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مراحل تنفيذ المشروع  اقرار المشروع التحضير للمشروع

.  مقتضيات المشروع    

.  اهداف المشروع    

 مزايا المشروع  

. قرار رئيس مجلس الوزراء  

.  اقرار الخطة السنوية للدولة     

. التمهيد واإلعداد للبدء بتنفيذ المشروع

.دراسة وتقييم الواقع المعلوماتي الراهن

سياسات  ة ال ة لوثيق صيغة االولي داد ال  إع
.واالستراتيجيات الوطنية للمعلومات 

سياسات   ة ال رار وثيق شة وإق  مناق
.واالستراتجيات الوطنية للمعلومات 

ذ    ة لتنفي رامج الزمني صفوفات والب  وضع الم
ة   تراتيجيات الوطني سياسات واالس ال

.للمعلومات

ية لبناء المجال المعلوماتي خالل      ستراتيجية الوطنية للمعلومات تمثل رؤية  للسياسات والتوجهات الوطن        إل  ا
ذ             ة      منظور زمني محدد بما يؤمن تعبئة الطاقات واإلمكانيات المتاحة في ه ا المجال واستخدامها بصورة فعال

. لمعلومات واالستفادة منها  الى ا متساوية للوصولالكل  افراد ومؤسسات المجتمع فرصوعلى نحو يتيح 
مفهوم 

اإلستراتيجية
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مقتضيات وضع  
اإلستراتيجية الوطنية     

للمعلومات 

تحدد األولويات في المجال المعلوماتي وتمثل           سياسات وتوجهات واضحة       الحاجة  لوجود   
. المجال وتحول دون تشتت وبعثرة االمكانات              هذا  االطار المنظم ألنشطة 

. يجية واضحة       التعاطي والتفاعل االيجابي مع عصر المعلومات برؤى علمية واسترات                

    ال المعلوماتي   تعبئة وتنظيم استخدام الطاقات والموارد وتوجيهها لبناء وتطوير المج                   
. وفقا ألهداف محددة ومتناسقة     

الشاملةتنسيق بناء وتطوير المجال المعلوماتي بما ينسجم مع توجهات التنمية                   

التحضير 
للمشروع  

. مقتضيات المشروع   
.  اهداف المشروع   
 مزايا المشروع    
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  أهداف      
مشروع

اإلستراتيجية

طور  امتالك وثيقة وطنية تحدد السياسات واالستراتيجيات التي توجه مسار ت                 
. المجال المعلوماتي في اليمن       

اعدة  تكريس المنهجية العلمية في بناء وتطوير المجال المعلوماتي وإرساء ق          
. وأساليب العمل بحسب االهداف في هذا المجال          

لي توحيد     تكوين فهم مشترك بشأن اولويات التنمية في المجال المعلوماتي وبالتا               
وتامين   الجهود بهدف تعبئة الطاقات والموارد الالزمة لتحقيق هذه االولويات            

  . استخدامها بصورة فعالة    

قة  توسيع قاعدة المشارآة في وضع السياسات وتحديد االستراتيجيات المتعل             
  . بجوانب التطور االساسية في المجال المعلوماتي          

ت اآساب المشارآة بعدا اعمق وفعالية اآبر من خالل نشر وتعميم السياسا           
والتوجهات الوطنية لبناء وتطوير مجال المعلومات وتوفير اطار مرجعي               

لتقييم مستوى االيفاء بااللتزامات التنموية في هذا المجال                

. توسيع الوعي المعلوماتي في اوساط المجتمع            

التحضير للمشروع 
.مقتضيات المشروع 

. اهداف المشروع     
 مزايا المشروع 
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بناء وتطوير المجال       التنمية الشاملة  
المعلوماتي

 تطور المجتمع

تحقيق المزايا خالل مراحل      
التنفيذ الفعلي لالستراتيجية      

مهمات المرحلية المحددة   سهولة تحديد مكانة اولويات المعلوماتية في اطار التنمية من خالل ال          
.التي تتضمنها االستراتيجية 

ة ة االخرى مع قطاع المعلوماتي رؤى لاللتزامات القطاعي امين وضوح ال سجام  ت يح ان ا يت  بم
.تطور متناسق يحدد االهداف الكلية للمجتمع في المجال المعلوماتي 

.مساندة خطط اإلدارة طويلة المدى وتوفير إمكانيات تنفيذها 
.  مجتمع المعلومات نحوتنظيم وتوجيه الجهود واإلمكانيات الوطنية  للتطور  
. وحمايتها وتشجيع انتاج وتداول واستخدام المعلوماتتنظيم ادارة المعلومات  

ية           ات االساس و االولوي اون نح يد التع ي ترش ا ف د عليه ة يعتم وفر مرجعي ال  ت وير المج لتط
 .المعلوماتي

 . العالمية في هذا المجال تنسيق تطور المعلوماتية مع التوجهات المعلوماتية 

أهم مزایا وجود استراتيجية وطنية للمعلومات      
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التمهيد واإلعداد للبدء بتنفيذ    
المشروع 

دراسة وتقييم الواقع     
المعلوماتي الراهن    

مراحل تنفيذ المشروع     

اعداد الصيغة االولية لوثيقة      
السياســــات واإلستراتيجيات           

الوطنية للمعلومات      

مناقشة وإقرار وثيقة    
السياسات واالستراتجيات       

الوطنية للمعلومات      

وضع المصفوفات والبرامج       
الزمنية لتنفيذ السياسات        
واالستراتيجيات الوطنية    

للمعلومات     

المرحلة االولى       

تحضير المعلومات   
المرجعية  

إعداد إطار العمل 
للمشروع 

تهيئة المستلزمات     
للبدء بإجراءات   

العمل 

تم تنفيذ مهام العمل في هذه المرحلة وعلى اساس             
ذلك تم االنتقال الى المرحلة التالية         

تم تنفيذ مهام العمل في هذه المرحلة وعلى اساس             
ذلك تم االنتقال الى المرحلة التالية         

جمع معلومات  
واإلطالع  أولية   
 تجارب لبلدان   على

أخرى 

إستشارات 

إعداد االطار 
 العام للمشروع    

  إعداد خطة العمل 
  للمشروع 

 تهيئة المستلزمات     
المادية للبدء  

بالتنفيذ   

تشكيل لجان     
وفرق العمل   

  االساسية 
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التمهيد واإلعداد للبدء بتنفيذ    
المشروع 

دراسة وتقييم الواقع     
المعلوماتي الراهن    

مراحل تنفيذ المشروع     

اعداد الصيغة االولية لوثيقة      
السياســــات واإلستراتيجيات           

الوطنية للمعلومات      

مناقشة وإقرار وثيقة    
السياسات واإلستراتجيات       

الوطنية للمعلومات      

وضع المصفوفات والبرامج       
الزمنية لتنفيذ السياسات        
واإلستراتيجيات الوطنية    

للمعلومات     

المرحلة الثانية      

االعداد لعملية 
تقييم نتائج المسح   تنفيذ المسح  الميدانيمسح ال

تم تنفيذ المسح الميداني وإنجاز  وثيقة تقييم       
الواقع المعلوماتي الراهن وعلى اساس ذلك             

تم االنتقال الى المرحلة التالية        

تم تنفيذ المسح الميداني وإنجاز  وثيقة تقييم       
الواقع المعلوماتي الراهن وعلى اساس ذلك             

تم االنتقال الى المرحلة التالية        

اعداد استمارات  
 وتحديد  االستبيان 

العينة 

اعداد دليل  
المسح

النزول الميداني  
للوحدات  
المستهدفة 

جمع وتجهيز  
بيانات     

المسوحات  

  آللياالدخال ا
ومعالجة بيانات      

المسح

تحليل البيانات     

تشكيل وتدريب    
فرق العمل 

عداد وثيقة تقييم     إ
الواقع ومناقشتها        

  مع الجهات  
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التمهيد واإلعداد للبدء بتنفيذ    
المشروع 

دراسة وتقييم الواقع     
المعلوماتي الراهن    

مراحل تنفيذ المشروع     

اعداد الصيغة االولية لوثيقة      
السياســــات واإلستراتيجيات           

الوطنية للمعلومات      

مناقشة وإقرار وثيقة    
السياسات واإلستراتجيات       

الوطنية للمعلومات      

وضع المصفوفات والبرامج       
الزمنية لتنفيذ السياسات        
واإلستراتيجيات الوطنية    

للمعلومات     

ة الثالثة     لالمرح   
التحضير ألعمال   
الصياغة لوثيقة     

سياسات   ال
  ستراتيجيات  واإل

إعداد الصيغة  
األولية 

تم االنتهاء من اعداد الصياغة االولية للفصول االربعة االولى       
من الوثيقة ويجري استكمال الفصلين المتبقيين والمتمثلين في      

اإلستراتيجيات القطاعية ومصفوفة الية التنفيذ   

تم االنتهاء من اعداد الصياغة االولية للفصول االربعة االولى       
من الوثيقة ويجري استكمال الفصلين المتبقيين والمتمثلين في      

اإلستراتيجيات القطاعية ومصفوفة الية التنفيذ   

تشكيل لجنة   
  الصياغة  

عمل   ال خطة وضع 
وتوزيع المهام    

الواقع المعلوماتي الراهن      

التطورات العالمية الجارية في مجال    
  المعلوماتية وآفاقها المستقبلية       

السياسة الوطنية للمعلومات        
اإلستراتيجية الوطنية   

للمعلومات      
اإلستراتيجيات القطاعية للمعلومات  

مصفوفة آليات تنفيذ       
االستراتيجية  
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 رسمية    مناقشات
  مع  وسعةم و

مؤسسات  وجهات   
حكومية وخاصة  

التمهيد واإلعداد للبدء بتنفيذ    
المشروع 

دراسة وتقييم الواقع     
المعلوماتي الراهن    

مراحل تنفيذ المشروع     

اعداد الصيغة األولية لوثيقة      
السياســــات واالستراتيجيات           

الوطنية للمعلومات      

مناقشة وإقرار وثيقة    
السياسات واالستراتجيات       

الوطنية للمعلومات      

وضع المصفوفات والبرامج       
الزمنية لتنفيذ السياسات        
واإلستراتيجيات الوطنية    

للمعلومات     

المرحلة الرابعة          

مناقشات     
موسعة  
عامة   

وقطاعية  

مؤتمر 
وطني 

 للمعلوماتية     

سيحرص المرآز على اتاحة فرص المشارآة على اوسع قدر ممكن         سيحرص المرآز على اتاحة فرص المشارآة على اوسع قدر ممكن         

المناقشة    
من قبل    
هيئات    
مختصة

اقرار 
  الوثيقة  

مجلس  
الوزراء

اجهزة 
وهيئات     
مختصة

مشارآة  
موسعة  
محلية  
وخارجية
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التمهيد واإلعداد للبدء بتنفيذ    
المشروع 

دراسة وتقييم الواقع     
المعلوماتي الراهن    

مراحل تنفيذ المشروع     

اعداد الصيغة االولية لوثيقة      
السياســــات واإلستراتيجيات           

الوطنية للمعلومات      

مناقشة وإقرار وثيقة    
السياسات واإلستراتجيات       

الوطنية للمعلومات      

وضع المصفوفات والبرامج       
الزمنية لتنفيذ السياسات        
واإلستراتيجيات الوطنية    

للمعلومات     

المرحلة الخامسة        
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مشروعات على      
المستوى الكلي    

مشروعات على      
المستوى القطاعي    

مشروعات على      
المستوى الفرعي   

المراحل الزمنية    



نهایة العرض

عودة إلى البدایة 


