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 مقدمة
 

تنطلققق هققذو الورقققة مققن فرضققية محققددة ، مفادهققا أن المشققكجت االقتصققادية واالجتماعيققة ، وإرهاصققات  
التنمية اإلنسانية وفي مقدمتها مشكلة الفقر ، التي تعاني منها كثير من البلدان النامية بصفة عامة ، واليمن علق  

وص ، يرجع أساسها إل  شحة المعلومات وغيقاب المعرفقة ، وعقدم اإلسقتعانة بهمقا فقي البحق  عقن وجه الخص
 حلول لمواجهة تلك المشكجت. 

 
تكمن طبيعة المشكلة في أن اليمن تشهد في الوقت الراهن عددا من التحوالت ، شأنها في ذلك شأن بقيقة  

ية المنتجقات مقن حيق  الشقكل والمواصقفات ، وتخصقص البلدان النامية األخرى. أهم هذو التحوالت هي : عالم
وتقسيم عمل دولي دقيق للمنتج الواحد ، وأسعار عالمية للمنتجات ، سوق عقالمي واحقد تشقتد فيهقا ققوى السقوق 
التنافسققية. وفققي مقابققل هققذو التحققوالت ، ال تققزال الققيمن تعققاني مققن سققيادة األسققاليب التقليديققة فققي مواجهققة هققذو 

 اليب معظمها يتصف بالضعف وعدم القدرة عل  التغيير ، والتي من أهمها ما يلي:التحوالت ، وهي أس
 
 عدم كفاءة الجهاز اإلداري ، وصعوبة التعامل مع النظام العالمي. -1
استمرار االختجت الهيكلية في االقتصاد اليمني ، كاالنتاج واالستهجك ، والصادرات والواردات.     -2

 اعات االقتصادية الهامة كالزراعة والصناعة.وضعف التبادل السلعي بين القط
ضققعف القطققام المصققرفي ، وهققذا اليؤهلققه للوصققول إلقق  اإلسققواق العالميققة نتيجققة للوضققع الحققالي لهققذا  -3

 القطام من حي  مواردو المالية المحدودة وأساليب العمل التقليدية.
 اإلبداعية وتدريبها وتنميتها.ضعف اإلهتمام بالموارد البشرية المتاحة ، واستغجل طاقتها الفكرية و -4
ضققعف مخرجققات التعلققيم وعققدم اإلهتمققام بققالبحو  العلميققة ، وضققعف التنسققيق بققين متطلبققات التنميققة  -5

 اإلقتصادية واإلجتماعية ومخرجات المؤسسات التعليمية .
 تدني مستوى الجودة واإلنتاجية ، وعدم اإلهتمام بالمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. -6
 بالتوثيق للمعلومات والبيانات وتجاهل أهميتها. عدم االهتمام -7

 
ومما ال شك فيه أن هناك اختجالت أخرى لم يرد ذكرها أعجو ، كما ال ننوي اإلسهاب ومناقشة األسباب  

التي أدت إل  تلك اإلختجالت أو الصعوبات ، فهذا ليس محلها في هقذو الورققة المتواضقعة. ومقا يهمنقا هنقا هقو 
تلققك التحققديات ، ومققا يققؤدي إسققتمرارها إلقق  تفققاقم المشققكجت اإلقتصققادية واإلجتماعيققة ، وفققي اإلشققارة إلقق  أن 

مقدمتها مشقكلة الفققر ، تعقود إلق  نققص وشقحة المعلومقات ، وغيقاب المعقارف التقي تمكقن مقن التفكيقر وإيجقاد 
سققبيل المثققال فققي االبتكققارات واالختراعققات الجزمققة للتغلققب علقق  تلققك التحققديات. هققذو المعلومققات تتمثققل علقق  

األسققعار السققوقية للسققلع والخققدمات ، أو طبيعققة وهيكلققة الخققدمات التققي تقققدمها القطاعققات العامققة والمختلطققة 
والخاصة ، أو المعلومات المتعلقة بحقوق األفراد ، أو في مصادر المقوارد والبقدا ل المتاحقة ، وغيقر ذلقك. كمقا 

لمعرفة ، وفرص التعليم ، وكيفية تنمية المهقارات التقي تمكنقه تتمثل في عدم تمكن الفرد من النفاذ إل  مصادر ا
 من تحسين مستواو اإلقتصادي واإلجتماعي. 

  
وتأسيساً عل  ما تقدم ، يتضح الهدف من الورقة ، وهو إبراز أهميقة المعلومقات والمعرفقة فقي التصقدي  

مجتمقع المعرفقة المنشقود ، ومقن ثقم للمشكجت التقي تعتقرا التنميقة اإلنسقانية ، ومحاولقة إيجقاد مفهقوم محقدد ل
تحليل الواقع الراهن لمجتمع المعلومات السا د في اليمن ، وتوضيح مدى جاهزيته للقيام بدورو المأمول في نقل 
المجتمع اليمني من المجتمع التقليدي يتصف إقتصادو باالقتصقاد الريعقي ، إلق  المجتمقع المعرفقي القذي يتصقف 

، ثم محاولة تقديم بعا المقترحات المسقتقبلية التقي يمكقن أن ينبثقق منهقا سياسقات إقتصادو باالقتصاد المعرفي 
 تهدف إل  تنمية وتطوير المجتمع المعلوماتي في اليمن بغية الوصول إل  مجتمع المعرفة. 
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 المعرفة في أدبيات التنمية االقتصادية  -أوالا 
 

ة في تغيير جوهر النظريات اإلقتصادية ، فققد يمكن القول أن تقنيات المعلومات قد ساهمت مساهمة فّعال 
ظهرت في منتصف القرن المنصرم نظريات اقتصادية جديدة ، أهمها: نظرية الفجوة التكنولوجية ، ودورة حياة 
المنتج. مفادها أن الفروا التي استندت إليها النظريات اإلقتصادية التقليدية تتصقف بعقدم الواقعيقة. علق  سقبيل 

الفن اإلنتاجي لم يعد واقعياً ، وتشابه دوال اإلنتاج للصناعات في جميع القدول لقم يعقد منطقيقاً ،  المثال: أن ثبات
وأن الدول التي تمتلك مهارات متشابهة فقي التقنيقة واإلنتقاج ال تؤيقدو الحققا ق ، وغيقر ذلقك مقن الفقروا التقي 

 تهاوت أمام أفكار المحدثين وأنصار نظرية الفجوة التكنولوجية.
 

كان من أهم النتا ج التي توصلت إليها النظريقات االقتصقادية الجديقدة ، أن رأس المقال البشقري بقات لقد  
من أهم عوامل زيادة رأس المال العيني نتيجقة لمقا تضقيفه األبحقا  والدراسقات العلميقة والمعقارف مقن تطقوير 

رفة من إنتاج كمية ونوعية محددة من للمنتج التكنولوجي. األمر الذي يؤكد أن التكنولوجيا ما هي إال تطبيق للمع
السلع باستخدام نفقس كميقة عناصقر اإلنتقاج ، ومقا يقتضقيه ذلقك مقن تخصقيص المقوارد واسقتخدامها االسقتخدام 
األمثل. فأمست الموارد المعرفية والمعلوماتية أكثر أهمية من الموارد المادية كالمواد الخام واالالت. وإذا كانت 

، كما في مرحلة المجتمع الصناعي ، فإن اإلخترام هو الذي يخلق الحاجات في مجتمع الحاجة هي أم اإلخترام 
 المعلومات ، وهو ما يفسر ظهور تراكم غير محدود من السلع والخدمات لم تكن معروفة للمجتمع من قبل.

 
واسققتكماال للموضقققوم ، فقققإن إقتصققاديات المعرفقققة فقققي ضقققوء النظريققات االقتصقققادية الجديقققدة تتصقققف  
 ا ص تميزها عن االقتصاد التقليدي ، وذلك عل  النحو التالي:بخص
 
أن المعرفة هي المكون األول لرأس المال. وأن النمو االقتصادي يمكن اشتقاقه من خجل ما يتقراكم مقن  -1

 مخزون معرفي لدى البلدان. 
 
و الحققال فققي أن إحققدا  أي تقققدم أو تطققوير تقنققي ، فققإن هققذا التطققور اليققؤثر علقق  حالققة بعينهققا ، كمققا هقق -2

العناصققر اإلنتاجيققة األخققرى ، وإنمققا يعمققل علقق  خلققق نمققاذج تقنيققة أخققرى تعمققل علقق  إيجققاد ابتكققارات 
 واختراعات أوسع من األول  ، وهذو االبتكارات واالختراعات هي المفتاح الر يسي للنمو االقتصادي. 

 
هقو مقا يفسقر وجقود تنميقة مسقتدامة أن التقدم التقني بإمكانه إحدا  زيادة في العا قد اإلسقتثماري ، وهقذا  -3

لدى البلدان المتقدمة اقتصادياً. كما أن هذا يفسقر فشقل البلقدان الناميقة مقن تحقيقق أي تنميقة ، بقالرغم مقن 
وفرة عناصر اإلنتاج المتمثل في رأس المال والعمقل. وفقي ظقل االقتصقاد التقليقدي ، تسقود القاعقدة التقي 

ادة عناصر االنتاج التقليدية. بينما في ظل النظريقات الحديثقة للنمقو تقول بانخفاا الغلة االنتاجية عند زي
 االقتصادي ، يميل هذا العا د إل  التزايد عند إضافة عنصر المعرفة في العملية االنتاجية. 

 
أن اإلستثمار يمكن أن يجعل للتقدم التقني قيمة عالية ، والعكس صحيح ، حي  تؤدي المعرفة إل  تعظيم  -4

ترية للمشروعات اإلستثمارية. وهذو الحلقة الدا رية تؤدي إل  زيادة معدالت النمقو االقتصقادية القيمة الدف
 بصورة دا مة.

 
ونستنتج مما تقدم ، أن فرضية ندرة الموارد المادية ، جوهر المشكلة االقتصادية التقليدية ، والتي تزخر  

ية في ظل تطور تقنيات المعلومات واالتصاالت. بها أدبيات التنمية اإلقتصادية ، لم تعد في نظرنا ذات أهم
فالموارد االقتصادية المادية تقلصت ندرتها ، بل أصبحت وفيرة بفعل رأس المال البشري بما يقدمه من اخترام 

هي ندرة الفكر البشري ، وليس ندرة الموارد المادية نفسها.  –في األساس  –وإبدام وإبتكار .  إذن ، فالندرة 
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البلدان المتقدمة والنامية هو ما يتوفر لكل منها من كوادر بشرية قادرة عل  االخترام واالبتكار والفرق بين 
 واالنتاج مستخدمة بذلك العقل أكثر من استخدام القوة العضلية.

 
يمكن القول ، تأسيساً عل  ما تقدم ، أن التحول إل  مجتمع المعرفة يتضمن بناء مجتمع يشجع االبتكار  

إل  نقل إقتصاديات المجتمع من اقتصاد استخراجي )ريعي(  –في النهاية  –البح  العلمي ، ويؤدي واإلبدام و
إل  اقتصاد معرفي ، يقوم أساساً عل  المعرفة كمنبع للثروة بدرجة تفوق رأس المال المادي وقوة العمل 

المجتمع التقليدي.  التقليدية. غير أن مجتمع المعرفة يتطلب خصا ص ومقومات تختلف كثيراً عن خصا ص
مجتمع المعرفة هو ذلك المجتمع الذي يبن  عل  مفاهيم مجتمع المعلومات المؤسس عل  تقنيات المعلومات 
واالتصاالت التي تجعل المعرفة مشاعة بين الجميع ، وتسمح بتداولها بين األفراد بحرية وسهولة ، وتتيح نظاماً 

هو ذلك المجتمع المبني عل  كم ها ل من المعلومات ، وقواعد  متواصج بين األفراد والجماعات والمؤسسات.
ضخمة من البيانات وتقنيات معلومات واتصاالت شكلت وال تزال تشكل مجمح جديدة لمجتمع المعرفة 

، لم نتمكن بعد من استيعابه ناهيك عن التفاعل معه. ومن الشواهد الدالة عل  ذلك Virtual Societyالمجازي 
عاً في شبكة اإلنترنت العنكبوتية من توفر للحلول والخبرات والمعارف التي يلجأ إليها بعضنا بحثاً ما نلمسه جمي

عن حل لمشكلته. أي أن مجتمع المعرفة لديه إمكانية تخزين المعرفة ووضعها تحت الطلب ، وتوظيفها في حل 
واالبتكارات وضيام الوقت والجهد في مشكجته أيا كان نوعها ، ويفصح للعالم أنه ال داعي لتكرار االختراعات 

 .  Do not Reinvent the Wheelإخترام نفس المخترعات 
 

الذي تتجمع فيه كل المعارف،   Virtual Societyإذن ، فمجتمع المعرفة هو ذلك المجتمع المجازي 
ليه من خجل ما لتصبح متاحة لكل شخص ، وفي أي مكان من العالم. هذا المجتمع يجري إستغجله أو اإلضافة إ

يتوفر من بنية متطورة في تقنيات المعلومات واالتصاالت ، أي من خجل مجتمع المعلومات. أي أن غياب 
تقنيات المعلومات لمجتمع ما ، سيعمل عل  حرمان هذا المجتمع من استغجل المعارف والمعلومات التي تنتجها 

المجازي ، وتصبح خاصية المشاركة في االستفادة من بلدان العالم ، وتودعها في في ذلك المجتمع المعرفي 
 المعلومة أو المعرفة هي ما يميز هذا المجتمع عن غيرو من المجتمعات. 

   
خجصة ما تقدم ، أن مجتمع المعرفة له أبعاد مختلفة. منها ما هو إقتصادي حيق  يقرتبط إرتباطقاً وثيققاً 

ن أن تنميقة الرأسقمال البشقري يعقد هقدفا بدرجقة تفقوق رأس باقتصاديات المعرفة ، وعلق  النحقو القذي أسقلفنا مق
المال العيني نتيجة لما يسقاهم بقه مقن قيمقة مضقافة عاليقة. ومنهقا أيضقاً مقاهو تقنقي ، وهقو البرمجيقات وأجهقزة 
الحواسيب وشبكات االتصاالت وغيرها من األدوات والسياسات والبرامج المكونة لمجتمع المعلومات ، وتمكين 

عظم من األفراد من استخدامها. كذلك من أبعاد مجتمع المعرفة ما هو ثقافي ، إذ من المتوقع أن يكون السواد األ
هناك تقدير واهتمام للمعلومة والمعرفة كاساس للعملية االنتاجية ، وليس من المتوقع أن يتطلع المجتمع التقليدي 

د عل  الحدس والتخمين واالنطبام الشخصقي فقي إل  التقدم والتنمية في ظل التمسك بالروتين اإلداري واالعتما
اتخاذ القرارات. من هنا ، فقإن الوصقول إلق  مجتمقع المعرفقة يتطلقب تقوفر عقدد مقن المقومقات أهمهقا:  قواعقد 
معلوماتية عريضة ، بنية تحتية متطورة متمثلة في تقنيات المعلومات واالتصاالت ، نظام إداري مؤهل وكفؤ ، 

المقومات متوفرة في المجتمقع اليمنقي ه هقذا مقا سقنحاول التطقرق إليقه مقن خقجل تحليقل  ونظام للتعليم. هل هذو
الواقع الراهن لمجتمع المعلومات في القيمن، والقذي تقم محاولقة رصقدو مقن خقجل مقا تقوافر مقن بيانقات وأرققام 

 إحصا ية ومسوحات ميدانية.
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 الواقع اليمني الراهن لمجتمع المعلومات -ثانياا 
 
 

. وتتحدد المعرفةمجتمع للولوج إل  ية التحتية لتقنية االتصاالت والمعلومات الركيزة األساسية تعد البن 
تملك تقنيات المعلومات والقدرة ن معظم سكان البجد من تمكّ هذو البنية أبعاد هذو البنية من خجل إيجاد وتطوير 

 لفاعلة مع المجتمع المعلوماتي الكبير. جستفادة من الكم الها ل من المعلومات ، والمشاركة الالنفاذ عل  
 
للواقع وإذا كانت هذو البنية تختلف في طبيعتها وحجمها باختجف ظروف كل بلد وتوجهاته، فإنه بالنسبة  
ال تزال هذو البنية في طورها الجنيني. حي  تشير دراسات منظمة األمم المتحدة )اإلسكوا( إل  أن  اليمني ،

ان األعضاء في اإلسكوا  في المستوى األدني أو مستوى النضج األول، حي  لم يبن فيها اليمن تعد من بين البلد
قطام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ، وأن معظم الشركات في هذو البلدان هي مستوردة للمعدات 

بضعف والبرامج، كما أن اإلستثمار في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ال يزال منخفضاً ، ومقروناً 
التسهيجت الحكومية. والجدول التالي يوضح ترتيب بلدان اإلسكوا وفق مستوى نضوجها في بناء قطام 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اإلسكوا ، المجمح اإلقليمية لمجتمع المعلومات في غربي آسيا ، األمم  –المرجع: األمم المتحدة ، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 .23، ص  7، الجدول  3002المتحدة ، نيويورك 
 

وال بققد لنققا مققن تنققاول الواقققع الققراهن لهققذو البنيققة بقققدر مققن التحليققل والتفصققيل ، وبالقققدر الققذي تتيحققه لنققا  
 البيانات المتوفرة ، وذلك عل  النحو التالي:

 

 4المستوى رقم 2المستوى رقم 3المستوى رقم 1المستوى رقم الدولة
     البحرين

     مصر

     العراق

     األردن

     الكويت

     لبنان

     عمان

     السلطة الفلسطينية

     قطر

     السعودية

     سوريا

     دولة اإلمارات

     اليمن
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 الموارد البشرية  -ألف
 

كافيا عل  كيفية التعامل مع تقنيات المعلومات ، ونقصـد بها تلك الكوادر المؤهلة والمدربة تدريبا  
والقدرة عل  انتاجها وصيانتها سواء كانت في شكل أجهزة ومعدات أو في شكل نظم وبرمجيات. كما تشمل تلك 
الكوادر القادرة عل  إدارة أنشطة المشروعات التي تشكل تقنيات المعلومات نسبة كبيرة من أصولها ، والمؤهلة 

ير العمل فيها ووضع األنظمة المج مة وتحديد األهداف والتخطيط لبلوغها ورقابة تنفيذها لجشراف عل  س
   ومتابعتها.

 
إل  أن الكوادر العاملة في مجال المستخرجة من مسح الواقع المعلوماتي في اليمن ، وتشـير البيانات  
% من هذا العدد 36عامل ، حوالي  4000لدى الجهات التي شملها المسح في اليمن يبلغ حوالي  ماتيةالمعلو

% يعملون في مجال 3% يعملون كمبرمجين  ، وحوالي 6يعملون مشغلي حاسوب ومدخلي بيانات ، وحوالي 
% ، 2% يتوزعون بنسب متباينة في وظا ف تحليل النظم 16تركيب الشبكات واالتصاالت، والبقية وقدرها 

% . األمر الذي يشير إل  مدى تباين حجم العاملين في 5% والمكتبات 4% ، وتحليل المعلومات 5والصيانة 
مجال المعلوماتية ، فضج عن تدني هذا العدد تدنيا كبيرا مقارنة بالعدد الكلي الذي يشكل اجمالي القوة البشرية 

% من 31، بل أن ما يقرب من   1الف عامل 000العاملة في الجمهورية اليمنية والذي يصل إل  ما يقرب من 
ونستنتج من ذلك أن هناك قطاعات عديدة لم تنل  2التي شملها المسح ال توجد لديها وحدة معلومات. الجهات

جانب المعلوماتية فيها االهتمام الكافي ، وتتطلب وضع سياسات عاجلة في مجال تدريب وتأهيل الموارد 
 البشرية.
 
 1061ت ، فقد قدر عددهم بحوالي أما من حي  أعداد المؤهلين تأهيج علميا في مجال تقنيات المعلوما 

( 30متخصص(، والماجستير ) 1504متخصصا ، معظم هؤالء هم من حملة البكالوريوس والدبلوم المتوسط )
( ، والباقي من حملة الدبلوم العالي واألدن . لنستنتج من ذلك أن عملية اكتساب المهارات 11، والدكتوراو )

تزال في بداية الطريق ، وتشير إل  الحاجة الماسة إل  توفير الكادر  والخبرات في مجال تقنيات المعلومات ال
المعلوماتي الذي سيعهد إليه في القيام بدورو المأمول في التعامل بتقنيات المعلوماتية ، ويشكل تحديا كبيرا لدى 

   3.جهات االختصاص التي تضطلع بنشر العلم والمعرفة والتأهيل والتدريب إليجاد محتمع المعلومات
 
وفي الواقع أن ما تشهدو اليمن من نقص كبير في أعداد المؤهلين في مجال تقنيات المعلومات هو  

سيطرة التعليم التقليدي عند واضعي المناهج الدراسية، وعدم ربط األهداف التعليمية باحتياجات سوق العمل، 
المثال: فإن برامج الشهادة الدولية لقيادة  وعدم التفاعل بالتغييرات المحلية واألقليمية والعالمية. فعل  سبيل

لم تأخذ بعد حقها من اإلهتمام ، ولم تواكب برامج التعليم الجامعي في تقنيات المعلومات  ICDLالحاسوب 
من البرامج التي توفر مهارات أساسية  ICDLواالتصاالت متطلبات السوق مهنياً وأكاديمياً.  وتعد برامج 

لم مدى الحياة ، وتشمل عددا كبيرا من المهارات والمعارف في تقنيات االتصاالت الستخدام الحاسوب والتع
والمعلومات. يكفي أن نعلم أن عدد المسجلين في مثل هذو البرامج ال يشكل رقما يعتد ذكرو في االحصاءات 

إل  ما  2002 – 2000الدولية ، في حين وصل هذا العدد في بعا البلدان العربية مثل األردن خجل الفترة 
 4شخص. 2200شخص ، وفي مصر حوالي  2000الف شخص ، وفي دولة اإلمارات حوالي  06يقرب من 

 

                                                 
1
م  ، ص 2002م ، صنعاء ، يونيو 2002الجمهورية اليمنية ، وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، الجهاز المركزي لإلحصاء ، كتاب اإلحصاء السنوي    

66. 
2
 .05جع سابق ، ص المركز الوطني للمعلومات ، مر    
3
 .وما بعدها 76المركز الوطني للمعلومات ، صفحة  
4
 م .2002مكتب اليونسكو ، القاهرة   
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هي الوحيدة واألكثر طلباً في عالم اليوم ، بل إن هناك إتجاو يتزايد يوما بعد يوم   ICDLوليست برامج  
دات أكاديمية وتقنية تضمن نحو تلقي علوم مختلفة في تقنيات االتصاالت والمعلومات والحصول عل  شها
  MCSE    ،MCSD .netلمتدربيها الحصول عل  وظا ف مرموقة في مجتمعاتهم. من أمثلة هذو الشهادات : 

 ،MCDBA  ،MCDST  ،OCP  ،IT Management   ،  وغيرها كثير. األمر الذي يتطلب من واضعي
التعليم المقدم للقوة البشرية المتنامية ، خاصة  سياسات التعليم العالي إعادة النظر بشكل جدي في طبيعة ونوعية

وأن المؤشرات تشير بججء إل  عدم فاعلية المخرجات التعليمية الحالية في تلبية متطلبات القطاعات الحكومية 
 وقطام المجتمع المدني من القوة العاملة المطلوبة. 

 
 المكونات المادية  -باء

 
ة أو مساعدة أو مكملة  ، وسواء كانت مدمجة أو مستقلة، سواء كانت ر يسيأجهزة الحواسيب هي  

والجزمة لتلقي البيانات وخزنها والتعامل معها وعرضها بمختلف الوسا ل المعروفة، كما تشـمل وسا ل تبادل 
 المعلومات والمتمثلة في تقنيات االتصاالت والبرمجيات ومستلزمات الشبكات ، واألجهزة المكملة والمساعدة. 

 
لوضع القا م لتقنيات اا ال شك فيه أن أعداد الحواسيب المستخدمة يعد من المؤشرات التي توضح ومم 

المعلومات واالتصاالت ألي بلد. وفي اليمن ، فإن أجهزة الحواسيب يتزايد بصورة مستمرة ، حي  ال تزال 
إشبام االحتياجات المحلية  فكرة إنشاء صناعة تجميعية لمكونات الحواسيب في طور جنيني ، ويتجه التفكير إل 

من خجل التجميع كخطوة أول . لذا ، فإن اليمن يستورد أنواعا متبانية من الحواسيب ومن ماركات مختلفة. 
والتي تشكل الغالبية، وتبلغ نسبتها  MBIفهناك عل  سبيل المثال ثجثة أنوام من الحواسيب : تلك المتوافقة مع 

% مثل الماكنتوش ، والنوم الثال  فهو الحاسوب 2متوافقة ونسبتها حوالي % ، وتلك الغير ال02ما يقرب من 
(.  غير أن إجمالي عدد الحواسيب الشخصية 43%. )المركز الوطني ص 4المحمول ويشكل حجمه حوالي 
من السكان )تقرير التنمية  1000لكل  7ر16حاسوب ، أي بمعدل  14000المستخدمة حاليا يقدر بحوالي 

مم المتحدة( ، وهذا المعدل يعد ض يج للغاية وال يرق  بعد ألن بكون مؤشرا لمجتمع المعلومات البشرية / األ
% من 1ر3في اليمن ، خاصة إذا علمنا أن نسبة القادرين عل  استخدام الحاسوب اليتعدى ما نسبته 

 السكان)تقرير التنمية البشرية(. 
 

 ط االتصاالت الهاتفيةخطو  -جيم
 

 العامة لجتصاالت السلكية والجسلكية التابعة لوزارة المواصجت بتقديم الخدمات التالية: تتول  المؤسسة  
 
 الف خط.  300خطوط االتصاالت الهاتفية الثابتة. والتي تصل الخطوط العاملة إل  ما يقرب من  -
 ميجابت.2وبسرعات تصل إل   DSLعبر تقنية  Data Comm. Serviceخدمات نقل المعلومات ،  -
 كيلو بت. 021كيلو بت /  62وبسرعات مختلفة  ISDNدمة الرقمية المتكاملة الخ -
 %.20تشترك المؤسسة مع شركة البرق والجسلكي في تقديم خدمات االتصاالت الهاتفية الدولية بنسبة  -

 . Pagingنظام النداء اآللي  -

 . Audio-text serviceخدمات الصوت  -
 

 تتول  توفيرو شركات القطام الخاص التالية:أما خدمة الهاتف النقال )المحمول( ، ف
 . Analogueم ، بأنظمة الهاتف التشابهي 0005شركة تيليمن ، وقد قامت بتقديمه منفردة منذ  -
 شركة  سـبأ فون. -

 شركة سبيستل. -
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عام  GSMوقد تم التعاقد مع الشركتين األخيرتين عل  إدخال خدمات الهاتف الرقمي النقال بنظام  
لمس سوق االتصاالت في اليمن آداء جيدا وأسعارا تقل عن السابق نتيجة للمنافسة بين هذو م ، وقد 2000

الف خط. كما تنوي الحكومة  200م بحوالي 2002الشركات. وقد قدرت عدد الخطوط العاملة حت  نهاية عام 
شركتين ، "يمن موبايل" لتعمل إل  جانب ال GDSMاليمنية تدشين خدمة جديدة للهاتف المحمول نوم 
 م.2002السابقتين في نظام المحمول بدءاً من الربع األخير لعام 

 
ترمي السياسة الحالية للحكومة اليمنية إل  نشر خدمات االتصاالت في عموم البجد وبتكلفة مناسبة. و 

لثابتة ال تزال وبالرغم من التوسع المستمر في توفير الخطوط الهاتفية الثاتبة إال أن الكثافة الهاتفية من الخطوط ا
(. وهذو الكثافة منخفضة  24ص  6م )مجلة تكنولوجيا ، العدد 3003فرد في عام  100لكل   2-3في حدود 

 فرد.  100لكل  23جدا إذا ما قورنت بمتوسط الكثافة عل  مستوى العالم والبالغة نحو 
 

يين إهتماما كبيراً من قبل وفي حقيقة األمر ، فقد شهد قطام االتصاالت في اليمن خجل العامين الماض 
الف خط  500الحكومة اليمنية. حي  توسعت خدمات الهاتف الثابت لتشمل القرى واألرياف تنفيذا لمشروم الـ 

الف خط اتصاالت لنشر وتوسيع الخدمات الهاتفية. وأصبح المعروا من هذو  70هاتفي جديد ومشروم الـ
ذ سياسات تسويقية فعالة مثال ذلك: تخفيا تعرفة الهاتف أيام الخدمة يواجه الطلب المتنامي عليها  وتم إتخا

لاير  33000%، االت الريفية ، كما انخفضت رسوم التركيب للخدمة الهاتفية من 50العطل واإلجازات بنسبة 
رياال للدقيقة الواحدة إل  لاير  13لاير ، وتم إقرار تعرفة متساوية للريف والمدينة وتخفيضها من  17000إل  
سنتا للساعة الواحدة ، وهذو التعرفة تعد مخفضة إذا ما قورنت ببلدان أخرى والتي  20احد )أي ما يقرب من و

سنتا للساعة الواحدة. كما إن هذو التعرفة قد شملت جميع أنوام االتصاالت الريفية  60تصل إل  حوالي 
طق الريفية. وباالضافة إل  ما تقدم ، فقد واألنظمة الجسلكية الثابتة ، بغرا تشجيع التواصل بين المدن والمنا

لاير ، أي بنسبة تصل إل   600لاير إل   1200تم تخفيا االشتراكات الشهرية الثابتة لجتصاالت الريفية من 
م(. وهذو السياسات في مجملها تعد خطوة عملية جادة نحو تمكين 3003، يونيو  43ص  13% )العدد 40

ت الهاتف وبما يتمش  مع دخولهم ، كما تعد خطوة كبيرة نحو إيجاد أرضية قوية المواطنين من االستعانة بخدما
  لمجتمع المعلومات.

 
 اإلنترنتخدمة  -دال

 
تم تدشين خدمة االنترنت في اليمن في منتصف التسعينيات من القرن المنصرم ، من قبل مزود وحيد  

منظومة  20مقه  مقابل  50م حوالي 3000لهذو الخدمة )تيليمن(. وقد بلغت عدد مقاهي االنترنت عام 
(. وهذو 43الف مشترك  )ملخص مشروم الخطة الخمسية الثانية ، ص  7000مضيف انترنت ، وحوالي 

 أرقام متواضعة مقارنة بما هو قا م حاليا في البلدان األخرى لمنظمة االسكوا. 
 

خدمة االنترنت إل  جانب شركة ونتيجة لذلك، فقد أصبحت المؤسسة العامة لجتصاالت مزودة أخرى ل 
م بالموافقة عل  منح تراخيص لمزودي خدمة 3000( لسنة 13تيلمين، كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم )

االنترنت بغية االسهام في نشر هذو الخدمة عل  مستوى اليمن. وبالفعل تم تجهيز البوابة اليمنية لجنترنت 
Gateway  خدمة االنترنت ال  شبكة االنترنت العالمية والتي من خجلها يتم ربط مزوديInternet 

Backbone ، وتم تركيب التجهيزات في خمس مدن ر يسية : صنعاء ، عدن ، تعز ، الحديدة ، المكج .
بحي  تعمل عل  توفير سعة أولية تخدم ما يقرب من   Point Of Presenceموقعا  13وتشمل ما يقرب من 

، Leased Lineأو من خجل تأجير الخطوط   Dial Upالخدمة إما بطريقةالف مستخدم، ويتم تقديم  20
. ويمكن تلخيص مميزات البوابة اليمنية لجنترنت في النقاط  MB/s 2إل   64KBsوبسرعات تتراوح بين 
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ص   3001/ ديسمبر  3التالية: )عامر هزام ، البوابة اليمنية لجنترنت ، مجلة تكنولوجيا المعلومات ، العدد 
14. 
 
من مخرجين مختلفين وبوسا ل مختلفة عبر  Internet Backboneالخروج إل  شبكة المعلومات العالمية   -

 األقمار الصناعية أو عبر كابجت األلياف الضو ية.
 الف مستخدم. 60الف مستخدم قابلة للتوسع إل   20توفير سعة لعدد   -
 مزود خدمة موزعين في عموم مناطق اليمن. 13من توفير إمكانية الربط بمرونة عالية لعدد أكثر   -
 . Data Networkمن خجل شبكة المعلومات  ISPالوصول إل  مزودي خدمة االنترنت   -
 ميجابايت. 100توفير إمكانية الربط للقنوات الدولية ألكثر من   -
 توفير حماية كاملة للشبكة من االختراقات من خجل تركيب تجهيزات خاصة بذلك.  -
 عمل ترشيح ومنع الدخول إل  المواقع الغير مسموح الدخول إليها.  -
   

شخص.  10000لكل  6ر0وتشير الدراسات إل  أن معدل استخدام االنترنت في اليمن يبلغ حوالي  
م ، فبالنسبة 3000وتبرز محدودية هذو الخدمة من خجل مقارنتها بما هو قا م لدى بعا البلدان العربية عام 

عودية ، ـشركة في الس 35شركة ، و 24الخدمة نجد أن عدد مقدميها في مصر وصل إل  ما يقرب من  لمقدمي
 413في مصر، وحوالي  02شركات في األردن. أما معدل االستخدام فيبلغ حوالي  3شركة في لبنان ، و 13و

ن. وهكذا نجد أن في السودا 17في فلسطين ، وحوالي  161في لبتان ، وحوالي  656في األردن ، وحوالي 
اليمن تعد من أقل الدول استخداما لجنترنت قاطبة ، وأن استمرار معدل االستخدام عل  هذا النحو مستقبج 
ينبيء بخطورة الموقف مستقبج وعدم تمكنها من التواصل مع العالم الخارجي، ناهيك عن استحالة وجود 

 مجتمع للمعلومات في اليمن.
 

االنترنت عل  مستوى القطاعات الحكومية العامة والمختلطة والخاصة ، فقد  أما بالنسبة الستخدامات 
 1ر7أوضحت بيانات المسح االحصا ي أن معدل كثافة االشتراك في مجمل الوحدات الممسوحة تبلغ حوالي 

( . وفي الواقع أن هذا 32جهة( تقييم الواقع المعلوماتي ، ص  323اشتراك لحوالي  267)أي أن هناك 
ر يعد ضعيفا الستخدامات االنترنت خاصة إذا علمنا أن العينة الممسوحة إحصا يا تعد من الوحدات المؤش

الهامة في البجد اقتصاديا واجتماعيا. وبالرغم من تدني كثافة إشتراك مؤسسات القطام الحكومي والعام 
ديمة ال تحظ  بالتحدي ، والخاص ، وتواجدها عل  شبكة االنترنت ، فإن معظم هذو المواقع تحوي بيانات ق

ويصعب التوصل إليها عبر محركات بح  عربية أو دولية األمر الذي يقلل من فا دتها ، ويبدو أن فكرة طباعة 
االعجنات الترويجية والدعا ية ال تزال تحتل حيزاً كبيراً لدى المديرين ويشكل أهمية أكبر من التواجد عل  

 شبكة االنترنت.
 

تقنيات االنترنت إل  ضآلة التواجد اليمني عل  شبكة االنترنت، حي  يقدر عددها  ويشير المختصون في 
 :5موقع موزعة عل  النحو التالي 314بحوالي 

 
 16  مواقع حكومية   - 
 15  مواقع إخبارية  - 
 34  منظمات وسفارات  - 
 21   سياحة وسفر  - 
 01  شركات خاصة  - 
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 4  منتديات انترنت  - 
 4  مات موقع خد  - 
 3 بنوك وشركات تأمين  - 
 32  تعليمية وتربوية  - 

 
 وترجع أسباب تدني استخدامات شبكة االنترنت إل  ما يلي: 

 
 ينظر البعا إل  مواقع شبكة االنترنت كظاهرة ترفيهية غير ضرورية.   -
 ملية التصفح.ندرة وجود محرك بح  يمني أو دليل يحوي جميع المواقع اليمنية يعمل عل  تسهيل ع   -
إرتفام أسعار الخدمة مقارنة بالبلدان األخرى جعل هذو الخدمة مقصورة عل  ف ة الدخل المرتفع والقادرين    -

 عل  دفع رسومها العالية.
حالة البنية التحتية لجتصاالت الهاتفية ، حي  ظهرت مشاكل في الخطوط الر يسية وفي بعا المقاسم   -

 جت.وحدو  تشوشات صوتية وتداخ
تعتبر السرعة أحد المشاكل الر يسية التي يواجهها المستخدمون ، حي  تنخفا بمجرد وصول عدد   -

بايت في الثانية مما  300مستخدما في وقت واحد وتنخفا السرعة لتصل أحيانا إل   30المستخدمين ال  
 يتسبب في فصل الخط.

 رة عل  معظم مواقع المعلومات.حاجز اللغة ، حي  تعتبر اللغة االنجليزية هي المسيط  -
استمرار ارتفام الضريبة الجمركية عل  أجهزة الحواسيب ومستلزماتها وقطع غيارها التي تصل إل  ما  -

 %.15يقرب من 
 

إن العوامل السالف ذكرها قد ساهمت مجتمعة في تصنيف اليمن في آخر البلدان العربية األعضاء في  
نت. إذ تشير الدراسات إل  أن متوسط انتشار خدمة اإلنترنت في دول اإلسكوا منظمة اإلسكوا استخداماً لإلنتر

%( ، وفي نطاق بلدان منظمة اإلسكوا تعد اليمن أقل 10ر5%( يعد ضعيفاً مقارنة بالمتوسط العالمي )3ر3)
  6البلدان استخداماً لهذو الخدمة بالرغم من كثافتها السكانية المرتفعة.

 
مة اليمنية ممثلة بالمؤسسة العامة لجتصاالت السلكية والجسلكية في ابريل الحكومن هنا ، بادرت  
( مساهمة منها في التغلب عل  المعضجت السالف  teNeemeYخدمــة االنترنت ) يمن نت بتشين م 3003

 ذكرها ، وتلبية احتياجات المجتمع واالرتقاء بمستوى الخدمة وضمان وصولها إل  معظم المواطنين في عموم
محافظات الجمهورية اليمنية، واالشتراك في خدمة االنترنت بتكاليف شهرية ثابتة أيا كانت مدة االستخدام 

  .اليومي ، علما أن المشترك ال يزال يقوم بدفع فاتورة خدمة الهاتف المحلي المرتبط بشبكة االنترنت
 

 تطبيقات نظم المعلومات استخدام  -هاء
 

مققن التطبيقققات فققي معظققم الجهققات ، تخققدم مسققتويات مختلفققة ذو طبيعققة يجققري اسققتخدام نوعيققة نمطيققة  
وبقالرغم تطبيقات األجور والمرتبات ، والحسابات والرسقوميات والنشقر المكتبقي والخقرا ط. محددة، من أهمها 

مققن هققذا التنققوم ، إال أن معظققم هققذو التطبيقققات يجققري إسققتيرادها مققن الخققارج ، فققي حققين لققم تققتمكن التطبيقققات 
اإلدارة المعنيقة مقن االحصقاءات،  عة محليا مقن اكتسقابها ثققة المتعقاملين معهقا ، نتيجقة لقصقورها فقي مقدّ المصن

والبيانققات التاريخيققة ، وطريقققة تكاملهققا مققع بقيققة البققرامج التطبيقيققة ، باالضققافة إلقق  عققدم تمكققن العققاملين مققن 
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مقة مقن اتخقاذ تقدابير تلقزم الجهقات بإسقتخدام استيعابها كلية وقلة التعامل معها لسبب أو آلخر. وهنا ال بقد للحكو
أنظمة تطبيقات الحاسوب ويأتي في مقدمتها أنظمة الحسابات التي تشكل قاعدة بيانات أساسية لتكقاليف االنتقاج، 

 وربحية المشروعات ، تمكن المدير من إتخاذ القرارات االدارية السليمة ، واجراء الرقابة في وقتها.
 

لمعلوماتي إل  تباين كبير في حجم استخدام تطبيقات الحاسوب، وذلك عل  النحو وتشير بيانات المسح ا 
 الذي يبينها الجدول التالي:

 
 %43ر47   برنامج معالجة النصوص 
    %34ر43   برنامج الجداول الحسابية 
 %15ر00  برنامج الحماية وأمن المعلومات 
 %7ر06   برنامج الرسوميات 
 %3ر55   البرامج االحصا ية 
 %1ر51   برامج النشر الصحفية 
 %1ر27   برامج تصميم المواقع 
 %0ر24  البرامج العلمية المتخصصة 
 %0ر13   برامج تصميم الخرا ط 
 %0ر03   برامج الوسا ط المتعددة 
 %0ر02  برامج تطبيقات قواعد البيانات 
 %0ر01   برامج األرشفة والفهرسة 

 
لجة النصوص تأتي في مقدمة االستخدام، ويأتي هذا نتيجة إلحجل ويتضح مما تقدم ، أن برامج معا 

الحاسوب محل اآللة الكاتبة في أعمال النصوص لدى كثير من الجهات. ولم تظهر بيانات المسح المعلوماتي 
مدى استخدام الجهات الحكومية لبرامج المخزون ، وتكاليف االنتاج ، ومدى تكاملها في بي ة الشبكات مع برامج 

لحسابات. األمر الذي يشير إل  أن معظم هذو التطبيقات تعتمد عل  قواعد بيانات محددة ، ال تخدم القيادات ا
 العليا للجهة بمدها بالتقارير االحصا ية الجزمة التخاذ القرارات ، وإجراء الرقابة الفورية. 

 
لذي يشير إل  عدم استخدامها وبالنسبة لبرامج أمن المعلومات وحمايتها فتشكل نسبة منخفضة. األمر ا 

بكفاءة نتيجة الرتباط هذو البرامج بأجهزة الحواسيب نفسها. وتشير هذو البيانات إل  أن تأمين المعلومات 
تقتصر عل  البرامج فقط ، في حين أن عملية تأمين المعلومات ينبغي أن تشمل موقع الحاسوب ، وتنظيم دورة 

التحفظ عليها ، ووضع ضوابط لعمليات التشغيل ، ومقاومة فيروسات العمل ، وحماية الوسا ط المستخدمة و
الحاسوب ، وتوزيع وتخصيص المس وليات والمهام، وغيرها من سبل تأمين المعلومات مثل تلك األجهزة 

 المستخدمة في السرية والتامين ، وتأمين عمليات النهايات الطرفية المرتبطة بمركز االتصال بها.
 

قية البرامج ، فإن استخدامها يعد ض يج للغاية ، خاصة فيما يتعلق بالبرامج االحصا ية، أما بالنسبة لب 
والفهرسة ، وقواعد البيانات. ولم تظهر بعد في المجتمع اليمني تلك التطبيقات العملية التي تخدم المناطق النا ية 

. فهذو  Tele-medicineعد ، أو التطبيب عن ب E-Learningوالمجتمعات الريفية مثل التعليم عن بعد 
التطبيقات عادة ما تكون مكلفة ، وال يستطيع القطام الخاص أن يتول  تطويرها نظراً النخفاا الطلب عليها. 
وانخفاا الطلب عل  البرمجيات يرجع أساساً إل  تدني العمل اإلليكتروني بصفة عامة ، وسيادة العمل 

ال التجارة اإلليكترونية ، أن كروت اال تمان والدفع اإلليكتروني الروتيني والبيروقراطي. يكفي أن نعلم في مج
لم يفرا نفسه بعد في السوق اليمنية ، ولم تبلغ أعداد مكا ن الصرف اآللي مستوى يعتد به، وربما يصل 

ماكينة ، في حين سجلت البلدان المجاورة )الخليج العربي( أرقاماً يعتد بها، حي  بلغ عدد  20-30عددها إل  
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الف شركة  30الشركات والمحال التي تتعامل بكروت اال تمان في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 
  7االف ماكينة صرف )تيلر( في هذو البلدان. 5ومحل ، كما يوجد أكثرمن 

   
رات وال بد لنا هنا من التطرق إل  البي ة القانونية والتنظيمية والتي تشكل جزءاً مهماً لجستفادة من قد 

تقنيات المعلومات واالتصاالت. هذو البي ة ال تعني حماية حقوق الملكية الفكرية وتطبيق االتفاقيات والمعاهدات 
الدولية ، وإنما ايضا الكيفية التي يتم من خجلها تنظيم الصناعة الداخلية وعل  مدى مشاركة المواطنين في 

رها من البلدان العربية )كالسعودية وسوريا( لم توقع صناعة تقنيات المعلومات. ومن المعروف أن اليمن وغي
عل  اتفاقيات منظمة الملكية الفكرية العالمية ، كما أنها ليست عضواً بعد في منظمة التجارة العالمية. من هنا،  
ة فقد صنفت اليمن ضمن البلدان التي ال تزال أطر العمل القانونية والتنظيمية تتصف بالقدم وغير مج مة لصناع

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والحتياجات المستهلك ، األمر الذي يضعف من مستويات الثقة الضرورية 
والجدير بالذكر أن لمنظمة   8ألصحاب رؤوس األموال لجستثمار وااللتزام بانتشار المعلومات واالتصاالت.

ة بخصوص حماية حقوق الملكية الفكرية التجارة العالمية ومنظمة الملكية الفكرية العالمية متطلبات مشترك
،األمر الذي يتوجب عل  اليمن تحدي  مستويات الحماية الداخلية والخارجية وتحدي  أنظمتها القانونية 

 واإلجرا ية المستقبلية وإعادة التفكير فيها مع السعي نحو محاربة قرصنة البرمجيات. 
 

المعلومات في اليمن يعود ، وبدرجة أساسية ، إل  ومن هنا يتضح أن عدم التوسع في إستخدام تقنيات  
غياب السياسات الوطنية في مجال المعلومات ، والتأخر الواضح في تبني استراتيجيات تهدف إل  تنظيم 
المعلوماتية ، واتخاذ التدابير الجزمة في مجال التأهيل والتدريب ، ورسم الخطط المستقبلية في كيفية االستفادة 

% من مؤسسات القطام 35م لحل مشكجت التنمية ومعضجتها. يكفي أن نعلم أن ما يقرب من من هذا القطا
الحكومي والعام والخاص لم تبادر بعد إل  تبني تقنيات المعلومات في نشاطها اليومي ، وال يزال العمل التقليدي 

غير واضحة وال  هاال توجهاتهو السا د في نشاطها. أما الجهات التي سارعت في تبني هذو التقنيات ، فج تز
تستند إل  دراسات للجدوى ، وال يزال التقسيم الهيكلي ألنشطتها هو المسيطر وال يراعي خصوصيات العمل 

  المعلوماتي وتصنيفاته العملية والمهنية.
 

وينبغي اإلشارة إل  أن هذا الوضع قد جعل اليمن ضمن البلدان األعضاء في اإلسكوا األكثر تدنياً في  
مستويات نضجها في التجارة واألعمال اإلليكترونيين ، فقد تقسيم البلدان األعضاء إل  ثجثة مستويات من حي  
درجة النضج. المستوى األول )الترتيب األخير( ، ويمثله كل من العراق والسلطة الفلسطينية واليمن. 

ردن ولبنان وسوريا. أما المستوى والمستوى الثاني )الترتيب المتوسط( ويمثله كل من البحرين ومصر واأل
الثال  )الترتيب األول( وتمثله بقية البلدان األعضاء وأهمها الكويت وعمان والسعودية ودولة اإلمارات. وال بد 
لنا من اإلشارة هنا إل  أن المستوى األول ، )دول الترتيب األخير( يضم إل  جانب اليمن كل من العراق 

ان الدولتان تعانيان من الوضع الصعب السا د فيهما سياسياً واقتصادياً وال يؤهلهما والسلطة الفلسطينية ، وهات
في الوضع الحالي من تطوير ونشر تطبيقات تقنيات المعلومات واالتصاالت في التجارة واألعمال. أما الحالة 

عدل األمية العالي، اليمنية ، فبالرغم من إستقرار الوضع السياسي واالقتصادي ، إال أن عوامل أخرى مثل م
وغيرها من العوامل التي ال تزال تسيطر عل  العمل اإلداري وتشل من حركته وآدا ة ، مثل سيطرة الروتين 
والبيروقراطية والمزاجية في العمل واالعتماد عل  كوادر غير مؤهله وغير مدركة للمتطلبات التي تفرضها 

 اقتصاديات المعرفة أو عصر العولمة.    
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 المعلوماتشبكة ور الحكومة في إنشـاء د -واو
 

من خجل تبني تنفيذ قواعد المعلومات تتمثل خطط وسياسات الحكومة اليمنية نحو إيجاد وتطوير  
أول خطوة تخطوها الحكومة اليمنية نحو إرساء قاعدة ، والذي يعتبر  مشروم المركز الوطني للمعلومات

عينيات من القرن المنصرم يهدف إل  إقامة بنية تحتية للمعلومات معلوماتية. فقد تأسس المركز في منتصف التس
، وإيجاد قطام معلوماتي متكامل عل  المستوى الوطني ، فظهرت الحاجة إل  وضع استراتيجيات وطنية 
 للمعلومات تستجيب لمتطلبات التنمية الشاملة وتواكب التطورات العالمية الجارية في حقل المعلومات وتقنياتها.

 
يعتبر مسح الواقع الراهن للمعلوماتية من أهم االنجازات التي قام بها هذا المركز ، بالرغم من تأخر و 

م ، وهي الخطوة الصحيحة التي تستهدف تقييم واقع المعلوماتية تقييما علميا ، ثم 3001تنفيذو حت  نهاية عام 
المجال المعلوماتي. فقد تم التركيز في هذا االنتقال إل  بناء سياسات وطنية وصياغة استراتيجيات تفصيلية في 

النظم المؤسسية والهياكل التنظيمية لوحدات المعلومات في المؤسسات عل  المستوى المسح عل  التعرف 
الوطني ، والبنية األساسية للمعلومات واالتصاالت ، ونظم وتكنولوجيا المعلومات المستخدمة في معالجة وحفظ 

معلومات ، والواقع الراهن للكادر العامل في المجال المعلوماتي ، وحصر لمصادر واسترجام وتبادل ونشر ال
  9المعلومات ومدى تلبيتها الحتياجات المستفيدين ومدى تكاملها.

 
م  بعرا نتا ج مسح الواقع المعلوماتي الراهن، حي  3003قام المركز الوطني للمعلومات في سبتمبر  

ات الوطنية للمعلوماتية ، مع حصر البيانات المتوفرة في احصاءات رسمية، ساهم في توفير العديد من المؤشر
 م عل  النحو التالي:3003بحي  أصبحت مجمل المؤشرات الوطنية للمعلوماتية في اليمن حت  يونيو 

 
 140000    إجمالي عدد الحواسيب الشخصية في البلد 1
 7ر16    من السكان 1000عدد الحواسيب لكل  3
 1000     هزة الحواسيب في المنازلعدد أج 2
 31ر0   ( من السكان1000خطوط الهاتف الثابت لكل )  4
 14ر6   من السكان 1000خطوط الهاتف النقال لكل  5
 6000   عدد المتخصصين بالمعلومات وتقنية المعلومات 3
 1ر54  القادرين عل  استخدام الحاسوب إل  اجمالي السكان % 7
 0030     االنترنت عدد المشتركين في 6
 50530     عدد المستخدمين في االنترنت 0

  400     تقديرات عدد مواقع الويب اليمنية 10
 3     عدد مزودي خدمة االنترنت 11
 3ر3  كجم نصيب الفرد من كمية الورق المستخدم للطباعة 13
 2      عدد المكتبات العامة 12
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 معدل االستخدام اليومي لجنترنت بالساعة: 30
 2  في األجهزة والمؤسسات الحكومية والقطام الخاص - 
 3ر5  في الكليات الجامعية )لها مخرجات في المعلوماتية( - 

 متوسط عدد العاملين المختصين بمؤهجت دبلوم متوسط  31
 فأعل  في مجال المعلومات وتقنية المعلومات في 
 7ر5   ؤسسة الواحدة )قطام حكومي، عام، خاص(الم 

 متوسط عدد العاملين في مجال المعلومات وتقنية 33
 17  المعلومات في المؤسسة الواحدة الكبيرة )قطام خاص( 

 113 عدد أساتذة الجامعات اليمنيين المتخصصون في المعلوماتية 32
 عاممتوسط احتياج المؤسسة الواحدة في القطام الحكومي وال 34

 4    من الكادر المختص بمجال المعلوماتية 
 اجمالي ما تم إنفاقه في مجال المعلومات وتقنياته 35

 لدى مؤسسات الدولة القطام العام والخاص خجل 
 32     م )مليون دوالر(3003عام  

   

جعقل ويجحظ من المؤشرات السالف ذكرها مدى تواضع هذو المؤشرات وعدم بلوغهقا المسقتوى القذي ي 
اليمن مرشحة للدخول ضمن المجتمقع المعلومقاتي ، األمقر القذي يمنقع القيمن مقن اإلسقتفادة مقن المجتمقع الكبيقر 
للمعرفة. فعل  سبيل المثال ال الحصر ، أن مشروعات شبكات المعلومات لقم  يقتم إنشقاؤها فقي القيمن بالصقورة 

بكات المعلومات تقتصر فقي معظمهقا علق  تلقك التي تتطلبها احتياجات المجتمع المعلوماتي. بمعن  آخر ، أن ش
الشبكات التي يجري إنشاؤها ضمن المباني والمكاتب اإلداريقة ، أمقا تلقك الشقبكات المعلوماتيقة التقي تتقدفق فقي 
ثناياها البيانات والمعلومات ضمن تقنيات األلياف الضو ية وتغطي مساحات جغرافية واسعة ، فلم يقتم تأسيسقها 

ة توفير ونشر المعلومقات. ومقن خقجل مسقح ميقداني لكليقات جامعقة صقنعاء ، وهقي مقن بعد ضمن مراكز خدم
أكبر الجامعات اليمنية ، أفصحت عملية المسح غياب الشبكة المعلوماتية التي تربط بين الكليات بعضها البعا، 

لمعلومقات، وبالتقالي أو تلك الشبكات التي تربط إدارات الجامعة ومرافقها ، األمقر القذي ال يتقيح إنشقاء مراكقز ل
 Dial upفقإن عمليقة النفقاذ إلق  مواققع المعلومقات ال تقزال تقتم بصقورة فرديقة مسقتقلة وعبقر الهقاتف الثابقت 

Access. 
 

وثمة مؤشر آخر يمكن االستدالل به عل  مدى اهتمام الحكومات نحقو إنشقاء البنيقة التحتيقة للمعلوماتيقة،  
م 2002صاالت. فقد بلغ اإلنفاق الفعلي في هذا المجال في اليمن عقام مدى اإلنفاق عل  تقنيات المعلومات واالت

فقي الما قة مقن النقاتج المحلقي اإلجمقالي ، وهقذا يعقد  0ر6مليون دوالر ، أي ما نسبته حوالي  63ما يقرب من 
ضقق يجً للغايققة ويؤكققد أن الققيمن غيققر عازمققة علقق  الولققوج فققي مجتمققع المعرفققة ، خاصققة إذا علمنققا أن المتوسققط 

في الما ة في نفس العام. والجدير بالذكر أن تصنيف المنتدى اإلقتصقادي العقالمي  7ر6لعالمي لهذا اإلنفاق بلغ ا
يبين أن أفضل البلدان األعضاء في اإلسكوا انفاقاً لهذو التقنيات هقي األردن ومصقر  ، حيق  بلقغ معقدل اإلنفقاق 

فقي الما قة علق   2ر4فقي الما قة و  4ر7ي اإلجمالي عل  تقنيات االتصاالت والمعلومات نسبة إل  الناتج المحل
  10التوالي.
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 مقترحات مستقبلية  -ثالثاا 
 

تتضققمن هققذو الورقققة مجموعققة مققن المقترحققات تمكققن المجتمققع اليمنققي مققن الولققوج إلقق  مجتمققع المعرفققة  
واالتصققاالت.  وتعتمققد علقق  سققعي الحكومققة والقطققام الخققاص نحققو اسققتكمال البنيققة التحتيققة لتقنيققات المعلومققات

وبالتالي فقد حاولت هذو الورقة سرد مجموعقة مقن المقترحقات أو التوصقيات التقي نقرى أن األخقذ بهقا والسقعي 
نحو تحقيقها سيمكن اليمن من صقياغة سياسقات وأهقداف وخطقط اسقتراتيجية تمكنهقا مقن اإلسقتفادة مقن مجتمقع 

يجيات المتبعققة ، وبعضققها اآلخققر فققي البنيققة المعرفققة. هققذو المقترحققات بعضققها يتعلققق فققي السياسققات واالسققترات
األساسية لتقنيات االتصاالت والمعلومات ، وبناء القدرات في هذو التقنيات ، وفي تطبيقاتها المختلفة فقي التعلقيم 
والتجارة واألعمال والصحة ، وكذلك في المحتوى الرقمقي لمجتمقع المعلومقات فقي القيمن. هقذو التوصقيات كمقا 

 يلي:
 

وجود سياسات واستراتيجيات في تقنيات المعلومات واالتصاالت ، وإن وجقدت بعضقها فهقي  نظراً لعدم -1
غير واضحة المعالم ، وليس لها بعدا مسقتقبليا فقي الخطقط الخمسقية. فقإن األمقر يتطلقب مقن الحكومقة 
اليمنية تحديد األهداف وصياغة السياسات عل  ضوء االحتياجقات التقي تنشقدها البلقد وبمقا ينسقجم مقع 

 لطلب المعلومات من كافة القطاعات االقتصادية والخدمية المختلفة.ا
 
يجب إتخاذ خطوات واضحة نحو محاربة القرصنة لكي تصبح مسألة المشاركة في المجتمع المعلومقاتي  -2

الكبير أمراً ممكناً. وهنا يتطلب التركيز علق  صقياغة الققوانين التقي تحمقي الحققوق الملكيقة الفكريقة ، 
 القانونية والتنظيمية ومقارنتها مع أفضل التجارب العربية في هذا المجال.وبناء األطر 

 
من األمور التي نوصي بها لتحسين وضع البنية األساسية لتقنيقات المعلومقات واالتصقاالت تققديم مزيقداً  -3

ي من المعونات المالية التي تسمح لطجب الجامعات من اقتناء هذو التقنيات ، وانتهاج بعا الحلول الت
تكفل تمويل المستهلك بهدف زيادة انتشار الحاسوب الشخصقي ، والتفكيقر فقي تبنقي الخطقوات الكفيلقة 

 بوصول تقنيات المعلومات إل  الشرا ح األكثر احتياجاً وهم: موظفي الدولة ، وطجب الجامعات.
 
سقتثمار فقي هقذو بما أن قطام تقنيات المعلومات واالتصاالت يقاس تطورو بعدد الشقركات النا شقة ، واال -4

التقنيقات والتسققهيجت الحكوميقة وتصققدير منتجقات هققذو التقنيققات ، فقإن أيققة رؤيقة اسققتراتيجية لتطققوير 
المجتمع المعلوماتي في القيمن تتطلقب العمقل علق  إزالقة الضقرا ب الجمركيقة التقي تفقرا علق  هقذو 

لمؤسسقات األكاديميقة التقنيات ، وفي الوقت نفسه توفير حقوافز حكوميقة ملموسقة. كمقا يجقب تشقجيع ا
عل  تبادل التكنولوجيا فقي الجامعقات وشقركات تقنيقات المعلومقات واالتصقاالت ، والتقي سقتمكن مقن 
زيادة قدرة الشركات المحلية عل  جذب االستثمار، وأن تتول  الحكوم  تبني حمقجت متكقررة لقدعوة 

 صانعي هذو التقنيات بهدف االستثمار واالنتاج محلياً.
 
عيدة نوعاً ما في مجال استخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت في أتمتة الخدمات الحكومية ، تعد اليمن ب -5

فققإن اإلمققر يتطلققب إيجققاد خطققط أكثققر واقعيققة لجنتقققال إلقق  الحكوميققة االلكترونيققة. ونوصققي بققأن يققتم 
 االستفادة من تجارب بعا البلدان العربية التي قطعت شوطا في هذا المجال.

 
ليم اإلليكتروني ، يجب أن تكون هناك خطوات عملية باتجقاو تحقيقق هقذا الهقدف ، والتقي وفي مجال التع -6

من أهمها: إنشاء لجان وطنية تناط بها مهمة وضع االستراتيجيات والخطط التنفيذية للتعليم القا م عل  
لق  تقنيات االتصاالت والمعلومات ، وتكثيف تدريب المدرسين وأعضقاء هي قة التقدريس بالجامعقات ع

 استخدام هذو التقنيات ، وتقديم كافة سبل الدعم نحو إقامة وتطوير التعليم عن بعد.
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