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 السياسة الوطنية المعلوماتية في الجمهورية اليمنية وأثرها على التنمية 

  أحمد مهدي فضيل/  الدكتور                                                               
   جامعة عدن- كلية االقتصاد واإلدارة                                                              

  
  

  :المقدمة 
التي اليمكن ألي أمة أو مجتمع االستثناء       ،أصبحت التقنية المعلوماتية اليوم وسيلة العصر الرئيسية        

عنها في تحقيق التطور إذ اليمكن القيام بأي تنمية اقتصادية واجتماعية بفعالية ووتيرة متـسارعة               
 على العناصـر    –والتنمية الناجحة اليوم ال تقتصر فقط       . ة دون استخدام تقنية المعلومات      واقل كلف 

التقليدية السابقة كالمواد البشرية والمادية والمالية بل أصبحت تحتاج إلى مصدر جديد آخر إال وهو        
ل والحـصو ) مورد غير طبيعـي     ( والمعلومات بطبيعة الحال مورد اقتصادي      " مصدر المعلومات   " 

 تتطلب القيام بعمليات تجميع البيانات األوليـة وتـصنيفها    )البيانات(عليها كمنتج من مادتها الخام    
لهذا ظهـر حـديثاً     ) .الحاسب اآللي   (وتحليلها وتخزينها واسترجعها باستخدام وسائل تقنية حديثة        

اجيـة األخـرى    فرع جديد من فروع اإلنتاج يتمثل في صناعة المعلومات إلى جانب الصناعات اإلنت            
ال يكمن ألي   : وتوجد حقيقة ملموسه أخرى وهي      . الخ  .. كالصناعة الغذائية والصناعة الكيميائية     

  مجتمع أن يحقق أي تقدم علمي أو تطور تفني بدون االعتماد على تقنية المعلومات 
 على هذا األساس تعاملت المجتمعات والدول مع علم المعلوماتية بتفـاوت منطلقـة مـن وضـعها              

فالدول الصناعية المتطورة   . ورصدها العلمي والحضاري    " االقتصادي ومستوى الوعي االجتماعي     
أكثر الدول اعتماداً للتقنية المعلوماتية حيث تخضع التها الصناعية وادارتها االقتصادية واالجتماعية            

  . سيب ونشاطاتها العلمية وترسانتها العسكرية لتوجيه النظم المعلوماتية وأجهزة ألحوا
والدول الفقيرة هي أقل الدول اعتماداً لهذه التقنية واالستفادة من إمكانيتها وقدراتها والجمهوريـة              

  .اليمنية تقع ضمن هذه المجموعة 
كما سبقت اإلشارة أن عملية توفير المعلومات هي إحدى العناصر األساسية إلنجاز العملية التنموية              

 يجب أن تبرمج في خطط عملية ترتبط بخطط التنمية وتحكـم            لهذا نجد أن عملية توفير المعلومات     
بسياسة معلوماتية وطنية خاصة هذا ما تفتقره بالدنا على الرغم من توفر حيثيات انتهاج مثل هذا                
بسياسة معلوماتية وعلية يعتبر إعداد هذه اليساسة من المتطلبات الـضرورية لتطـوير المجتمـع               

مي وال يجوز إغفالها أكثر من ذلك وهذه الدراسة مساهمة إلثارة           اليمني التنموي واالجتماعي والعل   
  .االهتمام وإبراز المشكلة واقتراح الحلول العلمية 

  :هدف الدراسة وأهميتها 
وأهميتها في إنجاح عملية    ،  تهدف الدراسة إلى إبراز ضرورة صياغة سياسة وطنية معلوماتية             

اد مثل هذه السياسة من أولويات المهام التي سـتعالجها          التنمية االقتصادية واالجتماعية وجعل أعد    
  .خطط وبرامج اإلصالح االقتصادي للدولة 
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 تبحث الدراسة المعلوماتية كمورد اقتصادي وتعاظم أهمية دورها في خلق البنيـة االقتـصادية                  
  .للدول 

طوي علية مـن    وما تن ، حددت الدراسة األهداف العامة والخاصة لوجود سياسة وطنية معلوماتية          
انعكاسات اقتصادي واجتماعية وكذلك حددت اإلجـراءات المتعـة لـصياغة الـسياسة الوطنيـة               

  .المعلوماتية وما هو منجز وما يجب أن ينجز في اليمن 
حللت الدراسة التجارب والخبرات الدولية في صياغة السياسة الوطنية المعلوماتية بشكل عام وعلى            

 ركزت الدراسة على تحليل حالة جميع عناصر اعتبارات السياسة          المستوى العربي بشكل خاص ثم    
  .الوطنية المعلوماتية في الجمهورية اليمنية 

  :منهج الدراس 
اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي كمنهج علمي يتناسب وطبيعة الدراسة ثم الرجوع إلى نتائج              

لمرتبطة بموضـوع الدراسـة كـأداة       المسوحات والبحوث والمراجع والوثائق األخرى المتوفرة وا      
  .لتحليل البيانات 

  :تقسيمات الدراسة 
  :قسمت الدراسة إلى المطالب التالية 

  .المعلوماتية مورد االقتصادي  -1
  .إجراءات صياغة السياسة الوطنية المعلوماتية  -2
  .سياسة الوطنية المعلوماتيةالتجارب والخبرات الدولية والعربية في مجال ال -3
  .واقع المعلوماتية في اليمن والسياسة الوطنية المعلوماتية المعلوماتية  -4
  .التوصيات  -5
  .المراجع  -6
  .المالحق  -7
  :المعلوماتية مورد اقتصادي ) 1

أي هي عبـارة عـن بيانـات     .. خلصة من البيانات     أو المعرفة المست   مالمفهوالمعلوماتية هي ذلك    
مرتبة ومعدة لالستخدام من قبل المستفيدين منها لغرض معين وفي وقت محدد ومـن شـأنها أن                 
تؤدي إلى زيادة المعرفة والوعي والمساعدة على اتخاذ القرارات الصائبة في النشاطات والمجاالت             

  .المختلفة 
قيم واألرقام واإلعداد التي تعبر عن حدث أو ظاهرة أو موضوع           الحقائق وال (عملية تحويل البيانات    

إلى معلومات تشتمل على عدد من الخطوات تبدأ بتجميع وحـصر البيانـات ثـم تـصنيفها                 ) معين
أي أجراء العمليات الحسابية والمنطقية الالزمة عليها وانتهاء بالحصول على          .. وتبويبها وتحليلها   

  " .معالجة المعلومات "وهو ما يطلق عليه عملية  ) المعلومات(النتائج النهائية 
عملية (أما جملة النشاطات التي تبدأ بإعداد البيانات التي يتطلبها إنتاج المعلومات المختلفة مشتملة              

مختلف العمليات مبتدئة بتجميع وتبويب وتحليل للبيانات بالوسـائل التقنيـة المتطـورة             ) اإلعداد  
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واستخالص المعلومات وتنتهي بتحديد طرائق ووسائل نقـل وتوصـيل          ) استخدام أنظمة الحاسب    (
ومع ازدياد الحاجة المستمرة إلى " المعلوماتية " المعلومات إلى المستفيدين منها هي ما يطلق علية        

و أصبحت تـشكل    "المعلومات فقد زاد من أهمية إنتاجها وتبادلها وتأسست بذلك صناعة المعلومات            
وهناك اتجاه للتمييز بين نوعين     " قطاع المعلومات   " ة في المجتمعات يسمى     أحد القطاعات األساسي  

والثاني المعلومات التي تـشمل     ) كالتوزيع والنقل والصحة    (األول الخدمات التقليدية    : من الخدمات   
بصورة خاصة العاملين في مجال إنتاج وخزن واستخراج وتوزيع المعلومات سواء كانوا في قطاع              

وبالتالي اعتبار المعلومات قطاعاً اقتصادياً رابعاً ويمكن القـول أن القطـاع            : لخدمات  البضائع أو ا  
المعلوماتي يشمل مجموعة الصناعات التي تنتج وتعالج وتنقل المعرفة كمـا ويـشمل االتـصاالت               

  .والخدمات اإلعالمية ) الكمبيوترات والمعدات اإللكترونية (والسلع 
عاظم المستمر ألهميته ودورة في الحياة والتنمية قـد أطلـق علـى             ونتيجة لظهور هذا القطاع والت    

ويؤرخ له منـذ منتـصف القـرن        " أو عصر المعلومات    " عصر ثورة المعلومات    " العصر الحالي   
  .وهو تاريخ ظهور الحاسب وتطور تقنية االتصاالت ) م1960(الحالي 

رأس المال وقوة العمل ومادة : ئيسية بالمفهوم العصري لم تعد تخلق الثورة من العناصر الثالثة الر
بل هناك عنصر أخر يساهم في خلق الثورة إال وهو المعلومـات واصـبح دورهـا            ) األرض(العمل  

 المعلومات وتبادلها في اتجاه نشاط اقتصادي مميز يدعى          وتبلور نشاط صناعة  . يتعاظم باستمرار   
ومات تكسب التنافسية في االقتصاد العالمي      فاقتصاديات الدول المعززة بالمعل   " اقتصاد المعلومات   " 

لهذا يبدو الصراع واضحاً بين الدول حول المعلومات واحتكارها في المجاالت التجارية والـصناعية         
والعلمية وغيرها والسبب في ذلك أن المعلومات أصبحت أساسية للتجارة والصناعة والبحث العلمي             

روع استثماري يزمع في إنشائه سيحتاج رأس مـال         الخ والتدليل على ذلك أن أي مش      ..والسياسة  
أقل إذا توافرت المعلومات الكافية عن بدائل اآلالت والمعدات الالزمة للمشروع من حيث األسـعار               
والمواصفات وكذلك المعلومات الكافية عن آلية تشغيل المشاريع المشابهه وغيرها من المعلومـات             

  .الضرورية األخرى 
مثل الزراعـة   (الراهن مورد اقتصادي هام يكمل الموارد الطبيعية المعروفة         المعلومات في العصر    

وتحول اقتصاد من الدول المتطورة إلـى اقتـصاديات         ) الخ  ... المياه المعادن الفحم الحديد الخام      
مـن االكـالف    % 70الدليل على ذلـك هـو أن        . المعلومات حيث تلعب المعلوماتية دوراً محورياً       

. شاطات األعمال في الواليات المتحدة تتصل بتجميع وتوزيع وادارة المعلومـات            المباشرة لجميع ن  
من الطاقة العمالية الفرنسية تعمل     % 45و  % 50وأن عدد العاملين في قطاع المعلومات ارتفع إلى         

في قطاع المعلومات فحلت األدوات المعلوماتية محل الطاقة البـشرية فـي المجـاالت اإلنتاجيـة                
  )المقننة لإلعمال المكتبية وغيرها( والمجاالت الخدماتية )الربوتيات (

مليون وظيفة جديدة استحدثت خالل عقد السبعينات فـأن         ) 19(أما في الواليات المتحدة فمن أصل       
هـي  )  مليون وظيفة    17أي  % (90فقط من هذه الزيادة هي لقطات إنتاج البضائع وحوالي          % 11
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أن المعلوماتية كمورد اقتصادي تتميز عـن بقيـة         . عرفة  في قطاع من هذه قطاع المعلومات والم      
  :الموارد بخصوصيات ومواصفات معينة يمكن إيضاح أهمها في التالي 

 في الوقت الراهن يمثل هذا المورد أساس االستثمارات الضخمة في اقتصاديات الدول الـصناعية                  -1
أن صـادرات   ) OECD(التنميـة   حيث جاء في تقديرات منظمة التعاون االقتـصادي و        . المتقدمة  

م بدايـة عـصر   1960الخدمات المعلوماتية قد ارتفعت منظمة التعاون خالل الفترة الممتـدة بـين     
في كنـدا   % 16في ألمانيا الغربية و   % 19سنوياً في اليابان و     % 25م بمعدل   1978و، المعلومات  

 خصـصت صـناعة     وقـد . في بريطانيـا    % 11و  ،في كل من فرنسا والواليات المتحدة       % 12و
من إيرادات المبيعات مـن اجـل زيـادة رؤوس األمـوال            % 16، م  1979المعلوماتية خالل العام    

  .لجميع الصناعات األخرى مجتمعة % 4.7الموظفة مقابل 
أصبحت توظف المعلومات كمورد اقتـصادي حيـث        ،  توجد شريحة كبرى من المجتمع الصناعي           -2

) ثالثـة أربـاع     (والبـاقي   ، مك في عمليات التصنيع والتنمية      ربع منه : بات تقسيم المجتمع إلى     
يعملون في الخدمات ومنهم ثلثان يعملون في قطاع المعلوماتية وحـده أي يعملـون فـي صـنع                  

  المعلومات ومعالجتها وتوزيعها وبذلك فقد حل الرأسمال القائم على المعلومات 
 )information intensive ( الطاقة والجهـد  محل الرأسمال القائم على)energy intenive (

 أن تسارع في انتهـاج      – ومنها بالدنا    –على الدول النامية بشكل عام والدول العربية بشكل خاص          
وضع السياسات الوطنية المعلوماتية وجعل المعلومات مـورداً اقتـصادياً إلـى جانـب المـوارد                

علوماتية بخطط التنميـة االقتـصادية      االقتصادية الوطنية األخرى وربط خطة السياسات الوطنية الم       
  .واالجتماعية 

  : إجراءات صياغة السياسة الوطنية المعلوماتية     -2
السياسة الوطنية المعلوماتية هي ذلك النهج الوطني الهادف إلى تأسيس وتطوير نشاط المعلومـات             

الستغالل األمثـل  على أن يكون الهدف النهائي لهذه السياسة ضمان الوصول السهل وا         " لدى الدول   
للمعلومات والبيانات والمعرفة المنهية المتاحة والنابعة من البلد أو خارجه كمورد لتخطيط واتخـاذ              

يمكن تحديد األهداف العامـة واألهـداف الخاصـة للـسياحة الوطنيـة             " القرارات وحل المشاكل    
  -:للمعلوماتية على النحو التالي 

  :األهداف العامة 
وجميع فئات المجتمع بالمعلومـات     ) واضعي السياسة وصانعي القرار   (ات الوطنية    اعتراف السلط     -1

  .كمورد وطني 
 المساهمة الملموسة لنشاط استغالل المعلومات في التنمية الوطنية وتحسين نوعية حياة المواطن                -2

  .نحو تطوير مجتمع أكثر وعياً 
 وكذلك المعرفة والخبرة في جميع مجاالت النـشاط          االستغالل الفاعل واألمثل للمعلومات والبيانات        -3

البشري التي تنشأ أو تتاح داخل البلد أو خارجة في سبيل اتخاذ القرارات المفيدة وحل المـشكالت                 
  .على كافة المستويات االقتصادية واالجتماعية
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  -:األهداف الخاصة 
ير النظام الوطني للمعلومات بما      إعداد وتنفيذ برامج متوسطة المدى وسنوية للعمل من أجل تطو             -1

  .يضمن تحقيق التنسيق الفاعل بين النظم وبرامج المعلومات اإلقليمية والدولية 
بما في ذلـك المـواد البـشرية        ،  ضمان دعم الدولة المستمر لمكونات نظام المعلومات الوطنية             -2

 التمويل وتكريس التعاون بـين      ومن خالل ، والمالية والبنى األساسية واإلجراءات اإلدارية األخرى       
  .جميع فئات المجتمع 

  . العمل على حسن استغالل نظم المعلومات وخدماتها في التنمية الوطنية     -3
 ضمان الحد األقصى من االستغالل الفاعل واألمثل للمعلومات وإتاحة الوصول إلى اكبر قدر ممكن                  -4

ياً وخارجياً وإتاحة استغاللها للمستفيدين من جميع       منها عن طريق مصادر المعلومات المتوفرة داخل      
  ،فئات المجتمع 

 تحقيق أعلى قدر ممكن من الفعالية االقتصادية في مجمع مصادر المعلومات وحفظها من خـالل                   -5
  .توحيد الجهود وتنسيق التعاون بين مختلف القطاعات العاملة في مجال المعلومات 

وتحديد األولويات المطلوبة حسب متطلبات برامج التنمية ، البلد وإلية    ضبط تدفق المعلومات من          -6
.  

من خالل التشريعات الخاصـة بالمعلومـات واتخـاذ         ..  تشجيع اإلنتاج الفكري ودعمه وحمايته          -7
  .اإلجراءات المالئمة 

مؤسسات بعضها   بما يسهل ربط ال    – العربية والدولية    – ضمان تطبيق المعايير والتقنيات الموحدة          -8
  ببعض وتعاونها في تبادل المعلومات محلياً ودولياً

واألسـاليب  .بما في ذلك إعادة النظر في البرامج        ،  العمل على خلق أجيال جديدة من المستفيدين            -9
والتركيز على إرساء أساليب البحث العلمي وتحسيـسهم بأهميـة اسـتخدام التقنيـات              ، التربوية  

  . المعلومات المتطورة للوصول إلى
 من المالحظ أن األهداف تنظري على العديد من الجوانب االقتصادية واالجتماعية وذلك أساس                   

  .االهتمام بالمعلوماتية في النشاط التنموي ورفع الوعي االجتماعي 
رسم سياسة وطنية معلوماته وغياب مثل      ، تفترض الضرورة العصرية على جميع الدول بمختلفها        

 من خالل تجربتها في تنفيـذ       -اسة له العديد من عواقب التخلف حددتها منظمة اليونسكو        هذه السي 
المخصص لمساعدة الدول األعـضاء فـي مجـال النـشاطات           ، ) PGl(البرنامج العام للمعلومات    

  -: بمايلي–المعلوماتية 
جهـد والمـوارد     التطوير غير المنسق لخدمات المعلومات داخل البلد مع ما في ذلك من ضياع لل                 -1

  .المعنية بهذا التطوير 
 إعراض الحكومات عن االستمرار في تطوير نظم المعلومات الوطنية مما يؤدي إلى إيـالء هـذا                    -2

  .التطوير أولوية دنيا وتخصيصاً محدوداً من التمويل والوارد 
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مه إال على النيـة      تعاون أفقي ضعيف بين األجهزة الحكومية والوزارات والذي ال ينبني في معظ               -3
  .الحسنة التي لم تثبت فاعليتها في معظم الحاالت

مما إلى مقاومة األجهزة الحكومية مؤسسات القطـاع        ،  سوء الفهم لقيمة أيجاد ميكانيكية للتنسيق         -4
  .خوفاً من الرقابة الحكومية المقيدة، الخاص ألي شكل انسجام نشاطات المعرفة

مـصممة لتلبيـة   ، خاصة إلى تطوير نظم معلومات منفـردة كـل لـذاتها          ميل األجهزة العامة وال       -5
  .احتياجاتها الذاتية بدون التفكير في مشاركة الموارد

يجب أن تُسند إلى كادر متخصص من الخبراء وعلـيهم مراعـاة            ، صياغة سياسة وطنية معلوماته   
 مـن اعتبـارات واقـع       واالنطالق، خصوصيات خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية للبلد المعني      

واألساليب والنظم المتبعـة    ، والموارد المائية ، الموارد البشرية : اإلمكانيات المختلفة لذلك البلد مثل    
  .واألجهزة والمعدات التقنية المتوفرة ومواصفاتها الفنية 

ـ                 داد  أصدر مركز التوثيق والمعلومات باألمانة العامة لجامعة الدول العربية في دليل إرشادات إع
وخدماتها في البلدان العربية عدداً من اإلجـراءات لـصياغة          . السياسات الوطنية لنظم المعلومات     

وبالدنا كانت قد بدأت القيام ببعض تلك اإلجراءات إال أنها لم تـصل             ، السياسة الوطنية للمعلومات    
وف الـسياسية  الظـر : إلى صياغة السياسة وطنية للمعلوماتية وذلك يعود إلى عدة اسباب وأهمها      

المتسارعة التي شهدها الوطن في تحقيق الوحدة وما تالها وظروف حرب الخليج وانعكاساتها على              
  . الوضع الداخلي اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً 

  :تتمحور تلك اإلجراءات في مجالين هما
  : مسح الوضع القائم لنظم المعلومات وخدماتها –أوالً 
امل نظم المعلومات وخدماتها في البلد ويغطي جميع مكونات النظم والخـدمات             أن يتم المسح أما لك         

المعلوماتية القائمة سواء كان ذلك في مرافق الدولة أو مؤسسات القطاع العـام أو الخـاص أو أن          
ينحصر المسح على النظم والخدمات المعنية بقطاعات األولوية فـي خطـط التنميـة االقتـصادية                

  .واالجتماعية
بالدنا أجرت هذا المسح بشكله الشامل وهو المسح الذي قام به الجهاز المركـزي لإلحـصاء فـي                   و    

  .م1991
  -: يجب أن يتضمن المسح العناصر التالية    
  . المرافق والمؤسسات العاملة وتبعية كل منها     -1
  :الموارد المختلفة المتوفرة لدى هذه المرافق والمؤسسات وهي       -2
  . المقتنيات      - أ
   المباني     - ب

  .على مختلف مستوياتها وتخصصاتها ،  الطاقة البشرية -ج
  . الموارد المالية -د

  . األجهزة والمعدات سواء كانت تقليدية أو متطورة -هـ
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  .  النظم والركائز المستخدمة لإلعمال التقليدية والمتطورة -و
طرق توفير المعلومات اإلسـهام مـع       : مثل  (ات   الخدمات التي توفرها هذه الموافق والمؤسس       -3

  ).التدريب، الغير في مشاريع مشتركة 
  . التشريعات القائمة التي تحكم نشاط هذه المرافق والمؤسسات     -4
ويتـضمن ذلـك مـسح المنـاهج     ،  الكليات والمعاهد والمراكز ومؤسسات التدريب األخـرى    -5

  .واألساليب المتبعة في كل منها
  .الخطط والمشاريع الخاصة بكل من هذه المرافق والمؤسسات في جوانب المعلوماتية       -6

وعودة إلى استمارة المسح الذي أجراه الجهاز المركزي لإلحصاء نجد أنهـا قـد غطـت جميـع                  
اإلجراءات المذكورة باستثناء النقطة األخيرة الخاصة بـالخطط والمـشاريع الخاصـة بـالمرافق              

نقطة الثانية الخاصة بحصر الموارد المختلفة قد ركزت بشكل أساسي علـى            والمؤسسات كما أن ال   
  .المقتنيات المعلوماتية ومشاكل الصيانة لها باإلضافة إلى الطاقة البشرية والموارد المالية 

  :تحديد المتطلبات من المعلومات : ثانياً 
معلوماتية ورسم خطة تنفيذها    تحديد المتطلبات يعني العناصر األساسية لصياغة السياسة الوطنية ال        

  -:وتشمل على التالي 
ويفضل أن تـرتبط    .  تشكيل هيئة حكومية عليا تتحمل مسؤولية التخطيط للمعلومات في الدولة            -1

. هذه الهيئة برئاسة الوزراء أو أن تكون مرتبطة بالوزارة المعنية بسياسة التخطيط فـي الدولـة                 
الهيئة منذ وقت مبكر حيث تم تشكيل لجنة وزاريـة عليـا            ودولتنا قد أدركت أهمية وجود مثل هذه        

تعـدد  : م إال أن عمل هذه الجنة لم يكتمل نتيجة لعدة أسـباب أهمهـا               1986لهذا الغرض في عام     
المهام وشحة اإلمكانيات المادية والتخصصية والظروف االجتماعية والسياسية التي مرت بها البلد            

ل تلك اللجنة بحجم وتخصص يتناسبان مـع حجـم المهـام            واالن تستدعي الضرورة أن يعاد تشكي     
  .كما يجب أن تتوفر جميع اإلمكانيات لالزمة لذلك . المناطة بها 

جعل مراحل تنفيذ مهام السياسة الوطنية للمعلومات تتناسب مع أولويات خطط التنمية في البلد           -2
.  
ختلف الفئات والقطاعات في المجتمع      تحديد المتطلبات بشكل كامل من حيث إنتاج المعلوماتية لم         -3

  .وإشراكهم في العملية 
  .تحدد المتطلبات بشكل كامل من حيث إنتاج المعلومات وتجميعها وتوزيعها   -4
  ) .والمالية، والمادية ، البشرية( توفير الموارد المختلفة -5
  :التجارب والخبرات الدولية في صياغة السياسة الوطنية المعلوماتية ) 3
جعل المعلومات عنـصراً    ، هاج الدول مبدأ التخطيط لسياستها االقتصادية واالجتماعية والعلمية         انت

. هاماً واعتبارها إحدى مصادر الثروة التي تمتلكها الدولة لتحقيق عملية التنمية بفاعلية وكفـاءة               
 ترتكـز   وبما أن عمليـة التخطـيط     " . من يملك المستقبل    " واعتبارها إحدى وترسخت بذلك قاعدة      

أساساً على المعلومات فإن الدول تهتم بتطوير طرق وأساليب جمع وتحليل المعلومـات وخزينهـا               
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واسترجاعها بما يحقق السرعة والدقة والشمولية ويساعد على اتخاذ القرارات الصائبة فتأسـست             
إلى أخـرى   نظم المعلومات التقليدية ثم نظم المعلومات اآللية والذي اعتمد بشكل متفاوت من دولة              

تحت مؤثرات عوامل متعددة وفي صور مختلفة حسب الحاجة واإلمكانيات فهناك نظم معلومات آلية              
  على مستوى وظائف إدارية أو االجتماعية 

محددة في المؤسسة ونظم معلومات إدارية متكاملـة علـى مـستوى المؤسـسة االقتـصادية أو                 
ومع توسع االعتماد علـى تقنيـة       ) . BaseData( االجتماعية المبينة على إنشاء قواعد البيانات       

المعلومات من جهة وتطورها من جهة أخرى اتجه التفكير نحو إنشاء مراكز المعلومـات المعنيـة                
بتجميع البيانات والمعلومات المختلفة وفهرستها وحفظها وتحليلها وتـسهيل عمليـة اسـترجاعها             

البحـث العلمـي    ، الزراعة  ، ع الصناعة   قطا(للمستفيدين منها فظهرت مراكز معلومات القطاعية       
ومـن الـدول مـن      ، فهناك من الدول من أبقت على عمل تلك المراكز والربط فيما بينها             ). الخ..،

كما أنشأت المراكـز    . أنشأت مراكز معلومات وطنية لخدمة القطاعات المختلفة على مستوى البلد           
الدولية ووفرت خدماتها لجميـع الـدول فـي         المعلوماتية الخاصة بالعديد من المنظمات اإلقليمية و      

ويفصل تطور وسائل االتصاالت توفرت إمكانية االرتباط بين مختلف المراكز علـى            . الوقت الراهن   
  .مستوى المحلي واإلقليمي والدولي لتبادل المعلومات بسهولة ويسر

مساعدة مع المنظمات   هذه اإلمكانية تخدم الدول النامية أكثر من غيرها حيث تحقق لها التعاون وال            
عقد اتفاقيات ثنائية مع مراكز المعلومات في الدول المتطورة لتبـادل           " الدولية للمعلومات من خالل     

المعلومات العلمية والتقنية والتعاون بين مراكز المعلومات في المنطقة الواحدة وغيرها من الـدول              
وتحقيق التعاون بـين    . مراكز فيها بينها    وذلك بشأن توزيع األعمال التي تقوم بها هذه ال        ، النامية  

الدول النامية لالستفادة من المساعدات التقنية التي تقدمها لها الدول المتطـورة ضـمن مـشاريع                
مشتركة ينشأ ألجل تنفيذها إدارات أو مراكز أو مؤسسات مشتركة بين هذه الدول بدعم المساعدات               

  .دول المتقدمة المالية والتقنية والمعلوماتية التي تقدمها ال
" الخطط والسياسات المعلوماتية أخذت تسميات مختلفة من بلد إلى آخر وغلباً ما توصف بمصطلح               

، وهي المعنية بتحديد نهج وطني لتطوير أنشطة قطاع المعلوماتيـة  " السياسة الوطنية المعلوماتية    
ذا المفهوم تركز الدراسة حول     به. واعتباره أحد الركائز األساسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية        

  ".صياغة هذه السياسة في بلدنا تحت نفس المسمى السياسة الوطنية المعلوماتية 
إعداد السياسة الوطنية المعلوماتية يتطلب اتباع المنهجية المحددة في الدليل الخاص بهـذا العمـل               

ة الدول العربية باألستاذ إلـى      والمعد من قبل مركز التوثيق والمعلومات التابع لألمانة العامة لجامع         
تجارب الدول السباقة في هذا المجال مع مراعاة خصائص الواقع اقتصادياً واجتماعياً وعلمياً فـي               

  .بالدنا 
خطـة مجتمـع    " م تحت عنوان    1972اليابان كانت أول دولة وضعت خطة وطنية لمعلوماتية عام          

لخطة عن المعهد الياباني لتطوير اسـتخدام       أصدرت ا " 200" التوجه الوطني نحو عام   " المعلوماتية  
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 65تضمنت الخطة استثمار حوالي   " بدعم من وزارة الصناعة والتجارة الدولية اليابانية        " الحاسوب  
  . م 1985م إلى 1972بليون دوالر في مشاريع معلوماتية خالل الفترة من 

ن جهة وبمقارنتها مـع بعـض       م) 1(تبعت اليابان العديد من الدول التي شملها جدول الملحق رقم           
  -:الدول األخرى التي لم يشملها ولها رصيد تطور معلوماتي بارز يمكن التوصل إلى األمور التالية 

 بدأ نشوء الخطط الوطنية للمعلوماتية في السبعينات وهو مرتبط بالتوسع في اسـتخدام تقنيـة                -1
  .ن الخطط كان محدداً إال أن انتهاج هذا النوع م) Minicomputer(الميني كمبيوتر 

 التوسع في إعداد السياسات الوطنية المعلوماتية تم في العقد الثامن وهو مرتبط بالتوسع الكبير               -2
وظهور شبكات الربط في عمـل اسـتخدام    ) Minicomputer(في انتشار أجهزة الميكروكمبيوتر     

معلوماتيـة تـنظم عمليـة      تقنية المعلومات األمر الذي دفع حكومات الدول ألعداد سياسات وطنية           
  .داخلياً وخارجياً ، استخدام المعلومات وضمان مراقبة تبادلها 

  : هناك بعض الدول مثل الواليات المتحدة األمريكية وبعض دول جنوب شرق أسيا مثل    -3
ماليزيا وهونج كونج ليس لديها خطط سياسات وطنية شاملة معلوماتية وهي في واقع الحـال ذات                

ملحوظ وتحقيق تقدماً مطرداً في بعض مجاالت المعلوماتي والسبب في يعود إلى التوجه             تطور تقني   
  .نحو التقنية عموماً في تلك الدول 

 في أغلب الدول تتبنى مهمة إعداد هذا النوع من الخطط معاهد أو هيئـات أو لجـان عمليـة                    -4
" سرائيل والبرازيل واسـتراليا  والقليل منها يقوم فيها بهذه المهمة جهات أخرى كما هو الحال في إ 

وبالحـظ  . وهي بطبيعة الحال اقل تقديماً في إنتاج التقنية المعلوماتية بالمقارنة مع الدول السابقة              
انه حتى ولو اختلف شكل الجهة المشرفة على إعداد تلك السياسات وتنفيذها إال أنها تتطابق مـع                 

بق العلم والتكنولوجيا وجعلها أساسـاً لعمليـة        توصيات اللجنة االستثمارية لألمم المتحدة حول تط      
التنمية وذلك بإنشاء هيئة حكومية تكون مسؤوليتها اإلشراف علـى أداء هـذا النظـام الـوطني                 

  .للمعلومات 
فمن .  كل خطط السياسة الوطنية المعلوماتية تحدد أهدافها في اتجاه اقتصادي واخر اجتماعي              -5

 تطوير التقنية كوسيلة لتعزيز وتطوير الوضع االقتصادي كما هو          التركيز على : األهداف االقتصادية   
في جميع الخطط أما في األهداف االجتماعية التي تهتم باإلنسان فهي متفاوتة وظهرت بوضوح في               

  .خطط اليابان وفرنسا والبرازيل 
 ركزت جميع الخطط على ضرورة وجود تعاون بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة             -6
  .تحقيق أهداف خطط السياسة المعلوماتية ل

  :على المستوى العربي 
في الدول العربية لم تنشأ بعُد سياسات وطنية معلوماتية شاملة شأنها أغلب البلدان الناميـة التـي                 

  .تعتمد على المساعدة الخارجية في تطوير نظمها المعلوماتية
رحلة إنشاء خطـط الـسياسة الوطنيـة        وبشكل عام كادت البلدان العربية أن تقترب من مشارف م         

،  اهتماماً ملحوظاً بالتقنيـة المعلوماتيـة    –منذ العقد الثامن    : حيث أبدت العديد منها     ، المعلوماتية  
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انطالقاً من وعيها بأهمية قطاع المعلومات في خطط إال أن هذا التحرك الزال بطيئاً فقد قامت منظمة      
ومنذ نهاية الثمانينات تجري    ،لوطنية للمعلومات في مصر     اليونسكو بإعداد دراسة خاصة للسياسة ا     

  .اتصاالت مع األردن والمغرب لمساعدتها في أمور السياسة الوطنية المعلوماتية لكل منهما
كما يوضح ذلك جدول الملحق     (في الوقت الحاضر تعيش الدول العربية مرحلة المراكز المعلوماتية          

مهم جداً كمراكز لصنع المعلومات إال أن القصور في ذلك هـو            بمستوياتها المختلفة وهذا    )) 2(رقم  
،  ببعضها بـشبكات اتـصال         أن عدد المراكز ال زال محدوداً وفي أغلب الحاالت لم تربط المراكز           

  .تتقيد بسياسة وطنية إستراتيجية
لملحق رقم  في البلدان العربية كما في جدول ا      ،من نظرة تحليلية لبيانات إنشاء المراكز المعلوماتية        

  :نخلص إلى التالي ) 2(
،  أن الدول مهما كانت صغيرة وفقيرة ال بد وان تكون لديها حاجة ملحة العتماد المعلوماتيـة                  -1

  .وتطوير هذا االعتماد باستمرار 
 ضرورة وجود روابط وثيقة للتكامل المعلوماتي للدول العربية وتبادل الخبـرات وذلـك بتبنـي                -2

ماتية التي تسعى إلنـشائها جامعـة       تركة على غرار الشبكة العربية للمعلو     مشاريع إستراتيجية مش  
مكتب التربيـة العربـي     : وتشجيع وتطوير المراكز والهيئات اإلقليمية العربية مثل        . الدول العربية   
الذي يتبنى خطط إدخال الحاسوب في التعليم األساسي والجامعي وذلك بهدف نـشر             ، لدول الخليج   

جتمع معلوماتي ومركز التوثيق والمعلومات في      المعرفة المعلوماتية بين أفراد المجتمع نحو إيجاد م       
األمانة العامة لجامعة الدول العربية الذي يتبنى عقد الندوات اإلقليمية حول السياسات الوطنية لنظم              

واعداد األدلة واإلرشاد لذلك واإلشراف علـى التنـسيق         ، المعلومات وخدماتها في الوطن العربي      
  . للشبكة العربية للمعلومات

 الرغم من غياب السياسات الوطنية المعلوماتية الشاملة في جميع البلدان العربية إال إنـه                على -3
يوجد في أغلب البلدان العربية بنية أساسية للنظام المعلوماتي متمثل في المراكز المعلوماتية ونظم              

م التعلـيم   المعلومات المختلفة وامتالكها لألجهزة والوسائل المعلوماتية وإدخال الحاسوب في نظـا          
ويجب إيالء المزيد من االهتمام لتطوير هـذه        . ووجود بعض التشريعات لتنظيم النشاط المعلوماتي       

البنية وتوسيعها والعناية بالتخطيط والعمل الدؤوب لخلق المجتمع المعلوماتي العربي فـي أقـصر              
  .فترة زمنية 

 األولية من طور النـشوء ولـم         أغلب مراكز المعلومات في الوطن العربي ال تزال في المراحل          -4
عدم وجود اإلعداد الكافية    :يتعزز دورها في حياة المجتمعات وذلك بسبب العديد من العوامل أهمها            

من المتخصصين والخبراء الذين يمتلكون الخبرة المتكاملة في شؤون نظم المعلومات وتقنياتها وال             
باإلضافة إلى عـدم االسـتفادة مـن تقنيـات          زالت كثير من األجهزة في العديد منها متخلفة نسبياً          
  .الخ...الشبكات الدولية وضعف اهتمامها بالبحوث العلمية 

 في ظل وجود تقنية الميكرو كمبيوترات المتطورة يفضل للدول العربية إنشاء مراكز معلومـات               -5
نقدية المعلومات الطبية والمعلومات ال   :تخصصية أي كل منها مخصص إلنتاج معلومات معينة مثل          
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ثم تربط جميع المراكز المعلوماتية التخصصية في البلد بـشبكة          . والمعلومات التعليمية واألكاديمية    
والمبينة علـى قواعـد    ) Computer Networks–شبكات محلية (تبادل المعلومات فيما بينها 

يـة  كمرحلة أولى على أن تربط بالـشبكة العرب ) Distributed Database(المعلومات الموزعة 
  .للمعلومات كمرحلة ثانية 

  :واقع المعلوماتية في اليمن والسياسة الوطنية المعلوماتية المطلوبة ) 4
تحليل واقع المعلوماتية في اليمن يتطلب في األساس تحليل حالة جميع عناصـر النـشاطات التـي              

  :يشتملها المعلوماتية من حيث المتاح وسبل االستخدام وهي 
  .المتوفرة والحاسبات اآللية المتاحة ) نظم المعلومات ، المراكز(لوماتية  أشكال نظم المع   -1
  . القوى البشرية العاملة في مجال المعلوماتية   -2
  . صناعة األجهزة والمعدات والمعلوماتية والبرمجيات    -3
  . التدريب والتأهيل    -4
  . الصياغة    -5
  . شبكات المعومات   -6
  .ي مناهج التعليم المعلوماتية ف   -7
  . مؤشرات توظيف نظم الحاسبات اآللية في الجمهورية اليمنية    -8

لتحليل عناصر المعلوماتية في اليمن ارتكز الباحث على البيانات والمعلومات التي اشـتملتها فـي               
األساس وثيقة نتائج مسح الحاسبات اآللية الذي أجراء الجهاز المركزي لإلحـصاء وبحـث أعـده     

  . عن أهمية الحاسب اآللي في عملية اإلصالح اإلداري وبعض المراجع والتقارير األخرى الباحث
  : أشكال نظم المعلومات المتوفرة والحاسبات اآللية المتاحة           -1

      نظم المعلومات في اليمن متعددة ومختلفة األشكال ويمكن إيضاحها على     
  : النحو التالي     

  : مركز المعلومات                                  - أ
 يوجد مركز معلومات وطني واحد وهو بنك المعلومات التابع لقطاع إدارة المعلومات بالجهاز                   

  .المركزي لإلحصاء ومرتبط به مركز معلومات تابع لفرغ الجهاز بعدن 
  : مراكز الحاسبات اآللية التخصصية - ب       

افق ومؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخـاص الكبيـرة والقطاعـات           المنشرة في عدد من مر    
والحاسـبات  ) Minicomputers(األخرى والتي تمارس نشاطها باستخدام الحاسبات المتوسطة        

  :وهي كما يبينها الجدول التالي ) Mainframe Computers(الكبيرة 
   

  مراكز الحاسبات اآللية التخصصية
)ComputersBy Sectors(  
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  أنواع الحاسبات اآللية القطاعــــات
TypOfComputer  

   
   

 عام مختلط خاص تعاوني  أخرى اإلجمالي 

75 1 1  
0 

22  
22 

7  
23 

44 

MAINFRAME  
MINICOMPUTERS

 
  

  : الحاسبات الشخصية -ج 
  -:كما توجد في العديد من المرافق المختلفة بعض األجهزة الشخصية كما في الجدول التالي 

  ت الشخصية الحاسبا
Microcomputer  

  أنواع الحاسبات اآللية القطاعــــات
TypOfComputer(pcs) 

   
   

 عام مختلط خاص تعاوني  أخرى اإلجمالي 

75 1 1  
0 

22  
22 

7  
23 

44 

Tic Rocomputer 
 
  

  : األنظمة التطبيقية المستخدمة -د 
لمؤسسات المختلفة كما هي في الجـدول       األنظمة التطبيقية الكمبيوترية المستخدمة في المرافق وا       

في أعمال وظائف إدارية منظمـة مثـل المحاسـبة والمخـازن            % 83التالي يستخدم منها حوالي     
( مستخدمه في مجال النشاط البنكي وإصـدار فـواتير الخـدمات            % 17الخ والباقي   .. والمرتبات  
  .وامتحانات الطالب ) التليفونات ، المياه ، الكهرباء
  نظمة التطبيقية في الجمهورية اليمنيةتوزيع األ

   
 عدد األنظمة النظام التطبيقي 
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  نظام محاسبة 
  نظام مخازن
  نظام مرتبات
  نظام إداري 

  نظام تجارة خارجية
  نظام اإلحصاء 

  نظام بنكي
  نظام قروض
  نظام امتحانات

  نظام قبول
  نظام فواتير

 نظام الخطة الخمسية 

55  
18  
30  
14  
1  
1  

11  
2  
2  
1  
8  
1 

 144 جمالياإل

  :من تحليل بيانات واقع أشكال نظم المعلومات المتوفرة والحاسبات اآللية المتاحة نلخص التالي 
 مراكز الحاسبات اآللية الحالية أنشئت لمتطلبات مؤسسة مستقلة ومركز بنـك المعلومـات هـو                -

افـق دون   أما الحاسبات الشخصية فقد وجدت في بعـض المر        . الوحيد الذي أنشئ لتطلب قطاعي      
  .دراسة أو تحديد الهدف من استخدامها

ولم يتم حتى أالن تـشكيل      ،  لم توجد أي جهة مشرفة على إنشاء أشكال نظم المعلومات المتاحة             -
  .أي جهة تنظم وتساعد في استغالل النظم واألجهزة المتاحة

فغالبـاً مـا     أغلب الحاسبات الشخصية المتاحة غير مستقلة فإن تم تشغيلها في بعض المرافـق               -
  .يحصر ذلك االستخدام لقضايا بسيطة كأعمال السكرتارية وغيرها

  .نجد أن أغلب الحاسبات ال توظف ،  من خالل المقارنة بين عدد األجهزة واألنظمة التطبيقية -
  : القوى البشرية العاملة في مجال المعلوماتية -2
ليمن ضعيف جداً كما هو مبين في الجدول  حجم القوى البشرية العاملة في مجال المعلوماتية في ا  

كما أن العدد األكبر من عبدد المشتغلين في        % 1.7أذ تصل نسبة المشتغلين في هذا المجال        ، التالي  
مجال المعلوماتية يتركز في الوظائف الروتينية اذ تصل نسبة مدراء األنظمـة ومـدخلي البيانـات                

  .ظائف اإلبداعية وممشغلي األجهزة بينما عدد المشتغلين في الو
  ؟ ...حوالي ) محللين ومصممين ومبرمجين ومهندسين(

  توزيع القوى البشرية العاملة في مجال المعلوماتية في اليمن
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 عدد المشتغلين نوع الوظائف

  مدير أنظمة
  محلل ومصمم أنظمة

  مبرمج
  مهندس 

  مهندس صيانة
  مدخل بيانات

 مشغل

72  
35  

103  
47  
14  

619  
166 

 1056 اإلجمالي

  : صناعة األجهزة والمعدات المعلوماتية والبرمجيات-3
تفتقر اليمن إلى وجودها سراء كان      ) HARDM WARE(صناعة األجهزة والمعدات المعلوماتية     

في شكلها الصناعي األساسي أو التجميعي على لرغم من أن بعض المواد استهالكية يمكن بمكـل                
شرطة الطباعة للطالبات الكمبيوتريـة علـب لحفـظ         بساطة إعادة تحهيذها بجهود متواضعة مثل أ      

االقتراض أغطية وأدوات التنظيم الخارجية توفير مثل هذه األشياء محلياً يوفر العمـالت الـصعبة               
  .المهدورة في غير الضروريات 

 لهـا بعـد شـركات أو بيوتـات           في اليمن تؤسس  ) SOFTWARE (ٍ)أما صناعة لبرمجيات    
  .هذا النوع من الصناعة للسوق المحلية تخصصية على ارغم من ضرورة 

كلما تنتجه اليمن من األنظمة والبرامج هي نظم البـرامج الكمبيوتريـة فـي مجـاالت األنـشطة                  
االقتصادية والردارية المختلفة التي تعد بعض مراكز التدريب على استخدام الكمبيوتر والمنتشرة في 

  .عواصم بعض المحافظات الرئيسية في البلد
 النشاط ضعيف جداً ويقتصر على توفير بعض الطلبات البسيطة مـن بعـض المؤسـسات                أن هذا 

حيث أن أغلب المرافق والمؤسسات الهامة تلجأ لتوفير حاجتها من البرامج واألنظمة            . والشركات  
  . عبر الشركات الخارجية مما يضعف تطور هذه الصناعة محلياً 

  : التدريب والتأهيل           -4
لعالي للكوادر في مجال المعلوماتية شبة معدوم حيث توجد بعد في جامعتي صنعاء وعـدن              التأهيل ا 

) HARD WARE(أي كلية أو معهد تخصصي في مجـال علـم المعلوماتيـة بـشقية التقنـي      
على الرغم من حاجة البلد لهذا النوع من الكـوادر المتخصـصة   ) SOFT WARE(والبرامجي 

يتم تأهيلها في الخارج تقتصر الدراسة في بعض كليات الجـامعتين           وتعتمد البلد على الكوادر التي      
من الكليات الجامعتين لم تدرس هـذا المقـرر         % 50على الكمبيوتر كمقرر دراسي بينما أكثر من        
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الهام حتى اآلن المعهد الوحيد الذي يقوم بدور التأهيـل المحـدود للكـوادر اليمنيـة فـي مجـال         
 المعلوماتية وأحد شروط التوسع في استخدام تقنية المعلوماتية في          المعلوماتية هو معهد االتصاالت   

  .مختلف المجاالت االجتماعية واالقتصادية والعلمية
نشاط التدريب يكاد يكون منتشراً في الجمهورية حيث يوجد عدد مـن مراكـز التـدريب التابعـة                  

لى والمتوسط علـى تـشغيل      تقدم هذه المراكز بالتدريب األو    ) العام والخاص   (للقطاعات المختلفة   
وتشغيل الحزم البرامجي الجاهزة المختلفة والتدريب على عمليـة        ، أجهزة الحاسب االلي الشخصي     

. البرمجة بلغات مختلفة والتدريب على عمليات الصيانة األولية ألجهزة الحاسب االلي وملحقاتهـا              
  ))3(أنظر الجدول في الملحق رقم (

  ) :نخلص إلى التالي)) 3(ملحق رقم (ومعاهد التدريب والتأهيل من تحليل بيانات جدول مراكز 
معهداً ومركزاً  ) 14( بأس بها حيث يوجد في العاصمة صنعاء أكثر من             عدد مراكز التدريب ال    -1

ويغطي هذا العدد إلـى حـد معـين      . مركزاً  ) 29(بينما يوجد في مدينة الرياض بالسعودية حوالي        
وتدريس بعض  ) DOS(نظم تشغيل الميكروكمبيوتر    : مثل  .لمعلوماتية  الفراغ في علم الكمبيوتر وا    

وبعض البـرامج  ) BASIC) , (DBASE) , (SOTUS1.2.3(لغات البرمجة وبشكل أساسي لغة 
ونظـام  ) AUTOCAD(ورسوم تـصاميم األعمـال الهندسـية        ، التطبيقية في معالجة الكلمات     

)WINDOWS... (الخ.  
من إجمالي المراكز ويجـب     % 76ات النشاط التجاري البحث نسبة       تشكل المراكز الخاصة ذ       -2

على الدولة المساهمة في توسيع نشاطها فتح مراكز جديدة أخرى وذلك من خـالل إعفـاء هـذه                  
المراكز من ضرائب الدخل واإلعفاءات الجمركية لألجهزة والمعدات الضرورية والسبل التـشجيعية            

  .ع وألغراض مختلفة ورفد الوطن بالكوادر المؤهلةواستخدام أجهزة الكمبيوتر في المجتم
تشرف على نشاط المراكز وتقييم عملهـا       ) أكاديمية، عملية( ال توجد في البلد جهة رسمية           -3

  :وتجهيز شهاداتها لضمان التالي 
 من المعارف العلمية الالزمـة للتعامـل مـع          – على األقل    – حصول المتدرب على الحد األدنى       - 

  .لمستندة على الكمبيوتر في مرافق العمل والتطوير الذاتي األعمال ا
 تقييم الشهادة التي يتحصل عليها المتدرب ومنحها االعتراف والدرجة العلمية أمام مؤسـسات              - 

الدولة ومؤسسات القطاع الخاص والمختلط حتى يستفيد منها المتدرب في تحسين وضعه الوظيفي             
  .والمعيشي 

تفاوت والتصاعد العشوائي للرسوم وتوفير المستلزمات العلمية والتقنية في          حماية المتدرب في ال    -
  .تلك المراكز لمزاولة نشاطها

 وضع سياسة عامة لنشاط تلك المراكز وربطها بسياسة الدولـة الخاصـة بإدخـال تكنولوجيـا                 -
ر المـال   المعلومات واستخدامها والحد من التوسع العشوائي لمثل هذه المراكز بحيث ال يصبح توف            

والموقع والتطلع إلى الكسب السريع هي العوامل الوحيدة لالستثمار في هذا المجـال دون مراعـاة     
  .الخ ...العوامل األخرى كالخبرة والتأهيل واألمانة العملية ومصلحة البلد وتطوير المجتمع 
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  : الصيانة          -5
وملحقاتهـا فـي المرافـق      ) ية  غيـر الشخـص   (أعمال الصيانة واإلصالح ألجهزة الحاسب االلي       

والمؤسسات محتكرة من والشركات المصنعة عبر وكالئها أو مندوبيها مما كلف مبالغ مالية كبيرة              
  .باإلضافة إلى إعاقة استمرارية العمل في تلك المرافق 

والمؤسسة الوحيدة التي تمتلك كادر صيانة خاص بها هي المؤسسة العامة للمواصـالت الـسلكية               
وهناك مشكلة أخرى في هذا الجانب متمثلة في عدم تـوفر قطـع الغيـار المختلفـة                 . ية  والالسلك
  .بسهولة 

  : شبكات المعلومات          -6
 شبكات المعلومات رغم أهميتها في نقل وتبادل المعلومات محلياً ودولياً إال أن اسـتخدامها الزال                 

في عـدد  )) LOCAL NETWORK (حيث يوجد في اليمن عدد من الشبكات الداخلية، ضعيفاً 
كليتي الهندسة والزراعية   ، وزارة المواصالت   ، الجهاز المركزي لإلحصاء    : مثل  ، من المؤسسات   

 شبكات محلية محدودة وتحصر في الشبكة التي تربط المؤسسة          –وتوجد أيضاً   ، في جامعة صنعاء    
) TELLPH( خطوط الهـاتف     العامة لالتصاالت السلكية بفروعها في المحافظات التي تعتمد على        

  .وشبكة المصارف وشبكة مكاتب الطيران 
    : المعلوماتية في التعليم          -7

لم يدخل بعد تدريس الحاسب اآللي والمعلومات في مناهج التعليم األساسي والعام في الجمهوريـة               
نعاء وتعـز   وما يوجد من أجهزة الحاسب اآللي الشخصي في بعض المدارس الثانوية بالعاصمة ص            

كما أن وجود تلك األجهزة لـم يكـن بـصورة           .والحديدة فإنها تستغل في النشاط غير الصفي فقط         
بل وجدت بصورة عشوائية عن طريق الهبات من بعض         ، مدروسة من قبل وزارة التربية والتعليم       

 شـرعت   فعلى بلدنا أن تحذر وحذر العيديد من الدول العربيـة التـي           . المنظمات الخيرية والدولية  
، وتـونس   ، ودول الخليج العربـي     ،مصر  : بإدخال مقرر الحاسب اآللي في مدارسها الثانوية مثل       

الخ لما لذلك من أهمية في خلق المجتمع المعلوماتي والتعلـيم الجـامعي هـو              ...ولبنان  ، والعراق
  . بحاجة إلى تأسيس تخصص أكاديمي في علم المعلوماتية– كما سبقت اإلشارة -اآلخر

  : مؤشرات توظيف نظم الحاسبات اآللية في الجمهورية اليمنية          -8
في دراسة أعدت لتحديد اتجاهات موظفي القطاع العام والخاص بالجمهورية اليمنية حول توظيـف              

توصل الباحث إلى عدد من المؤشرات      ، نظم الحاسبات اآللية في تشغيل وتسيير بياناتها ومعلوماتها       
  :أهمها 

توسط التجاهات موظفي القطاع العام والخاص حول توظيف هذه األجهزة في تشغيل             مؤشر الم  -1
المؤشر ربما يفـسر بـأن المـوظفين فـي          .وتسيير بياناتها ومعلوماتها ال يعتبر اتجاهاً جيداً جداً         

  .القطاعين لديهم تحفظات حول هذه األجهزة 
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س جيداً وباإلمكان تفسيره بأن اإلدارة       مؤشر المتوسط التجاهات المستويات اإلدارية العليا لي          -3
العليا ربما لديها اعتقادات بأن هذه األجهزة ال تساعدهم فعالً بالطريقة المتوقعة في اتخاذ قـرارات                

  .إدارية سليمة 
هذا يدل على أن مستوى الوعي االجتماعي بأهمية االعتماد على تغذية المعلوماتيـة فـي أنـشطة                 

وهذا ناتج عن جهل شرائح وفئات كبيرة في المجتمع اليمني عـن            . اً  مختلفة المجاالت الزال ضعيف   
  .ومردودات استغالل هذه اإلمكانيات والقدرات اآللية، إمكانات هذه التقنية 

على ضوء النتائج التي تم التوصل إليها من تحليل اإلجراءات الالزمة لصياغة السياسة الوطنيـة                
قول بأن ماتم القيام به من إجراءات في هذا المجـال يـشكل             المعلوماتية في الواقع اليمني يمكن ال     

  نقطة االنطالق لمواصلة الجهود الوطنية لصياغة السياسة الوطنية المعلوماتية في بالدنا لالعتبارات
  :التالية 

 نتيجة للدوافع الملحة والضرورة الموضوعية واالقتصادية واإلنسانية لعملية اإلصـالح اإلداري            -1
من المرافق  (فإن الوحدات اإلدارية    ، إلداري للدولة ونتيجة طبيعة اآللية اقتصاد السوق        في الجهاز ا  

سـيتحدد دورهـا وموقعهـا االجتمـاعي        ) الخدمية والمؤسسات اإلنتاجية والـشركات الوطنيـة        
وخبرات إداريـة بـل     ) موارد  (واالقتصادي ليس فقط بمقدار ما تمتلكه من أصول وإمكانيات مادية           

ا على التعامل مع إدارة المعلومات واالستفادة منها في تحقيق أهدافها باستخدام وسائل             بمدى قدرته 
  .المعالجة الفاعلة وسرعة التبادل 

 – حول مسألة التعامل مع تقنية المعلوماتية في المجـال اإلداري            – كمخرج من الوضع الحالي      -2
  :وطنية معلوماتية للقيام بالتالي تحتم الضرورة تحديد جهة رسمية مسؤولة لصياغة وتنفيذ سياسة 

 استيراد واستخدام تكنولوجيا الكمبيوتر والبرنامجيات على مستوى البلد بشكل عـام متوقفـة               - أ
  .مع المصالح الوطنية والتطور التكنولوجي والتقدم العلمي والسوق العالمي) السياسة(
عدات الالزمـة وطاقتهـا اإلنتاجيـة        إجراء الدراسات الكافية ومن ثم تحديد نوع األجهزة الم           - ب

األنظمـة  ) شراء أو تايف أو تعـديل       (وتأمين استخدامها بفاعلية وضمان مسألة صيانتها وتوفير        
  .أي أن تتولى مسألة تخطيط المعلوماتية في الوحدات اإلدارية المختلفة .. البرنامجية المناسبة 

بشرية وذلك من خالل التوجيه واإلشراف       األشراف على عملية تأهيل وتطوير القوى العاملة ال        -ج
على المناهج التعليمية والتدريبية واألشراف على الوحدات التي بها مراكـز للمعلومـات علـى أن                
تساهم الجهة المسؤولة في نشر الوعي الكمبيوتري وتنمية المهارات لدى مـستخدمي الحاسـبات              

دة من هذه التقنية بشكل فاعل فـي جميـع          االلكترونية في الوحدات اإلدارية وذلك لكي تتم االستفا       
إضافة إلى تشجيع ورعاية جهود البحث العلمي التـي تبـذل فـي مجـال           .. أنشطة العمل اإلداري    

  .المعلوماتية وبما يتوافق وحل المؤسسات والمرافق في هذا الجانب 
ة لتـصميم    تأسيس وتطوير صناعة المعلوماتية في البلد من خالل تكوين نواة اللجان المتخصص            -د

  .األنظمة البرنامجية وتعديلها وتشغيلها وتطويرها وفوق صيانة األجهزة واصالحها 
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 القيام باإلشراف وترشيد وتنظيم مسألة االستفادة من المعونات والمساعدات المقدمة في هذا             -هـ
نامجية المجال من المنظمات اإلقليمية والدولية األجنبية األخرى وبشكل خاص مسألة المعونات البر           

التي تحسب بمبالغ مالية كبيرة وهي في نفس الوقت تكون مكررة ألكثر من وحدة إدارية وتقدم من                 
  .وحدة إدارية وتقدم من أكثر من جهة

 سيظل بذل الكثير من المال والخضوع البتزاز الشركات المسوقة مستمراً بـدون وجـود هـذه                 -و
االستيراد واالستخدام العشوائي والمزاجـي  الجهة الرسمية ومباشرة عملها في أسرع وقت وسيظل       

  .لهذه التقنية على شكله الحالي
 نظراً ألهمية تغطية الشبكات الكمبيوترية من حيث سرعة تبادل ونقل المعلومات بين المواقـع               -3

المختلفة وكذلك من حيث تكامل المعلومات المختلفة وتقليل تكلفة تحليلها وتخزينها البد من اهتمام              
لشبكات الكمبيوترية الموضعية والمحلية واالقليمية وصـياغتها علـى مـستوى الوحـدات      بإقامة ا 

ومع المراكز الدولية في األقاليم     ) المحافظات والوحدات المختلفة  ) بين(اإلدارية وعلى مستوى البلد     
  .المجاورة 

لتدريجيـة  يجب أن يؤخذ فـي االعتبـار المراحـل ا   ) اآللية( عند إقامة نظم المعلومات الحديثة  -4
لدراسة الواقع ومتطلباته واإلمكانيات المادية ومستجدات السوق التكنولوجيـة وتـشجيع الكـادر             
الوطني وإعطائه األولوية في إطالق ابداعاته أثناء عملية التأسيس إلقامة هذه األنظمة ومواصـلة              

  .تطويرها
استخداماتها وفق متطلبات  أن تتولى الجهة الرسمية رسم برنامج تدريبي عام لعلوم الحاسبات و           -5

  .البلد وتحديد دور المراكز المختلفة للكمبيوتر والمعاهد في تنفيذ هذا البرنامج الوطني 
  :التوصيات 

 اإلسراع في صياغة سياسة وطنية معلوماتية تنسجم مع أهداف عمليـة التنميـة وأولوياتهـا                -1
أساسي إدارة تجهيز البيانات في الجهـاز  واالرتكاز على أشكال المعلوماتية القائمة في البلد وبشكل        

المركزي لإلحصاء باإلضافة إلى الجامعات والمعاهد العلمية والتقنية والجهات المعنية األخرى وذلك            
  .في أقرب فرصة ممكنة وتشكيل الهيئات وللجان الخاصة بهذه المهمة الوطنية

ظمـات اإلقليميـة والدوليـة       الخبرات والمساعدات من الدول السباقة في هـذا المجـال والمن           -2
التابع ) IIP(مثل مركز التوثيق بالجامعة العربية وبرنامج المعلومات بين الحكومات          ، والتخصصية  

  .لليونسكو
 االستفادة من الجامعات العربية ووزارات التعليم العالي التي تمتلك مراكز أكاديمية بحثية ولديها              -3

  .لك في مهام رسم السياسات الوطنية خبرات في مجال التعامل مع المعلومات وذ
 إصدار التشريعات واللوائح المنظمة الملزمة لتطبيق األساليب والطرائق العملية واستخدام تقنية            -4

وذلك إلرساء القاعدة الماليـة والتقنيـة لخطـط         ) الكمبيوترية والبرمجيات والشبكات  (المعلوماتية  
ناء بتقنية وأساليب جمع المعلومات االقتصاديةواالدارية      السياسة المعلوماتية الوطنية في البلد لالعت     
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وتسجيلها وتحليلها وحفظها واسترجاعها لما من شأنه أن يرفع من نوعيـة القـرارات المتخـذة                
  .وتحسين األداء االقتصادي 

ضرورة االستفادة من قدرات القطاع الخاص وإشراكه في المساهمة فـي وضـع الـسياسة                  -5
  .المعلوماتية

ورة إنشاء الشبكات القطاعية والشبكات الوطنية ودعمها وتطويرها كمقدمة لربطها بالشبكة       ضر -6
  .العربية للمعلومات وربطها بالشبكة الدولية للمعلومات 

 إعادة النظر في مناهج التربية والتعليم وبنائها على أسس تواكب التطورات المعاصرة انطالقـاً               -7
 مقررات تطبيقات الحاسوب سواء في التعليم العام أو الجامعي          من أعداد المدرس الجيد والذات في     

عن طريق فتح التخصصات في كليات التربية والكليات األخرى إلعداد المدرسـين ودعـم جهـود                
التعليم المستمر لهم أثناء الخدمة وتوفير الدورات التدريبية المتواصلة لرفع مـستواهم وتحـديث              

  .معلوماتهم التقنية والمعلوماتية 
 إعداد ندوة خاصة بموضوع تقديم صياغة السياسة المعلوماتية الوطنية يحـضره األكـاديميون       -8

وكافة الكوادر والمعنيون ودعوه مـن هـو ضـروري مـن            ، المتخصصون من الجامعات اليمنية     
  .الخبرات اإلقليمية والدولية 

  :المالحق 
  )1(ملحق رقم 

   جدول الخطط الوطنية المعلوماتية لبعض الدول
  الدول 

عـــــدد (
 ) السكان

  تاريخ
نشرالحظة 

 الدعم الحكومي مصدرها عنوانها 

  اليابان 
)مليونا120ً(

خطة مجتمع المعلوماتيـة     1972
التوجــه نحــو الــوطني 

 2000عام

المعهد الياباني لتطـوير    
 استخدام الحاسوب 

وزارة الصناعة والتجارة   
 الدولية 

  فرنسا
 )مليوما54ً(

تقرير (حوسسبة المجتمع    1978
 )االتصاماتية

  إنشاء وزارة هيئة حكومية خاصة 
 لالتصاماتية 

  تايوان
 )مليونا20ً(

خطة الصناعة المعلوماتية    1980
 في تايوان لعشر سنوات

ــصناعة   ــد الـ معهـ
 المعلوماتية في تايوان

توسيع المعهد وتعزيـز    
 دوره في تنفيذ الخطة 

  سنغافورة
 )مليونا2.5ً(

الدعوة إلنـشاء مجلـس      1980
 وطني حكومي للحوسبة

ــسنغافورية   ــة ال اللجن
 للحوسبة الوطنية

إنشاء مجلـس وطنـي     
 حكومي للحوسبة 

ــا  كوريــ
  الجنوبية

التوجه نحو الـصناعات     1982
  اإللكترونية

المعهد الكوري للتقنيـة    
 اإللكترونية

مسؤولية مجلس دعـم    
التقنيــة الــذي يرأســه 
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 رئيس الدولة  والحاسوبية دون تقليد  )مليونا42ً(

  بريطانيا
 )مليونا56ً(

ــة   لجنة الغي برنامج التقنية المعلوماتية 1982 ــشاء إدارة خاص إن
 ضمن وزارة الصناعة

  البرازيل 
)مليونا140ً(

خطة وطنية للمعلوماتيـة     1984
 وتنظيمات أخرى

  مجلس األمة 
 )السلطة التشريعية(

إنشاء مجلـس وطنـي     
ــة  ــة واألتمت للمعلوماتي

 برئاسة رئيس الدولة

  الياأستر
 )مليونا17ً(

ــن   خطة التقنية الوطنية 1984 ــدد م ــصيلة ع ح
المؤتمرات حول التقنية   

 الوطنية

مسؤولية وزارة العلـوم    
 والتقنية 

ــان  الكيــ
  الصهيوني

 )مليونا4.5ً(

 دعم مقترح مؤتمر تقنية في القدس  مشروع خطة معلوماتية  1984

الــــسوق 
  األوروبية
 المشتركة

حث البرنامج األوروبي للب   1983
في تقنيـات المعلوماتيـة     

 وتطويرها

هيئة تقنية المعلوماتيـة    
 في السوق المشتركة

مسؤولية الدول األعضاء

   
  )2(ملحق رقم 

  جدول المراكز المعلوماتية في الدول العربية
 التاريخ الهدف اسم المركز البلد

ــة  جامع
الــدول 
 العربية

مركز توثيـق المعلومـات     
 للجامعة العربية

  الدول العربية  تبادل بين -
 . التركيز على العلوم االجتماعية والقانونية-

  

المركز القـومي لألعـالم      مصر
والتوثيـــق والـــشبكات 
ــصرية   ــة المـ القوميـ

 للمعلومات 

يرتبط بخمسة مراكز معلومات قطاعية في مصر       
، قطاع عام الزراعة الطاقة التصميمات الهندسية       

     الصناعة تكنولوجيا العلوم الطبية

مرحلة ال
  األولى
م 1981

المركز الـوطني للتوثيـق      المغرب
 المغربي

جمع وفرز وتصنيف وترتيب وتحليـل الوثـائق        
الخاصة بالتنمية االقتصادية واالجتماعيـة فـي       

 المملكة المغربية 

م1982



 21

المركز القـومي للتوثيـق      تونس 
 الفالحي 

إعداد المعلومات الزراعيـة التـي تـتالءم مـع         
 ) AGRIS(لزراعي العالمي معلومات النظام ا

  

المركز الوطني الـسعودي    السعودية
ــة  ــات العلميـ للمعلومـ
ــا  والتكنولوجيــــــ

(SANCST) 

م1977  

المركز الوطني للمعلومات    الكويت 
  العلمية والتكنولوجيا

 )NSTIC( 

يشترك مع شبكات معلومـات دوليـة باالتـصال         
 المباشر 

م1979

م1975   مركز قطاع بنك المعلومات اليمن

  .كما توجد مراكز معلوماتية في كل من العراق وسوريا وليبيا
  )3(ملحق رقم 

  جدول مراكز معاهد التدريب والتأهيل
  بالجمهورية اليمنية

ــة  نوع النشاط الموقع القطاع  اسم المركز م  طبيعـ
 النشاط

معهد االتصاالت   1
الـــــسلكية 

 والالسلكية 

يب تـــدرتدريب تقديم استشارات  صنعاء حكومي
ــوظفي  م
المؤسسة 

ــة  العامـ
لالتصاالت 

المعهد الـوطني    2
 لإلدارة

تـــدريب  تدريس صنعاء حكومي
ــوظفي  م
مؤسسات 

 الدولة 
الجهاز المركزي   3

 لإلحصاء 

تـــدريب  تدريب صنعاء حكومي
ــوظفي  م
مؤسسات 

 الدولة 
 تجاري تدريب صنعاء حكومي معهد خليفة 4
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 تجاري امجتدريب وتصميم بر صنعاء خاص مركز كمبيوتر 5

المركز الـدولي    6
لخـــــدمات 

 الكمبيوتر 

 تجاري استشارات صنعاء خاص

مركـــــــز  7
الخــــوارزمي 
لخـــــدمات 

 الكمبيوتر 

تصميم برامج  ، تدريب   صنعاء خاص
 وتقديم استشارات 

 تجاري

الشركة اليمنيـة    8
للحاســــبات 

 اإللكترونية

تـــصميم ، تـــدريب  صنعاء خاص
   برامج

 تجاري

مركز الدراسات   9
 كمبيوتر وال

تدريب تصميم بـرامج     صنعاء خاص
 وتقديم برامج

 تجاري

مركز كمبيـوتر    10
 اليمن

تصميم برامج  ، تدريب   صنعاء خاص
 وتقديم استشارات 

 تجاري

مركز تكنولوجيا   11
 الكمبيوتر 

تصميم برامج  ، تدريب   صنعاء خاص
 وتقديم استشارات 

 تجاري

المركز العـالمي    12
 للكمبيوتر 

 تجاري   صنعاء خاص

ــز  13 المركــــ
التخصصي لآللة  
الكاتبة واللغـات   

 والكمبيوتر 

تدريس لغـات   ،تدريب   صنعاء خاص
الضرب علـى اآللـة     

 الكاتبة 

 تجاري

ــيم   14 ــز تعل مرك
 الكمبيوتر 

شـــبه 
 حكومي

ــديم   عدن ــدريب وتقـ تـ
   استشارات

 تجاري

معهد شمـسان    15
للكمبيـــــوتر 

 واللغات 

 تجاري تدريس لغة إنجليزية عدن خاص
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معهــد المدينــة  16
 للتقنية 

تدريب لغـة إنجليزيـة     عدن خاص
ــيانة   ــكرتارية ص س
ــوتر   ــصليح كمبي وت
ــة   ــال التجاري األعم

 والبنكية

 تجاري

مركز كمبيـوتر    17
 اليمن

 تجاري استشارات ، تدريب  تعز خاص

مركز بـاجرش    18
 للكمبيوتر 

 تجاري تدريب  الحديدة خاص

ــدن   19 ــد ع معه
للكمبيـــــوتر 

 واللغات

 تجاري تدريس لغات، تدريب  عدن خاص

مركز خليج عدن    20
 للكمبيوتر 

تصميم برامج  ، تدريب   عدن خاص
تقــديم استــشارات  
ــة   ــال التجاري األعم

 والبنكية 

 تجاري

ــدريب  21 ــز ت مرك
ــري وزارة  البح

 المواصالت 

ــل  تدريب لغة إنجليزية عدن حكومي تأهيـ
ــوادر  كـ
القطـــاع 
ــري  البح
ونـــشاط 

 تجاري 

          
 


