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  :مقدمة 
 الـنظم   فـي  تغيـرات هامـة   بخالل تسعينات القرن العشرين       المعاصر القد مر عالمن        

 أفرزها الواقع ومتغيراته في عـالم جديـد يتـسم           جتماعية والثقافية  واال  والسياسية االقتصادية
 وبـرزت    بين البلدان  باالنفتاح تساقطت فيه الحدود وتوحدت األسواق واتسعت دائرة المنافسة        

  تكنولوجيـا  ثورةها   التفوق ومن أهم   عناصر ومقومات عوامل جديدة لتحقيق السبق في امتالك       
 المحرك األول  قطاع المعلوماتية    جعلت من  من تغيرات ،     المعلومات واالتصاالت وما أحدثته   

 بمستوى التطـور     يقترن قتصاديات البلدان بل بات تحقيق التنمية والنمو والتطور في بلد ما          ال
 تطبيقات تكنولوجيـا    الدور الذي لعبته   ويعود ذلك إلى     .في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت     

 حيث وفرت الكثير من الوقت والجهد واإلمكانيـات         ملة الشا  نجاح مسار التنمية   فيالمعلومات  
والدقة في تنفيذ وإنجاز المهام واألعمال ، وإتاحة استغالل الرصيد الـوطني والعـالمي مـن                

  . البلدان لدى  الشاملةالمعرفة بما يخدم مختلف مسارات التنمية

إدخـال  وعلومـاتي   الجانب الم ب لالهتمامبالرغم من وجود محاوالت مبكرة      ووفي اليمن         
 األحيانوالت كانت بسيطة ولم تكتمل في كثير من         ا إال أن هذه المح     للبلد تكنولوجيا المعلومات 

م كانت هناك محاولة إلنشاء بنك معلومـات فـي          1975 حيث أنه وفي منتصف السبعينيات       ،
نوات  حيث اختفت بعد س    ها إال أنها لم تكتمل ولم يستمر وجود       لإلحصاءإطار الجهاز المركزي    

 ال تتجاوز عشر     جهات محدودة  على اقتصر    حينها  كما أن إدخال تكنولوجيا المعلومات      ، قليلة
 مرفـق يـستخدم هـذه       كـأول مؤسسات حيث بدء في استخدام الحاسوب لدى مصافي عدن          

 م فـي  1990-1975 الفترة   بينتوسع استخدام الحواسيب    ومن ثم   التكنولوجيا في ذلك الوقت     
فـي  لم يتجاوز عدد أجهزة الحاسوب      ، ف  كان ضعيفاً     هذا االستخدام   أن إالة   مرافق الدول  بعض
  . األنواع  جهاز من مختلف4000مع مطلع التسعينات البلد 

 عنـد  مخـتص    1050كما لم يتجاوز عدد الكادر المختص العامل في مجال المعلوماتية                 
م الحواسـيب واسـتخدام      بدأ التوسع التدريجي في استخدا      ومنذ ذلك الحين    ، مطلع التسعينات 

جيا المعلومات بشكل أكبر مع بداية ثـورة        ووزادت معدالت استيعاب تكنول   ،  البرامج التطبيقية   
اسـتخدام الـنظم    والمعلومات وتوسع استخدام أجهزة الحاسوب الشخصي والبرامج التطبيقية         

ماتية في اليمن بدأ     الفعلي بالمعلو  ماالهتمايمكن القول أن    ، و الشبكية المختلفة وشبكة اإلنترنت     
 سواء من قبل مؤسسات الدولـة أو        عالية بوتيرة وتزايدم  1995منذ عام    أوضح واكبر بشكل  

الحاسـوب  أعـداد أجهـزة      تـضاعف  ، حيث  القطاع الخاص بل وحتى على مستوى األفراد      
 أعداد المختصين والمستخدمين للحاسوب فـي       تزايد بالمقابل كما    ، سنوياً  في البلد  المستخدمة

  . بلدال
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  ،  أكثر جدية من منتصف التـسعينيات      ا طابع اخذي االهتمام الرسمي بالمعلوماتية     بداءقد  و     
 مهام بنـاء نظـام وطنـي متكامـل          به أنيطحيث تم إنشاء المركز الوطني للمعلومات الذي        

 التي تصب في بناء وتطوير بنية وطنيـة         األهداف من   عدد إضافة إلى     ، للمعلوماتية في البلد  
  . ملة للمعلوماتية في البلدمتكا

سنوات األولى من   ال خالل المؤسسي   هوشرع المركز في بناء قدراته الذاتية واستكمال بناء            
  ، وذلـك الـشاق كانت أولى خطوات المركز في مشواره ، حيث م  2000 العام   ه وحتى تأسيس

بنـاء قطـاع    الة نحـو     تمثل انطالقة حقيقية وفع     التي هامةالوطنية  المشاريع  ال د من عدل يهتبنب
 وجاءت على راس هذه المشاريع    ،  مجتمع المعلوماتية   معلوماتي وطني يمكن من الدخول إلى       

  كما قام بإنجاز مسح      ، للمعلومات الوطنية مشروعي الشبكة الوطنية للمعلومات ، االستراتيجية     
املة عن الواقع    إلى توفير قاعدة معلوماتية متك     ههدف من خالل  شامل للواقع المعلوماتي الراهن     

بهـذه   إحـصاءات   أو  حيث لم تتوفر قبل هذا المسح أي مؤشـرات         ،المعلوماتي الراهن للبلد  
التعرف على واقع المعلوماتيـة فـي   يمكن االعتماد عليها في   التي المحتوياتبتلك  التفاصيل و 

  . اليمن

 ورية اليمنية مـن    هذه الورقة كمحاولة الستقراء الواقع المعلوماتي الراهن في الجمه         وتأتي    
 -مسح الواقع المعلوماتي الـراهن    مخرجات    نتائج باالستناد وبشكل رئيسي إلى    -منظور كلي 

 . والتعرف على التحديات والفرص لقطاع المعلوماتية الوطني والتوجهات الرئيسية لتطـويره          
  :ثالثة محاور رئيسية هي  هذه الورقة إلى وتحتوي

ويـشمل اجلوانـب   : يف اجلمهوريـة اليمنيـةالراهن  تقييم الواقع املعلوماتي  :أوال
  : التالية

  .للمعلوماتية  البنية المؤسسية -9

  . للمعلوماتيةالمنظومة التشريعية واإلجرائية  -10

  . إنتاج وتداول المعلومات -11

  .تكنولوجيا المعلومات  -12

  .الكادر المعلوماتي -13

  . والمعلوماتيةالتعليم  -14

 .توجه المجتمع نحو المعلوماتية  -15

 .القتصادي للمعلوماتية البعد ا -16
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  :التحديات يف جمال املعلوماتية : ثانيا 
  .التحديات والمعوقات  -

  .الفرص المتاحة  -

  : يف اليمن للتوجهات املستقبلية يف جمال املعلوماتية رؤية : ثالثا 
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   :الواقع املعلوماتي الراهن يف اجلمهورية اليمنية: أوال 
ـ تحديدا و إال مؤخرا    لم يبدأ  في اليمن  )∗( ةالمعلوماتيب الفعلي    أن االهتمام  لقوليمكن ا         ذمن

ـ  تعـود  أوليـة محاوالت  وان وجدت    القرن الماضي ،     تسعينياتمنتصف   سبعينيات القـرن   ل
  بل تبقى مجـرد محـاوالت         ، الماضي لكنها لم تأخذ طابع الشمولية كما هو الحال عليه اليوم          

 أوسعها االهتمام بالمعلوماتية يأخذ طابع      في التي بداء    وات القليلة الماضية  خالل السن  و . منفردة
 قياساً بمـا    في اليمن  كبيرة في مجال المعلوماتية      نقلة حدثت   - على غرار ما ساد في العالم      –

وبرغم تواضع ما تم إنجازه إال أنه يعد وبكل المقاييس إنجازاً ال بأس             الحال سابقاً ،    كان عليه   
قصر الفترة التي أنطلق فيها العمل المعلوماتي على المـستوى الـوطني وتواضـع              ب به قياساً 

 ويعيشها المجتمـع    هاوالظروف اإلقتصادية واإلجتماعية التي عاش    إمكانيات الدولة والمجتمع ،     
  .اليمني 

 إلى العمل على بناء وتوفير المقومـات        الماضيةفقد سعت الدولة خالل السنوات القليلة             
 للتحـول    والمحطة األولـى    يمثل الركيزة األساسية    الذي سية لقطاع المعلوماتية الوطني   األسا

 الـسواد األعظـم مـن      الذي بات ضرورة أدركت أهميتها    و،  الحتمي نحو مجتمع المعلومات     
، فال يمكن الحديث عن تحول نحو مجتمع المعلومات قبل بناء وتطوير قطاع             شعوب األرض   

 وخـالل   .لنقل البلد نحو مجتمـع المعلومـات        ه المقومات الالزمة    وطني للمعلوماتية تتوفر ل   
سنوات العمل السابقة حققت الجمهورية اليمنية إنجازات ملموسة للعمل الحثيث نحو بناء قطاع             

ومن نقطـة الـصفر     ، وتوسيع إستخدام تكنولوجيا المعلومات داخل المجتمع        معلوماتي وطني   
  . تقريباً 

لواقع المعلوماتي الراهن في الجمهورية اليمنية      لوضع الكلي ل  ايمكن التعرف على    و     
 الـذي نفـذه المركـز الـوطني         )1(من خالل ما وفره مسح الواقع المعلوماتي الراهن       

 والبيانات والمعلومات األخرى المتـوفرة عـن هـذا          م ، 2001للمعلومات نهاية العام    
   . كما سيرد الحقاالمجال

                                                 
عمل  التعرف المعلوماتية  بأنها ذلك اإلطار الذي يحوي تكنولوجيا الحوسبة واالتصاالت وتطبيقاتها في مختلف مجاالت ∗

المكونات المادية للحواسيب  -:  هي جوانب القول أن المعلوماتية هي منظومة تحوي ثالثة ما يمكناإلنساني المنظم ، ك
    . )بيانات ومعلومات واتجاهات( الموارد المعرفية -  )Software( البرمجيات  - )Hardware(وشبكات االتصاالت 
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    :  للمعلوماتية البنية املؤسسية
التـي تمـارس    سواء   مجموعة المؤسسات المعلوماتية  المقصود بالبنية المؤسسية هنا       

يـة  ونمط العالقات فيما بينها في إطـار البن       ،  المعنية بالجانب اإلشرافي    أنشطة معلوماتية أو    
كما هو الحال في مختلف بلدان العالم فإن اإلطار المؤسـسي           و .الهرمية المؤسسية داخل البلد     

  وفقاً ي على قطاع المعلوماتية الوطني عادة ما يتوزع بين عدد من المؤسسات الرسمية            اإلشراف
يتوزع اإلطار اإلشرافي على    في الجمهورية اليمنية    لتنوع وتعدد مجاالت العمل المعلوماتي ، و      

 اختـصاصها قطاع المعلومات الوطني بين عدد من المؤسسات واألجهزة الرسمية وفقاً لطبيعة            
  :ي وذلك كما يل

 بالتالي فهو يعنـى   وبناء نظام وطني للمعلومات     بويعني  : المركز الوطني للمعلومات     .1
علـى المـستوى    والجوانب ذات الـصلة     وتقنياتها   إدارة المعلومات    نظمبالمعلومات و 

 .وتطوير قدرات الكادر العامل في مجال المعلوماتيةالوطني 

 وتقنية المعلومات  االتصاليةبنية  ني بال وهي تع  :  االتصاالت وتقنية المعلومات  وزارة   .2
 .على المستوى الوطني  )Hardware(أي المكونات المادية 

  ذو صلة بالمعلوماتية    إشرافي  تضطلع بدور   رسمية هناك مؤسسات ذلك   إلى باإلضافة    
الجهاز المركزي لإلحصاء الذي يعني بجانب البيانات واإلحـصاءات للبلـد ككـل ،               مثل
، وزارة  تعليم الفني والتقني  وزارة ال   ، وزارة التربية والتعليم  (  ميةسسات التعليم الرس  مؤو

 على المستوى الـوطني     المختص تعني بمخرجات الكادر المعلوماتي    حيث) التعليم العالي   
  .  ويصنفها البعض ضمن مؤسسات المعلوماتية 

ية في البلد    الرسمية على المعلومات   اإلشرافيةوبرغم وجود هذا التنوع في المؤسسات             
 الرؤية مازالت غير واضـحة      أن إالينسجم مع مبدأ التخصص     والذي يعكس مؤشرا جيدا     

 فيمـا بينهـا ،      طبيعة العالقات و،  حول حدود اختصاصات ومسئوليات كل مؤسسة منها        
 نوع من    هناك أن، وبالتالي نجد    والمتداخلة  ايا المشتركة   خاصة في القض  و ودور كل منها  

 مرت به   أمر، وهو   ذات الطابع المشترك     نفيذ بعض المهام اإلشرافية    ت عدم الوضوح عند    
 قـوانين ولـوائح     من خـالل إيجـاد      البلدان لدى تلك وقد تم تجاوزه      ،   العديد من البلدان  
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تنظم مهام كل مؤسسة وتوضح حدود ومسئوليات كل جهة إشرافية في القـضايا             واضحة  
 . )∗( بصورة مناسبةفي اليمن غير متوفر ، وهو األمر الذي مازال المشتركة والمتداخلة 

ـ ا هناك مؤسسات معلوم   اإلشرافيةوإلى جانب المؤسسات            تمثـل القاعـدة     أخـرى  ةتي
وتمـارس أنـشطة     تعني بإنتاج وتداول المعلومات       وهي  الوطني يةالمؤسسية لقطاع المعلومات  

عـدد مـن     وهي تشمل     ،  للمعلوماتية األساسيةلبنى  اعناصر   أهم   معلوماتية مباشرة وتعد من   
   :)1(وذلك وفقاً للجدول رقم المجاميع المؤسسية 

  مؤسسات المعلوماتية في اليمن التي تمارس جانب أو أكثر من األنشطة المعلوماتية ) 1(جدول رقم 

  مالحظات  العدد   المعلوماتيةنوع المؤسسة  م

    22    والتوثيق والدراساتمراكز المعلومات واألبحاث  1

    98  واإلرشيفات الحكومية واإلحصاء علوماتوحدات الم  2

    4  المكتبات العامة  3

    628  المكتبات األخرى  4

    79  دور النشر  5

   للمعلوماتية2منها   5  الجمعيات العلمية والمعلوماتية   6

  الجهاز المركزي لإلحصاء + المركز الوطني للمعلومات: المصدر 

 أنشطةالتوسع الجاري في    مقارنة مع    ةعد قليل ت اإنهبالنظر إلى أعداد هذه المؤسسات ف     و       
 من المعلومات والمعارف فـي       لالستفادة  حاجتها تتنامى وتتسع باستمرار  والتي  ككل  المجتمع  

 العديد من البلدان تعطي اهتماما خاصـا    ، ويكفي أن نشير إلى     إطار مسار التنمية الشاملة للبلد    
، فمثال وصل عـدد مراكـز المعلومـات فـي            بمؤسسات إنتاج ودراسة وتحليل المعلومات    

    . مركز معلومات 1500جمهورية مصر وحدها إلى 

                                                 
خالل اجتماع لجنة تسيير البرنامج الوطني لتقنية المعلومات م و2003عبد القادر باجمال في يناير / أشار رئيس الوزراء األستاذ  ∗

انه تم فصل التداخل في مهام اإلشراف على قطاع المعلوماتية بحيث تم إسناد مهام اإلشراف على المكونات المادية إلى وزارة 
 .) واالتجاهاتالمعلوماتو ياناتالب( إشرافه على المجال المعرفي المواصالت ، والبرمجيات للمركز الوطني للمعلومات إلى جانب
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كما أن هناك مؤسسات معلوماتية أخرى مثل شركات تكنولوجيا المعلومات واإلتـصاالت             
سـيرد    ،  في مجاالت المعلومات المختلفة    والمؤسسات التعليمية التي لديها مخرجات تعليمية     ،  

  .ء الخاص بكل منها ذكرها في الجز

   :واإلجرائيةاملنظومة التشريعية 
وينطبـق  ،   يعاني من القـصور        مازال الوضع التشريعي والقانوني للمعلوماتية في اليمن        

 أو فال تتوفر قـوانين         اإلطار التنظيمي واإلجرائي لممارسة األنشطة المعلوماتية ،       الحال على 
وان تـوفر   لمعلوماتية إال في نطاق ضيق ومحـدود ،          معايير منظمة ل   أو إجراءات     أولوائح    
ويـنعكس ذلـك فـي أداء سـلبي         متقادم وال يواكب المتغيرات الجارية ،       بحكم ال  فهو   بعضها

 تشريعات المعلوماتية في    أنويمكن الجزم   ، وقصور كبير في تطور قطاع المعلوماتية الوطني        
 اغلبها يحتاج إلى تطـوير كونـه ال         منعدمة باستثناء تشريعات محدودة   شبه  اليمن تكاد تكون    

 كما  هي  ومن أهم هذه التشريعات الموجودة حاليا       ،  المعلوماتية بمنظورها الحديث    جوانب يمس
  : يلي

  . قانون االتصاالت  -1

 .قانون اإلحصاء  -2

  . قانون الوثائق -3

  . الحق الفكريقانون  -4

 . المركز الوطني للمعلومات  وتنظيمقرارات إنشاء -5

 الوطني من تشريعات قياسا بما هو موجود        يةفان ما يحتاجه قطاع المعلومات    وبالمقابل       
واهم المجاالت المعلوماتية التي ال تتوفر عنها تشريعات ويحتاجها قطـاع           ،  كثير ومتعدد   

  : بشكل ملح ما يلي يةالمعلومات

  .إنتاج وتداول المعلومات  -1

 .تنظيم وإدارة المعلومات  -2

 .الملكية الفكرية  -3

 .تخدام تكنولوجيا المعلومات إدخال واس -4

 .التجارة االلكترونية  -5

 . ودعم توطينها داخل البلد تشجيع صناعة تكنولوجيا المعلومات -6
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التي تتعلـق بتنظـيم     العديد من النصوص القانونية     لتضمين   الحاجة   إلى باإلضافة        
يـة   بالمجـاالت التعليم   الخاصـة قـوانين   البعـض    ضمنجوانب ذات صلة بالمعلوماتية     

، حيث ال تتوفر ضمن القوانين الحاليـة أي إشـارات إلـى العالقـة بـين                  واالقتصادية
   . كما هو الحال في البلدان األخرىالمعلوماتية وهذه المجاالت

وهو ما يـسعى    ،  المعلوماتية  ات  تشريعفجوة كبيرة  في     هناك   أنسبق يتضح    ومما     
 مبتنظـي يعنـى   دد  إنجاز مشروع قانون      فهو بص ،  إليه المركز الوطني للمعلومات حالياً      

 وفقاً لما خرج به اللقـاء   ،في المجاالت التي يختص بها المركزبعض جوانب المعلوماتية    
مشروع االسـتراتيجية  ل  المركزم ، باإلضافة  إلى تبنى2002سبتمبر  في  الموسع  المنعقد    

 أداءتنظـيم    ئقوثا  مشروعات تمخض عنها ت  من المفترض أن     الوطنية للمعلومات والتي  
  :قطاع المعلوماتية الوطني مثل 

جياتهـا علـى    القوانين ذات العالقة بتنظيم إدارة واستخدام وتداول المعلومات وتكنولو         -1
 .المستوى الوطني

  . للمعلوماتيةوثائق التقييس والمعايير الموحدة -2

  .األداء وتنظيم األدلة الموحدة للمصطلحات -3

 .المعلوماتية الوطني المنظمة لقطاع  اإلجرائيةاللوائح -4

  : إنتاج وتداول املعلومات 
  إنتاج وتداول المعلومات    عمليات تنفيذأن  نتائج مسح الواقع المعلوماتي الراهن      تظهر        

الوحدات المعلوماتية    تليها  ثم  ، ية المتخصصة  مؤسسات المعلومات  علىيقتصر   بصورة منظمة 
 20(كبيـرة   مؤسسات القطاع الخـاص ال    لو  جهزة ومؤسسات الدولة أ   أل التابعةالمنظمة سواء   
وبمعنى اشمل  ،  غير الحكومية   المعلوماتية   المؤسسات   عدد من باإلضافة إلى     ، )عامل فما فوق  

العاملـة   منظمة ال يتم في اغلب المؤسسات متوسطة الحجم            معلوماتيإنتاج   تنفيذ عمليات    إن
 فـي    وحدة معلومـات   146صر   وقد تم ح   ،في مختلف األنشطة االقتصادية والخدمية تقريبا       

منها  وحدة) 88(لدى  و معلومات منظمة ،     وحدة) 98(بينها  وجد    الكبيرة حكوميةال المؤسسات
 الخـاص  علومات لدى مؤسسات القطاع وحدة م  40 كما تم حصر     شبكات معلومات حاسوبية ،   

ة الحجـم  المتوسطالمؤسسات  أما   . معظمها منظمة وتستخدم تكنولوجيا المعلومات فيها        الكبيرة
  .فاغلبها ال تمتلك وحدات معلومة وان وجدت فهي غير منظمة 
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 وفيما يتعلق بآليات وطرق جمع وتحليل البيانات والمعلومات فيبدو أنها مازالـت تقليديـة                 
من عمليـات   % 78وتتسم بالقصور، حيث أظهرت نتائج مسح الواقع المعلوماتي الراهن أن             

مـن عمليـات تحليـل      % 61.48يدية البـسيطة ، كمـا أن        جمع المعلومات تتم بالطرق التقل    
  . المعلومات لدى الجهات المختلفة تتم بطرق يدوية وتقليدية كذلك 

 والمعرفي فـي الـيمن      الفكرياإلنتاج    حجم  تظهر البيانات والمعلومات المتوفرة أن     كما     
خالل  لة في البلد   عدد عناوين اإلصدارات واألعمال الفكرية المسج       كان حيث،  بالتواضعيتسم  

   )1( شكل رقممتواضعا السنوات األربع الماضية 

  

  

  

  

  

  

  
  .الهيئة العامة للكتاب : المصدر        

األمر يبدو أفضل نسبيا خالل األربع السنوات        فان   اإلحصائية  البيانات بإنتاجفيما يتعلق   و      
صدر تقارير إحصائية منتظمة ،     السابقة إذا ما قورن بالفترات الماضية ، فالعديد من الجهات ت          

حيث لوحظ أن كتاب اإلحصاء السنوي الصادر عن الجهـاز المركـزي لإلحـصاء تـضمن        
 من مختلف الجهات ، كما انه جرى        إحصائيةإضافات محدثة وإضافات جديدة ، سنويا لبيانات        

  حيـث  افيةإال أنها ال تعتبر ك     وحباس به من المس     الماضية تنفيذ عدد ال    األربعخالل السنوات   
تبدو الحاجة ماسة لتنفيذ العديد من المسوح وفي مجاالت مختلفة واسـتمرار تحـديث األطـر     

  ) .2(جدول رقم للمسوح السابقة 

وام   (1999-2002م) اب للالع دار الكت ة ل شكل رقم (1) االنتاج الفكري المودع لدى الهيئة العام
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   المطلوب تنفيذها الوطنية بعض المسوح)2(جدول رقم 

  مالحظات  اسم المسح  م

  جديد   الخدمات الصحيةمسح   1

  جديد  المغتربين  2

  مسح القوى العاملةأطار  يثتحد   الموارد البشرية  3

   المسح السابقإطار تحديث  البناء والتشييد  4

  تحديث أطار المسح السابق  الخدمات الشخصية واالجتماعية   5

 فـي تـدني مـستوى       عكسيـن  للبيانات والمعلومـات     اإلنتاجتدني حجم    نفا وبالمقابل      
 مـن   ألـف طن لكل   ) 2.2 (لطباعةورق ا  استخدام معدليبلغ  حيث  في البلد ،     منهااالستهالك  

طن لكل ألف من     ) 20.9(  بالمعدل العالمي معدل متواضع قياساً     وهو   )3(م2001 عام   السكان
ال يعني ذلك أن حجم االستهالك هذا يعكس واقع الطلب على البيانات والمعلومات             و  ، السكان

قرار وتوجه نحو التنمية    اليمن تشهد مرحلة است   ف وإنما هو انعكاس لما هو متوفر منها محليا ،          
 هناك  أنوبالتالي يمكن الجزم     ،المعلومات  البيانات و مما يعني أن هناك تزايد في الطلب على         

، خاصة إذا عرفنا أن اغلب مؤسسات المعلومات ال تقـدم خـدمات             فجوة معلومات في البلد     
نـشر   في ميةالحكومؤسسات  التزويد معلوماتي إال في نطاق محدود ، بل وتتحفظ الكثير من            

 مع أن العالم يتجه نحو تعميم نشر المعلومات وخاصة الحكوميـة            -جزء كبير من معلوماتها     
 فقد أظهرت نتائج مسح الواقع المعلومـاتي الـراهن أن مـستويات نـشر البيانـات                 -منها  

من البيانات والمعلومات ال يسمح سوى بنشر       % 61.6حيث أتضح أن    ،  والمعلومات منخفضة   
 نسبة ما هـو     أما،  بالمرة  من البيانات والمعلومات ال يسمح بنشرها       % 20.1ا أن    كم  ، بعضها

 ات مؤشر وهي ، هامنفقط  % 18.3 مسموح بنشره كامال من البيانات والمعلومات فال يتجاوز       
السير وعكس ضعف االهتمام بنشر وتبادل المعلومات وإتاحتها لعموم المستفيدين في المجتمع            ت

  .عالم من حولناعكس ما يتجه إليه ال

 داخل البلد ولعموم المجتمع يكاد      عامةعبر نظم شبكية      المعلومات  نشر  وبالمثل فان إتاحة      
يكون نادراً باستثناء شبكة واحدة هي الشبكة الداخلية للمركز الوطني للمعلومات والتي يمكـن              

  .اإلطالع عليها عبر خط الهاتف العادي ودون الحاجة لالشتراك في اإلنترنت 

يتضح أن واقع إنتاج وتداول المعلومات في اليمن مـا زال ضـعيفا وتنقـصه               ومما سبق       
  .بما يخدم توجهات التنمية الشاملة الكثير من المقومات الالزمة لتفعيله 



  
 

 13

  :تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت 
تقيس واقـع     عالميا والتي  اهناك عدد من المؤشرات المعلوماتية الرئيسية المتعارف عليه            

  .ويمكن التركيز على أبرزهاومستوى استخدام تكنولوجيا المعلومات 
 :احلواسيب الشخصية  .1

أعداد الحواسيب الشخصية الموجـودة     وفقا لنتائج مسح الواقع المعلوماتي الراهن فان        
ـ م  2002في اليمن حتى عام      على الرغم مـن ارتفـاع       و ،جهاز  ) 140000(تقدر ب

 اسـتخدام  تبلغ كثافة    حيثخالل السنوات القليلة الماضية     يب  معدالت استخدام الحواس  
 عـامي   نـسمة  100جهاز لكـل    ) 0.82(،  ) 0.64(الحواسيب الشخصية في اليمن     

 بالمقارنـة مـع     تعد منخفـضة   تمعدالال ه هذ أن إال م على التوالي  2002م ،   2001
اً  كمـا أنـه أيـض       ،  نـسمة  100جهاز لكل   ) 8.42(المعدل العالمي الذي يصل إلى      

م 2002م أو عام    2001العربية سواًء عام     الدول   بعض في    مقارنة بالمعدالت  منخفض
  .) 2(شكل رقم . 

  
  
  
  
  
  
  
  . على االنترنت االتحاد الدولي لالتصاالت موقع المصدر*

  

  :اإلنرتنت  .2

ارنة بالعديد مـن البلـدان      على الرغم أن دخول االنترنت إلى اليمن لم يكن متأخرا مق                  
ية إال أن نمو استخدام االنترنت لم يكن بالمستوى المطلوب كما لـم يواكـب مـستوى                 العرب

 حيث ارتفـع     التي وكبت اليمن في االرتباط باالنترنت      البلدان العربية عدد من   االستخدام لدى   

شكل رقم (2)  آثافة الحاسبات الشخصية في بعض الدول العربية عام  2001م  
                                                           (جهاز لكل 100نسمة)
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م حتى وصـل عـدد      1996 خالل الفترة السابقة ومنذ عام        في اليمن  معدل استخدام اإلنترنت  
، ) 3(مشترك  جدول رقـم      ) 9920(م إلى   2002نت حتى منتصف عام     المشتركين في اإلنتر  

  ) .3(شكل رقم 

  تواريخ ارتباط بعض البلدان العربية باالنترنت) 3(جدول رقم 
 الدولة سنة االرتباط باالنترنت

  أول دولة عربية تونس 1991
 الكويت 1992
  اإلمارات- مصر 1993
   المغرب- لبنان 1994
 اليمن - سوريا – قطر 1996
 السعودية 1999

  .موقع الرياض نت : المصدر               

 

  

  

  

  

  

  
  .م 2001-م1997الجهاز المركزي لإلحصاء كتب اإلحصاء السنوية لالعوام : المصدر      

   

شكل رقم (3) تطور اعداد المشترآين باالنترنت خالل الفترة 1997وحتى منتصف 2002م
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ـ  فهيوفيما يتعلق بتقديرات أعداد الحواسيب المتصلة بشبكة اإلنترنت          ) 0.37 (  صل إلـى  ت
م وهو معدل متدني    2001عام   منتصف لكل ألف من السكان      ل باالنترنت  متص حاسوبجهاز  
حاسب متصل باإلنترنت لكل ألف من السكان وأيضاً        ) 23.27( بالمعدل العالمي والبالغ     مقارنة

  .) 4(شكل رقم  .البلدان العربية  مع عدد من بالمقارنة

  
  
  
  
  

  

  .المصدر موقع االتحاد الدولي لالتصاالت على االنترنت *

حتـى  مـستخدم تقريبـا     )  60000( كما تصل تقديرات أعداد المستخدمين لإلنترنت إلى          
  . الواحد لالشتراك مستخدمين )6(م وبمعدل متوسط 2002 منتصف عام

 حيث وصل    ، خالل العامين الماضيين   مقاهي اإلنترنت  أعداد    بشكل مطرد  تتزايدقد  و      
 ثم ارتفعت بمعدل كبير     ،م  2002عام   متصف   حتىت  مقهى إنترن ) 150 ( أكثر من  عددها إلى 
م 2003خالل التسعة األشهر الالحقة حيث وصل عددها حتى مـارس           ) % 150(وصل إلى   

. األمـر    )5(د من البلدان العربية شكل رقم       وهو معدل يتقارب مع العدي     )4(مقهى) 300(إلى  
) 6(وفقاً لمعـدل    سابقة  ات ال  يفوق التقدير   بشكل استخدام اإلنترنت  تنامي معدالت    يعكسالذي  

   .  الواحدلالشتراكمستخدمين 

  

  

  

  

  
  .موقع الرياض نت :               المصدر   

28.8
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االمارات  الكویت  عمان السعودیة اليمن مصر الجزائر

شكل رقم (4) آثافة الحاسبات الشخصية المتصلة باالنترنت في بعض الدول العربية عام  2001م
                                                                              (حاسب لكل الف نسمة)

شكل رقم (5) اعداد مقاهي االنترنت في بعض البلدان العربية حتى منتصف عـام  2002م

350
250 250

120 120 90 70

500

0
100
200
300
400
500
600

مصر  االمارات  السعودیة سوریا  اليمن  قطر البحرین  ــان  لبن



  
 

 16

ومع ذلك فان مستوى استخدام االنترنت ما يزال متواضعا في اليمن مقارنة بغيره مـن                     
ـ    ، وسيؤدي القرار البلدان العربية    تراك الذي اتخذه رئيس الجمهورية في إلغـاء رسـوم االش

 المـشتركين   أعـداد  تزايـد    إلـى  م2003 الذي بدء تنفيذه منـذ فبرايـر         الشهري باالنترنت 
  . نسبيا مرتفعةوبمعدالت لالنترنت والمستخدمين 

 البلدان  واغلبليمن  بين ا  وأبين اليمن والعالم    سواء  وخالصة األمر أن هناك فجوة كبيرة           
  مازالت مستويات إستخدام هذه التكنولوجيـا       تكنولوجيا المعلومات ، حيث    استخدام في   العربية

  . متواضعة بكل المقاييس في اليمن

   :االتصاالت .3

تقريبـا إال أن ميـزة      %) 100رقمية   (حديثةاتصاالت  تمتلك بنية   على الرغم أن اليمن       
 لم تستغل في توسيع انتشار استخدام الهاتف ليغطي مساحة اكبر من البلد             هذه البنية حداثة  
 عـام   نسمةخط لكل ألف    ) 22.4( إلى    في اليمن  ثابتكثافة خطوط الهاتف ال   تصل   ، حيث 
 فـي   العام بالمعدل وهو معدل متدني بالمقارنة      ،وفقا لبيانات وزارة المواصالت      م2001

كما تصل كثافـة خطـوط الهـاتف        ،   خط لكل ألف نسمة   ) 75.2(الدول العربية والبالغ    
،  م2002 حتى منتـصف عـام  من السكان  خط لكل ألف    ) 1.25( إلى    في اليمن  المحمول

وفقـا  (خط لكل ألف مـن الـسكان      ) 38( والبالغ    منخفض عن المعدل العربي    أيضاوهو  
المؤشرات معـدالت متدنيـة مقارنـة        وتعكس هذه     ، )لبيانات االتحاد الولي لالتصاالت   

  ) .6( شكل رقم عدد من الدول العربيةبالمؤشرات المقابلة في 

  

  

  

  

  

  

  
  .ع االتحاد الدولي لالتصاالت على االنترنت المصدر موق*

آثافة خطوط الهاتف الثابت  في بعض الدول العربية عام 2001م شكل رقم (6)  
لكل الف نسمة) )                                              
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  : الكادر املعلوماتي 
 حول الكادر المعلوماتي في     متعددة     قدم مسح الواقع المعلوماتي الراهن مؤشرات وبيانات             

حيث يتزايد  الت المعلوماتية   ا بمج المتخصصاليمن وتشير هذه البيانات إلى تدني حجم الكادر         
 االحتياجـات دام تكنولوجيا المعلومات في البلد وهو ما يعني تزايد          لية مستوى استخ  ابوتيرة ع 

) 1981( وجـود    أظهرت هذه النتائج   فقد  ،  المتوقعة خالل الفترة القادمة    من الكادر المعلوماتي  
ـ    ،  ) 7(شكل رقم   مختص في عينة المسح      العـاملين  تقـديرات عـدد     ن  اوبعد تكبير العينة ف

مختص بمؤهالت دبلوم   ) 8000(إلى  صل  ي واالتصاالت المعلوماتية   تين في مجاال  صصتخالم
هندسـة وبرمجـة    (   بنـسب متفاوتـة     المعلوماتية المختلفة  على تخصصات فأعلى يتوزعون   

األكبـر مـن    ركز المعدالت   تتو) اتصاالت ، مكتبات    نظم معلومات ،   تحليل نظم ،   ،   حاسوب
الحاسوب وهندسة  ة  برمجفني حاسوب ،      تخصصات في  بعد تكبير العينة   هؤالء المتخصصين 

كـون العينـة     أما قبل تكبير العينة فيبدو التوزيع مختلف قلـيال           .  على التوالي  ، واالتصاالت 
   .مقتصرة على المنشات الكبيرة 

  

  

  

  
 

  
  
بما فـيهم مـشغلي     -ما تصل تقديرات إجمالي العاملين في قطاع المعلوماتية بشكل عام           ك    

 إلـى عينـة   لقبل تكبيـر ا     في مجال المعلوماتية   دون تخصصات علمية  بوالعاملين  الحواسيب  
) 20(في مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص الكبيـرة            عامل) 4005(

ملين في قطـاع    ا أن إجمالي الع    بعد تكبير العينة فان  التقديرات تشير إلى        أما ،عامل فما فوق    
بمـن فـيهم    االت المعلوماتيـة    عامل يعملون في مختلف مج    ) 25000(  يصل إلى  يةالمعلومات

 ، كما أن عدد      العاملين في مجال المعلوماتية    ناألكبر م مشغلي الحواسيب الذين يحتلون النسبة      
، وفئة المختـصين بـإدارة األنـشطة والعمليـات          ) الباحثين(  كل من فئة محللي المعلومات    

شكل رقم (7) توزیع اعداد الكادر المعلوماتي المختص وفقا لمجال التخصص  
(%) قبل تكبير العينة

برمجة
16%

هندسة حاسوب
11%

تحليل نظم
7%

فني حاسوب 
39%

مكتبات
7%

اتصاالت
11%

نظم معلومات
9%
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من كوادر مـن هـاتين      قليلة مقارنة بما يجب أن يتوفر       ) نظم معلومات ومكتبات  (المعلوماتية  
  . الفئتين 

المؤسسة الواحدة في القطاع الحكومي      احتياج متوسط   فان أيضا وفقا لنتائج المسح  و        
  ، متخصصين على األقل  ) 4( إلى    يصل من المتخصصين في مختلف مجالت المعلوماتية     

معلومات رد مع التوسع في إدخال وإستخدام تكنولوجيا ال       ط بشكل م  االحتياجيتنامى هذا   سو
من الجهـات    فقط   % )50( نتائج المسح أن     أظهرتكما   .الذي تفرضه متغيرات العصر     

 وهـو مـا      ، المشمولة بالعينة تعتمد خطط سنوية لتدريب الكادر المعلوماتي العامل لديها         
بما يتواكب مع تسارع التطورات      االهتمام بتطوير قدرات الكادر       انخفاض مستوى  يعكس

  .المتسارعة ويتسم بالمتغيرات الجديدة  في هذا المجال الذي

 في المجال المعلوماتي مـازال      بالكادر العامل مستوى االهتمام    أنومما سبق يتضح          
ن الكادر المعلومـاتي    فجوة واسعة بين حجم االحتياج وما يتوفر م        وهناك    ، دون المستوى 

  .وتحديدا المتخصص والمؤهل 

  :واملعلوماتية التعليم 
ع معلوماتي حديث يستدعي بناء وتأهيل القدرات البشرية الالزمـة لبنـاء             بناء قطا  إن

تعنى بمخرجـات الكـادر        بتوفر مؤسسات تعليمية   إالوتطوير هذا القطاع ، ولن يتحقق ذلك        
طـاع   لق  ، وتمتلك المقومات الالزمة لتخريج الكوادر المؤهلة والمدربة المطلوبـة          المعلوماتي
تمع ككل في هذا المجال ، وتدعم التوجه نحو تعمـيم المعرفـة             لمجلوبل    الوطني المعلوماتية

   .في البلد المعلوماتية األمية وتخفيض  في المجتمعباستخدام تكنولوجيا المعلوماتية

 واقـع   علىالتعرف  للتعرف على واقع مخرجات التعليم في مجال المعلوماتية البد من           و     
 ، حيث تتـوفر      لدى هذه المؤسسات   مات المختلفة المقوو مؤسسات التعليم في مجال المعلوماتية    

العديد من البيانات والمؤشرات التي يمكن من خاللها استقراء واقع مؤسسات التعليم التي لديها              
  . مخرجات في مجال المعلوماتية 

  :التعليم اجلامعي املعلوماتية يف 
مسح الواقـع   من تشير بيانات    ففيما يتعلق بالتعليم الجامعي في مجال المعلوماتية في الي                

 مخرجات في مجـاالت المعلوماتيـة ،        كلية جامعية لديها  ) 21 (المعلوماتي الراهن إلى وجود   
 كليـات تابعـة للقطـاع       7 كلية تابعة للقطاع الحكومي ، و        11 ،   كلية منها  18شمل المسح   

 تقريبـا    نـصفها  ،  تخصصاً في مجاالت المعلوماتية    19هناك    وأظهرت النتائج أن   الخاص ، 
تندرج ضمن أقسام عامة متصلة نسبيا بالمعلوماتية مثل قـسم االلكترونيـات ، والكهربـاء ،                
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على ثمانية أنواع من األقسام العلمية      ، حيث تتوزع هذه التخصصات      والرياضيات والحاسوب   
تخصصاً جميعها  ) 28( العدد اإلجمالي لهذه التخصصات       ، ويبلغ  في الكليات المشمولة بالمسح   

هناك تخصصاً واحداً يمنح مؤهالت في الدراسات العليا هـو          و،   ح مؤهالت البكالوريوس  تمن
  .وفي كلية واحدة فقط قسم علوم الحاسوب 

 ،أستاذ ومدرس يمني  ) 116(أستاذ ومدرس جامعي منهم     ) 143 (يعمل في هذه الكليات           
، هندسـة    )53(وبرمجـة الحاسـوب     ) 2(تتوزع تخصصات هذا الكادر في تحليل الـنظم         

، أمنية الحاسوب والشبكات    )8(، نظم المعلومات    )32(، اتصاالت والكترونيات    )38(الحاسوب  
  ) .8(، المكتبات )2(

ـ التعليم في مؤسسات التعليم الجـامعي المعن       سياسة تحديث    أنويبدو    بمخرجـات   ةي
يـرات   المتغ من الكليات فقط تـستوعب    ) % 25 (أن أتضحالمعلوماتية مازال متواضعا حيث     

  .من المقررات الدراسية ومتطلباتهاالجديدة والمتسارعة في مجال المعلوماتية بشكل منتظم ض

 أظهـرت  ومقومات التدريس التقنية لدى هذه الكليات فقد         إمكانياتوفيما يتعلق بتوفير    
فقط من الكليات الحكومية لديها شبكات حاسوب أما الكليـات الخاصـة            %  )54(الدراسة أن   
 يتعلق بالمعامل المخصـصة لتـدريس التخصـصات         وفيما،   يها شبكات حاسوب  فجميعها لد 

معمالً متعدد فيهـا  ) 29(المرتبطة بالمعلوماتية في هذه الكليات فقد كان لدي الكليات الحكومية         
أجهزة تقريباً في المعمل الواحد ، أما في كليـات القطـاع             )10( جهاز حاسوب بمعدل     289

جهاز ) 9.5(جهاز حاسوب أي بمعدل     ) 123(معمالً فيها   ) 13 (الخاص فقد كان عدد المعامل    
   .تقريباً في المعمل الواحد

 فقط  )5( توجد في     تخصصات المعلوماتية في الكلية فإنها     أما توفر مكتبة متخصصة تخدم        
خاص توجد لديها مثل هذه المكتبة      فقط من كليات القطاع ال    ) 4(كما أن   ،  من الكليات الحكومية    

من محتويات هذه المكتبـات فـي كليـات القطـاعين           )% 62.50(وفي جميع األحوال فإن     ،  
  .من محتوياتها غير كافية )% 37.50(الحكومي والخاص تعتبر متوسطة الكفاية ، بينما 

استخدام تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية لدى الكليات المشمولة         بوفيما يتعلق   
) 17(ليات فقط تستخدمها في مجال النشر والكتـاب االلكترونـي و          ك) 5(بالمسح فقد وجد أن     

) 2( كليات تستخدمها في إدارة العملية التعليميـة ،          8كلية تستخدمها في إلقاء المحاضرات ،       
  .كليتان فقط تستخدم هذه التكنولوجيا في التدريب العملي 

ليميـة فـي مجـال      ووفقا لنتائج المسح فان ابرز المعوقات التي تواجه العمليـة التع          
 اإلمكانيات الماديـة، نـدرة الكـادر         في شح  المعلوماتية واالتصاالت لدى هذه الكليات تتركز     
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لكل منها، ثم ضعف خطط وسياسات التعليم فـي مجـال           )% 34.29(الوطني المختص بنسبة    
 )%.31.43(المعلوماتية بنسبة 

مـة لمؤسـسات التعلـيم      وتعكس هذه المؤشرات ضعف االهتمام بتوفير المقومـات الالز            
وعدم وجود توجهـات لتوسـيع مخرجـات هـذه          الجامعي المعنية بمخرجات المعلوماتية ،      

المختصين في مجاالت المعلوماتية    المؤسسات من الكوادر لتغطية احتياجات البلد المتزايدة من         
 عدد الخريجين مـن هـذه       لم يتجاوز خاصة أن أعداد هذه المخرجات ما زال ضعيفا حيث           ،
   . خريج من مختلف الكليات الحكومية والخاصة أربعمائةم 2000/2001كليات خالل العام ال

  :التعليم الفني  املعلوماتية يف 
وفيما يتعلق بمؤسسات التعليم الفني والمهني التي لـديها مخرجـات فـي مجـاالت               

ـ  ثالث كليـات   وجود    إلى م2002 عام   المعلوماتية تشير البيانات الرسمية    تمـع   للمج ة حكومي
 كلية مجتمع خاصة واحدة تم      إلى باإلضافة في المحافظات ،     أعدادهاويجرى سنويا التوسع في     

 19معهد ومركز تدريب تدرس تخصصات المعلوماتية منها        ) 64 (ما يقارب فتحها مؤخرا ، و   
   .معهد حكومي

كلية متوسطة ومعهد    (مؤسسة تعليمية ) 34 (وقد شمل مسح الواقع المعلوماتي الراهن       
وقـد  ،   مؤسسة في القطاع الخاص    )16(مؤسسة في القطاع الحكومي،     ) 18( منها    ، )ركزوم

مـدرس يتوزعـون    ) 194(قد بلغ   الكادر العامل في هذه المؤسسات      أظهرت نتائج المسح أن     
  .على مختلف التخصصات المعلوماتية وفي مختلف المؤهالت العلمية 

ات التعليمية فقد أظهرت نتائج الدراسة أن أعداد        وبالنسبة للتقنيات المتوفرة لدى هذه المؤسس        
 الحاسوب المتوفرة والمخصصة للتدريس والتدريب في مجال المعلوماتية لـدى جميـع             أجهزة

جهـاز   )667( بلـغ    )طة ، معاهد متوسطة ، مراكز تـدريب       كليات متوس ( المؤسسات التعليمية   
  .كل مؤسسةجهاز في ) 19.6(حاسوب بمعدل كلي متوسط بلغ 

مؤسسة تعليمية  ) 11(أما توفر مكتبة تخدم تخصصات المعلومات فإنه لم تتوفر سوى في                 
 كفايـة   مـستوي  وكان،   مؤسسات فقط تابع للقطاع الخاص    ) 7(تابعة للقطاع الحكومي، وفي     

، )%55.60 ( بنـسبة  متوسط الكفايـة  لدى مؤسسات القطاعين    محتويات هذه المكتبات عموماً     
  . وأشارت بقية النسبة إلى أنها كافية ،)%38.90(وغير كافية 

خريج من جميع هذه المؤسسات خـالل       ) 6621( أنه تم تخريج       وتشير البيانات المتوفرة إلى   
 خريج كانت مدة دراستهم أقل من سنتين ،         2551م منهم   2000/2001م ،   99/2000العامين  

عدد الدورات التـي تـم      سنوات كما أن إجمالي     ) 3 – 2(والبقية تتوزع مدة دراستهم ما بين       
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متدرب ) 36430(دورة حيث تم تدريب ) 417) (م2000-1998( الثالثة األعوامعقدها خالل   
  .متدرب في الدورة الواحدة  )8.9(بمعدل 

المعوقات التي تواجه العملية التعليمية في مجال المعلومات لدى المؤسـسات           وكانت ابرز       
، ضـعف خطـط   )%30( الماديـة  اإلمكانياتي شحة  تركزت ف قدالتعليمية المشمولة بالمسح    

، ثـم نـدرة الكـادر الـوطني المخـتص           )%28.57(وسياسات التعليم في مجال المعلوماتية    
، )%11.43 (اإلشراف ، وضعف مستوى     اإلشرافوأخيراً صعوبتي تعدد جهات     )% 22.86(
  .على التوالي)% 7.14(

  هذه المؤسسات  تجاه  ورؤية موحدة   وجود سياسات واضحة   عدموتعكس المؤشرات السابقة        
، بالرغم من أهميـة الـدور        هذه المؤسسات    أنشطة وعدم توفر المقومات الالزمة لممارسة       ،

الذي تقوم به وحجم المخرجات التعليمية التي ساهمت في تخريجها خالل الـثالث الـسنوات               
  .السابقة 

  :املدارس املعلوماتية يف 
 ال توجد سياسات في هذا      اآلنحتى  نه   فا تدريس الحاسوب في  يتعلق بدور المدرسة    وفيما        

الخاصة غائب تمامـا  أو لحكومية   التوجه نحو تدريس الحاسوب في المدارس ا       أنبل  ،  المجال  
 حاالت محدودة من المدارس ال تتجاوز العشرات جميعها فـي القطـاع الخـاص ،                باستثناء

 800قومات لتدريس الحاسوب باستثناء     تمتلك جميع مدارس القطاع الحكومي أي م       وعموما ال 
تم توزيعها بواقع عشرين جهاز على عـدد        و  الجهات الخارجية جهاز قدمت هدية من بعض      

  .المدارس في أمانة العاصمة ومدينتي الحديدة وتعز  

  

  :توجه اجملتمع حنو املعلوماتية 
تؤكد ذلك  و ع اليمني  في المجتم  ة السائد يمازالت سمات التخلف االقتصادي واالجتماعي ه          

 نصيب  أنم كما   1999 السكان تحت خط الفقر األعلى        من  %)30( فهناك المختلفة   اتالمؤشر
 بـين   األميـة نسبة  و،   م2001عام  )$455( مازال متواضعاًَ  الفرد من الناتج القومي اإلجمالي    

 ،  م1999عـام   سنوات فـأكثر    10بين السكان    % )47.2(إلى   السكان مرتفعة حيث وصلت   
 . من صحة وتعليم وكهرباء وغيرهـا         المختلفة األساسيةزال اغلب السكان يفتقر للخدمات      وما

) 3.5 ( للدولة  سنوية آخر موازنة  لم تتجاوز    إذا الدولة محدودة    إمكانيات أضف إلى كل ذلك أن    
  .مليون نسمة )19.5( وهو رقم متواضع مقارنه بالتزاماتها نحو قرابة م،2003 مليار دوالر
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  متعـددة   بحلول  جذرية   إال  المأزقان هذا هو الحال فمن الصعب الخروج من هذا           ك وإذا    
   حقيقية ، تنمية حداثإتضمن تمس الجوانب األساسية لعجلة التنمية و

 العديد من بلدان العالم وتتبنـاه       تأكد عليه  من بين هذه الحلول الحل الرقمي وهو ما          أتييو     
  .  الجديدةةلأللفي  في أهدافها المتحدة األمم

 واقع الحال في المجال المعلوماتي في اليمن مازال عند نقطة البداية وتعكـس              أنوالحقيقة      
المؤشرات الخاصة بتوجه المجتمع نحو المعلوماتية مدى تعقيدات ومصاعب هـذه البدايـة ،              

  :ويمكن أن نتبين ذلك من خالل بعض المؤشرات المعلوماتية كما يلي 

ة المعلوماتية كبير جداً حيث تصل تقديرات عدد القـادرين علـى            مازال مستوى األمي   -
مـن إجمـالي الـسكان      %  )1.54(شـخص أي    ) 300000(استخدام الحاسوب إلى    

 .م2001عام

  مازالت متواضعة حيث تصل إلـى       الحاسوب في المنازل   أجهزةتقديرات عدد   كما أن    -
لتعمـيم  مهورية   مشروع رئيس الج   إطالق إن إالأ   م2002 عام   حتىجهاز   )12000(

قد تم توزيع المئـات     و ، أجهزة الحاسوب في المنازل        سيرفع من عدد     اآللي الحاسب
م 2003من أجهزة الحاسوب للعاملين في بعض مؤسسات الدولة مـع بدايـة العـام               

  . للمشروع كخطوة أولية

 منتـصف  % )0.31( فهو لم يتجاوز      عدد السكان  إلىلإلنترنت  أما عدد المستخدمين     -
  .م2002عام 

 اإلنتاجية  األنشطة لدىاستخدام تطبيقات الحاسوب    واضح في مستوى     انخفاضهناك    -
من اإلجمالي الكلي   ) % 6( حجم الحوسبة في القطاعات اإلنتاجية       حيث بلغ   ، المختلفة

 .وفقا لنتائج مسح الواقع المعلوماتي الراهنللحوسبة في القطاعات المختلفة 

التي يمكن أن تعطي اهتماما خاصـا       حكومية  الغير   يات والمنظمات  الجمع عدد كما أن  -
جمعيـات منهـا    ) 5( الجمعيات  العلميـة      عدد  حيث لم يتجاوز   اًمنخفضبالمعلوماتية  

ال توجد مؤسسات غير حكومية أخرى يمكن أن تلعـب ادوار           و  ، للمعلوماتيةتين  جمعي
مع المدني فـي    وبالتالي فان دور منظمات المجت     هامة في مجاالت المعلوماتية المختلفة    

 .مجال المعلوماتية مازال ضعيف 

 ب في مجال المعلوماتية حيث  ال يـستوع    محددة  سياسات  تعليمية وطنية    دال توج كما   -
  تال بمعـدال  إ في مجال التـدريس        ه حتى استخدام  أو ليم العام تدريس الحاسوب   التع

  ال التقنـي  وتوجهات التعلـيم الفنـي و      وبالمثل فإن سياسات    ، تكاد تقترب من الصفر   
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 األمر بالنسبة   فوال يختل  .تعطي للمعلوماتية االهتمام الكافي مع حجم دورها المتنامي         
 التعليمية لمخرجات التعليم العـالي فـي         السياسات  والتوجيهات   فغيابللتعليم العالي     

 .مجال المعلوماتية وغياب االهتمام بهذا المجال هو السمة الغالبة 

ضعف مخرجات التعليم في مجال المعلوماتية وعلى ارتفاع معدل          وينعكس كل ذلك على          
استخدام تكنولوجيا المعلومات واالستفادة     اتساع فجوة األمية  المعلوماتية بين السكان  ومن ثم         

   .في اليمن  منها

  :  البعد االقتصادي للمعلوماتية 
ة باسـتثناء  مـا وفرتـه        ال تتوفر معلومات دقيقة حول حجم اإلنفاق في مجال المعلوماتي             

 تقديرات  حجم االتفاق في مجـال        أنبيانات مسح الواقع المعلوماتي الراهن والتي أشارت إلى         
 مليون دوالر خالل  ) 63.14(م وارتفع إلى    2000مليون دوالر عام    ) 38.12(المعلوماتية بلغ   

ا المعلومـات    وتتركز اغلب مجاالت هذا االتفاق  في إدخال واستخدام تكنولوجي          م ، 2001عام
  ) .تجهيزات حواسيب  وشبكات ، نظم وبرمجيات(

أما فيما يتعلق بصادرات  تكنولوجيا المعلومات فلم تتوفر مؤشرات حولها على الرغم من                  
 أنفعلى الـرغم    ،  تعطي الجهات المعنية اهتمام بقياس هذا الجانب         أنأهميه ذلك حيث يجب     

ال  على انه    التأكيد يمكن   ون  متواضعة جداً حيث      حجم صادرات تكنولوجيا المعلومات  قد تك      
إال أن إعادة التـصدير     ،    كون إنتاجها أصالً محدود في البلد      في اليمن البرمجيات   يتم تصدير 

  .للحواسيب أمر ممكناً وخاصة إلى البلدان األفريقية 

لومـات ،       وبالمثل ال تتوفر بيانات دقيقة حول حجم الواردات من منتجات تكنولوجيـا المع            
 أنها كبيرة نسبياً وتتنامى بشكل مطرد فال تتوفر لدى الجهات المعنية بيانات تخص هذا           مفبالرغ

م 2000 ،1999خالل عـامي    إلى البلد   لحاسوب المستوردة    تقديرات أجهزه ا   وتصل، الجانب  
  . ألف جهاز سنويا 25 -20وصلت ما بين 

 سوق تكنولوجيا المعلومات في اليمن    تي حول   إلى نتائج مسح الواقع المعلوما          وإذا نظرنا   
  شركة تعمل في مجال تكنولوجيا       64 هناك   أنفانه يعد متواضعاً حيث تشير نتاج المسح إلى         

 شركة كبيرة الحجم نسبيا ، تتـوزع أنـشطة العمـل لهـذه              28المعلومات واالتصاالت منها    
نحصر اإلنتـاج الفعلـي فـي     والبرمجيات  واالستشارات ، وي     المكونات المادية الشركات بين   

مجال تكنولوجيا المعلومات على الشركات العاملة في مجال البرمجيات والتي تواجه منافـسة             
 فيقتصر النشاط فيها    )Hardware(المكونات المادية    أما    ، من قبل الشركات العالمية والعربية    
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قـوم بتطـوير     شركة محليـة ت    أيحيث ال توجد    % 100على البيع للسلع المستوردة وبنسبة      
  .  ملحقاتهاأومكونات مادية للحواسيب 

 تحديد حجم   أوووفقاً لما ورد أعاله فإن قياس القيمة المضافة لقطاع تكنولوجيا المعلومات                 
النشاط االقتصادي  لهذا القطاع أمر في غاية الصعوبة ما لم يتوفر الوعي واالهتمام من قبـل                 

علقة بهذه األنشطة وبالتالي التمكن من قياس حجم النـشاط          الجهات المعنية بتوفير البيانات المت    
  . ودراسة معوقاته وسبل تطوره

  : يف جمال املعلوماتية التحديات: ثانيا 
 متطلب هاما يفـرض نفـسه بـشكل          لدى البلدان   وتطورها ةأضحى االهتمام بالمعلوماتي         

أضـحى  فقـد   ،   المعلوماتية    يشهده العالم اليوم من تطورات في مجال       ويعكس ذلك ما  متزايد  
اهتمام العالم متوجها نحو التحول لمجتمع المعلومات الذي يمثل نمطا جديدا للتطور والسيطرة             
والسلطة يعتمد على المعرفة العلمية المتقدمة واالستخدام االمثل للمعلومات المتدفقة ، وبـروز             

  .  للنمو التطور اسيةاألسدور المعلومات وتطبيقات تكنولوجياتها باعتبارها الركيزة 
 عما يعتمل حولنا من تغيرات كما ال يمكننـا          أعيننا نغمض   أنونحن في اليمن ال يمكننا            

طوة وبالتالي فان تحقيق خ     ،    استمرار تجاهل هذا الجانب ، فقد بات يفرض نفسه وبشكل ملح          
 داخل البلد والمعوقات    واقع المعلوماتية  ل متكاملةصورة  حتم تحديد   األمام في مجال المعلوماتية ي    

التي تواجهها المعلوماتية والفرص المتاحة التي يمكن استغاللها في هذا المجال وبالتالي التوجه             
نظرة شاملة ودقيقـة لكـل المتغيـرات ذات الـصلة بمجـال             بإلى تطوير قطاع المعلوماتية       

   .المعلوماتية بما يحقق تطورا شامل ومتوازي في مختلف جوانب المعلوماتية 

  :التحديات

المتـشابكة والمعقـدة    من خالل تقييم الواقع المعلوماتي الراهن تبرز العديد من التحديات               
 :التي تواجه تطور المعلوماتية داخل البلد والتي يمكن إيجازها كما يلي و

 : التمويل -1

ماتية داخـل    للمعلو األساسية البنية   إلقامةمحدودة للدولة في توفير التمويل الالزم       الالقدرات  
  .البلد وتبني مشروعات وطنية في مجال المعلوماتية 

   : األساسية للمعلوماتيةالبنية الحاجة إلقامة وتطوير -2
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 وبالتاليديد من المقومات الالزمة     مازالت البنية المعلوماتية في البلد متواضعة وتفتقر للع             
من اإلمكانيات والوقـت والجهـد      حث الخطى إلقامة هذه البنية وهو ما يستدعي توفر الكثير           

  .إلقامة وتطوير هذه البنية 

  

  :ة الرقميالفجوة -3

في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتوسع في استخدام شـبكات         الجاري   التقدم   أحدث    
توسيع االستفادة مـن هـذه      ب وارتبط ذلك المعلومات تطورا في االقتصاد والتجارة وفي التعليم        

 فـي   أفـضل باتت تصبغ مسار حياة المجتمعات ومكنت من تحقيق معدالت          التكنولوجيا التي   
من الدول ، ونتيجة لـذلك توسـع اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات              النمو االقتصادي لكثير    

واالتصاالت بشكل كبير بغرض اإلفادة من المعـارف المتـوفرة فـي شـبكات المعلومـات                
 تكنولوجيـا المعلومـات     إتاحةل اكبر ولكن    واالستفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات بشك     

 وبرزت ما يعرف بالفجوة الرقمية والتي       آلخر ومن مجتمع    ألخرىوتوفيرها تفاوت من دولة     
 ما يتـاح مـن فـرص        في الناميةشعوب البلدان   و،  البلدان المتقدمة   شعوب  بين  تعني الفرق   

فـي   ت المعلومات األخرى   واستخدام شبكة االنترنت وشبكا    الوصول للمعلومات وتكنولوجياتها  
كما أنها تعني الفرق بين حجم االحتياج وحجم المتاح مـن            . األنشطةمدى واسع ومتنوع من     

 وبالتالي فان اليمن تواجه تحديا كبير في إمكانيـة          .فرص الوصول للمعلومات وتكنولوجياتها     
ـ            ع أفـراداً   إتاحة الفرص للوصول للمعلومات وتكنولوجياتها وتعميم اسـتخدامها فـي المجتم

 ،ومؤسسات لإلفادة منها ، وتخفيض حجم الفجوة الرقمية ببينها وبين البلدان النامية األخـرى               
في هذا المجال وهو ما يعني تحـديا      واللحاق بالركب لتضمن مستوى معقول من مواكبة العالم       

ـ                ه إضافيا يجب تجاوزه ليس في مجال المعلوماتية فحسب بل وفي المجال التنموي ككل لما ل
  .  من انعكاسات هامة على التنمية الشاملة داخل البلد 

 :تطوير إدارة المعلومات لدى المؤسسات الحكومية والخاصة الحاجة ل -4

تفتقر العديد من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص للمقومات األساسـية إلدارة المعلومـات                
 فهناك قـصور    ومات لديها إلدارة المعل ) وحدات معلومات (لديها بل وعدم وجود اطر مؤسسية       

في التخطيط وتقييم األداء وإتباع أساليب بيروقراطية وتدني االهتمام بتقديم خدمات معلوماتيـة    
 وهو ما يعني العمل على تطوير إدارة  المعلومات لدى هذه المؤسسات كون تطور قطـاع                 ،

ت المعلومـات   وازي للبنى األساسية للمعلومات والتي تمثل وحدا      ور م المعلومات مرهون بتط  
  .لدى المؤسسات الحكومية والخاصة احد مكونات هذه البنية 
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  :بناء القدرات البشرية  -5

 ما بمعزل عن العنصر البـشري ، ومـن هـذا            مجالال يمكن إحداث تطور حقيقي في            
 المنطلق فان أهم التحديات التي يواجهها قطاع المعلومات الوطني هو بناء القـدرات البـشرية       

 ليس للكادر العامل في هذا القطاع فحسب بل للعنصر البـشري            لى مجتمع المعلومات  للدخول إ 
وبات العمـل علـى     للمجتمع ككل كون المعلوماتية باتت تغطي مختلف جوانب الحياة البشرية           

وبالتالي فان توسيع القـدرة علـى اسـتخدام تكنولوجيـا           دخول مجتمع المعلومات أمر حتمي      
علـى المـستوى     ويرتبط به تحقيق تطور المعلوماتية        أيضا حتميالمعلومات داخل البلد أمر     

  .الوطني 

 : اقتصاد المعلومات  -6

إن خلق أنشطة معلوماتية جديدة وتوفير فرص عمل إضافية يمثل تحد آخر من التحـديات                  
التي تواجه تطور قطاع المعلوماتية الوطني وهو أمر ال يمكن تجاهله ، وتظل مسالة إحـداث                

 جديدة تؤمن فرص عمـل      أنشطةللمعلوماتية في البلد مرهونة بالقدرة على خلق        تطور حقيقي   
  . المجتمع أفرادمن لمجاميع جديدة 

 :دور القطاع الخاص  -7

 يمثل القطاع الخاص اكبر  مستثمر ومنتج  واكبر مستهلك للمعلومـات وتكنولوجياتهـا                  
دور اكبر في مجـال المعلوماتيـة       وبالتالي ال بد من تفعيل دوره وإعطاءه تسهيالت تتيح أداء           

وبالتالي تبرز الحاجة إلعـادة      . جديدة وفرص عمل جديدة     معلوماتية  حيث يمكنه خلق أنشطة     
  . النظر بهيكلة االقتصاد الستيعاب قدر اكبر من مبادرات القطاع الخاص في هذا المجال 

  .الفرص املتاحة  
الفرص المتاحة في تحقيق    تي الراهن فان    من خالل ما تم استعراضه سابقا عن الواقع المعلوما        

 حسن التخطيط وترشيد استغالل المـوارد       أن إالقليلة  تبدو  تطور سريع في مجال المعلوماتية      
 المتاحة يمكن من خاللها تحقيق تطور ملموس في مجال المعلوماتية داخل البلـد              واإلمكانيات

  :في  الفرص المتاحة في هذا المجال تتمثل أهم إنويمكن القول 

 من الـسكان هـم دون       األكبر النسبة   أن إلى السكان تشير    ةفتركيبيالعنصر البشري    -1
عامال ايجابيـا يمكـن     العشرين من العمر مما يعني وجود طاقات بشرية كبيرة تمثل           

االستفادة منه في تحقيق التطور المنشود ، وتشير التجارب في هذا الصدد إلى نجـاح               
ور حقيقي لديها من خالل االستفادة من طاقات الشباب         العديد من البلدان في تحقيق تط     
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 كبيرة باسـتثناء تـوفير      رأسمالية أصولخاصة في مجال البرمجيات الذي ال يحتاج        
،  وهذه الفرص هـي التـي          للمبدعين من الشباب    المناسبة والتأهيلفرص التدريب   

  .تخطيط الجيدالباإلضافة إلى في هذا المجال الرئيسي  فيها نفقات االستثمار ستنصب

  االستثمار في جيل من المبدعين الشباب سيدعم من         أن  حيث سوق البرمجيات العربي   -2
والمنافسة في السوق العربي للبرمجيات      ،ة البرمجيات داخل البلد     صناع إقامةفرص  

 العديد من البلدان النامية اتجهت إلـى هـذا          أنويكفي التذكير   بل والسوق العالمي ،     
ويدعم هذا التوجـه العديـد مـن        في هذا المجال ،      الهند الناجحة     بعد تجربة  الطريق

 إمكانيـة   تغطية احتياجات السوق المحلي المتزايدة مـن البرمجيـات ،          العوامل منها 
المنافسة في سوق البرمجيات العربي حيث مازال هذا السوق بسيط وتتزايد حاجاتـه             

 المجال ، انخفاض حجم     تنامى مستقبال حجم االحتياجات في هذا     يبشكل كبير وسوف    
 .صناعة البرمجيات االستثمار المطلوب ل

 االستفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومـات فـي األنـشطة           تنامي الحاجة لتوسيع    -3
 أنـشطة اإلنتـاج المعرفـي       وإمكانية خلق أنشطة ترتبط بالمعلوماتية مثل     االقتصادية  

االلكترونيـة  تلفة والتجارة   لتراث المجتمع وسوق البرمجيات وخدمات المعلومات المخ      
قطـاع المعلوماتيـة     تدعم تطور    أن األنشطة المعلوماتية التي يمكنها   وغيرها من   . ..

  .الوطني 

توسيع الشراكة العربيـة فـي مجـال        تكامل صناعة المعلوماتية العربية ، من خالل         -4
صناعة المعلومات وتكنولوجياتها مع وجود توجه عربي للتكامل الصناعي في هـذا            

لمجال فرضته التحالفات االقتصادية الدولية وحاجة البلدان العربية لالسـتفادة مـن            ا
 فـي هـذا     المأمول صناعة معلوماتية تحقق لها التطور       إقامة المشتركة في    إمكانياتها

 . افسة في سوق المعلوماتية العالميالمجال وتتيح لها فرص المن

  

   : يف اليمن علوماتية لتوجهات املستقبلية يف جمال امللرؤية : ثالثا 
 تعكس التوجهات المستقبلية في مجال المعلوماتية نتائج تقييم الواقع المعلوماتي أنال بد      

وبالتالي تصب هذه التوجهات في تالفي نقاط الضعف وتحفيز نقاط القوة ، ويمكن الراهن 
 المعلوماتي الراهن تحديد ابرز هذه التوجهات استنادا إلى الصورة التي قدمها تقييم الواقع

  :وذلك كما يلي 
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مواصلة تنفيذ مشروعات البنية األساسية ب وذلكعلوماتية إقامة وتطوير البنى األساسية للم -1
والتي ستضمن تحقيق توفير وتبادل المعلومات وضمان االستفادة منها عبر النظم الشبكية 

مات ، ومشروع البرنامج وتأتي في مقدمة هذه المشروعات مشروع الشبكة الوطنية للمعلو
ن من أهم مشروعات البنية الوطنية ا المشروعهذانالوطني لتقنية المعلومات ، كون 

للمعلومات ، وبالتالي فان مواصلة تنفيذهما أمر حتمي وضروري ولكن مع ضرورة استيعاب 
ل التنفيذ لهذين المشروعين لتوجهات االستراتيجية الوطنية للمعلومات باعتبارها دليل عم

توافق وانسجام تحقيق و، وطني ورؤية موحدة تحدد سياسات تطوير قطاع المعلوماتية الوطني 
  .مجاالت بناءه  وتطويره على أسس موحدة ، بما يحقق توفير الجهود والموارد وعدم تشتتها 

 الوطني من خالل ية المنظومة التشريعية والتنظيمية لقطاع المعلوماتإقامةاستكمال جهود  -2
  :لي التا

باعتبارها دليل عمل  من وثيقة االستراتيجية الوطنية للمعلومات األخيرة المرحلة إنجاز -أ
  .يحدد مسارات الرؤية المستقبلية للمعلوماتية على المستوى الوطني 

  والمحفزة لتطوير المعلوماتية  المنظمة لقطاع المعلوماتية واللوائح التشريعاتإصدار -ب
 .لتشريعات الحالية مع تطوير االبلد داخل 

 في قطاع المعلوماتية الوطني والتي األداء تنظيم  التقييس ووثائق وثائقوإعدادوضع  -ج
 :منها 

  .المعايير الموحدة وثائق  -

 . الموحد اإلحصائيالنظام  -

 .األخرى واألدلة  الموحدة المصطلحاتأدلة -

  . الموحدةالفهارس -

 تخدمو تبني برامج ومشروعات وطنية رئيسية االتجاه نح بناء القدرات البشرية من خالل -3
تعميم االستفادة من المعلومات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات في مختلف مناحي الحياة داخل 

  :أهمهاوفي عدد من الجوانب والتي من البلد 

 والتأهيل ضمن نظم التعليم لوماتيةستيعاب المعوضع سياسات محددة وواضحة ال  -
 تطوير قدرات سعيا نحو تحقيق  المختلفةابمؤسساتهو) عالي، ي  فنعام ،( المختلفة 

  . راس المال البشري

  . من المجتمع محو األمية الحاسوبية -
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 .وتسهيل اقتناءهاتوسيع نطاق استخدام تكنولوجيا المعلومات في المجتمع العمل على  -

  :ل  وذلك من خال،  تطوير إدارة المعلومات لدى المؤسسات الحكومية والخاصة-4
 تنظيم مراكز ووحدات المعلومات الحكومية واستحداث وحدات معلومات في إعادة -

، وفقا لمنظومة مؤسسية هرمية موحدة من مراكز ووحدات مختلف مؤسسات الدولة 
  .المعلومات الحكومية 

 . المعلومات لدى المؤسسات الحكومية أنشطة وتنظيم إلدارة عمل موحدة أدلة إعداد -

 . الحكومي الموحد يفاألرش دليل إعداد -

تدريب للكادر المعني بإدارة المعلومات لدى مؤسسات الدولة وتأهيل وتنفيذ برامج  -
 .والقطاع الخاص 

  .تقديم الدعم الفني للمؤسسات الخاصة التي ترغب في تطوير إدارة المعلومات لديها  -

ات الحكومية  المعلوماتية للمؤسساألنشطة إدارةتوسيع إدخال تكنولوجيا المعلومات في  -
  .والخاصة 

   :من خالل   وذلكدور القطاع الخاصتفعيل  -5

تفعيل دور شركات الخاص في مجال إنتاج البرمجيات ومساعدتها لتطوير قدراتها  -
 .أنشطتهاوتوسيع 

 . وفرص العمل المرتبطة بالمعلومات وتكنولوجياتها الخاصةخلق األنشطة االقتصادية -

 . ا المعلومات في مجال تكنولوجيالمبدعينورعاية  -

 إنشاء حاضنات إنتاج تكنولوجيا المعلومات تمهيدا للسعي لتوطين تكنولوجيا  -
 .المعلومات داخل البلد

 وتحليل المعلومات الخاصة ورعايتها بما يتيح توسيع  والدراسات دعم مراكز األبحاث -
 .الرصيد المعرفي للبلد وتوسيع االستفادة من الرصيد المعرفي العالمي 
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  : النتائج
فان ابرز النتائج والتوصيات المتعلقـة بجوانـب        من خالل ما تم عرضه في هذه الورقة              

  :الدراسة المختلفة تتحدد في ما يلي 
يعد قطاع المعلوماتية من القطاعات الحديثة النشأة حيث مازال يفتقر إلى العديد مـن               -1

تلف المؤشرات إلـى    وتشير مخ مقومات البنية االساسية سواء المادية أو التنظيمية ،         
 في اليمن سواء بين االحتياج والمتوفر أو بين ما       كبيرة وجود فجوة رقمية وتكنولوجية   

  .  بالعالمهو داخل البلد مقارنة بالبلدان العربية أو
 جوانب القصور  في قطاع المعلومات الوطني في غياب شبه تام للمنظومة             أهمتتمثل   -2

ى استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت     التشريعية والتنظيمية ، وانخفاض مستو    
دخال إل، وانخفاض إعداد ونوعية مؤسسات المعلومات ، غياب السياسات والتوجهات           

 . التعليم داخل البلد وأنواعوتدريس المعلوماتية في مختلف مستويات 

 مباشرة في تحقيق تطور قطاع المعلوماتيـة        أثارايعكس الوضع االقتصادي في البلد       -3
 غياب التوجهات واالستراتيجيات العامة تجاه قطاع المعلوماتية الوطني يفـاقم           أن إال

 .المشكلة 

 وتخصيص الموارد التي يحتاجها قطاع المعلوماتية يؤثر علـى          اإلنفاقانخفاض حجم    -4
ويؤدي إلى حرمان البلد من العديد من الميزات التي يمكن          مسار التنمية الشاملة للبلد     

ر التنمية الشاملة ، باعتبار المعلوماتية باتت تمثل محورا هاما          أن تساعد في دفع مسا    
لدفع التنمية الشاملة ، وبالتالي فكلما زاد اإلنفاق في مجال المعلوماتية انعكس ذلك في              

 .تحسن مقابل في مسار التنمية الشاملة في البلد

ية والتـي   هناك انخفاض شديد في مستوى توفير البيانات المختلفة عن قطاع المعلومات           -5
من شأنها قياس اتجاهات تطور قطاع المعلوماتية في البلد واالعتماد عليها في تحديد             

 .المعالجات الالزمة لتطوير هذا القطاع الحيوي الهام 

وضـعف فـي    هناك ضعف شديد في مستوى إنتاج وتداول المعلومات داخل البلـد             -6
لـف مؤسـسات الـدولي      االهتمام بإدارة األنشطة والعمليات المعلوماتية لـدى مخت       

 .والمجتمع 

حداثة نشاء قطاع المعلوماتية في اليمن ووجود بيئة مالئمة للعمل التنمـوي الـشامل               -7
يتيح بالمقابل بيئة مالئمة لخلق أنشطة معلوماتية جديدة تساعد على تطـوير قطـاع              

 .المعلوماتية وتوسيع النشاط االقتصادي لهذا القطاع 

سواء العامل في مجال المعلوماتية     لكادر المعلوماتي   غياب سياسة واضحة لالهتمام با     -8
 يحتاج لمعرفة استخدام تكنولوجيا المعلومات كـل ذلـك          ي في المجتمع ككل والذ    أو
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يحرم البلد من الطاقات والقدرات المتاحة في البلد والتي يمكن مـن خـالل تطـوير                
 .نموي الشامل  التاألداء مما يعني تحسين لألداء أفضلكفاءاتها من تحقيق معدالت 

إن أهم الفرص المتاحة في مجال المعلوماتية تتمثل في العمل على خلـق مقومـات                -9
صناعة البرمجيات بما تتميز به هذه الصناعة من انخفاض حجم االستثمار فـي راس              
المال وتوفر فرص المنافسة في سوق البرمجيات العربي بعد تحقيق االكتفاء المحلـي          

 استراتيجية اإلنتاج للتصدير التيمن شأنها تطوير مستوى        منها وذلك من خالل اعتماد    
 .كفاءة اإلنتاج في هذا المجال 

إلسراع في البدء بتطبيق االستراتيجية الوطنية لمعلومات وعكسها من         هناك حاجة ل   -10
خالل مشروعات مختلفة تحقق أهداف وتوجهات هذه االسـتراتيجية وبالتـالي بنـاء             

 .ي وتطوير قطاع المعلوماتية الوطن

  
  :اهلوامش 

  .م2002نتائج مسح الواقع المعلوماتي الراهن ، المركز الوطني للمعلومات ، سبتمبر ) 1(
احمد بدر وآخرون ، السياسة المعلوماتية واستراتيجية التنميـة، دار غريـب ، القـاهرة ،                . د  ) 2(

  .م2001
 .م 2001مصلحة الجمارك ، بيانات التجارة الخارجية لعام ) 3(
  .م 2003مقاهي االنترنت في اليمن ابريل حول  ، بياناتة المواصالتوزار) 4(
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  :املصادر 

  .م2002نتائج مسح الواقع المعلوماتي الراهن ، المركز الوطني للمعلومات ، سبتمبر  -1
تقرير حول المهمة االستشارية لخبراء االسكوا إلى المركز الوطني للمعلومـات ، اللجنـة               -2

 .م2000بي أسيا االسكوا ، يوليو االقتصادية واالجتماعية لغر

وثيقة االستراتيجية العربية للمعلومات ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، القـاهرة              -3
 . م 2-5/11/2002،

  .م2002الورقة المرحلية الستراتيجية الفقر في اليمن ن وزارة التخطيط والتنمية  -4

 .رة التخطيط والتنمية م وزا2002تقرير التنمية البشرية اليمن لعام  -5

 العامة ، الهيئة)م 2002-97 (والمنشورةالمسجلة البيانات السنوية حول أرقام اإليداع للكتب  -6
 .للكتاب 

احمد بدر وآخرون ، السياسة المعلوماتية واستراتيجية التنمية، دار غريب ، القـاهرة ،              . د   -7
 .م2001

جمهوريـة مـصر    اذ القرار ،     عاما من اإلنجازات كتيب صادر عن  مركز دعم اتخ          15  -8
 العربية 

  www.schoolarabia.net موقع المدرسة العربية على االنترنت  -9

 ) .2001-1998(الجهاز المركزي لإلحصاء ، كتب اإلحصاء السنوية لألعوام  -10

 .م 2001مصلحة الجمارك ، بيانات التجارة الخارجية لعام  -11

  .م 2003زارة المواصالت، بيانات حول مقاهي االنترنت في اليمن ابريل و -12
 .موقع الرياض نت  -13

 .موقع االتحاد الدولي لالتصاالت على االنترنت  -14

 


