضمن منظومات شبكات حاسـوبية علـى          الحواسيب من خالل إ    تكنولوجياإن تكاملية أداء وفاعلية إستخدام      
أو على مستوى المؤسسات والفروع التابعة لها في أماكن جغرافيـة متباعـدة             ) LANشبكات محلية   ( المؤسسات   ىمستو

أو على مستوى واسع من اإلنتشار ضمن مساحات جغرافية مترامية األطراف ضمن البلـد              ) MAN(ضمن مدينة معينة    
 ، أمر حتمي إتجهت إليه الغالبية مـن المؤسـسات الحكوميـة والخاصـة               )WAN(ير من دول العالم     الواحد أو عدد كب   

والمنظمات بمختلف أنشطتها على مستوى العالم ، وُيعد التوجه إلقامة منظومات شبكية من أهم ميزات عصرنا الراهن ،                  
 الحواسيب وضمنت بذلك تكنولوجيا  إلىة المستندةوقد تزايد إهتمام مختلف البلدان بإقامة منظومات من الشبكات المعلوماتي

الكثير من الفوائد التي ستحققها من خالل تطوير الوسيلة الفاعلة لنقل وتبادل ونشر المعلومات على المـستوى الـوطني                   
ستخدام واإلقليمي والدولي ورفع مستويات الكفاءة والفاعلية في إدارة وتسيير مختلف األعمال واألنشطة لديها من خالل اإل               

األمثل لتجهيزات الحواسيب ونظم المعلومات المؤتمتة وبما يساعد في التقليل من تكاليف اإلنفاق على إقتنـاء وإسـتخدام                  
التكنولوجيا من جانب ويوفر بيئة مناسبة لتكاملية تلك النظم على مستوى المؤسسة الواحدة وفروعها ومختلف المؤسسات                

غالل مختلف هذه الموارد بشكل أفضل من خالل تـشغيلها والمـشاركة فيهـا ضـمن                في البلد الواحد  ، حيث ُيمكن إست       
منظومات شبكات الحواسيب التي تربط مختلف األطراف لتُنتج شبكات معلومات متخصصة وتُشمل بإطار أوسـع مـن                 

ات المعلوماتية لدى    وارتباطا بذلك فانه يمكن التطرق لما هو قائم في واقع الشبك           ظومات الشبكات الوطنية للمعلومات ،    من
 الالزمة لالنتقـال للحكومـة      اإللكترونيةهم شروط ومستلزمات تهيئة البيئة      أمختلف االجهزة والمؤسسات باعتبارها من      

  :  وذلك على النحو التالي اإللكترونية
ق المؤسسة  وُيقصد بها مجموعة األجهزة الحاسوبية المرتبطة مع بعضها شبكياً ضمن نطا)LAN(الشبكات المحلية أ ـ  

الواحدة وتُمثل المرتكز األول في منظومة العمل الشبكي األساسي المستخدم في تسهيل التبادل المعلوماتي الداخلي وتقاسم                
 المؤتمتة وتسيير العمليات واالجراءات بصورة متكاملـة مـن خـالل الوسـائل              ومشاركة الموارد واألنظمة والتطبيقات   

 أخرى حيث    الكترونية  تكرار تهيئة موارد   الناتجة عن تقليص األعباء   بكات لالسهام في     ، كما تستخدم هذه الش     اإللكترونية
  .تُستخدم الموارد المتوفرة لتخدم العديد من األنشطة واألعمال في ذات الوقت

الشكل (١٣) توزیع أجهزة الحاسوب الشخصي

أفراد
%١٥

القطاع العام والحكومي
%٢٠

القطاع الخاص
%٣٢

المؤسسات التعليمية 
(حكومي+خاص)

%٣٣
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فـي القطـاعين العـام     لدى مختلف المؤسسات محدودأن ما يتوافر من شبكات حاسوب من هذا النوع       وفي هذا الجانب ف   
 أخـرى    إلـى  نوعية ومستويات إستخدام هذه الشبكات من جهة      هناك تفاوت في     نأ ا، كم وفي إطار المحافظات   والخاص

ما بين الجهات ضمن القطاع الواحد، وفي كل الحاالت تقريبا الزال استخدام الشبكات الحاسـوبية                آخر وفي   إلى ومن قطاع 
عض الجهات وال يتم استخدامها السناد اعمال متكاملـة       لدى ب محدود من التطبيقات المستخدمة      على تشغيل عدد     محصوراً

     .تمتة عموماًعمال األأمن االجراءات المؤتمتة ارتباطا بالمستوى المتدني من 
فـي  سـتخدام   اإل هـذا  حصرنيالجهات والمؤسسات المختلفة     لدى   هذه الشبكات ما هو متوفر من     وفي جانب إستخدامات    

   :النواحي التالية
Θ ل لدى الجامعات ومؤسسات التأهيل والتدريبالتدريب والتأهي .  
Θ                 تشغيل عدد محدود من نظم المعلومات وقواعد البيانات لدى مختلف المؤسسات والجهات في القطاعات وعلـى

في القطاعـات    لدى المؤسسات عدد من التطبيقات المحوسبة      يتم إستخدام هذه الشبكات لتشغيل       كمامستوى المحافظات ،    
  . المؤسسات المصرفية والبنوكاإلقتصادية وخاصةً

Θ      لدى المؤسسات التعليميـة ومؤسـسات التـدريب         أكبر المؤسسات وبشكل    بعضمشاركة إستخدام اإلنترنت في 
  .والتأهيل ومقاهي اإلنترنت

Θ مشاركة الملفات والطابعات .  
 شـبكي بـين      ارتباط الجهات لديها  محدود من    عدد جدفقد وُ  وفيما يخص إستخدام هذه الشبكات لالرتباط بشبكات أخرى       

ر وجود اتصال شبكي بين مؤسسة وأخرى حتى ضمن المؤسسات          ينُدبينما  الفروع التابعة لها ،      الرئيسية وشبكات    هاشبكات
  .في القطاع الواحد

نه ال يتم تشغيل خدمات الكترونية وتطبيقات متكاملة الجراءات تسيير االعمال واالنشطة باستخدام الوسائل              إوبشكل عام ف  
 عد ماهو متاح من شبكات وما يتم تخصيصها الجله من اسـتخدامات مؤشـراً              من خالل هذه الشبكات ، وال يُ       ترونيةاإللك
  . المتكاملة اإللكترونية  والتطبيقات االعمال إلىلالنتقال لتوفر مقومات حقيقية تمكن من التوجه ايجابياً

  :ب ـ الشبكات الُمتَخصصة
 شبكية تترابط فيها وتتكامل منظومات شبكية أو حواسيب مستقلة لعدد من المؤسسات             ُيمثل هذا النوع من الشبكات منظومة     

  .المعنية باهتمام مشترك في اختصاص معين
وخـدمات  لتبادل المعلومات وتشغيل نظم وتطبيقات مـشتركة  WAN)    أو   MAN(وُيستخدم هذا  النوع من الشبكات 

 ـ شـبكة   شـبكة الجامعـات ـ شـبكة البنـوك     (ات لة هذه الشبكفي مجال من المجاالت ومن أمثالكترونية متخصصة 
، وُيعد هذا النوع من شبكات المعلومات المتخصصة مكون ) الخ...المعلومات الصحية ـ وشبكات المعلومات القطاعية ، 

يـة  ، وعنـصر قيـاس لمـستوى الجاهز        لشبكات المعلومات المحلية واإلقليمية والدوليـة      التكنولوجيةهام آخر في البنية     
الرقمي  المتكاملة ضمن مفاهيم التحول      اإللكترونية القطاعية التي تمهد لمراحل الحقة من االعمال والتطبيقات          اإللكترونية
نها تمثل عنصر هـام مـن       أن لدينا في اليمن في حين       ذه النظم الشبكية التتوفر حتى اال     ، ومثل ه   اإللكترونيةوالحكومة  

  .ية  القطاعاإللكترونيةعناصر الجاهزية 
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   : )Network International( اإلنترنت شبكة

 م دخلت اإلنترنت اليمن ، ومنذ تلك الفترة كان البدء بتقديم خدمة االنترنـت عـن                 ١٩٩٦خالل النصف الثاني من العام      
لدى المؤسسات واألفراد على اإلشتراك في خدمات الـشبكة ، وتنامـت            طريق مزود واحد وصاحب ذلك إقبال متفاوت        

  ).١٤الشكل(م ٢٠٠٤نهاية العام حتى مشترك ) ٤٠٤٣٣ ( إلى المشتركين في اإلنترنت لتصلمعدالت

  
بغيـة  ) مؤسسات وأفراد (وبشكل عام فإن عملية إستخدام شبكة اإلنترنت في اليمن تحضى باهتمام متزايد لدى المستفيدين               

 إال أن مستوى إنتشار إستخدام االنترنت فـي         ا الشبكة في المجاالت المختلفة    اإلستفادة من الخدمات والمميزات التي تقدمه     
 )٥,٥٧( البـالغ     بالمقارنة مع المعـدل العربـي       نسمة ١٠٠لكل  مستخدم  ) ٠,٥١ ( حد كبير   إلى اليمن أيضاً مازال متدنياً   

   .نسمة١٠٠ لكل  مستخدم)١٥,٤٧(البالغ  والمعدل العالمي نسمة١٠٠ لكل مستخدم
ضـعف مـستوى    :  وجود عدد من العوامل التي تحد من إنتشار خدمة اإلنترنت في مقدمتها               إلى يانات المتاحة وتشير الب 

 ،تقديم الخدمة ، وإرتفاع تكلفة الخدمة بالمقارنة بمستوى دخل المواطن اليمني، عدم تـشجيع تقـديم خـدمات تنافـسية                     
  .ام الحواسيب واالنترنت دمحدودية القادرين على استخ

هم عناصر قياس مستويات الجاهزية الرقميـة للبلـدان   أ خدماتها من   إلى  االنترنت ومستوى الوصول    إلى  النفاد  مؤشر إن
 وفـرص   اإللكترونيةوالمدى الذي تتوافر به مقومات البنى االساسية للتطوير المعلوماتي واولويات التوجه نحو التطبيقات              

مر الذي يعد غير متوافر بالمستوى المطلوب مما يعيق االستفادة مـن             ، اال  اإللكترونيةني مبادرات الخدمات    النجاح في تب  
  .االنترنت في خدمة توجهات التطور الرقمي 

  : اإلتصالية البنية
المـدن  ( كل المحافظات اليمنيـة       إلى  رقمية ثابتة تصل خدماتها     شبكة إتصاالت  هناك  بأن تُبين المؤشرات واإلحصاءات  

 نسمة مـن الـسكان   ١٠٠خط لكل ) ٣,٣٩( ما يقارب  إلى، حيث بلغت المعدالت) فظاتالرئيسية وعدد من أرياف المحا    
 محدوداً ودون المستوى المالئم بالمقارنة مع       توى التغطية لشبكة الهاتف الثابت     مس ومع ذلك يظل   ،) م٢٠٠٣(خالل العام   

  .  من السكانةنسم١٠٠خط لكل ) ١٧,١٩(نسمة وعالميا١٠٠ًخط لكل ) ٧,٥١(المعدالت المحققة عربياً 
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تستجيب بصورة   التراسل المعطيات المعلوماتية    ل المخصصةالقنوات  ون خصائص ومقومات بنية شبكة االتصاالت       كما أ 
 في البيئة الرقمية     انشطة العمل  وتوسيع اإللكترونيةة  الحكومسعة والتوجه نحو خدمات     اولبات ادخال نظم شبكية     تامة لمتط 

نظمـة  أقامـة   الها  اتاسـتخدام فـي   توسع  ال امام   اًهذه البنية االتصالية الشبكية يمثل عائق     رتفاع تكاليف   أن  ، عالوة على أ   
   . الشبكات المعلوماتية 

 م٢٠٠٣ كثافة استخدام خطوط الهاتف عام 

 المــــــــــؤشر العالم  العربيالوطن اليمن

  نسمة١٠٠ الثابت لكل الهاتف 17.19 7.51 3.39

  نسمة١٠٠حمول لكل  المالهاتف 15.47 5.57 2.47

  
  : المعلومـــــات أمنيــــــة 

 تـوفير الحمايـة      إلى فهي تحتاج   الثروة القومية   وجزءاً هاماً من   ذات قيمة مية المعلومات باعتبارها أصوالً      أه  إلى بالنظر
 جديـدة مـن     الًتخذت فيه المعلومات أشـكا    ا للتطور التقني والذي     ونتيجةً،   اإلضرار بها  أو تالفاإل من مخاطر المناسبة  

 والحواسيب وشبكات   اإللكترونيةوسائل الحفظ واإلعداد والمعالجة والتبادل والنشر واستخدمت إلدارتها النظم المعلوماتية           
حدق بها بل إن هذا التطوير المعلومات ، فإن هذا المحيط الجديد الذي تتواجد فيه المعلومات لم ُيقلل من المخاطر التي قد تُ

، لـذلك فـإن     )الـخ ... اإلتالف الحذف ، تغيير المحتوى ، الوصول غير المشروع ،        (قد فرض احتماالت لمخاطر أوسع      
هتماماً مماثالً بإجراءات وتـدابير تحقيـق األمنيـة         إوسائط وأنظمة المعلومات قد أوجب      هتمام بتطوير التكنولوجيا وال   اإل

 إتاحة الوصول إليها عند الحاجـة       ةستمراريإو  وضعها الجديد بهدف تحقيق سرية ودقة المحتوى       المناسبة للمعلومات في  
أو الـنظم   ) دوائـر أمنيـة    (اإللكترونيةوالمحافظة عليها من التلف وحماية أنظمتها وأوعية حفظها بإستخدام نظم التحكم            

  .البرمجية الحديثة وطرق التخزين المناظرة
المؤسسات ، يالحظ بأن هنالك تدني في مستويات األجهزة و في مختلف  لديناهن ألمنية المعلومات الواقع الرا إلىوبالعودة
  .األكثر شيوعاً هو لتأمين البيانات والمعلومات  أولية وبسيطةطرق ستخدام إ األمنية المتبعة ، حيث ال يزال وتدابير
نـه يـضع عقبـات       أمنية المعلومات فإ    بقدر ما يؤثر في    دمة لحماية المعلومات   فإن محدودية إستخدام النظم المتق     وبالتالي

ل  بأمنية وثائق المعامالت اإللكترونية وحقوق الخصوصية وهذا بدوره يحد من عمليـة التحـو         أخرى تتمثل في اإلضرار   
  . الحكومة اإللكترونية  إلى الخدمات اإللكترونية واإلنتقالنحو تطبيق

  :اإلطــار القانوني والتشريعـــــــي 
بحداثة مجال المعلوماتية فإن التنظيم القانوني لهذا المجال ال زال في بدايته ، ومن المالحظ ان هناك تـشريعات                    تباطاًإر

وقوانين منظمة لمهام واختصاصات االجهزة الحكومية قد وضعت في ظل اساليب ووسائل االدارة التقليدية ممـا جعلهـا                  
   .اإللكترونيةمعلوماتية والتحول نحو الرقمنة وادخال الخدمات تتضمن نصوصا التتوافق مع متطلبات النهوض بال

القانونية المنظمة للمجال المعلوماتي تكاد تكون منعدمة حيث ال تتوفر القوانين والتشريعات المنظمـة لمختلـف                إن البيئة   
 العمل االلكترونـي ، ومـن        إلى التقنيات المعلوماتية بالصورة المحدثة التي تالئم التحول      لتعامل مع المعلومات و   جوانب ا 
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وغيرهـا مـن     ةلكترونيأمثلة ذلك النصوص القانونية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية والتبادل المعلوماتي والتعامالت اإل           
ـ ثقو العمل االلكتروني ،كونها تمثل ضـمانا هامـا لم      إلى الجوانب المعلوماتية ، وبدونها يتعذر تحقيق التحول       ة إجـراء  ي

ومما سبق يتضح أن البيئـة       رونية والتعامالت المالية وتحقيق التحول المنشود للعمل في البيئة الرقمية ،          المعامالت االلكت 
 بيئة العمل االلكتروني مازالت غير متاحة ، األمـر الـذي             إلى القانونية الالزمة لتنظيم العمل المعلوماتي وتحقيق التحول      

 العمل الرقمي وتحقيـق الحكومـة        إلى ي وتوفير مقدمات االنتقال    معوقات تطوير العمل المعلومات     إلى يضيف معوقا آخر  
  .االلكترونية 

  : الموارد البشرية والمهــــارات التكنولوجية 
ُيمثل توفر العامل البشري المختص والمؤهل واحداً من أهم عوامل ومقومات البنية التمكينية لتطوير المعلوماتية وتحقيـق        

   .اإللكترونية وتحقيق الحكومة كترونيةلالتحول المنشود لبيئة العمل اال
جد أن المختصين العاملين في مجال المعلوماتية لدى مختلـف الجهـات            وعند إستعراض نتائج تشخيص الواقع الراهن وُ      

العاملين في مجال المعلوماتية    من بين إجمالي     %) ٣٢ ( إلى ضمن القطاعات الحكومي والعام والخاص قد وصلت نسبتهم       
يؤثر بصورة مباشرة علـى      وهذا   ي يعكس تدني نسبة المختصين العاملين في مجال المعلومات وتكنولوجياتها         مر الذ األ،  

   .اإللكترونية الخدمات  إلىنتقالتوجهات اإل
ن هنالك عدد من    أذ  إهيل الذي يجري للكادر محدود      أالتن مستوى   إكادر البشري ف  ة لل يليهأوفيما يتعلق بتطوير القدرات الت    

 ذلك فحاجـات    لتأهيلية والتدريبية التي يتم عقدها وتنفيذها لتدريب أعداد من العاملين في مختلف القطاعات ومع             البرامج ا 
هيل والتدريب القائمة حيث أظهرت مجموعة كبيرة من المؤسسات والجهات في مختلف            أنشطة الت أكبر من حجم    أالجهات  

 تطوير قدراتهم بما يتوافق مع التطوير فـي   إلى المعارف المطلوبة  إمداد العاملين لديها بالمهارات و      إلى القطاعات حاجتها 
  .  مجال العمل اإلداري 

  :اإللكترونيةالخدمـــــات 
 المعلوماتية المستخدمة   التكنولوجيا مستويات متقدمة من خطوات التحول الرقمي وتطوير مقومات وُبنى            إلى ُيعد الوصول 

مع  في العمل وتطوير أساليب وإجراءات تقديم الخدمات وتبادلها          ةعتماد طرق جديد  إ  إلى  السليم لدى البلدان ، هو المدخل    
 والبدء في إعتمادها لتسيير األعمال وإجراء المعـامالت         اإللكترونيةوتعتبر الخدمات    ،   مختلف األطراف بشكل الكتروني   

  .ليها التطوير المعلوماتي في مختلف جوانبه إإحدى النتائج التي يؤدي
التجـارة  ( مثـل    اإللكترونيـة  من البلدان وبشكل طموح من تبني مشروعات متعددة لتقديم الخـدمات             كَنَت عدد ولقد تَمَ  

نظمة لتلـك    النظم والقوانين المُ   يأتفه) الخ  .. .اإللكترونيةالحكومة  ، التعليم اإللكتروني ، اإللكترونيةاإلدارة  ، اإللكترونية
المعلومات وخاصة شبكات المعلومات التي تُعتبر شرطاً أساسياً لتقديم         ولوجياتكننى التحتية ل  العمليات وأوجدت وطورت البُ   

وفي الوقت الذي نَجحت فيه هذه البلدان ولو بشكل          ،   ي ذلك إستراتيجيات تطوير متكاملة     واعتمدت ف  اإللكترونيةالخدمات  
دمات وبدأت فعلياً فـي تحقيـق       جزئي فإنها قد تمكنت من تحقيق عدد من األهداف التي خططتها من خالل تبني هذه الخ               

 زالت  ماوأثناء ذلك فإن عدد آخر من البلدان        ،  التي قامت بتطويرها وتشغيلها      اإللكترونيةفوائد وعائدات حقيقية للخدمات     
 وأنحـصرت   اإللكترونيـة ال تمتلك األسس والمقومات التي تمكنها من البدء بخطوات عملية في إتجاه تطوير الخـدمات                

  .اإللكترونيةن هذه البلدان باإلعالن عن مشاريع ومبادرات للخدمات تطلعات البعض م
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 تـشغيل أو تقـديم أي مـن الخـدمات           نه اليتم إف ، تهاتكنولوجيا الوضع الحالي للبنية األساسية للمعلومات و      اتوالعتبار
هذا الجانب مـن األعمـال      قتحام  إ  إلى  ليست مؤهلة  وتكنولوجياتهاالوضعية الحالية لبنية المعلومات     حيث أن    اإللكترونية

 لقيام بتبني أنشطة من هذا النوع التركيز وبشكل كبير على تحقيق خطوات عمليـة لتهيئـة               التوجه ل التطويرية وسيتطلب   
  . في جوانبها المختلفةو البنية التحتية أوالً عناصر

 )اليمن(مؤشرات معلوماتية تفصيلية 

 القيمة المـــــــــــؤشــــــــــــر

 ٣,٣٩ ٢٠٠٣ نسمة ١٠٠فة خطوط الهاتف الثابت خط لكل كثا

 ٢,٤٧ .٢٠٠٣ نسمة  ١٠٠كثافة خطوط الهاتف النقال خط لكل 

 ١,٠٦ .٢٠٠٤ نسمة ١٠٠كثافة أجهزة الحاسوب جهاز لكل 

 ٦,٨٩ .٢٠٠٤نسمة ١٠٠٠٠كثافة مواقع على االنترنت لكل 

 ٨٢,١٤ .٢٠٠٤ نسمة ١٠٠٠٠كثافة المستخدمين لالنترنت  لكل 

 ٢,٤ .٢٠٠٤ عدد السكان  إلىعدد القادرين على استخدام الحاسوب

 ٢ .٢٠٠٤عدد مزودي خدمة االنترنت 

 ٤٠٤٣٣ .٢٠٠٤عدد المشتركين في االنترنت 

 ٢٨٦ .٢٠٠٤ المستضافة محلياعدد المواقع 

 ٨٥٠٠ .عدد المختصين في المجال المعلوماتي دبلوم بعد الثانوية فأعلى 

 ٢٥٠٠٠ المجال المعلوماتي بما فيهم مشغلي الحواسيبعدد العاملين في 

عدد المختصين في المجال المعلوماتي العاملين في الجهاز اإلداري للدولة دبلـوم بعـد الثانويـة
 .فاعلي 

٢٢٢٠ 

 ١,٤ )دورة كل ثالث سنوات(فرصة التدريب للعامل في المجال المعلوماتي  

 ٢١ ل المعلوماتيعدد الكليات التي لديها مخرجات في المجا

/٢٠٠٢عدد الخريجين في المجال المعلوماتي من الكليات الجامعية الحكوميـة والخاصـة للعـام       
 م٢٠٠٣

٩٥٢ 

 ١٠ %القادرين على استخدام الحاسوب من إجمالي الموظفين في الجهاز اإلداري للدولة 

 ٤٠٠٠٠ تقديرات عدد أجهزة الحاسوب في المنازل

 ٠,٧٧ % عدد السكان إلىنترنتالقادرين على استخدام اال
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   :اإللكترونيةنتقال للحكومة تحديات اإل 
ومستويات تأثيراته على مختلـف أنـشطة         بمالحظة ما سبق عرضه حول خصائص الواقع الراهن للمعلوماتية في اليمن          

فـي المرحلـة     اإللكترونية ةالحكوم  إلى  االنتقال ةمهمتواجه  التحديات التي   تبرز العديد من      ، أجهزة  الدولة ومؤسساتها   
  :وفي مقدمتها الراهنة 
أولويـات   على، وانعكاسات  ذلك      البنية التحتية والهيكلية لالقتصاد الوطني ومحدودية الموارد      ضعف واختالل    

متغيرات العصر  ستيعاب  إلمناسبة  التمكين  المقومات  وتكاليف االستثمار في مشروعات بناء وخلق       خطط وبرامج التطوير    
   .وماتيالمعل

دخال واستخدام نظم وتكنولوجيا المعلومـات دون       إ نحواالتجاه  ن  إذ أ  ، وتعقيداتها  الحكومية تقليدية النظم االدارية   
 عبء اضافي بدال من ان  إلى انعدام االفادة من هذه النظم بل وتحولها    إلى احداث تطوير حقيقي في النظم االدارية سيؤدي      

  . تسهم في تحسين االداء 

، إذ يوجـد ضـعف       ة العديد من مقومات العمل من خالل نظم شبكية مؤتمت          إلى  حكوميةالدارية  االنظم  ال إفتقار 
واضح في مكون البناء المؤسسي والهيكلي الداخلي للوحدات اإلدارية المعنية بالمعلوماتيـة لـدى مختلـف المؤسـسات                  

ة عملها مع بعضها وتفعيل نـشاطها للقيـام بـدور     في الوظيفة المؤسسية لها وتكاملي    اً قصور مر الذي يعكس  األوالجهات  
. رئيسي في مهام تطوير األنشطة المعلوماتية لدى مختلف المؤسسات والجهات ضمن القطاعات المختلفـة والمحافظـات               

 .والمؤسسات في كافة أعمال وأنشطة الجهات )   يدوية-ورقية ( اإلعتماد على الوسائل التقليدية ويسهم ذلك في تكريس

 إسـتخدام أنظمـة وتطبيقـات        إلى التي تمكنها من اإلنتقال   لوحدات المعلومات لدى الجهات و    الفنية  لبنية   ا ضعف 
محوسبة في مجال أو أكثر من مجاالت األعمال واألنشطة المنفذة لديها ، إذ يوجد جهات كثيرة غير قادرة على تجـاوز                     

 التكنولوجيـة تكاليف المالية إلدخال هذه األنظمة والبيئـة        الخطوات األولى في هذا المجال وألسباب متعددة منها إرتفاع ال         
 الخبـرات    إلى  جانب إفتقار جهات عديدة     إلى لتشغيلها وعدم مقدرة موازنات هذه الجهات على تغطية إنفاق بهذا الحجم ،           

تويات التـي    المعلوماتية وعدم نضوج المعارف لدى عدد من هذه الجهات بالمـس           التكنولوجياالفنية في مجال المعلومات و    
 .  مختلف األعمال واألنشطة لديهاُيمكن أن تُسهم بها األنظمة والتطبيقات المحوسبة في تطوير

  وتقـديم  شبكات المعلومات الواسعة التي تخدم توجهات التطوير المعلومـاتي        لاألساسية   البنيةكبير في   الضعف  ال 
المختلفة وعلى نطاق واسع من األنشطة القطاعية ومدن        خدمات التبادل المعلوماتي اآلمن شبكيا بين الجهات والمؤسسات         

  .وأرياف مختلف محافظات الجمهورية
دوالر ) ٥٧٨(تجاوز فيها متوسط حصة الفرد عن       يالوضع اإلقتصادي واالجتماعي لليمن كدولة نامية ال        طبيعة   

ن االمية بين اوساط السكان ناهيك      ونسبة عالية م  ،  مرتفع معدل فقر في ظل   و في العام من إجمالي الناتج القومي اإلجمالي      
تواجه تطور المعلوماتية في البلد     وما يخلقه ذلك من تحديات      ،   عن محدودية القادرين على استخدام الحاسوب من السكان       

  .وتحد من إتساع نطاق اإلفادة منها في خدمة المجتمع 
،  اإللكترونيةوق المتبادلة في التعامالت     وترسخ الحق لتي تنظم العمل المعلوماتي     اعدم توفر المرجعيات القانونية      

يجاد بيئة مالئمة للتبادل المعلوماتي االلكتروني وتقديم خدمات الكترونية وترسيخ اسس المعامالت الماليـة              إحيث ال يمكن    
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الطـار   اال بوجود ااإللكترونية وضمان حقوق المؤسسات واالفراد في االفادة من تطبيقات الحكومة     اإللكترونيةوالتجارية  
 .  القانوني المتكامل والالزم لبيئة التعامل الرقمي 

في مستويات المعرفة بإستخدام الحاسوب في أوساط العاملين فـي مختلـف المؤسـسات مـن غيـر                  ضعف  ال 
مجـاالت العمـل    فـي   والمؤهلـة    المتخصصة    الفنية الكوادرانخفاظ اعداد   والمتخصصين بالعمل في المجال المعلوماتي      

 سنوياً للكادر البـشري العامـل فـي مجـال المعلومـات             لمنفذةا جانب تدني مستوى التدريب والتأهيل       ى إل المعلوماتي
 . والمؤسسات االجهزةلدى مختلف  لعاملين في مجاالت االنشطة االخريلوأ المعلوماتية التكنولوجياو

ـ         إغياب تطبيق سياسات و     ستويات التعلـيم العـام     ستراتيجيات تعليمية فعالة في المجال المعلوماتي في مختلف م
 .والفني والعالي

 ها اسـتخدام  ارتفاع تكاليف  و  على مستوى البلد   نخفاض مستوى تغطية خدمات شبكة االتصاالت الثابتة      إضعف و  
كثافة خطوط    انخفاض تعكس المؤشرات في هذا الجانب    اذ  قدرته المالية   ضعف  للفرد و  المتدني المعيشي   مقارنة بالمستوي 

خـط  ) ١٧,١٩(،  ) ٧,٥١(نسمة مقارنة بالمعدل العربي والعالمي البالغ       ١٠٠خط لكل   ) ٣,٣٩(بالغة  الهاتف في اليمن وال   
 . نسمة على التوالي ١٠٠لكل 

 مكننة األعمال واألنشطة    وفي مجال  في إدارة المحتويات المعلوماتية      ةندرة إستخدام األنظمة والتطبيقات المحوسب     
االعتماد على نظم تقليدية ويدوية غير قادرة علـى         ستمرار في   اإلو  ، مؤسسات غالبية الجهات وال   يجري تنفيذها لدى  التي  

ة  االسـتفاد  علىتقديم المخرجات المعلوماتية التي تفي باحتياجات صانع القرار ومختلف المستفيدين مما يحد من مقدرتهم               
  . من المعلومات بالصورة المطلوبة

 المعلوماتوتطبيقات  في مجال نظم    ومواصفات الجودة   ائية الموحدة   حاد للقواعد والمعايير الفنية واإلجر    الفتقار  اال 
ـ وكذا فـي أنـشطة انتـاج     وتنسيق عمليات إدخالها واستخدامها على المستوى الوطني      وتكنولوجياتها   وتبـادل ةومعالج
تهـادات   في العديـد مـن الحـاالت لإلج        خاضعةمهمة التطوير في هذا المجال      على   بقاءاال يتسبب في    اممالمعلومات ،   

 بنائها واقتنائها من جانب وفي إدخـال        ف تكالي وارتفاع إنعدام التوافقية في بناء األنظمة المعلوماتية         إلى يؤديو المنفردة  
  . المعلوماتية ألغراض التطوير في المؤسسات من جانب آخرالتكنولوجيا

تكنولوجيـا  ال مستوى استخدام    وضعفمستويات الوعي بثقافة المعلومات والمعرفة بها في أوساط المجتمع          تدني   
حد من امكانية استفادة المجتمع من الميزات التـي توفرهـا تكنولوجيـا             لفي ا وما يتسبب به ذلك      بين السكان    يةالمعلومات
  . المعلومات
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  :اإللكترونية الحكومة إلى مرتكزات الوصول
ولربما تعد من المهام األكثر تعقيـداً بـالنظر         تعتبر عملية التحول نحو الحكومة اإللكترونية مهمة تنموية عصرية ،               

ة إرتباطها بمختلف مجاالت أنشطة الحكومة وقطاعات األعمال ونظام حياة المجتمـع            يلشروط ومقتضيات تحقيقها ولشمول   
قائية خر بصورة تل  آلبشكٍل عام ، وبالرغم من أن الحكومة اإللكترونية ليست نمطاً ثابتاً يمكن نقل تجربته وتطبيقه من بلٍد                  

تأتي في مقـدمتها    و له أن ُيبنى على جملٍة من المرتكزات األساسية الهامة           كترونية البد إللالحكومة ا   إلى  إال أن الوصول  
 :المرتكزات التالية 

ـ أ ، فقد نطالق من خصائص وسمات الواقع الراهن وعدم القفز فوق مستوى تطور هذا الواقع   اإل  ن ثبتت الكثير م
وتـم  ،  اإللكترونيـة الحكومـة  ومشروعات  تبني مشروعات التطوير االلكتروني    في   اًعت مشوار تجارب البلدان التي قط   

ن البلدان  أحيث  ،   اإللكترونيةطبق فيه مشاريع الحكومة     الذي ت التقييم لمخرجاتها اهمية مراعاة الواقع والخصوصية للبلد        
ستخدام التكنولوجيـا وبـشكل     إرجت بشكل طبيعي في      وتد اإللكترونية المقومات الالزمة لبناء الحكومة      لديهاالتي تتوفر   
ن الدول التي   أ لها النجاح في حين      تَبقتصادية كُ مكانياتها اإل إرية و جتماعي وقدراتها البش  داري واإل  تطورها اإل  يتماشى مع 

 واجهـت وقفزت علـى هـذا الواقـع        مراعاة لخصائص واقعها ومستوى تطوره      ت وراء مسابقة التكنولوجيا دون      انجرَّ
  .عوبات كبيرة في التطبيق ص

م مـن خـالل   وتترَج اإللكترونية الحكومة    إلى   دليالً لمسار الوصول   واضحة ترسم  ة وطنـي رؤيةمتالك  إ أهمية 
ـ ألفي أنماط وأساليب ا   نوعية المطلوبة   النقلة   تحقيق ال  خطط واقعية تؤمن تنسيق اإلمكانيات والجهود الوطنية بهدف        ل اعم

 الحكومة اإللكترونية ووضع هذه األولويات في إطار بـرامج مرحليـة             إلى  مهمات اإلنتقال  ، وتنظم أولويات     ةالحكومي
  .متكاملة تتحقق عن طريق المشاركة الواسعة والقائمة على مبدأ اإلختصاص 

  إلى توسيع قاعدة المشاركة في تحقيق مهمات االنتقال       أهمية   تبرزحكومة الكترونية ناجحة ،      لتبني مبادرة تطبيق   
العـام   تحديد األطراف المعنية في كل من القطـاعين       ومفهوم الشراكة   واالنطالق في ذلك ضمن     ،   اإللكترونيةومة  الحك

  مـشاركة مختلـف االطـراف        ، مما يتوجب معـه      مجاالتها واتساع االمطلوب تحقيقه  المهامضخامة   ارتباطاً ب  والخاص
فيما بينهـا   والتكامل المنسق   التعاون    ، وتوثيـق أطـر    القدرات الوطنيـة  زتكثيف الجهود ، وحشد اإلمكانات ، وتحفي      و

 الخطـط والبـرامج     فـي ات التحول االلكتروني وضمن االطر المحددة       رواجباتها والتزاماتها في تبني مباد    تنفيذ  والقيام ب 
ص أي حال من األحوال فصل القطاع العام عـن القطـاع الخـا            بيمكن   اليتسنى القول بانه    خر  آومن جانب   الوطنية ،   

 اإللكترونـي  التطـوير  ات أحد المقومات الرئيسية لنجاح مشروعومع كون،  القطاع الخاص يعد شريكاً رئيسيا للحكومة    ف
العمل ضمن اطار بنيـوي     فان حجم وطبيعة المهمة تقتضي       دور فعال للقطاع الخاص كشريك رئيسي فاعل         فييتمثـل  
خطة واضحة المعالم واالهداف ويؤسس لبنـاء متـدرج          في وضع وتنفيذ   جميع الجهات الحكومية     يضمن مشاركة منسق  

الـسلطات والهيئـات     ، ويـشمل ذلـك       اإللكترونية الحكومة    إلى تدعم وتهيئ مناخات مناسبة لالنتقال    النظمة ومشاريع   
في السفارات والقنصليات والبعثات    واالدارات المحلية ،    المحافظات   ،   الوزارات والمؤسسات العامة  ،  في الدولة    المركزية
تكنولوجيـا  المعلومـات وال  قطـاع   ، االطر المؤسسية ضمن مكون      المصارف والخدمات المالية    البنوك و قطاع   ،   الخارج
   .الهيئات غير الحكومية ، واإلتصاالت على الصعيد الوطنيية المعلومات
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تمكن من تحقيق   إذ أن ال   ،   المسئولياتواالختصاص  مبدأ   من باالنطالقتنظيم وتنسيق الجهود واألمكانات     أهمية   
 غيـاب فـي ظـل      ال يمكن ان يتم   في تبني مشروعات التطوير المعلوماتي وااللكتروني بشكل عام         خطوات عمل ناجحة    

 العمل  ألنلها  وسرعة االنجاز   المنفذة  وفعالية االنشطة    يضمن استمرارية االرتقاء بمستوى   المؤسسي الذي    والعملتنظيم  ال
مــن  ولـذلك ف  . آني ومحدود   فيه ال يعدو كونه      نجاح   أيية واالرتجال وسيكون    العشوائ  إلى سيؤدي خارج هذا االطار  

تنظيمـية معــتمدة    عالقة في تحمل المسؤليات ضمن   والمؤسسي المتخصص    التنظيمي   بالمكونالضـروري االهتمام   
جميـع االطـراف    و واألدوار لمختلف المؤسسات واألجهزة والوزارات والجهات        توالمسؤوليامهام  فيها ال تحديد  تومعلنة  

، على جهة بعينهـا     العمل فيها   يقتصر  يمكن ان   ال  ان مبادرات التطوير االلكتروني والمعلوماتي      حيث  ببعضها،  وعالقتها  
 مـسئولياتها   جهة كلتحمل  تبحيث   وضمن اطار زمني محدد      والتزامات محددة االختصاص في تنفيذ مهام      االمرويتطلب  

 تشمل بلفقط لها نطاق المؤسسي ال على التنفيذ في  مهامهاصرقتتاخرى الوجود جهات أهمية فيما يسند اليها من مهام مع     
   . النتائج المرجوة منها إلىاالشراف والتنسيق مع مختلف الجهات للوصولمهام 

 المشروعات  وذلك عن طريق تمويل    ،   اإللكترونية الحكومة    إلى  المالية التي تفي بمتطلبات االنتقال     المواردتأمين   
بـشكل   عناصر البنية التحتية وعناصر التمكين األساسية الممهـدة          تأمينفي    األساس  باعتبارها ات ذات االولوية  ربادوالم

 االلكتروني والمعلومـاتي     لعملية التطوير   الالزمة تعبئة الموارد العمل على   و ، اإللكترونيةلحكومة   ا  إلى  لالنتقال تدريجي
  .  نفقات العمليات والصيانة إلىافةضباإلقدرات البشرية الالزمة ال وبناء  الذي يشمل الحلول والتدريبالشاملالوطني 
الن تحقق فعالية عالية في تقديم خدماتها للجمهور وفي تبـادل النـشاط بـين دوائرهـا                 جميع الحكومات   تسعى   

ركائزهـا علـى    بعض   تقوم   اإللكترونيةومؤسساتها وتحقيق وفر في كلف االداء ومصروفاته ، لهذا فان  فكرة الحكومة              
تجميع كافة االنشطة والخدمات المعلوماتية والتفاعلية والتبادلية في موضع واحد هو موقع الحكومة الرسمي على شـبكة                 

وتحقيق حالة اتصال   . في نشاط اشبه ما يكون بفكرة مجمعات الدوائر الحكومية          أو شبكة المعلومات الحكومية و    االنترنت  
ت ، مع القدرة على تامين كافة االحتياجـا       )  يوم في السنة     ٣٦٥ ايام في االسبوع     ٧يوم   ساعة في ال   ٢٤( دائم بالجمهور   

حكومة ذاتها ولكل    وتحقيق سرعة وفعالية الربط والتنسيق واالداء واالنجاز بين دوائر ال          االستعالمية والخدمية للمواطن ،   
نى لها منذ وقت مبكر تهيئة عناصر ومقومات البـدء       المبادرات الواقعية للعديد من البلدان التي تس      ؤكد  ت و ،  منها على حده  

 وتمكنت بفعل ذلك من تجاوز مراحل متقدمة من التطبيقات فـي هـذا              اإللكترونية االعتماد على الوسائل      إلى في التحول 
نمـو   ليست هدفاً بحد ذاته ولكنها الوسيلة المحكومة بمدى جدواها في تسريع عجلـة ال              اإللكترونيةالحكومة  المجال ، بان    

 في كل مقترحات التطوير     عتبار ، ولذلك فمن المهم االخذ بمثل هذا اال        االقتصادي ورفع فعالية استخدام الموارد والطاقات     
  .المنشودة على الصعيد اليمني

االنتقـال لتطبيـق     فان   وتكنولوجياتهاالمعلوماتية   التجاوز عن استنساخ اي تطبيق من تطبيقات         باالمكانذا كان   إ 
على   تعتمد جوهريا  هو مالحظ  اردناها ناجحة وفاعلة ، الن متطلباتها كما         إذا استنساخة أمر يصعب  لكترونيةاإل الحكومة

البنـاء  مجموعة الخصائص والمقومات التي يتصف بها البلد المعني وما يمتلكة من بنى ومقومات وعالقة ذلـك ايـضاً ب               
، وقـدراتهم   بمجتمع المواطنين    مي وعلى الثقافة الخاصة   لحكومة الواقعية وعلى االداء الخاص بالموظف الحكو      باالخاص  
 اجـراء  األمر   يتطلبمجتمعنا بشكل مباشر، بل     وتقديمها ل  وتطبيقها   اإللكترونية أفكار الحكومية    استنساخيجب عدم   ولذلك  

ذلك لوجـود   خصائص المجتمع اليمني و    تتوافق مع     التي اإللكترونيةمنظومة الحكومة   لمنهجية تطوير   المتعمقة  الدراسات  
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 بعض اإلجراءات التـي     وبالتالي فان ،   لدى كل مجتمع     اإللكترونيةل مكونات الحكومة    يظروف وعوامل تشك   اختالف في 
 ال يعنـي عـدم      هـذا فـان   وفي نفس الوقت    ،  مجتمع ما ال تصلح بالضرورة لمجتمع آخر          في مناسبة للتطبيق قد تكون   

األخذ في االعتبار بحقائق التطورات العالميـة       د من البلدان إذ ال بد من        ى عد ها لد قيقاالستفادة من التجارب التي تسنى تح     
العديد من التجـارب    ن  أو خاصة   المعاصرة وانعكاسات ثورة المعلومات واالستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال          

خرين  تجارب وخبرات اآل   االستفادة من ، لذلك فنحن معنيون ب    واخرى كتب لها الفشل     قد اثبتت نجاحات مميزة     والخبرات  
عطاء التحليل الواقعي للتجارب العالمية والخروج بإستخالصات ودروس تفيد فـي بنـاء نمـوذج خـاص للحكومـة                   إو

  .  في اليمناإللكترونية
  

 : اإللكترونيةأولويات تطبيقات الحكومة 
 تبادل ونـشر المعلومـات وتقـديم         من خالل استخدام األنظمة المعلوماتية وشبكات      اإللكترونيةتتحقق تطبيقات الحكومة    

  : وفقاً لالعتبارات التالية اإللكترونية أولويات إدخال تطبيقات الحكومية د، وتتحداإللكترونيةالخدمات 

ن ما تم التطرق اليه في سياق الحديث عـن تحـديات            أذ من الواضح    إ،  خصائص البلد المعني ومستوى تطوره      
طـار التهيئـة    إتعقيدات التي ينبغي معالجتهـا فـي         الصعوبات وال  العديد من يتسم ب  واقعالن  أظهر  ُي اإللكترونيةالحكومة  
وعدا ذلك فإن هناك جملة من الخصائص المتصلة بالنواحي اإلقتـصادية واإلجتماعيـة والثقافيـة        ،   اإللكترونيةللحكومة  

لكترونية وتهيـؤ المجتمـع المـدني        الحكومة اإل   إلى والتي تعبر عن مدى قدرة اإلقتصاد الوطني لتلبية متطلبات اإلنتقال         
 وعلى أساس ذلك فإن أولويـة       .  الخدمات اإلجتماعية   إلى للتعاطي والتعامل مع األساليب والوسائط اإللكترونية للوصول      

تطبيق الحكومة اإللكترونية ال بد أن تتحدد وفقاً لهذه الخصائص واإلعتبارات حتى ال تصطدم بعقبات تكبح هذا التوجه في 
 .طواته بداية خ

 ويتبين من خالل تجارب العديد مـن الـدول          ، اإللكترونيةخدمات  مدى تهيؤ مقومات وشروط إدخال تطبيقات ال       
 الحكومة يستند على جملة مـن الـشروط          إلى  ن الوصول أ اإللكترونيةالتي حققت نجاحات ملموسة في مجال الحكومة        

 بنيـة    ، تـوفر   لكترونـي اإللبيئة العمل    مالئمة   يين وتشريعات  قوان دارية حكومية حديثة ومرنة ،    إنظم   : االساسية ومنها 
قدرات الموارد البشرية في مستوى مناسب من التطور في   بين السكان ،استخدام الحاسوبتساع إ، سعة اجيدة وواتصالية 

ئط وجود نظم مالية ونقدية وخدمات مصرفية تـستجيب لتحقيـق اإلجـراءات والمعـامالت بالوسـا                 ، مجال المعلومات 
   . ساسية وال يمكن القفز عليها أد َع ومثل هذه المقومات تُ ،اإللكترونية

جتمع وتحـسين   األولويات التي تسهم بقدر أكبر في تسريع عجلة التنمية ورفع مستوى االستفادة من موارد الم                 
 فرصة للـدفع بعجلـة      ةاإللكترونيقتصادية والحكومة    اإل ن كل عمل تنموي يرتبط بجدواه     أحيث   ،   أسلوب حياة المواطن  

ـ      ا كان كل عمل تنم     المعلومات ، ولمّ   تكنولوجياالتنمية من خالل استخدام      ن ترتيـب   إوي يرتكز على جدواه االقتصادية ف
 اإللكترونيةعلى مهمة تنفيذ الحكومة     يضا  أهذه القاعدة تنطبق    وولويات في مجال التنمية يؤثر على عملية التنمية ككل          األ

ـ    لهذه القاعدة    اً وفق اإللكترونيةولويات تطبيق مجاالت الخدمات     أى  بنتَن تُ أحيث يتطلب    ن موضـوع الحكومـة     إ، ولذا ف
  .ولويات التنمية بشكل عام أنما يتقرر من خالل إجهة و وأينفرد بالقرار فيه فردا  ال اإللكترونية
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 :  في اليمناإللكترونية الحكومة إلى  للوصولساسيةالمهمات األ
 بما  واخذاً،   اإللكترونيةساسية لتطبيق الخدمات    أ من متطلبات تمهيدية ومقومات      اإللكترونيةه الحكومة    مما تطرح  اًنطالقإ

  تحقيـق البنيـة     إلـى    في اليمن يمكننا ان نحدد مهمات العمل الهادفة        اإللكترونية الحكومة    إلى   تحديات الوصول  تعكسه
 :وذلك في االتي ،  إللكترونيةا الحكومة  إلى لوصولالالزمة ل اإللكترونيةالمعلوماتية 

  .اإللكترونيةوضع وتنفيذ سياسات وخطط تنموية تستهدف تهيئة البيئة   
 . تحسين وتهيئة الهياكل التنظيمية اإلدارية والحكومية 

 .تبسيط وتسهيل اإلجراءات اإلدارية وتحقيق االرتقاء بمستوى اإلدارة بصورة عامة 

االت األنشطة الحكومية وذلك بما يـستجيب لتحقيـق النظـام الـوطني             بناء األنظمة المعلوماتية في مختلف مج      
  .المتكامل للمعلومات

 .تهيئة اإلطار التشريعي والنظم الحقوقية الالزمة 

 . على الخطاإللكترونية الالزمة لتأمين التشغيل المنتظم للتطبيقات تصاليةتهيئة البنية اإل 

  .مات والتكنولوجية المعلوماتيةبناء وتطوير القدرات والمهارات في مجال المعلو 
ستيعاب مقومات   وتحفيزه إل  اإللكترونية الحكومة    إلى نتقالخاص في تحقيق التوجهات وبرامج اإل     إشراك القطاع ال   

 .المشاركة في هذا المجال

 .نشر وتوسيع الوعي الرقمي وتشجيع اقتناء واستخدام الحاسوب في أوساط المواطنين 
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  : اإللكترونيةكومة  الح إلى مراحل الوصول
تتحدد فـي تـسهيل نـشر وتبـادل          اإللكترونية جوهر العمليات التي ينبغي ان تتحقق في مراحل الوصول للحكومة            إن

دارية وهيكلية مؤسسية مالئمة وباالعتماد على انظمة معلوماتية فعالة تؤمن امكانيـة اسـتخدام              إي ظل نظم    المعلومات ف 
 عموم المواطنيين بصورة ميـسرة وبتكـاليف محـدودة        إلى  يصالهاإخدمات الحكومية و   في توفير ال   اإللكترونيةالوسائط  
نجازه إحلية تراعي خصوصية البلد وما تم       طار عملية مر  إيسير في   كترونية  لالن تحقيق الوصول للحكومة ا    إ ذلك ف  وعلى

 :ل تشملعدة مراحعبرذلك  ويتحقق ،اإللكترونيةمن مقومات وبنية تدعم توجهات الوصول للحكومة 
 :المرحلة األولى 

 – التقسيمات اإلداريـة     –األهداف   (  ويشمل ذلك  التحديث اإلداري والهيكلي في مختلف مؤسسات الحكومة       
 التكنولوجيا باستخدام   في التأثير والتأثر   العوامل أساسيه    إذ تُعد هذه   ) المؤسسية  العالقات – ة اإلداري ات االرتباط –المهام  

  .الحديثة وبشكل فعال 
) مجتمع المعلومات ( مجتمع التعامل االلكتروني      إلى  ، حيث يتطلب االنتقال    األطر القانونية والتنظيمية     تهيئة 

المالئمة وتأخذ هذه األطر في االعتبار بواجبات وحقـوق         تهيئة النظم والحقوقية    إنشاء وتهيئة األطر القانونية والتنظيمية      
 قضايا حرية التعبير والخصوصية واألمن وكفالة الثقة والطمأنينة للقيام والتزامات جميع المؤسسات ومختلف االطراف في     

    . جانب اإلجراءات القضائية العادية إلىومن خالل أساليب بديلة لحل المنازعات. اإللكترونيةباألنشطة واالعمال 
ارات والهيئـات   عمال واالنشطة لدى مختلف الـوز     تمتة األ أنظم  دخال  إوبناء األنظمة المعلوماتية المتكاملة      

مـن البـرامج    كبيـر   تطوير عدد   ويشمل ذلك    .في مختلف مجاالت االنشطة الحكومية    واالجهزة والمؤسسات الحكومية و   
مكتبية وتطبيقات وبين نظم أكثر تطوراً إلدارة الوثائق واالرشفة ونظم لمعالجـة              بين أدوات فعالية   تتوزعالتطبيقية التي   

  . ية للجهاتدارالمكونات اإلم اإلدارية داخل  النظ إلىالمباشرة إضافة الخدمات
 :المرحلة الثانية

  .جهزة والمؤسسات الحكوميةلتبادل المعلوماتي الشبكي بين األبناء النظم الشبكية وتحقيق عمليات ا 
  .جهزة والمؤسسات الحكوميةركة بين األ المشتاإللكترونيةتبادل المعلومات المتعلقة بالخدمات  
 :المرحلة الثالثة

ية وتعميم نماذج تحقيق الخـدمات      جهزة والمؤسسات الحكوم   مع شبكات التبادل المعلوماتي لأل     مكين المواطن من التعامل   ت
   .اإللكترونيةكترونية من خالل بوابة الحكومة لالا

 :المرحلة الرابعة
  .اإللكترونيةالتهيئة لتكامل نظم وتطبيقات تقديم الخدمات والمعامالت واإلجراءات الحكومية  
 .  للمواطنين وقطاعات االعمالاإللكترونيةتنفيذ تقديم نماذج الخدمات  

وفي إطار تحقيق هذه المراحل يتطلب العمل على إقامة بوابة الحكومة اإللكترونية والتي سيتسنى من خاللها تحقيـق                      
للتعرف على الخـدمات المقدمـة      عينه  صول على المعلومات التي تُ    حية وتمكين المواطن من ال    عمليات الخدمات اإللكترون  

إلكترونياً وتحقيق التبادل المعلوماتي والتعامل مع الجهات التي تقدم الخدمات اإللكترونية وبالتـالي إجـراء المعـامالت                 
  .المتصلة بالحصول على الخدمات المطلوبة 
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  وماتــي للمعلـهات المركز الوطنـتوُج

  نتقالتهيئة المقدمات الالزمة لإلفي  سهامإلل
  اإللكترونيةة ـومـ الحكإلى 
 المعلوماتية وخصوصاً إقامة شـبكات      التكنولوجيان البدء في تحقيق خطوات منهاجية للتطوير المعتمد على المعلومات و          إ

المعلومات والنظم الوطنية للمعلومات يصبح ضرورياً في هذه المرحلة ، ويستلزم ذلك إتخاذ جملة من التدابير وإجراءات                 
المناسبة والالزمة لتفعيل أداء األنشطة المعلوماتية وتسخير ما يتاح من مقومات وعناصر تمكينية لخلق فائدة حقيقية                العمل  

 المعلوماتية وتطويعها لصالح التنمية والتطويراإلقتصادي واإلجتماعي وضـمن         التكنولوجياوجدوى منشودة لإلستفادة من     
أنشطة ومجاالت العمل المعلوماتي وتأخذ في اإلعتبار ما يمكن اإلفـادة           سهم في تحقيق تطوير مدروس لمختلف       منهجية تُ 

  .اليمنيمنه من  تجارب وإنجازات العديد من البلدان األخرى وإنتهاج أسلوب التطوير الذي يتناسب مع خصوصية الواقع 
  ،  تحمـل المـسؤولية    وهنا يكون من الواجب أن تضطلع الجهات والمؤسسات المختصة بالمعلوماتية بالدور األكبر في             

وتسهم معها جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات واألجهزة المختلفة بغرض تسريع وتيرة العمل وفي تهيئـة مقومـات                 
 وعناصر نجاح التطوير المعلوماتي في مختلف أنشطة ومجاالت عمل الـوزارات واألجهـزة والهيئـات والمؤسـسات                

  .ات وأنظمة المعلوماتستخدام شبكالحكومية ذاتها أو فيما بينها با
ن النهوض بالواقع المعلوماتي من نقطة بناء األساس يستلزم تركيز الجهود           أن المركز الوطني للمعلومات يرى      إف ومن هنا 

قامة البنـى   إواإلمكانات الوطنية إلعطاء مجال المعلومات دفعة االنطالق الرئيسية األولى ، والتي ال تتحقق إال من خالل                 
 تحقيـق الـشروط والمقومـات        إلـى  ية الالزمة لتأمين شروط ومستلزمات التطور المعلوماتي التي تقود        التحتية األساس 

   .اإللكترونيةالمعلوماتية المتعلقة بالتوجه نحو الحكومة 
 فيالمعلومات   تكنولوجيانظم و فادة من    واإل اإللكترونيةامة الحكومة   قإ  نحو ينطلق المركز الوطني للمعلومات في توجهه     و

 الواقع اليمني ومـا     خصوصية :في مقدمتها   والمعطيات  عتبارات   العديد من اإل    من التنموية في البلد  نشطة  مختلف األ  رفد
 لخصوصية الوضـع اليمنـي ذاتـه ،         االفادة من التجارب الناجحة في البلدان االخرى ووفقاً       وولويات ،   أيحكم ذلك من    

ـ  لكترونية ، وفي ضوء إ حكومة  إلىتقالنسس العلمية التي تحكم مسارات اإل    األ  إلى ضافةباإل ن إمجمل هذه المعطيـات ف
أولويات ت  حدد حيث ت  داء هذه المهمة  أسهام به في     اإل  له مكنختصاصاته والدور الذي يُ   إتوجهات المركز تتحدد من خالل      

  : لنواحي التالية ولويات لتنفيذ المهام في اور هذه األ ، وتتبللبي متطلبات المرحلة الراهنةمحاور عمله وأنشطته لتُ
 في رفع وتحسين سهاموالتي من شأنها اإل) تمتةالبرمجيات وتطبيقات األ(علوماتية نشطة الم األتكنولوجياتطوير نظم و •

 .داءكفاءة وفعالية األ
 .ها نتاجع أنشطة إساليب دراسة وتحليل المعلومات وتوسيأ وتطوير المعلوماتيتنمية المحتوى  •
 :األنشطة المخصصة  لتطوير خدمات المعلومات لمختلف فئات المستفيدين ومن خاللالتوسع في تنفيذ المهام و •
o وتطوير النظم الشبكية لنشر وتبادل المعلومات وتسهيل وصول  ،تطوير نظم وخدمات التزويد المعلوماتي 

  .اإللكترونيةليها من خالل الوسائل المختلفة بما في ذلك الوسائل إالمستفيدين 
o يع الخدمات المقدمة للمستفيدينشورة الفنية في المجاالت المعلوماتية وتطوير وتوستقديم خدمات الم. 
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بكي على الصعيد المحلي وتحقيق نية األساسية لتحقيق التبادل المعلوماتي الشستكمال الُبتحقيق خطوات إيجابية وإ •
  .ة والدوليةتاح بواسطة شبكات المعلومات اإلقليميستفادة من المحتوى المعلوماتي الذي ُياإل

مكن من تحقيق خطـوات أساسـية       سوف تُ هات عمل المركز الوطني للمعلومات في هذه المرحلة         ن توجُ إوعلى ما تقدم ف   
 تحقيقهـا ضـمن      إلـى   وخاصة من خالل المهمات االساسية التي يسعى المركز        اإللكترونيةوهامة للتحول نحو الحكومة     

   :أولويات عمله
نتقـال للحكومـة    ال المعلوماتية وتهيئـة مقـدمات اإل      د منهجية منسقة لتطوير مج    صياغة رؤية وطنية موحدة لتحدي     

 .ستراتيجية الوطنية للمعلومات من خالل اإلاإللكترونية

إقامة بنية تحتية معلوماتية من خالل تنفيذ مشروع الشبكة الوطنية للمعلومات وبنـاء النظـام الـوطني المتكامـل                    
 .للمعلومات

  .اتها المختلفة في بناء أنظمة تبادل وإنتاج ونشر المعلومات وإقامة وحدات المعلومات لديهادعم أجهزة الدولة ومؤسس 
 .المساهمة في تطوير القدرات والمهارات الفنية والمتخصصة للعاملين في المجال المعلوماتي 

  .تهيئة النظام التشريعي والقانوني في المجال المعلوماتي 
لهيكلية الالزمة لتهيئـة     أولوية خاصة لتبني تنفيذ عدد من المشروعات االساسية وا          أعطى المركز الوطني للمعلومات    لقد

نتقـال  د المقدمات الحقيقيـة والعمليـة لإل      نطالق في تطوير متدرج للعمل المعلوماتي الوطني والتي تُع        سس اإل أمقومات و 
  :ن في االتي أ الشذا بهتتحدد مشروعات المركز القائمة ، واإللكترونيةلي تطبيقات الحكومة إالمستقبلي 

  .ستراتيجية الوطنية للمعلوماتاإل -١
 . وشبكة المعلومات الحكوميةالشبكة الوطنية للمعلومات -٢
 

  :ستراتيجية الوطنية للمعلومات اإل: أوالً 
تى من  بشكل خاص اليتأاإللكترونيةحكومة و التوجه نحو تحقيق الوير المجال المعلوماتي بشكل عام أن التوجه نحو تطإ
ة وطنية تحدد ستراتيجي ولذا فإن العديد من بلدان العالم إتجهت إلمتالك رؤية إ،الل تبني مشروعات مرتبكة ومتداخلة خ

جتماعي ويتسق مع توجهاتها قتصادي واإلعلوماتي بما يتوافق مع واقعها اإلولويات تطوير المجال الممن خاللها منهجية وأ
  .التنموية 
نية معلوماتية متطورة ومواكبة للتغيرات عتماد على ُبفإن اإلمحلي وما يتسم به من تحديات طبيعة واقعنا ال  إلىوبالنظر

 هامة ومتطلب أساسي للدفع بالتنمية الشاملة خاصة مع األهمية المتزايدة التي بات يمثلها قطاع العالمية يمثل ركيزةً
راتيجية وطنية للمعلومات تستجيب لمتطلبات التنمية  إستمتالكوإتزايدت الحاجة لوضع  من ذلك فقد نطالقاً وإ،المعلومات 

كز الوطني للمعلومات ولذلك فقد تبنى المر ، وتكنولوجياتهاالشاملة وتواكب التطورات العالمية الجارية في حقل المعلومات
 :منطلقاً في ذلك من المقتضيات واالعتبارات األساسية التاليةستراتيجية وطنية للمعلومات إمهمة إعداد 

مثل رؤية وطنية لما ينبغي أن تكون عليه المعلوماتية في منظور زمني محدد وهي اإلستراتيجية الوطنية للمعلومات تُ  -١
  .لذلك تعد شرطاً جوهرياً لبناء النظام الوطني المتكامل للمعلومات
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ية وعلى نحو يتوافق يستجيب ألولويات التنمو، وجود إستراتيجية وطنية للمعلومات يؤمن تطور المعلوماتية باتجاه   -٢
  .اإللكترونيةنتاجية والخدمية والتحول نحو الحكومة تمتة األعمال واألنشطة اإلالتوجهات المعاصرة ألمع 
ستخدام إإنتاج وتبادل وعتماد على رؤى واضحة في تحديد أولويات راتيجية الوطنية للمعلومات من اإلن اإلستمكِّتُ  -٣

حول دون تشتت مجال المعلوماتي وَيال أنشطة مختلف الجهات في ْدِحَونظم وُيلذي ُيشكل اإلطار اكما أنها تُ، المعلومات 
  .جهودها وبعثرة إمكاناتها وربما تعارض أهدافها في هذا المجال

هيئ اإلستراتيجية الوطنية للمعلومات إمكانية تنسيق واستيعاب خطط وبرامج تطوير المجال المعلوماتي ضمن تُ  -٤
  .التنمية بشكل عاماإلطار المتكامل لخطط 

تتيح اإلستراتيجية الوطنية للمعلومات تحقيق االنسجام والتناسق في تطوير القطاع المعلوماتي مع تطوير القطاعات   -٥
  . تكامل وتناسق التطور القطاعي إلى وتأمين التفاعل والتأثير المتبادل فيما بينها وبما يؤدي ،األخرى

ستفادة من المنجزات المتسارعة  واإل ،ي والتفاعل مع عصر المعلوماتتهيئة وبناء المقومات الالزمة للتعاط  -٦
 على أساسها خطط مرحلية تُبنىتباع إستراتيجية واضحة في المجال المعلوماتي التكنولوجيا المعلومات يشترط وضع و

 . الهاملتطوير هذا المجال
للمعلومات أولوية خاصة لمهمـة وضـع وإعـداد         عطى المركز الوطني     االعتبارات األساسية فقد أ    وانطالقاً من هذه      

شـراك مختلـف   تم فيها إستراتيجية من خالل مراحل عمل متعددة      جية وطنية للمعلومات وتم فعلياً إنجاز وثيقة اإل       استراتي
 مـن االستعانة بخبـرات استـشارية      وسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ،        ؤالجهات الحكومية وممثلين لم   

  .في مرحلة المناقشة النهائية حالياً الوثيقة ْدَعوتُمحلية ، ال  جانب الخبرات إلىقليمية معنيةلية وإمنظمات دو
ـ      ستراتيجية الوطن ومما الشك فيه بأن وثيقة اإل           ات وتوجهـات لمـستقبل تطـور       ية للمعلومات بما تتضمنه من سياس

 الخدمات  ل تطبيقات ادخ التطوير المنشود والذي يمهد إل     اتالمعلوماتية تنطوي على قدر كبير من الوضوح في تحديد أولوي         
 .  اإللكترونية الحكومة  إلىنتقال الحقاً واإلاإللكترونية

  
  : وشبكة المعلومات الحكوميةوماتالشبكة الوطنية للمعل: ثانياً

ة علمية وفنية وتنظيمية    التي يسعى المركز الوطني للمعلومات إلقامتها تمثل منظوم       ) NIN(إن الشبكة الوطنية للمعلومات     
واسترجاع ونقل وتبـادل  البيانـات والمعلومـات علـى            حقيق عمليات جمع ومعالجة وتخزين     وذلك بغرض ت   ،متكاملة  

خصصة فـي   يتم تشغيل مجموعة  كبيرة من أنظمة وشبكات المعلومات المت         سالمستوى الوطني ، ومن خالل هذه الشبكة        
ر مجاالت  األنـشطة ، حيـث        الدولة  ومؤسساتها  وتقسيماتها  اإلدارية  وسائ        أجهزة    كافة هيئات السلطة وفي مختلف      

ستطاعة كافة هذه الجهات أن تترابط وتتخاطب مع بعضها البعض عن طريق نظم وتطبيقات إلكترونية وشبكات                اسيكون ب 
  . وتشغيل نظام معلومات وطنيق يوفر اآللية  الالزمة إلدارة  وفي نسيةحاسوب
سهم في معالجة اإلختالالت القائمة في واقع أنشطة العمل المعلومـاتي           شروع الشبكة الوطنية للمعلومات سيُ     تنفيذ م  نأكما  

 المعلوماتية بشكل فاعل في كافـة       التكنولوجياوميزات نوعية في إدماج المعلومات      وسيعمل على تحقيق مكاسب كبيرة وم     
ستتيح الـشبكة  كما  ، لكترونيةإالمالئم للعمل في بيئة مناخ ال وخلق  ،  وتحسين أساليب األداء    ، مجاالت األعمال واألنشطة  
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نتقـال نحـو الحكومـة       على المستوى الوطني والتمهيد لإل     هداف الالزمة لتطوير العمل المعلوماتي    تحقيق العديد من األ   
  :تي من خالل اآل وذلك اإللكترونية

Θ   دى مختلف الجهات ، وتنظيم وتوحيد جهـود        ستخدام المعلومات ل  اي إنتاج وإدارة وتبادل و    مالمسة األولويات ف
ومبادرات وأنشطة مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات واألجهزة والمحافظات في المجال المعلوماتي من خالل إيجاد              
القنوات المناسبة التي تؤطر هذه الجهود وبالتالي تركيز اإلمكانات والموارد ضمن مسار واحد من األهداف والتي تحقـق                  

  . مختلف األطرافتطلعات
Θ                تطوير إدارة مختلف األنشطة المعلوماتية على المستوى الوطني وتأمين مصادر المعلومات وضـمان توفرهـا

وحسن إستخدامها لمصلحة المجتمع ، وتحسين أداء كافة األجهزة والمؤسسات والوزارات والهيئـات وتنـشيط مجـاالت         
  .اإلنتاج والخدمات في مختلف القطاعات

Θ    وضمان تـوفير وتطـوير       ، المعلومات المناسبة والكافية لصناعة القرار على مختلف المستويات       ضمان توفير 
  . في عملية التنميةعلوماتية لمختلف األطراف المشاركةالخدمات الم

Θ           ت وتنظـيم خزنهـا     تطوير أنظمة معلومات قطاعية وفرعية كأوعية متكاملة لتجميع وتحديث البيانات والمعلوما
 وتسهيل إجراءات البحث عنها والوصول إليها وسرعة إنـسيابها وتـداولها مـع               ، ستمرار توفيرها ا اإلحتياطي وضمان 

  .المستفيدين المحتملين منها
Θ  المعلومات لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامةتكنولوجياتنمية موارد بشرية قادرة على التعامل مع تطبيقات . 

Θ      ستثمارها في التنمية الشاملة ورفع مستوى معيـشة        االمعلومات و  تكنولوجياإستيعاب وتوطين إنجازات تطبيقات
  .المواطن اليمني

Θ  ُاإللكترونيـة نية األساسية والجوهرية لبناء وتشغيل نظام وطنـي متكامـل للمعلومـات والتطبيقـات               إيجاد الب 
  .المتخصصة

رها واحدة من أهم الروافد المـساندة       عتبااوى الدولي وتزايد الحاجة إليها ب     ومع ارتفاع قيمة خدمات المعلومات على المست      
 نظمسلوب المُ داة واأل  ستمثل األ   الشبكة الوطنية للمعلومات   فإنلجهود التنمية على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية ،         

  . اإلفادة من خدماتها على المستوى الوطنيوتعميمللمشاركة في موارد المعلومات 
سهم بصورة مباشـرة فـي تحقيـق البنيـة          ليها سوف تُ  إشار  هداف المُ ات من منطلق األ   ة الوطنية للمعلوم  قامة الشبك إإن  

 من خالل النتائج    اإللكترونيةنضاج هذه البيئة    إ وسوف توفر شروط     اإللكترونية الحكومة    إلى نتقال المالئمة لإل  اإللكترونية
   :اصة في النواحي التاليةدارة وتشغيل الشبكة الوطنية للمعلومات وخإوائد التي ستتحقق في سياق والف
Θ     وتدعيم البنية األساسية فـي العديـد مـن           ،  المعلوماتية التكنولوجياتتطوير الخصائص األساسية للمعلومات و 

  .المجاالت الحيوية للتنمية الشاملة 
Θ  قتصادية في ذات الوقتاثر كفاءة و مصادر المعلومات بشكل أك إلىتوفير التسهيالت الالزمة للوصول المباشر.  
Θ   باعتباره أحد العناصر االساسـية التـي تعـزز نجاحـات الحكومـة             قتصاد السوق   إ  إلى مساندة عملية التحول

  .اإللكترونية
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Θ     النظم المعلوماتية الشبكية الالزمة لدعم متطلبات تحقيـق          وتهيئة  ،  متناسق  بشكل للمعلوماتتطوير البنية التحتية 
  .لكترونيةاإل الحكومة  إلى واالنتقالاإللكترونيةالخدمات 

Θ تحسين األداء اإلداري بتقييس التعامل مع المعلومات وتوثيقها وتبادلها.  
Θ      بما يـساعد علـى تـأمين الخـصوصية وسـالمة التعـامالت             تحسين القدرات األمنية لنظم المعلومات المغلقة 

   .اإللكترونية
Θ        لموارد البشرية والمالية ، والبنية ضمان دعم الدولة المستمر لمكونات بنية النظام الوطني للمعلومات بما في ذلك ا

 .األساسية ، واإلجراءات المؤسسية ، وكذلك أشكال التعاون بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية

 في توفير قدر كبير من مقومات أساسين مشروع الشبكة الوطنية للمعلومات سيسهم بشكل إ: ومما سبق يمكن القول
   .اإللكترونية للتحول نحو الحكومة اإللكترونيةيجاد البيئة إ الرقمي والتمكين الالزمة للتحول نحو العمل

  
    المركز الوطني للمعلوماتعمال أطارزة في إنَجالُمساسية الخطوات األ

   اإللكترونيةئة مقومات التحول نحو الحكومة ته في تهياسهامإضمن و
وتطوير نظام وطني متكامل للمعلومات ، يشتمل على هداف المركز الوطني للمعلومات في مجال بناء وإدارة أارتباطاً ب

ن إف. شبكة وطنية متكاملة للمعلوماتمجموعة واسعة من أنظمة المعلومات القطاعية والفرعية ، وترتبط كافة وحداته ب
نضاج إتجاه إية التي تدعم التطور بساس لجملة من المهام األعمالهأولوية خاصة في أعطى أالمركز الوطني للمعلومات قد 

ة وقد تركزت نيلكتروة اإلساسية للتحول نحو الحكومأ كمقدمة اإللكترونيةدخال الخدمات إة وتهيئة شروط نيلكتروالبيئة اإل
   :ولويات في المجاالت الرئيسة التاليةهذه األ

 على ناًء صانعي القرار من اتخاذ القرارات بطرق سليمة وبين وتمك ،توفير المعلومات الالزمة لدعم صناعة القرار •
 .معطيات معلوماتية دقيقة وكافية

نظمة المعلوماتية التي تساعد على تطوير نظم اإلدارة وتحديث أساليب العمل في كافة األالتوسع في إدخال  •
جل تطوير آليات العمل المؤسسي وتحسين أداء الحكومة في أ مجاالت أنشطة الدولة ، وذلك من القطاعات وفي مختلف

 .اإللكترونيةنتقال التدريجي نحو تطبيقات اإلدارة دماتها للمواطنين وتمكينها من اإلتقديم خالقيام بوظائفها و
 داخل ستخدام أنظمة التبادل المعلوماتي الشبكي وذلك بهدف تسهيل انتقال وتبادل ونشر المعلومات سواًءاتعميم  •

 .األجهزة والمؤسسات أو فيما بينها وكذلك مع عامة المواطنين أيضاً
 والتعرف على  ،عيقة للتطورسة العميقة للمشكالت الُمرايقة والكافية والتي تمكن من الدر المعلومات الدقتوفي •

 في مختلف مجاالت التنمية وبالتالي وضع السياسات حةِْل وتحديد األولويات الُم ،اإلمكانات والفرص والموارد المتاحة
 . من الفعالية كاٍفقدٍر ومتابعة تنفيذها ب ،والخطط والبرامج بتوجهات سليمة

توسيع المشاركة في نشر وتبادل المعلومات من خالل شبكات المعلومات العالمية ، وفي نفس الوقت االستفادة من  •
 المعلومات والمعارف والثقافات والخبرات المتاحة لدى الشعوب األخرى في  إلىهذه الشبكات لتسهيل وصول المواطنين

 .مختلف بلدان العالم
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لمعلومات المتكاملة التي تساعد المستثمرين في التعرف على نظم االستثمار واكتشاف المجاالت والفرص توفير ا •
 .االستثمارية المتاحة ودارسة الجدوى االقتصادية للمشروعات التي يرغبون في إقامتها

ت والمراجع التي دعم وتشجيع اإلنتاج العلمي والمعرفي ومساعدة الباحثين والدارسين في الحصول على المعلوما •
 .يحتاجون إليها للقيام بأعمال البحوث والدراسات في مختلف المجاالت النظرية والتطبيقية

 القيام ببناء قاعدة واسعة من أنظمة من خالل مختلف األجهزة والمؤسسات وقطاعات األعمال  دعماإلسهام في •
 .ليات اقتصاد السوقآلحرية االقتصادية و القائم على ادالمعلومات المرتبطة بتلبية متطلبات بناء االقتصا

اإلسهام في توسيع مجاالت األنشطة المعلوماتية والتوسع في إدخال واستخدام تكنولوجيا المعلومات وبالتالي  •
 المعرفة وإيجاد أنشطة جديدة تسهم في زيادة فرص العمل وخلق مصادر جديدة إضافية قتصادإتدعيم التوجه نحو بناء 

 .وتحسين مستويات الدخللتنمية الموارد 
ستفادة من  واإل ،تنمية القدرات البشرية وتطوير المهارات والمعارف التخصصية في المجال المعلوماتي •

 .تكنولوجيا المعلومات في إتباع أفضل أساليب التأهيل النظري والتطبيقي
لوعي بأهمية المعلومات ومزايا نشر وتعميم الوعي المعلوماتي ، وتحفيز االهتمام بمجال المعلوماتية ، وتوسيع ا •

 وتحسين مستوى الخدمات وبالتالي  ،تكنولوجيا المعلومات في تطوير اإلدارة وزيادة فعالية أداء الفرد ورفع كفاءة اإلنتاج
 .إحداث تطور شامل في مستوى معيشة المواطنين عموماً

وحيد هذه الجهود من خالل رؤية وطنية تنسيق وتنظيم الجهود التي تسهم في بناء وتطوير المجال المعلوماتي وت •
  .موحدة ومتكاملة

 ودعم التوجهات نحو اقامة التوجهات الرئيسية لبناء وتطوير المجال المعلوماتي ولويات وانسجاماً مع األوتحقيقاً لتلك 
  :ا في التالي ههمأالتي تتمثل و فقد تم خالل الفترة الماضية إنجاز العديد من الخطوات العملية اإللكترونيةالحكومة 

بناء العديد من قواعد البيانات وأنظمة المعلومات واستخدامها في عمليات جمع ومعالجة وحفظ واسترجاع البيانات  •
 . والمعلومات وذلك في مختلف قطاعات وفروع المعلومات

 ،طار المركزإضمن ء في تطبيقها  والبدداريةجراءات اإلل المعلوماتية ونظم اإلعماسهام في بناء نظم أتمتة األاإل •
  .ويشكل ذلك المقدمة لبناء النماذج الالزمة لدعم أتمتة النظم واالجراءات االدارية في مختلف االجهزة والمؤسسات

 آلية منتظمة وثابتة لتدفق البيانات والمعلومات عبر مصادرها المختلفة يتم فيها استخدام مختلف  وتطبيقبناء •
.... )  المباشر ، اإلنترنت ، البريد اإللكتروني ، الهاتف ، الفاكس ، البريد العاديالربط الشبكي( وسائل جمع المعلومات

 العمل وإضافة ةعلومات كما يتم تحديث وتطوير آلي لنوع مصادر الماًند هذه اآللية على محاور عمل وفقحيث تست
 .المصادر الجديدة بشكل منتظم 

ل مختلف مجاالت وحقول المعلومات والمعارف  بصورة متواصلة ويشميتنامىتكوين مخزون معلوماتي  •
 لنظام تصنيف معلوماتي خاص بالمركز يرتكز على معايير التصنيف الدولية ، وتنظيم هذا الرصيد وفقاًاإلنسانية 

ومات من  وتوليد المعلوإعادة إنتاجواإلقليمية ، كما يتم بشكل منتظم إعادة تقييم وتطوير الرصيد المعلوماتي للمركز ، 
 .  للمركزي المحتوى المعلومات إلىفا التي تضستخالصات والمؤشرات والتحليالتل إعداد اإلخال
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 من مجاالت العمل مستوياتإقامة أنظمة شبكية لمعالجة وحفظ البيانات والمعلومات وتبادلها إلكترونياً وهناك ثالثة  •
تصال عن طريق نظام اإل ليهاإتي يتم الوصول  والالشبكة المحلية( الشبكة الداخلية تشمل الشبكي التي يطبقها المركز

العمل من خالل شبكة اإلنترنت و ،المقدمة األولى لبناء الشبكة الوطنية للمعلومات ها  ، ويمكن اعتبار)الشبكي اإللكتروني
وقد أصبح هذا الموقع يمثل مرجعية  ) www.nic.gov.ye( حيث يوجد للمركز موقع خاص على شبكة اإلنترنت

 ما يقدمه الموقع من معلومات للمستفيدين من خارج اليمن حيث يعتمد  إلىإضافة أساسية وشاملة حول اليمن معلوماتية
  .المركز نشر المعلومات باللغتين العربية واإلنجليزية في هذا الموقع

تطلباتهم تطبيق نظام خاص بالتزويد المعلوماتي االنتقائي لصانعي القرار واعتماد آليات عمل مناسبة لإليفاء بم •
 . ومنتظممن المعلومات بشكل دوري

لتزويد المعلوماتي يتم بموجبه تلقي طلبات المستفيدين الباحثين عن ا  لخدماتوضع وتطبيق نظام شامل  •
المعلومات وتزويدهم بالمعلومات التي يحتاجون إليها ، وتنفيذ عمليات التزويد وفقاً لهذا النظام سواء عن طريق نظام البث 

أو عن طريق اإلتصال  أو عن طريق التزويد المباشر )نترنتمحلية ، موقع المركز على شبكة اإللشبكة الا (الشبكي
  .لكترونياإل
بناء قواعد بيانات وأنظمة معلومات لبعض األجهزة والهيئات الحكومية وتقديم المشورات اإلسهام بتقديم خدمات  •

ف تمكينها من تنظيم وتطوير أعمالها في المجال المعلوماتي والدعم الفني لمساعدة العديد من الجهات الحكومية بهد
  . تلك األعمال إلى المعلومات الحديثةتكنولوجياوإدخال 

للعاملين في المركز وكذا العاملين في مؤسسات وأجهزة الدولة تطبيق نظام للتأهيل وإعداد المهارات الفنية  •
  .في مجال الحواسيب وأنظمة المعلومات وقد تم في هذا المجال تأهيل إعداد كبيره المختلفة ،

 تتناول مؤشرات المتغيرات االقتصادية والمالية والنقدية  باللغتين العربية واإلنجليزيةإصدار نشرة اقتصادية شهرية •
  إلىفي المؤسسات واألجهزة وهيئات الدولة المختلفة إضافة على المستويات القيادية  هذه النشرةبصورة شهرية وتعمم

 جانب ذلك يقوم إلى  و، لمنظمات والهيئات الدولية العاملة في اليمن وكذا سفارات البلدان المختلفة في اليمنمكاتب ا
نترنت بغرض إتاحتها للمستفيدين من خالل موقع المركز على شبكة اإلالمركز بنشر األعداد الدورية من هذه النشرة 

 .والمهتمين بشكل عام
 .اإللكترونية نظام المكتبة  إلىكمقدمة لإلنتقالبحاث والدراسات والكتب والمؤلفات ي لألشر اإللكترونالقيام بعمليات الن •
 برامج  إلىضافةهيلية وعقد لقاءات وورش عمل باإلأ برامج تسهام في نشر وتعميم الثقافة الرقمية من خالل تنظيماإل •

  .علوماتي عموماًنشطة العمل المأآلية عمل المؤسسات المعلوماتية والتطوير المعرفي بشأن 
عد ينطالق بمجال المعلوماتية من نقطة البداية  المرحلة األولى والتي تم فيها اإلإن تحقيق هذه المهام في ظل معطيات   

  . في مرحلة الحقةاإللكترونية الحكومة  إلىنتقاللواقعية لتوفير مقومات اإلفي سياق التهيئة اخطوة بالغة األهمية 
ساسية المطروحة في توجهات المركز لدعم التوجه نحو الحكومة  بأن تحقيق المهام األورة للتأكيدوهنا نجد ضر

 عن القفز فوق خصوصية  بعيداًاإللكترونية الحكومة  إلىمر البدء بها للوصول يمثل ضرورة حيوية يتطلب األاإللكترونية
   .ق مقدرة الواقع لتقبلها أو التعجل قي تبني مهمات التتصل مباشرة بأولويات التنمية وتكون فوالواقع
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تمكن من تجاوز الكثير من الصعوبات التي برزت قد من منطلق هذه الرؤية الموضوعية والمتوازنة ن المركز ووإذا كا
أن قيام المركز الوطني للمعلومات وما أحرزه من نجاحات وتطورات في بما ال شك فيه ، فمخالل الفترة الماضية 

ثقة كبيرة  المركز ه نحو المشروعات المعلوماتية اإلستراتيجية على المستوى الوطني يمنحأنشطته المعلوماتية وانتقال
علمية  تكنولوجيا بناء قاعدة العمل من أجلبإمكانية تجاوز مختلف الصعوبات التي تبرز في هذا المجال ومواصلة 

اكبة التطورات الجارية في عالم مكن اليمن من مو وإقامة قطاع معلوماتي متطور ُي ،ومؤسسية راسخة للمعلوماتية
 بها ى ظيح ذلك فعالً ومدى تسارع خطوات تحقيقه سيظل متوقف على المكانة التي  إلى على أن الوصول.المعلومات 

  .التنمية عموماًوتوجهات التطوير وبناء المجال المعلوماتي ضمن أولويات لمهمات المركز وما يضطلع به من 


