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 ونية في الجمهوریة اليمنيةمشروع الحكومة اإللكترواقع 
 :مقدمة

ى الصفة        وي عل ة يحت ة اإللكتروني ن أن مصطلح الحكوم رغم م ى ال ة"عل إن  "إلكتروني ف

و اإلدارة أو  ذا المصطلح ه وهر ه ةج ة  , االدارة العام ة والتقني رد األتمت يس مج دف ل ا أن اله آم

ل اإلدارة  , لوب عم ي أس ي ف وير حقيق ر وتط ول وتغيي داث تح ا إح ة وإنم دمات , العام ديم الخ وتق

 .العامة الحكومية للمواطنين

خاصة في الدول النامية ومنها الجمهورية اليمنية       بو,وتبرز أهمية تطبيقات الحكومة اإللكترونية      

رًا ا      آما  , في آونها ضرورة ينبغي الشروع في تطبيقها        , ًا يمكن    أن هذه التطبيقات ليست أم ختياري

ه         , ترفيًا يمكن االستغناء عنه      ا خيار الو, التباطؤ في تنفيذه   ى تطبيق ة عل ألن ,وتوفير التكلفة المترتب

ل     ة ألداء العم ات الالزم ات والمعلوم وفير البيان ة لت زة الحكومي ي األجه ة ف ة الرقمي ال التقني إدخ

ة      وتبسيطه وتنفيذه إ   ر شبكة اإلنترنت بدق ًا عب تراتيجيًا من أجل      وسرعة  لكتروني ارًا إس  أصبح خي

ة تطوير الحصو ات الحكومي دمات والمعلوم ى الخ فافية ,ل عل ة بش ع الحكوم واطن م ل الم وتعام

 .1 المواطن في صنع القرارة مشارآتعزيزو,والتقليل من الوساطة والمحسوبية ,

اول     وفي اليمن تعود    ة إ       بدايات تن ة اإللكتروني ام       موضوع الحكوم ة ع ى نهاي ك  ,م  2001ل وذل

ذا   ا وزارة المواصالت آن دوة نظمته ي ن ود با ,  2كف ت الجه م تتابع روع   ث ة لمش داد وثيق اه إع تج

وزراء        )البرنامج الوطني لتقنية المعلومات   (وتم تسميته     ,الحكومة اإللكترونية    ر مجلس ال  حيث أق

 . م 2002وذلك في نوفمبر ,هذا البرنامج 

 :ورقةهدف ال

مشروع الحكومة تتطرق لبعض المؤشرات التي تعكس الوضع المعلوماتي في اليمن ثم  تتناول الورقة   

واقع على الالضوء مسلطه  ". المعلوماتالبرنامج الوطني لتقنية" الذي ُيطلق عليه ,لكترونية في الجمهورية اليمنية اإل

آما تخلص  .  بقصد تجاوزهاالمشروععلى مكامن القصور ونقاط الضعف في هذا وآذا  هسيروللمشروع الحالي 

 تتعلق بمشروع الحكومة اإللكترونية ومستقبله في الجمهورية اليمنية نهاجية علميةخيرًا إلى تكوين رؤية ومالورقة أ

وتعمل من خالل هذا المشروع على ,لخروج بمجموعة من التوصيات تأخذ في الحسبان خصوصية الواقع اليمني  وا,

                                                 
المنظمة ,المؤتمر السنوي العام السابع لالبداع والتجديد في االدارة,الحكومة االلكترونية الشروع المبكروالخيار, محمد فتحي. د,محمود  - 1

 .109ص , 2006أغسطس31-27, المملكة المغربية, الدار البيضاء, العربية للتنمية االدارية 
 .2ص, 2001 ديسمبر 31-30, صنعاء, وزارة المواصالت," حوتقنية المعلوماتانطالقة يمنية ن" ندوةوثائق — 2



وتنطلق ي هذا الجانب، لعالمية فإآساب عملية التنمية الشاملة طابعًا علميًا عصريًا، يستوعب مضمون التوجهات ا

والوفاء آذلك بأهداف ,ومحاربة الفساد ,على خلفية اعتباره جزئية مهمة في منظومة اإلصالح والتحديث اإلداري 

تصاالت  تؤمنها تكنولوجيا المعلومات واالستفادة القصوى من المميزات التي االضمانو ومقومات الحكم الجيد

 . وتطبيقاتها المختلفة

 :ورقةمنهجية ال

 وتم الرجوع إلى نتائج , يتناسب وطبيعة الورقةًا علميًامنهجالباحث المنهج الوصفي التحليلي  بوصفه عتمد ا   

 آما أعتمد الباحث على التواصل مع  .ورقةفرة والمرتبطة بموضوع الاالبحوث واألدبيات والوثائق األخرى المتو

 .الفعاليات المرتبطة بهذا الجانباألنشطة والمتراآمة من المشارآة في معرفة المعنيين وآذا على ال
 :نقاط البحث

 :يتناول البحث النقاط التالية 

  . لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مؤشراتها الوطنيةالجمهورية اليمنية وأهم  .1

 .مشروع الحكومة اإللكترونية في الجمهورية اليمنية .2

 .  رية اليمنيةالجمهوفي  رؤية مستقبلية لمشروع الحكومة اإللكترونية .3

 .والتوصياتستنتاجات اال .4

 .المراجع .5

 

 

 

 

 :تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتها الوطنية لأهم مؤشرات الجمهوریة اليمنية و:أوًال

 )19.7(ويبلغ عدد سكانها حوالي . تعتبر الجمهورية اليمنية من بين الدول األقل تطورًا 

ه في ديسمبر  تبعًا آلخر إحصاء تم إجراؤ)%3.02(وبمعدل تزايد سكاني سنوي ,مليون نسمة 

متوسط دخل :مثل ,جتماعية فيها تحديات آثيرة وتواجه عملية التنمية االقتصادية واال.  3م2004
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معدل النمو السكاني و, )4%49(ونسبة األمية الكبيرة,الفرد المتدني من الناتج المحلي اإلجمالي 

لى ذلك فأن وإضافة إ. عدم آفاءة الجهاز اإلداريو,تفع معدل الفقر المرو,انتشار البطالة و,المرتفع 

 .5 من الناتج المحلي اإلجمالي)%30(على إنتاج النفط الذي يشكل يشكل رئيس اليمن تعتمد 

نظام اإلحصاء الوطني في الجمهورية اليمنية لمنظومة قياس وطنية رسمية متكاملة ويفتقد 
  وطنيةقاعدة بياناتآذا لو ,لقطاعه الذي يتشكل و, لمؤشرات  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

حيث تتسم اإلحصاءات والمؤشرات الحالية بمحدوديتها واقتصارها على  ,تلك المؤشرات خاصة ب
وهو ما , مؤشرات الحد األدنى للقياس الكمي للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فقط

 يستوجب ردمها آونها تمثل أحد المعوقات الرئيسة لنجاحيعني وجود فجوة إحصائية في هذا الجانب 
بحيث ال ينحصر القياس .  نحو مجتمع المعلومات مستقبًال التحولمشروع الحكومة االلكترونية و

 بل يجب أن يشمل النظام    , مجتمعال في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت داخل  الكميالنموعلى 
ن هذه  أل ,  للقيام بذلكلنظام متكاممما يتوجب وجود ييمه ثر هذه التكنولوجيات وتقأقياس 

 .غيرهاو والثقافية واالقتصادية االجتماعية من النواحي ةالتكنولوجيات تحدث تغيرات آبير
, ويؤدي معدل دخل الفرد المنخفض دورًا معيقًا  القتناء وانتشار الحاسوب في اليمن 

والذي ربط , )مدار(تصاد المعرفة في الشرق األوسط  وبحسب البيانات التي أوردها مرآز أبحاث إق
م وعدد أجهزة 2002بين دخل الفرد من الناتج القومي اإلجمالي في ثماني عشرة دولة عربية لعام 

الحاسوب التي يمكن اقتناؤها بهذا الدخل  لقياس القدرة االقتصادية والشرائية على اقتناء التكنولوجيا 
فقد إتضح من , دوالر أمريكي ) 900( أن ثمن جهاز الحاسوب هو ةياعتبار فرضوعلى , الحديثة 

جهاز بينما دخل )23.05(أن دخل الفرد في دولة قطر يمكن أن يؤمن له اقتناء )مدار(بيان مرآز 
آما أورد المرآز . 6جهاز ؛أي حوالي نصف جهاز) 0.54 (الفرد في اليمن ال يؤمن له  اقتناء سوى 

نفس الدول العربية في  2006للعام  )  ICT Use Index  (المعلومات واالتصاالتاستخدام تكنولوجيا  دليل
 وعدد , هي عدد أجهزة الحاسوب وعدد مستخدمي االنترنت)مؤشرات ( متغيرات4والذي يعتمد على 

حيث تبين وضع اليمن في , بالنسبة لعدد السكان وذلك  آل دولةفي خطوط الهاتف الثابت والمحمول 
  ).1أنظر جدول رقم( األخيرةالمرتبة قبل 

ة دول 18 في2006للعام   واالتصاالتالمعلومات استخدام تكنولوجيا دليل : )1(جدول رقم 
 .عربية

 
    2006قيمة المؤشر لعام دولةال

 2.25 االمارات العربية المتحدة

 2 البحرین

 1.81 قطر

 1.4 الكویت

 1.3 المملكة العربية السعودیة

 1.08 االردن

 1 نستو

 0.98 عمان

 0.83 الجزائر

                                                 
4 -UNICEF statistics. http://www.unicef.org/infobycountry/yemen_statistics.html: Population annual growth rate 1990-2003  
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 0.74 ليبيا

 0.72 المغرب

 0.69 لبنان

 0.65 فلسطين

 0.55 سوریا

 0.49 مصر

 0.47 العراق

 0.24 اليمن

 0.2 السودان

 
 www.madar.com )مدار(قتصاد المعرفة في الشرق األوسط  موقع مرآز أبحاث ا.  :المصدر

 
جهاز حتى )210000(سيب المنتشرة في اليمن قد بلغ  أن عدد الحوا)  2(يبين الجدول رقم و

ارنة قيمة هذا وعند مق.  نسمة من السكان)100( لكل جهاز) 1.01(وبمعدل , م2004نهاية  العام 

نه يظهر فإ, نسمة) 100( أجهزًة لكل )10(قيمته بالمتوسط العالمي الذي يصل إلى المؤشر في اليمن ب

ن أعداد وعمومُا فإ. وسط العالمي بشكل عامفي اليمن عن المتمدى التدني الكبير لعدد الحواسيب 

ستثمار في مشاريع الصناعة حيث إن التوجه لال,ستيرادها  ا متنامية عبربصورة الحواسيب يتزايد

 .التجميعية لمكونات الحاسوب اليزال قيد التنفيذ

 )%2.4(الغوالب,ستخدام الحاسوب  أيضًا تواضع نسبة القادرين على اويتضح من الجدول

ستخدام الحاسوب هارات المتالك القدرات والمودًا آبيرة لزيادة الوعي بأهمية اوهو مايتطلب جه

 . للتدريب عليهوتنفيذ برامج مكثفة,

 
 . في الجمهوریة اليمنيةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتأهم مؤشرات ): 2(جدول 

 
 2005 2004 2003 2002 2001 المؤشر

 860.000 798,136 684,884 542,204 422,228  الثابتعدد خطوط التلفون
 من 100الثابت لكل  آثافة الهاتف

 %4.3 %3.8 %3,39 %2,78 %2,24 السكان

 1300.000 963.940 726,820 487,700 144,500 إجمالي مشترآي  الهاتف المحمول

 %6.5 %4.88 %3.75 %2.51 %0.89 من السكان100إنتشار المحمول لكل 

 100.000 44186 31,607 12,787 7,034 ي مشترآي اإلنترنتإجمال
100معدل اإلشتراك في اإلنترنت لكل 

 %0.5 %0.38 0,15 0,07 0,04 من السكان

 300.000 221000 158000 59000 42000  اإلنترنتعدد مستخدمي
 من100 لكل  اإلنترنتعدد مستخدمي

 1,5 1,12 780, 0,30 0,22 السكان



على  المستضافة محليًاعدد المواقع 
 286 183 286 177 183 اإلنترنت

 736 626 743 - -  اإلنترنتقاهيعدد م
 8845 6,900 4,108 - - عدد مراآز اإلتصاالت

 - 210000 160000 140000 90000 عدد الحواسيب في الجمهوریة
عدد القادرین علي استخدام الحاسوب

 - 2.4 1.98 1.5 1.3 %إلي إجمالي السكان

 

 .  وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات:المصدر
 

 خط )4.3(رتفعت لتصل إلى أن نسبة آثافة الهاتف الثابت قد ا,) 2(المالحظ من الجدول رقم 

 2005وبالنسبة لمؤشر آثافة الهاتف المحمول فى اليمن للعام . م2005 مواطن نهاية عام )100(لكل

وهما أيضًا مؤشران .  شخص من السكان)100(لكل ) نقاًال(خطًا محموًال )  6.5(بلغ قد م ف

ن لي الستخدام اإلنترنت في اليمن فإوبالنسبة للواقع الحا. منخفضان نسبيًا على مستوى الدول العربية

بلغ  وبرغم تزايد العدد والذي. مشترك)  100000(م 2005عدد المشترآين  قد بلغ  حتى نهاية العام 

ا فقًط مشترآ )2781( منهم ,ًامشترآ)  146069(م 2006ام المنصرم  نهاية الربع الثالث من العحتى

أن هذا المؤشر هو من أدنى المؤشرات في اال  ،/ ADSL / الحزمة العريضة-نترنت السريعفي اإل

  .بلدان العالم العربي

/ Wi Fi وأي فاي/ م بتقنية 2006نترنت الالسلكي نهاية ديسمبر خدمة اإلآما تم تدشين 

نترنت من تصفح المواقع  خدمة من نوعها في اليمن لتمكين مشترآي خدمة اإلأولبوصفها 

 في العاصمة صنعاء ومحافظة عدن  منتشرًا موقعًا)17( عبر نقاط ساخنة في لكترونية السليكًااإل

 .بقية المحافظات في المرحلة الثانيةثم ستشمل ,) ىمرحلة أول(

و من المتطلبات منازل وأماآن العمل هفر الحواسيب الشخصية في الامن البديهي أن تو

ول لى مقببمعدل انتشار ضعيف نسبيًا إمنطقة اإلسكوا  دول وتتميز  . للحكومة االلكترونيةاألساسية 

 وهو أقل من المتوسط - نسمة )100( حواسيب لكل )8(لى للحواسيب الشخصية بمتوسط يصل إ

منها مصر (أطلقت عدة دول بالمنطقة ث  حي.نسمة) 100(حاسوب لكل ) 13( البالغ حوالي العالمي

لى توفير حواسيب مقبولة تهدف إ" الحاسوب الشعبي"بمبادرات  تعرف تمبادرا) وسوريا,واألردن ,

ه الحواسيب مرتبطًا بالحصول على اشتراك وفي معظم الحاالت آان شراء هذ. الثمن للمواطنين 

 .بالحزمة العريضة أحيانًا العادي وباإلنترنت

مشروع رئيس الجمهورية لتعميم الحاسوب الذي تم اإلعالن تم إطالق مبادرة  نوفي اليم

م بهدف محو أمية الحاسوب واإلسهام في ردم الفجوة الرقمية مع المجتمعات 2002عنه في العام 



خاصة شريحة وب,لموظفين والطالب والمواطنين اتوزيع الحواسيب على حيث تم  .المعلوماتية

 2003/ وتم خالل المرحلة األولى من هذا المشروع  ,قساط شهريةأعلى شكل الشباب بأسعار ميسرة 

 . جهاز حاسوب)572( الفا و )22(توزيع / 2005 -

آما أنه في اطار الشراآة بين القطاعين العام والخاص فقد تم وضع حجر األساس لمصنع 

) 150.000(تجميع  اولية لبطاقة,تجميع أجهزة الحاسوب محليًا بمدينة تكنولوجيا المعلومات بصنعاء 

ويستهدف هذا المشروع السوق اليمني ؛حيث يهدف . جهاز محمول سنويًا) 1000+ (جهاز حاسوب 

 . وبالتقسيط ةسعار مناسبأبإلى جعل أجهزة الحاسوب في متناول قدرة اليمنيين ، و سيتم عرضها 

 رى يتضح اتسام  من المؤشرات المستعرضة وتحليلها بالمقارنة مع الدول العربية االخ

 من التنامي الكمي غمعلى الر,مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اليمن بالتواضع 

 في اليمن 2005والنوعي لها حيث سجل النمو في خطوط الهواتف المحمولة اعلى معدل له عام 

 .  مقارنة ببقية الدول العربيةوالسودان

 :لجمهوریةاليمنيةمشروع الحكومة اإللكترونية في ا-ثانيًا
" ُيعرف مشروع الحكومة اإللكترونية في اليمن بالبرنامج الوطني لتقنية المعلومات وهو 

مشروع وطني ُيمَكن من تنفيذ األعمال واإلجراءات الحكومية التي تختص بعالقة الحكومة بإداراتها 

دام تكنولوجيا المعلومات بطريقة إلكترونية عن طريق استخ) العامة والخاصة(أو باألفراد أو الهيئات

وإتاحة الفرصة للوصول إليها عن طريق موقع ,واالتصاالت لدمج المعلومات وتحقيق التكامل بينها 

 .7 "إلكتروني

 : 8  حيث يهدف هذا البرنامج إلى مايلي

 .التعريف بأهمية تقنية المعلومات في حياة الشعوب وتحقيق تطورها .1

 .نية المعلومات في تعزيز جهود التنمية في مختلف المجاالتإبراز أهمية ودور تكاملية توظيف تق .2

وتقليص وقت اإلجراءات ,وتحسين تعاملها مع المواطنين والشرآات ,رفع آفاءة أداء أجهزة الحكومة  .3

 .وتخفيض التكلفة لإلجراءات  والعمليات اإلدارية,والعمليات اإلدارية في الجهاز الحكومي 

وعلى المستوى الخارجي من ناحية ,لمستوى المحلي من ناحية فتح قنوات اتصال وتواصل على ا .4

 .أخرى للحاق بالتطورات المتسارعة في هذا المجال وصوًال إلى المجتمع الرقمي

                                                 
 .3ص, وزارة  المواصالت, البرنامج الوطني لتقنية المعلومات -  7
 .5 المرجع السابق ص – 8



وتشجيع األفراد ومؤسسات ,إيجاد البنية األساسية  الضرورية لتشجيع قطاع األعمال على االستثمار  .5

 .لمعلومات واالستفادة من مزاياهاالدولة وقطاع األعمال على استخدام تقنية ا

وتقييم المشاريع والبرامج وخطط التنمية ,توظيف تقنية المعلومات في تقييم األداء للجهاز الحكومي  .6

 .االقتصادية واالجتماعية 

تجسيد قدر آاف من الشفافية لنتائج البرامج والسياسات االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية  .7

 .لخإ....والتقنية 

استثمار تقنية المعلومات في تفعيل دور التوثيق وتطوير أنشطته من رصد وتجميع ومعالجة واختزان  .8

 .واتاحتها لمن يحتاج إليها من باحثين ومتخذي قرار,ونشر آافة الوثائق والمعلومات 

وُتعنى هذه اللجنة , وقد تم تعيين لجنة إشرافية عليا للبرنامج برئاسة دولة رئيس الوزراء

أما بالنسبة إلعداد ورسم الخطط التنفيذية فقد ُأوآلت إلى  لجنة , رسم السياسات العامة للبرنامج ب

وعضوية  ممثلين من مختلف ,تسيير البرنامج برئاسة معالي وزير االتصاالت وتقنية المعلومات 

مج في وزارة وفي إطار هذه اللجنة  يتم إنشاء مكتب تنفيذي للبرنا. الوزارات والجهات ذات العالقة

 .يوضح هيكلية البرنامج) 1(والشكل رقم . االتصاالت وتقنية المعلومات 
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 مشروع الحكومة اإللكترونية
)البرنامج الوطني لتقنية المعلومات(  

ماتم إنجازه  على طریق التهيئة لمشروع الحكومة 

اإللكترونية:

   رنت ومزودي الخدمة  البوابة اليمنية لإلنت •

(Yemen Internet Gateway). 

 . شبكة تراسل المعطيات •

 المرحلة األولى من مدينة تكنولوجيا •

 :والتي يتكون من ,االتصاالت والمعلومات 

o العام لالتصاالت المعهد . 

o تبني مشروع البرنامج الوطني

 .لتقنية المعلومات

o مرآز تنمية المبدعين.

أهم المشاریع المستقبلية  على طریق التهيئة 

لمشروع الحكومة اإللكترونية: 

قنيةالبدء في تنفيذ البرنامج الوطني لت •

المعلومات من خالل المساهمة في إعداد

 IT(الخطة الرئيسية لتقنية المعلومات 

Master Plan.(  

إنشاء مكتب تنفيذ البرنامج الوطني لتقنية •

 Program Management(المعلومات 

Office .( 

التنسيق مع الجهات المحلية والدولية المعنية •

.بتنفيذ البرنامج

 عالقة تنسيق
قة مباشرةعال 

 ربط مباشر



 

 

 

 

 

 

 

 

 .المشاريع الجزئية التي ُتنفذ على طريق التهيئة لمشروع الحكومة اإللكترونية). 2(شكل رقم 

 .تصاالت وتقنية المعلوماتوزارة اال: المصدر

روفة بالبرنامج الوطني لتقنية طالع الباحث على وثيقة مشروع الحكومة اإللكترونية المعمن خالل ا   

آذا من خالل ن وة في الفعاليات المنظمة بهذا الشأوالمشارآ,المعلومات واألدبيات  األخرى المرتبطة بهذا المشروع  

 :  نه من المالحظ مايليوباالستناد الى ماتم استعراضه ــ فإ, تقاء بالمسئولين والمختصينلالنزول الميداني واال

 .رؤية والمنهجية الواضحتين الخاصتين بمشروع الحكومة اإللكترونيةاالفتقار إلى ال •

 . ومصادرهعدم وضوح مسالة تأمين التمويل  الالزم للمشروع •

 .سير عمل المشروع عملت على اعاقة الدولة من وقت إلى آخرأمام   عديدةأولوياتظهور  •

والخطط وتولي الهيئات واألطر المناط بها مسئولية المشروع من حيث رسم السياسات  •

ولم يتم إلى اآلن استكمال إنشاء األطر ,تنفيذها لم يكتمل قوامها  ولم تنتظم اجتماعاتها  بعد 

والهياآل الوطنية التنفيذية لمشروع الحكومة اإللكترونية لتستوعب الكفاءات الوطنية 

ذي هو  ال.لبرنامج ا الفني إلدارةمكتب العدم انشاء وتحديدًا  المتخصصة في هذا المجال

 .بمثابة قلب المشروع



المرتبطة بتطبيقات الحكومة لم ُتستكمل بعد المتطلبات الخاصة بالتشريعات والقوانين  •

اإللكترونية التي   التي ينبغي توافرها بغض النظر عن عدد تطبيقات الحكومةااللكترونية

 . سيتم البدء فيها

 التي ى مستوى الوزارات والمؤسسات علاالفتقاد للتنسيق بين المشاريع الوطنية المعلوماتية •

وبما يضمن التكامل فيما بينها في , تصب في األخير في إطار مشروع الحكومة اإللكترونية

 :ومنها على سبيل المثال,مختلف الجوانب ولتوفير الجهد والنفقات 

 .مشروع نظام معلومات الخدمة المدنية 

 .مشروع الشبكة الوطنية للمعلومات 

 .مشروع الربط الشبكي بين الجامعات اليمنية 

 .مشروع نظام معلومات سوق العمل 

 .مشروع نظام المعلومات المالي والمحاسبي 

 .مشروع نظام معلومات القضاء 

موقع الحكومة اليمنية اإللكترونية على شبكة اإلنترنت الدولية الذي تم تدشينه في  إنشاءتم  •

 إلكترونية للجهات الحكومية المختلفة لتوفير  أو بوابةم باعتباره منفذًا2003ر بداية يناي

حول " المواطن"وتقديم المعلومات الضرورية والكافية التي يتوقع أن يحتاجها المستخدم 

 بمثابة الخطوة األولى التي على أساسها يعتبر أيضًاوالذي ,الخدمات والمعامالت الحكومية 

نه ولألسف اال ا, ًا على شبكة اإلنترنت إلكتروني تقديم المعامالت والخدماتسيرتكز مستقبًال

 ال يجاري أو يعكس حقيقة ما يدور في إطار ه يتضح انه نإ فعند زيارة هذا الموقع والشديد 

ولم يسهم الموقع في تقديم معلومات ذات . م2003الحكومة اليمنية الفعلية منذ بداية العام 

وإتاحة تها  وشفافيت المعلوماد على نشرآما لم يساع,درجة عالية من الوثوقية والدقة 

 .الوصول إليها

تأخر آثيرًا مواآبة بل ,تحديث محتوى الموقع بشكل دوري  تطوير ومبدأ  آذلك انعدم  •

 بين محتوى الموقع الذي هو واجهة مما أوجد فجوة آبيرة,فرة فيه للواقع االمعلومة المتو

وتقودنا هذه المسألة يمنية الفعلي وحكومتها وبين واقع  الجمهورية ال, ونافذة محلية وعالمية 

حيث  ,  الضعيف على شبكة اإلنترنت الدوليةالكمي والنوعيالتواجد بحالة ومستوى  للتنويه

للتواجد على  مختلفة ال تتصف بالمعايير والمواصفات المناسبةجهات  لعديدةن مواقع إ



وهو ,لوماتية حادة نيميا معغلبها من أوتعاني إ,  بشكل مرضي الشبكة الدولية لالنترنت

 .مايستدعي إيالء االهتمام الالزم لتطويرها فنيًا وإغناء محتواها المعلوماتي

الريال : مثل,هناك خدمات تم اإلعالن عنها تزامنًا مع البرنامج الوطني لتقنية المعلومات  •

سهيل في  للتاعتمدت على استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت,اإللكتروني 

 محدودة االنتشار واالستخدامولكنها التزال  , دفع فواتير الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين

 .9ولم تجد اإلقبال و الترويج  الكافيين,

لم تتم بعد عملية إعادة هيكلة وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات بما يتناسب مع مسؤليتها  •

بعد تغيير  , تسيير مشروع الحكومة االلكترونية بوصفها رئيسة للجنة ومهامها الجديدة

تسميتها من وزارة المواصالت لتصبح وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ، وهي 

  حيث تم.الخ ....خطوة تم اتخاذها في عدد من دول اإلقليم، بما في ذلك مصر واألردن

قيادة له ر على تعيين   المعلومات ضمن هيكلية الوزارة واالقتصا لتقنيةقطاع  استحداث

 .بدون تعزيزة بالكفاءات والقدرات 

 في اليمن  سنوات فإن مشروع الحكومة اإللكترونيةالخمسواليوم وبعد مرور ما يقارب    

من عشر سنوات حتى یتم  یحتاج إلى أآثرحيث "  وإعادة بلورةتقييميهيراوح في مكانه ويحتاج إلى وقفة 

آانت وزارة  خاصة بعد ان ,نتنفيذه خالل سنة أو سنتي  وليس من السهلالبرنامج طموحفاالنتهاء منه، 

وبهذا يتضح أن اليمن .  10" 2010 إلى عام2002من عام ه حددت مدة تنفيذقد االتصاالت وتقنية المعلومات 

وآذا بنيته التحتية , اليزال يحاول بلورة واستكمال الرؤية للمشروع وبناء الهياآل واألطر الخاصة به 

وهو مايعني أنه واقع في مرحلة ماقبل الدخول الفعلي في تطبيقات الحكومة ,وحل مسألة التمويل ,

 .وذلك لعدم اآتمال آل المتطلبات الالزمة لتطبيق مشروع الحكومة اإللكترونية,اإللكترونية 

 : في الجمهوریة اليمنيةرؤیة مستقبلية لمشروع الحكومة اإللكترونية:ثالثاًً

وإنما أداة ووسيلة , أن مشاريع الحكومة اإللكترونية ليست هدفًا بحد ذاتها يدأآمن المهم الـت

لخ إ...وخفض التكاليف ,وتسهيل معامالت الناس ,لتحقيق األهداف المستعرضة والمتوخاة من تحديث 

 مبادرات وبخاصة أن اإلحصاءات حول نجاحولكن آيف نضمن تحقيق ذلك من مثل هذه المشاريع؟؟ 

 من التجارب هي فاشلة آليًا أو )% 85(لى أن وفشلها في الدول النامية تشير إلكترونية الحكومة اإل
                                                 

التسوق في الوطن " الملتقى العربي الثاني , تسويق الريال اإللكتروني في اليمن ,  عبد الخالق أحمد .د, باعلوي   - 9
 .6ص, قطر, 2003 أآتوبر 8-6, "العربي الفرص والتحديات

 الوزير الجديد المعين ضمن التشكيلة الوزارية الجديدة تصريح  لمعالي.  موقع وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات على االنترنت – 10
 www.mtit.gov.ye 2007االخيرة إبريل   



وهي ,ن الجمهورية اليمنية تم  تصنيفها ضمن فئة الدول قليلة القدرات وبالنظرأيضًا إلى أ, 11 جزئيًا 

 الحكومة ستعداداتها لمشاريعوا,الفئة الثالثة ضمن الفئات األربع للجهوزية الحالية للحكومات 

    12.اإللكترونية

ينا أوًال أن تتكون وتتبلور رؤية وطنية واضحة تجاه هذه المسألة ضمن ن المفيد  برأفم

شخيص الصحيح للوضع تال بحيث تستند الرؤية على, إستراتيجية التنمية الشاملة التي تشهدها البلد

 جتماعيوضع االقتصادي واالية والوتحليله بما في ذلك القدرة المؤسسية وواقع القوى البشر,الحالي 

مع ضمان , ات واقعية لى أهداف وغايإلخ وذلك استنادًا إ...بات البنية األساسية والتمويل ومتطل,

 في محذور النسخ اآللي والحرص على عدم الوقوع,عتبار خصوصية الواقع اليمني األخذ في اال

ًعلى  والترآيز تحديدا,ب البلدان المختلفة ستفادة من تجارواليمنع ذلك من اال,  بلدان أخرى لتجارب

 . وظروفها مع ماهو عليه في بالدنا,تلك التي تتشابه أوضاعها 

واالتجاه إلى القيام بعملية التهيئة ,وانطالقًا من واقعنا الراهن ينبغي تحديد األولويات 

جدي برأينا البدء ولعله من الم, وعبر خطوات متدرجة ومدروسة ,المتوازية والمتزامنة للمتطلبات 

يتم تحديدها بناء على ,لخدمة أولعدد من الخدمات  ) PILOT PROJECT( بمشروع تجريبي 

حيث إنه ليس من الحكمة االتجاه . وبحسب أولويات وأهداف واضحة,دراسة موضوعية وواقعية 

 آافية  من الخدمات الحكومية في شكل تطبيقات إلكترونية دون بذل جهودنحو تجهيز مجموعة آبيرة

. ئنة في نتائجها لى مستويات مطماول الوثائق والمستندات والوصول إلتغيير دورة العمل وأساليب تد

 حينها خارج النظام الطلبات واألوراق المقدمةن ممن يتعاملون مع و الموظفألنه وبغير ذلك يعتبر

خرى التي عات الحكومية األ بما يدور في القطاوال يمتلكون معرفة,ولم يتم تدريبهم عليه ,اإللكتروني 

 .الخدمة التي سيسعى الجمهور للحصول عليها عبر تطبيقات الحكومة اإللكترونيةب تشارآهم االهتمام
ينا أن التوافق في األهداف بين مشروع الحكومة اإللكترونية وبرنامج  اإلصالح وبرأ

 من عملية ع جزئيةعتبار المشرويعطينا المنطلق ال.  م1995يه منذ اإلداري الذي تتبناه الحكومة اليمن

تصاالت في تحقيق أهداف اإلصالح تساهم تكنولوجيا المعلومات واال" حيث , اإلصالح المتواصل

من خالل تسهيل وصول المعلومات والخدمات بشكل فوري   , اإلداري والوفاء بأهداف الحكم الجيد 

                                                 
ورقة مقدمة إلى ورشة العمل اإلقليمية . متطلبات التطوير اإلداري لتحقيق الحكومة اإللكترونية,يوسف . د,محمد وسالم .د,  مكداشي– 11

 . 12ص, صنعاء, 20003 ديسمبر 3-1, قنية المعلومات وزارة االتصاالت وت, حول الحكومة اإللكترونية
ورقة مقدمة إلى ورشة العمل اإلقليمية , االسكوا، االعتبارات السلوآية في تطبيقات الحكومة اإللكترونية - الديوه جي، عبداإلله، مستشار- 12

 .6ص, 20003  ديسمبر3-1,صنعاء , وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات , حول الحكومة اإللكترونية



)On-Line ( ن توظيف هذه يث إح. 13 "سبوعأربعًا وعشرين ساعة في اليوم وسبعة أيام في األ

ستخدامها بالشكل األمثل مرهون بتغيير العمليات الحالية بمفهومها وأنشطتها التكنولوجيا وا

 .وتعقيداتها

 National Informationآما أن االتجاه لتأسيس مجلس وطني أعلى للمعلومات وتكنولوجياته 

Technology Council.طنية القائمة ولتالفي حالة التشتت  هو ضرورة للتنسيق بين األطر الو

 .القائمة والهدر في مشروعات المعلوماتية القائمة  

وتأتي األفكار المعروضة في إطارالتأآيد على أن مشروع الحكومة اإللكترونية في اليمن عمومًا هو 

من المشاريع اإلستراتيجية المهمة والطموحة التي تتطلب تكامل وتكافؤ عناصر التشخيص 

والموارد المالية ,وإدارة المشاريع الجزئية المتفرعة منه ,خطيط والجهوزية التقنية والبشرية والت,

وااللتزام والدعم على أعلى المستويات حتى يكتب له النجاح وبلوغ ,والمشارآة الواسعة ,والتوعية ,

 .أهدافه

 :االستنتاجات والتوصيات: رابعًا

وتعتمد ,واسعة  بل عملية تغيير,تكنولوجية صرفة مشاريع الحكومة اإللكترونية ليست عملية  •

 .في نجاحها أساسًا على العنصر البشري وتكامله مع العناصر والمتطلبات األخرى

تتطلب تطبيقات الحكومة اإللكترونية إعادة هندسة العمليات وتحسينها وتبسيط إجراءات  •

 .هداف والنتائجالعمل ومراجعة الهياآل التنظيمية لإلدارات مع الترآيز على األ

حيث إن البلد اليزال في , تتسم مؤشرات الواقع الراهن للمعلوماتية في اليمن بالتواضع  •

, وتترآز الجهود حاليًا في سبيل إنشاء بنية تحتية مناسبة . بداياته األولى في هذا المجال

  .ICTوصياغة سياسات وإستراتيجيات واضحة في مجال 

وغياب هياآل ,ي المشاريع الوطنية المختلفة للمعلوماتية التشتت والهدر وعدم التنسيق ف •

تخصصية وطنية عليا ذات مهام وصالحيات واضحة وواسعة ترتبط بمرآز القرار األعلى 

 .هي من أبرز إشكاالت النشاط المعلوماتي الحالي في اليمن

لواضحة اليزال مشروع الحكومة اإللكترونية في اليمن في مرحلة البلورة وتكوين الرؤية ا •
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ضرورة امتالك سياسة وإستراتيجية واضحتين للمعلوماتية واالتصاالت في اليمن تستند إليها  •

 .آل الجهود والمشاريع الحالية والمستقبلية

 National Informationجياته االتجاه لتأسيس مجلس وطني أعلى للمعلومات وتكنولو •

Technology Council. ولتالفي حالة , هو ضرورة للتنسيق بين األطر الوطنية القائمة

 .التشتت القائمة والهدر في المشروعات المعلوماتية 

ضرورة بلورة رؤية ومنهجية واضحتين لمشروع الحكومة اإللكترونية في اليمن تستند إلى  •

 .خصوصيات الواقع اليمني

 الحكومة لتطبيقات ) PILOT PROJECT( من المجدي البدء بمشروع تجريبي   •

يتم تحديدها بناء على دراسة موضوعية , من الخدمات ًا أوعدداإللكترونية يستوعب خدمة

 .و يتم إخضاعها للتقييم وللتطوير المستمرين,وبحسب أولويات وأهداف واضحة,وواقعية 

 

 

 :المراجع: خامسًا

 
حكومة عتبارات السلوآية في تطبيقات الاإلسكوا، اال-اإلله، مستشارالديوه جي، عبد .1

وزارة , ل الحكومة اإللكترونيةلى ورشة العمل اإلقليمية حوورقة مقدمة إ, اإللكترونية 

 .م20003 ديسمبر 3-1,صنعاء , تصاالت وتقنية المعلومات اال

, وتطبيقاتها في الوطن العربيالحكومة اإللكترونية .طارق . د,محمد و العلوش . د , الطعامنة .2

 .م2004,القاهرة , المنظمة العربية للتنمية اإلدارية, بحوث ودراسات 

" العربي الثاني  الملتقى ,تسويق الريال اإللكتروني في اليمن, عبد الخالق أحمد. د, باعلوي  .3

 .م2003 أآتوبر 8- 6, قطر, "التسوق في الوطن العربي الفرص والتحديات

مجلة إدارة , دراسة ميدانية:الحكومة االلكترونية في العالم العربي,  محمدزين. د, عبدالهادي .4

 م2007 يناير العدد االول,, المنظمة العربية للتنمية اإلدارية اصدار , تكنولوجيا المعلومات

 .م2007 ,القاهرة,

عالم , "رؤية عربية لمجتمع المعرفة"الفجوة الرقمية ,  نادية .د,و حجازي,نبيل .د,علي  .5

 .م2005أغسطس , الكويت, مطابع السياسة , المعرفة 



المؤتمر السنوي العام ,الحكومة االلكترونية الشروع المبكروالخيار, محمد فتحي. د,محمود  .6

المملكة , الدار البيضاء, المنظمة العربية للتنمية االدارية ,السابع لالبداع والتجديد في االدارة

 .2006أغسطس31-27, المغربية

. لحكومة اإللكترونيةمتطلبات التطوير اإلداري لتحقيق ا,يوسف . د,محمد وسالم .د, داشيمك .7

تصاالت وتقنية وزارة اال, ل الحكومة اإللكترونيةلى ورشة العمل اإلقليمية حوورقة مقدمة إ

 . م20003 ديسمبر 3-1, صنعاء,  المعلومات

معرض الجزيرة , ومة اإللكترونية متطلبات البنية التحتية للحك, محمد حمود محمد. د, ملهي .8

 .م2002يوليو , صنعاء, لتقنية المعلومات

قتصادي في وآالة األنباء الكويتية إصدارات القسم اال, ة رؤية وحقيقةالحكومة اإللكتروني .9

 .م2002, الكويت ,) آونا(

صنعاء , وزارة المواصالت, البرنامج الوطني لتقنية المعلومات في الجمهورية اليمنية .10

 .م2002

 . م2002وثيقة تقييم الواقع المعلوماتي الراهن، المرآز الوطني للمعلومات، صنعاء، سبتمبر  .11

-13, القاهرة, "التحديات والمتطلبات" التحول نحو المنظمة اإللكترونية في الوطن العربي  .12

 .م2002مارس 15

تقنية المعلومات  تصاالت ووزارة اال, ل الحكومة اإللكترونيةوثائق ورشة العمل اإلقليمية حو .13

 .م20003 ديسمبر 3-1,صنعاء , 

 . م5/11/2002-2وثيقة االجتماع العربي بشأن اإلسترتيجية العربية للمعلوماتية، القاهرة  .14

 ) IT Master Plan(الورقة المقدمة للقاء التشاوري إلعداد الخطة الرئيسية الشاملة     .15

 .م2002 ديسمبر16-14صنعاء , ) ترونيةالحكومة اإللك(للبرنامج الوطني لتقنية المعلومات 

جتماعية اللجنة االقتصادية واال, األمم المتحدة , منيةمجتمع المعلومات في الجمهورية الي .16

 .م2003نوفمبر , بيروت,  اإلسكوا-لغربي آسيا

 www.madar.com) مدار(قتصاد المعرفة في الشرق األوسط  موقع مرآز أبحاث ا .17
 

http://www.madar.com/

	????? ??????? ??????????? ??????
	"??????? ?????? ??????? ???????? ??????????? "

