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 مقدمة 
 

يلة ف                  تجمع  ر آوس ا الكبي ات، ودوره ات االتصاالت والمعلوم ي مسيرة   بلدان العالم أجمع على أهمية تقني
ة ترآز                 . التنمية االقتصادية واالجتماعية لبلدانها    دان العربي م المتحدة وحكومات البل لذلك، فقد باتت منظمات األم

ة                          دان النامي ة التي تفصل البل وة المعلوماتي ى تقليص اله في الوقت الراهن في البحث عن مختلف السبل الرامية إل
ة            ات المختلف ا يسمى             عن المتقدمة، والبحث عن اآللي اد م ا من إيج مجتمع  "أو  " بمجتمع المعلومات   "التي تمكنه

 .لشـعوبها" المعرفة
 

ياغة        ن ص ا م د له ة، ال ب ادية واالجتماعي كالتها االقتص ن التصدي لمش ة م دان العربي تمكن البل ي ت ولك
رتبط بتب           ة، وت ى المعرف ولم المبني عل ة ضمن إطار االقتصاد المع ات   سياسات وطنية واستراتيجيات جدي ني تقني

در             . جديدة وإدخال عناصر التحديث التقني في مجتمعاتها       ومما ال شك فيه، أنه للقيام بهذه المهمة البد من تضافر ق
ام                            يح لمؤسسات القطاع الخاص من القي دة تت ات جدي دخل الحكومي وصياغة آلي آبير من الجهود المتمثلة في الت

ة الحال   -وهذا . اون الوثيق إقليميا ودوليابدورها المأمول في التنمية، وإيجاد قنوات للتع  أتى إال من    - بطبيع ن يت  ل
ًا      ي أنماط وارد االقتصادية، وتبن ف الم يح توظي ة تت ى تحتي ة، وبن ة حديث بكات معلوماتي وات وش ود قن الل وج خ

ات،            واتخاذمؤسسية جديدة معتمدة على تبادل ونقل المعرفة،         ات والمعلوم ى البيان ة عل يح   قرارات رشيدة مبني وتت
 .التواصل الوثيق والمستمر بين مختلف الجهات المعنية محليًا وإقليميًا ودوليًا

   
والجمهورية اليمنية من البلدان األخذة في النمو، تسعى جاهدة إلى األخذ بتقنيات االتصاالت والمعلومات                 

ادة مستوى رفا               ة وزي ا        آوسيلة حديثة وسريعة في حل مشكالتها االقتصادية واالجتماعي ي، آم واطن اليمن ة الم هي
دء بخطوات                  ام بالمعلومات والب ا وقناعة راسخة بضرورة االهتم ا تام شكلت مقتضيات العمل الديمقراطي إدراآ

ات    ع المعلوم ق مجتم ي طري ير ف ة للس ذا . عملي امه ا أن    االهتم ة مفاده ة هام ن حقيق أتي م ة " ي وة المعرف " فج
Knowledge Gap     يس   هي المؤشر الرئيسي لتطور البل دخل  "دان، ول ى    Income Gap" فجوة ال ذي دأبت عل  ال

رة     ةاستخدامه منظمات األمم المتحدة للتفرق     بيا من               .  بين البلدان الغنية والفقي م نس ي أه ال العقل د أصبح رأس الم فق
ديها     . رأس المال المادي، وأصبحت المعلومات قوة وثروة تضفي على العمل قيمة مضافة    د ل ل الهن ة مث فدول نامي

ى                      هذا ى التصاميم إل ات إل  العدد الهائل من البشر باتت تصدر ثروة جديدة هي ثروة الفكر المعلوماتي من البرمجي
 . بين وإيران ومصرلالدراسات عبر أبنائها المعلوماتيين وتلحقها في ذلك دول نامية أخرى مثل الفي

 
و             ة       إذن، فقد تصاعد ثمن المعرفة والمعلومات في مقابل انخفاض أسعار الم ة، وتصاعدت األهمي اد األولي

رة                        رة المفك ول الني ة لتقتنص العق ذلك تجول شرآات البرمجة العالمي ة، ول النسبية للمعرفة ودورها في خلق القيم
ل هل   : "قال تعإلى. ثمرها في صنع المعلومات والمعرفةتفيد من خلقها للثروة وتستثمرة في بالدها لتستالغير مس  ق

والجمهورية اليمنية تعاني، آسائر البلدان العربية، من تخلف نسبي ليس         ". ن ال يعلمون  يستوي الذين يعلمون والذي   
ي تتسم              . أيضا المعرفة فحسب، بل وفي مضمار اآتسابها        إنتاجفي   راهن لالقتصاد اليمن ذلك أن مالمح الوضع ال

بية     - القابل للنضوب والتذبذب في األسعار       -في سيطرة قطاع النفط      ة نس اتج      واحتالل أهمي ات الن رة في مكون آبي
درات      بانخفاض، آما يتسم    اإلجماليالمحلي   ة  في الق ر              اإلنتاجي وارد غي ة، ووجود م بية للعمال ا النس  وتآآل المزاي

واردات،                 اج مستقرة آالسياحة وتصدير العمالة، ويشكو من التضخم، واالختالل الهيكلي في الصادرات وال  واإلنت
اري  زان التج ز المي تهالك وعج ة   .واالس أداة تنموي ات آ ع المعلوم ة مجتم عى إلقام يمن تس ل ال ذي يجع ر ال  األم

ر    ن عناص ر م اجوآعنص ع   اإلنت ي رف اهم ف ة يس ع     إنتاجي ين مواق ويا ب ا عض وفر التحام ع، وي اج المجتم  اإلنت
 . ومؤسسات البحث العلمي، ويسهم في خلق مورد اقتصادي جديد، أال وهو اقتصاد المعلومات

 
ا، تكمن أهمي        ع              من هن ات، وتوضيح الواق اد مجتمع المعلوم ة إيج راز أهمي ة إلب ة في محاول ذه الورق ة ه

ات،                             ات االتصاالت والمعلوم ة في مجال تقني ى البنى التحتي يمن من خالل التعرف عل الراهن للمعلوماتية في ال
ا                  تقبلية، والصعوبات التي تواجهه ة، والخطط المس ق خطوات    والسياسات الوطنية، واالستراتيجيات الراهن وتعي
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ات، أو                   تنفيذها، إدراآا من حقيقة مسلمه مفادها أن الخطوة الرئيسية واألولى هي العمل على إيجاد مجتمع المعلوم
ة               . المجتمع الذي تستند سياساته التنموية على المعرفة       دون اآتساب للمعرف ة ب . إذ ال يمكن أن نتصور حدوث تنمي

يمن     ه ال ع إلي ذي تتطل ارف    فمجتمع المعلومات ال ر من المع ه لمخزون آبي ز بامتالآ ذي يتمي ك المجتمع ال هو ذل
ين المؤسسات والمنظمات                       ذلك ب ة، وآ اتهم اليومي والمعلومات التي يجري انتقالها وتبادلها بين المواطنين  في حي

ا يتميز آم. ويتميز أيضا بقدرة أفراده على استخدام تقنيات االتصاالت  والمعلومات في مختلف المجاالت          . المحلية
مجتمع المعلومات بقدرته على إرسال واستقبال وتبادل البيانات الرقمية بسرعة عالية مع أطراف آخرين أيًا آانت              

 . المسافة الفاصلة بينهم
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 التوجهات الوطنية واألولويات  -أوالًُ
 

ك التحديات التي فرض                 ة  آثيرة هي التحديات التي تواجه الجمهورية اليمنية، وبصفة خاصة تل تها العولم
ة وفي                     . منذ بداية القرن الحادي والعشرين       وازين االقتصادية العالمي رة في الم رات آبي ى تغي ة إل د أدت العولم فق

ة،  ة والمعلوماتي ي المجاالت الصناعية والتقني ًا ف رًا ملحوظ ة، وأحدثت تغي اليب اإلداري ة واألس اهيم واألنظم المف
ى مجموعة من                ه. وذهب عصر االنغالق والحماية التجارية     تقبل القريب إل رات أدت وستؤدي في المس ذه المتغي

ي    أتي ف ي ي ديات والتحوالت، والت ن التح ة م تفرض مجموع دول وس ين ال ات االقتصادية ب ي العالق التحوالت ف
عالمية المنتجات من حيث الشكل والمواصفات، تخصيص وتقسيم عمل دولي دقيق للمنتج الواحد، سوق             : مقدمتها

ة واحدة،                   عالمي واحد  ة ومعلوماتي ة تكنولوجي ة للمنتجات، قري  يتعامل فيه نفس العمالء والموردين، أسعار عالمي
ة     ادية المرتبط رات االقتص ن المؤش الت ع عار صرف العم ة أس تقاللية قيم اجاس ن  باإلنت ا م ارة، وغيره  والتج

 .التحوالت
 

ر ت              ليمة غي ى          إن هذه التحوالت تتطلب مواجهة سريعة وحلوال علمية س ة، وصارت الحاجة ماسة إل قليدي
تبني تقنيات المعلومات آوسيلة هامة لمواجهة التحديات القائمة حاليا في منظمات األعمال، والتي تتمثل أهمها في                

 :يلي  ما
 

 .عدم آفاءة الجهاز اإلداري، وتجهيز منظمات األعمال لتصبح قادرة على التعامل مع النظام العالمي -
ة                 ضعف القطاع المصرفي،     - ى األسواق العالمي ة المنافسة والوصول إل األمر الذي ال يؤهلها على مواجه

 .بوضعها الحالي من حيث مواردها المالية المحدودة وأنظمتها وأساليب عملها التقليدية
عف     - بب ض ر بس ا المعاص ة بمفهومه اءة اإلدارة العلمي دم آف ناعية وع ات الص اءة المنظم عف آف ض

 .اإلمكانيات المتاحة لها
امعف ض - ة      االهتم ا الفكري تثمار طاقته رية، واس وارد البش إدارة الم ة ب ا  واإلبداعي دريبها وتطويره  وت

 .، واستمرارية الطابع الكالسيكي التقليدي الذي يهتم باألمور الروتينيةاإلدارةشراآها في عملية إو
ات  - ين متطلب يق ب عف التنس ة، وض البحوث العلمي ام ب دم االهتم يم وع ات التعل عف مخرج ة ض  التنمي

 .االقتصادية واالجتماعية ومخرجات المؤسسات التعليمية
ودة    - توى الج دني مس ةت ام     واإلنتاجي دم االهتم ا، وع املة وتطبيقه ودة الش فة إدارة الج اب فلس ، وغي

ديدة في           بالمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، وهي القضايا المطروحة للسوق المحلي في مواجهة المنافسة الش
 . التجارة العالمية الحرةظل اتفاقيات

 
ة              ة ودولي ة وإقليمي ة هي اآلداة        . خالصة القول، أن هناك تحوالت وتحديات، محلي ة الحديث واإلدارة العلمي

فاإلدارة الناجحة اليوم باتت تستخدم تقنيات االتصاالت والمعلومات  آعصب    . الرئيسية لمواجهة آل تلك التحديات    
حي   ة، ص ا المختلف ي عملياته ي ف ن  أساس م وف م،   . ح أن اإلدارة عل ى اإلدارة آعل ة إل ة بحاج إال أن اإلدارة الناجح

ا              ى تقني را إل ة، وبحاجة أخي م        توبحاجة إلى المهارات اإلدارية الفعال آلف للعل ا ت ات، أي أنه  االتصاالت والمعلوم
 .والفن والمعلومات
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  البنية التحتية لمجتمع المعلومات -ثانيا
 

ـاء وتطوير مجتمع المعلومات                تعد البنية التحتية ل     زة األساسية إلنش . تقنية االتصاالت والمعلومات الرآي
اذ                                 بالد من النف ة تمكن معظم سكان ال ة متكامل ـبكة معلوماتي اد وتطوير ش ة من خالل إيج ذه البني وتتحدد أبعاد ه

إذ أن وجود مجتمع   .   الكبيرواالستفادة من الكم الهائل من المعلومات، والمشارآة الفاعلة مع المجتمع المعلوماتي  
ك يشكل خطورة        موزع بين فئتين، إحداهما صغيرة تجيد التعامل مع تقنيات المعلومات، واألخرى عاجزة عن ذل

ة          .  آبيرة في سعي البالد نحو توظيف مواردها في سبيل بناء مجتمع المعلومات              د طبيع ة تحدي إن عملي الي ف وبالت
ة          ونوعية البنية التحتية ينبغي أن يؤ      ذه التقني ات ه خذ في االعتبار الشرائح المختلفة ألفراد المجتمع، ودراسة تطبيق

 . يجب أن تكون مناسبة، وتلبي احتياجات الغالبية العظمى من السـكان
 

ي في                      درة المجتمع اليمن اج وبناء على ما تقدم، فإن تأمين احتياجات اليمن من المعلومات تعتمد على ق  إنت
ة       هذه المعلومات، وهذا   ة للمعلوماتي ة تحتي وافر بني اج، أي ت .  بطبيعة الحال يتطلب تضافر توليفة من عناصر االنت

ة                   ه بالنسبة للجمهوري ه،  فإن د وتوجهات وإذا آانت هذه البنية تختلف في طبيعتها وحجمها  باختالف ظروف آل بل
 :لعناصر التاليةاليمنية فإن أهم مكونات البنية التحتية لمجتمع المعلومات يمكن تحديدها في ا

 
 الموارد البشــرية  -ألف

 
درة          ات، والق ونقصـد بها تلك الكوادر المؤهلة والمدربة تدريبا آافيا على آيفية التعامل مع تقنيات المعلوم

وادر     .  وصيانتها سواء آانت في شكل أجهزة ومعدات أو في شكل نظم وبرمجيات    إنتاجهاعلى   ك الك ا تشمل تل آم
ة            القادرة على إدارة    لإلشراف  أنشطة المشروعات التي تشكل تقنيات المعلومات نسبة آبيرة من أصولها، والمؤهل

 .على سير العمل فيها ووضع األنظمة المالئمة وتحديد األهداف والتخطيط لبلوغها ورقابة تنفيذها ومتابعتها
 

دى الجهات ال      ماتوتشـير البيانات إلى أن الكوادر العاملة في مجال المعلو          ة ل يمن          ي تي شملها المسح في ال
ات، وحوالي                  % ٦٨ عامل، حوالي    ٤٠٠٠يبلغ حوالي    دخلي بيان ون مشغلي حاسوب وم دد يعمل ذا الع % ٨من ه

والي    رمجين ، وح ون آمب درها      % ٦يعمل ة وق االت، والبقي بكات واالتص ب الش ال ترآي ي مج ون ف % ١٨يعمل
ات   % ٤، وتحليل المعلومات    %٥، والصيانة   %٣يتوزعون بنسب متباينة في وظائف تحليل النظم         % . ٥والمكتب

األمر الذي يشير إلى مدى تباين حجم العاملين في مجال المعلوماتية، فضال عن تدني هذا العدد تدنيا آبيرا مقارنة                   
ا يقرب من                إجماليبالعدد الكلي الذي يشكل      ى م  ٩٠٠ القوة البشرية العاملة في الجمهورية اليمنية والذي يصل إل

ل ألف اب ( عام نوي اإلحصاءآت ن )٢٢٥م ص ٢٠٠١ الس رب م ا يق ل أن م ملها % ٢١، ب ي ش ات الت ن الجه م
ات     دة معلوم ديها وح د ل ح ال توج ب        ). ١٥ص (المس ل جان م تن دة ل ات عدي اك قطاع ك أن هن ن ذل تنتج م ونس

 .شريةالمعلوماتية فيها االهتمام الكافي، وتتطلب وضع سياسات عاجلة في مجال تدريب وتأهيل الموارد الب
 

در عددهم بحوالي                          د ق ات، فق ات المعلوم  ١٩٨١أما من حيث أعداد المؤهلين تأهيال علميا في مجال تقني
دبلوم المتوسط            الوريوس وال ، )٦٩(، والماجستير  ) متخصص ١٥٩٤(متخصصا، معظم هؤالء هم من حملة البك

دآتوراه  ى    )١١(وال الي واألدن دبلوم الع ة ال ن حمل اقي م ن . ، والب تنتج م ارات   لنس اب المه ة اآتس ك أن عملي  ذل
ادر                             وفير الك ى ت ى الحاجة الماسة إل ق، وتشير إل ة الطري زال في بداي والخبرات في مجال تقنيات المعلومات ال ت
دى                          را ل ديا آبي ة، ويشكل تح ات المعلوماتي أمول في التعامل بتقني دوره الم المعلوماتي الذي سيعهد إليه في القيام ب

اد م      جهات االختصاص التي تض      دريب إليج ل والت ة والتأهي م والمعرف المرآز  . (تمع المعلومات  جطلع بنشر العل
 ).  وما بعدها٧٨الوطني للمعلومات، صفحة 

 المكونات المادية  -باء
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ة             تقلة، والالزم ة ، وسواء آانت مدمجة أو مس هي تلك األجهزة سواء آانت رئيسية أو مساعدة أو مكمل
ادل المعلومات                لتلقي البيانات وخزنها والتعا    ائل تب ا تشـمل وس مل معها وعرضها بمختلف الوسائل المعروفة، آم

 . والمتمثلة في تقنيات االتصاالت والبرمجيات ومستلزمات الشبكات، واألجهزة المكملة والمساعدة
 

ات                             ائم لتقني د من المؤشرات التي توضح للوضع الق ومما ال شك فيه أن أعداد الحواسيب المستخدمة يع
رة           . علومات واالتصاالت ألي بلد   الم زال فك د بصورة مستمرة، حيث ال ت وفي اليمن، فإن أجهزة الحواسيب يتزاي

ة من                          ى إشباع االحتياجات المحلي ر إل ي، ويتجه التفكي إنشاء صناعة تجميعية لمكونات الحواسيب في طور جنين
ة من      . خالل التجميع آخطوة أولى  ا متباني يمن يستورد أنواع إن ال ة    لذا، ف اك  .  الحواسيب ومن مارآات مختلف فهن

ا يقرب      IBMتلك المتوافقة مع    : على سبيل المثال ثالثة أنواع من الحواسيب          والتي تشكل الغالبية، وتبلغ نسبتها م
بتها حوالي           %٩٣من   ة ونس ر المتوافق و الحاسوب المحمول              % ٣، وتلك الغي وع الثالث فه اآنتوش، والن ل الم مث

وطني ص      (%. ٤ويشكل حجمه حوالي      الي عدد الحواسيب الشخصية المستخدمة        ).  ٤٢المرآز ال ر أن إجم غي
دل      ١٤٠٠٠حاليا يقدر بحوالي     ة البشرية      ( من السكان      ١٠٠٠ لكل    ٧ر١٨ حاسوب، أي بمع ر التنمي م  / تقري األم

 خاصة إذا    ، وهذا المعدل يعد ضئيال للغاية وال يرقى بعد ألن بكون مؤشرا لمجتمع المعلومات في اليمن،               )المتحدة
 ). تقرير التنمية البشرية(من السكان% ١ر٦يتعدى ما نسبته  علمنا أن نسبة القادرين على استخدام الحاسوب ال

 
 ط االتصاالت الهاتفية  خطو-جيم

 
 : تتولى المؤسسة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية التابعة لوزارة المواصالت بتقديم الخدمات التالية 

 
 . ألف خط٦٠٠والتي تصل الخطوط العاملة إلى ما يقرب من . الت الهاتفية الثابتةخطوط االتصا -
 .ميجابت٢ وبسرعة تصل إلى DSL عبر تقنية Data Comm. Serviceخدمات نقل المعلومات،  -
 . آيلو بت١٢٨/  آيلو بت ٦٤ وبسرعات مختلفة ISDNالخدمة الرقمية المتكاملة  -
رق والال      - ة بنسبة         تشترك المؤسسة مع شرآة الب ة الدولي ديم خدمات االتصاالت الهاتفي سلكي في تق

٤٩.% 
  .Pagingنظام النداء اآللي  -
  .Audio-text serviceخدمات الصوت  -

 
 :، فتتولى توفيره شرآات القطاع الخاص التالية)المحمول(أما خدمة الهاتف النقال 

 
  .Analogueف التشابهي م، بأنظمة الهات١٩٩٥شرآة تيليمن، وقد قامت بتقديمه منفردة منذ  -
 .شرآة  سـبأ فون -
 .شرآة سبيستل -

ام    ال بنظ ي النق اتف الرقم دمات اله ال خ ى إدخ رتين عل رآتين األخي ع الش د م م التعاق د ت ام GSMوق  ع
ذه        ٢٠٠١ ين ه ة ب ة للمنافس ابق نتيج ن الس ل ع عارا تق دا وأس يمن آداء جي ي ال وق االتصاالت ف س س د لم م، وق

 . ألف خط٢٠٠م بحوالي ٢٠٠٢خطوط العاملة حتى نهاية عام وقد قدرت عدد ال. الشرآات
 
ة   - ف العمومي ة للهوات رآة اليمني و(الش ع  )ال ي جمي واطنين ف اتف للم دمات اله وفير خ ولى ت ، وتت

 .عموم البالد على نظام البطاقات آبديل لنظام العملة
 

ات        دمات اله ديم خ دودة بتق رآاء المح رآة الش ولى ش دم تت ا تق ى م افة إل د  وباإلض ائية، وال توج ف الفض
ى                      تقديرات حول الخطوط العاملة في اليمن، وإن آانت تتسم بأنها ضئيلة للغاية بسبب ارتفاع تكلفتها التي تصل إل

 .  دوالر للمشترك الواحد١٤٠٠ما يقرب من 
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وبالرغم من  . ةترمي السياسة الحالية للحكومة اليمنية إلى نشر خدمات االتصاالت في عموم البالد وبتكلفة مناسب             و

-٢ة إال أن الكثافة الهاتفية من الخطوط الثابتة ال تزال في حدود               بتالتوسع المستمر في توفير الخطوط الهاتفية الثا      
وهذه الكثافة منخفضة جدا إذا ما قورنت  ). ٣٤ ص ٨مجلة تكنولوجيا، العدد (م ٢٠٠٢ فرد في عام ١٠٠  لكل   ٣

 .  فرد١٠٠ لكل ٣٢الغة نحو بمتوسط الكثافة على مستوى العالم والب
 

امين الماضيين                     يمن خالل الع ا وفي حقيقة األمر، فقد شهد قطاع االتصاالت في ال ل       اهتمام رًا من قب  آبي
ـ                . الحكومة اليمنية  ذا لمشروع ال اف تنفي  الف خط     ٥٠٠حيث توسعت خدمات الهاتف الثابت لتشمل القرى واألري

ـ     د ومشروع ال اتفي جدي ة     الف خط اتصاالت   ٧٠ه ذه     .  لنشر وتوسيع الخدمات الهاتفي وأصبح المعروض من ه
م             ا  وت امي عليه اذ الخدمة يواجه الطلب المتن ك     اتخ ال ذل ة مث ام     :  سياسات تسويقية فعال اتف أي ة اله تخفيض تعرف

ة من      %٥٠العطل واإلجازات بنسبة    ة الهاتفي ال  ٢٢٠٠٠، االت الريفية، آما انخفضت رسوم الترآيب للخدم  ري
ال          ١٢ ريال، وتم إقرار تعرفة متساوية للريف والمدينة وتخفيضها من           ١٧٠٠٠إلى   ى ري ة الواحدة إل  رياال للدقيق

دان أخرى والتي           ٣٠أي ما يقرب من    (واحد   ا قورنت ببل د مخفضة إذا م ة تع ذه التعرف  سنتا للساعة الواحدة، وه
ميع أنواع االتصاالت الريفية واألنظمة آما إن هذه التعرفة قد شملت ج.  سنتا للساعة الواحدة  ٨٠تصل إلى حوالي    

ة          م تخفيض             وباإلضافة . الالسلكية الثابتة، بغرض تشجيع التواصل بين المدن والمناطق الريفي د ت دم، فق ا تق ى م  إل
ن   ة م ة لالتصاالت الريفي هرية الثابت تراآات الش ى ١٣٠٠االش ال إل ى ٨٠٠ ري بة تصل إل ال، أي بنس % ٤٠ ري

واطنين          ). م٢٠٠٢، يونيو ٤٦ ص   ١٢العدد  ( ين الم ادة نحو تمك ة ج د خطوة عملي ا تع وهذه السياسات في مجمله
ة لمجتمع                        اد أرضية قوي رة نحو إيج د خطوة آبي ا تع ا يتمشى مع دخولهم، آم من االستعانة بخدمات الهاتف وبم

 .المعلومات
 

 اإلنترنتخدمة   -دال
 

لقرن المنصرم، من قبل مزود وحيد لهذه  في اليمن في منتصف التسعينيات من ا      اإلنترنتتم تدشين خدمة     
ة  يمن(الخدم اهي ). تيل دد مق د بلغت ع توق ام اإلنترن والي ٢٠٠٠ ع ل ٥٠م ح ى مقاب ة مضيف ٣٠ مقه  منظوم
وهذه أرقام متواضعة    ). ٤٢ملخص مشروع الخطة الخمسية الثانية، ص       ( مشترك     ألف ٧٠٠٠، وحوالي   إنترنت

 . اإلسكواخرى لمنظمة مقارنة بما هو قائم حاليا في البلدان األ
 

ة               ى جانب شرآة       اإلنترنت ونتيجة لذلك، فقد أصبحت المؤسسة العامة لالتصاالت مزودة أخرى لخدم  إل
م            وزراء رق ة             ٢٠٠٠لسنة   ) ١٦(تيلمين، آما صدر قرار مجلس ال راخيص لمزودي خدم نح ت ى م ة عل م بالموافق

ي   توى ال ى مس ة عل ذه الخدم ر ه ي نش هام ف ة االس ت بغي ة  . مناالنترن ة اليمني ز البواب م تجهي ل ت توبالفع  لإلنترن
Gateway  ة ى شبكة   اإلنترنت  والتي من خاللها يتم ربط مزودي خدم ة  اإلنترنت  إل . Internet Backbone العالمي

ا يقرب من            : وتم ترآيب التجهيزات في خمس مدن رئيسية         دة، المكال، وتشمل م ز، الحدي  ١٢صنعاء، عدن، تع
ا يقرب من    Point Of Presenceموقعا  ديم    ألف  ٣٠  بحيث تعمل على توفير سعة أولية تخدم م تم تق  مستخدم، وي

ين  Leased Line أو من خالل تأجير الخطوط  Dial Upالخدمة إما بطريقة  ى  64KBs، وبسرعات تتراوح ب  2 إل
MB/s .      ة ة اليمني زات البواب يص ممي ن تلخ تويمك ة  لإلنترن اط التالي ي النق زاع،  : ( ف امر ه ة  ع ة اليمني البواب

 .١٤  ص ٢٠٠١ديسمبر  / ٦، مجلة تكنولوجيا المعلومات، العدد لإلنترنت
 

  من مخرجين مختلفين وبوسائل Internet Backboneالخروج إلى شبكة المعلومات العالمية  -
 .مختلفة عبر األقمار الصناعية أو عبر آابالت األلياف الضوئية        
 . مستخدمألف ٨٠مستخدم قابلة للتوسع إلى  ألف ٣٠  توفير سعة لعدد -
 . مزود خدمة موزعين في عموم مناطق اليمن١٦  توفير إمكانية الربط بمرونة عالية لعدد أآثر من -
 .Data Network من خالل شبكة المعلومات ISP اإلنترنت  الوصول إلى مزودي خدمة -
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 .ميجابايت ١٠٠  توفير إمكانية الربط للقنوات الدولية ألآثر من -
 .  توفير حماية آاملة للشبكة من االختراقات من خالل ترآيب تجهيزات خاصة بذلك-
 .  عمل ترشيح ومنع الدخول إلى المواقع الغير مسموح الدخول إليها-

   
تخدام   دل اس ى أن مع ير الدراسات إل توتش غ حوالي اإلنترن يمن يبل ي ال .  شخص ١٠٠٠٠ لكل ٨ر٩ ف

ام                         وتبرز محدودية هذه ال    ة ع دان العربي دى بعض البل ائم ل ا هو ق ا بم ة من خالل مقارنته م، فبالنسبة   ٢٠٠٠خدم
ا يقرب من                 ى م عودية، ـ شرآة في الس   ٢٥ شرآة، و ٣٤لمقدمي الخدمة نجد أن عدد مقدميها في مصر وصل إل

غ حوالي         .  شرآات في األردن   ٦ شرآة في لبنان، و    ١٦و  ٤١٢ي   في مصر، و حوال       ٩٣أما معدل االستخدام فيبل
يمن      .  في السودان    ١٧ في فلسطين، وحوالي     ١٨١ان، وحوالي   ن في لب  ٨٥٨في األردن، وحوالي     وهكذا نجد أن ال

 بخطورة  ينبئ قاطبة، وأن استمرار معدل االستخدام على هذا النحو مستقبال           لإلنترنتتعد من أقل الدول استخداما      
ارجي، ناهيك عن استحالة وجود مجتمع للمعلومات في            الموقف مستقبال وعدم تمكنها من التواصل مع العالم الخ        

 .اليمن 
 

د                  اإلنترنت أما بالنسبة الستخدامات       ة والمختلطة والخاصة ، فق ة العام ى مستوى القطاعات الحكومي  عل
أي  (١ر٧ أن معدل آثافة االشتراك في مجمل الوحدات الممسوحة تبلغ حوالي      اإلحصائيأوضحت بيانات المسح    

اتي، ص    )  جهة٢٣٢شتراك لحوالي   ا ٣٨٧أن هناك    ع المعلوم يم الواق د      ) . ٦٣تقي ذا المؤشر يع ع أن ه وفي الواق
بالد                       اإلنترنتضعيفا الستخدامات    ة في ال د من الوحدات الهام ة الممسوحة إحصائيا تع  خاصة إذا علمنا أن العين
ى   مؤسسات القطاع الحكومي واشتراكوبالرغم من تدني آثافة     . اقتصاديا واجتماعيا  العام والخاص، وتواجدها عل

ر                            اإلنترنتشبكة   ا عب ة ال تحظى بالتحديث، ويصعب التوصل إليه ات قديم ع تحوي بيان ذه المواق إن معظم ه ، ف
 الترويجية والدعائية  اإلعالناتمحرآات بحث عربية أو دولية األمر الذي يقلل من فائدتها، ويبدو أن فكرة طباعة               

 .اإلنترنتالمديرين ويشكل أهمية أآبر من التواجد على شبكة ال تزال تحتل حيزًا آبيرًا لدى 
 

در عددها      اإلنترنت إلى ضآلة التواجد اليمني على شبكة        اإلنترنتويشير المختصون في تقنيات       ، حيث يق
 : موقع موزعة على النحو التالي٢١٤بحوالي 

 
 ١٨    مواقع حكومية - 
 ١٥    مواقع إخبارية- 
 ٢٤    منظمات وسفارات- 
  ٣١     سياحة وسفر- 
 ٩١    شرآات خاصة- 
 ٤  إنترنت  منتديات - 
 ٤    موقع خدمات - 
 ٦   بنوك وشرآات تأمين- 
 ٢٣    تعليمية وتربوية- 

 
 )م٢٠٠٢ فبراير ٨، العدد ٣١خالد الذهباني، اليمن على الشبكة العنكبوتية العالمية، مجلة االتصاالت ص (
 

 : إلى ما يلياإلنترنتت شبكة وترجع أسباب تدني استخداما 
 

 . آظاهرة ترفيهية غير ضروريةاإلنترنتينظر البعض إلى مواقع شبكة    -
  ندرة وجود محرك بحث يمني أو دليل يحوي جميع المواقع اليمنية يعمل على تسهيل عملية   -

 .التصفح     
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     صورة على فئة الدخل المرتفع  أسعار الخدمة مقارنة بالبلدان األخرى جعل هذه الخدمة مق ارتفاع  -
 .والقادرين على دفع رسومها العالية     

  إلى التكلفة باإلضافة، والمتمثلة في االشتراك الشهري، اإلنترنتتعدد تكلفة استخدام خدمة     -
 .المتغيرة الستخدام خطوط الهاتف المحلي     

  ت مشاآل في الخطوط الرئيسية وفي بعض حالة البنية التحتية لالتصاالت الهاتفية، حيث ظهر   -
 .المقاسم وحدوث تشوشات صوتية وتداخالت             
 تعتبر السرعة أحد المشاآل الرئيسية التي يواجهها المستخدمون، حيث تنخفض بمجرد وصول     -

  ٢٠٠ى  مستخدما في وقت واحد وتنخفض السرعة لتصل أحيانا إل٢٠عدد المستخدمين إلى              
 .بايت في الثانية مما يتسبب في فصل الخط              

 . هي المسيطرة على معظم مواقع المعلوماتاإلنجليزيةحاجز اللغة، حيث تعتبر اللغة      -
  استمرار ارتفاع الضريبة الجمرآية على أجهزة الحواسيب ومستلزماتها وقطع غيارها التي      -

 %.١٥ يقرب من تصل إلى ما               
 

ل ونتيجة لذلك، فقد دشنت الحكومة اليمنية ممثلة بالمؤسسة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية في      أبري
ـة  ٢٠٠٢ تم خدمـ ا،     ) YemenNetيمن نت   ( اإلنترن ى المعضالت السالف ذآره ي التغلب عل ا ف مساهمة منه

وم محافظات            وتلبية احتياجات المجتمع واالرتقاء بمستوى الخدمة وضم       واطنين في عم ان وصولها إلى معظم الم
ا أن    اإلنترنتالجمهورية اليمنية، واالشتراك في خدمة      ومي، علم  بتكاليف شهرية ثابتة أيا آانت مدة االستخدام الي

 في الوقت الذي تقدم هذه الخدمة اإلنترنتالمشترك ال يزال يقوم بدفع فاتورة خدمة الهاتف المحلي المرتبط بشبكة   
ثالل ي مصر م و الحال ف ا ه ا آم د وباإلضافة. لمشترك مجان دمها مؤسسة االتصاالت، فق ي تق ى الخدمات الت  إل

ع              ل تصميم مواق ة مث اليب    اإلنترنت اهتمت المؤسسة بتنظيم ورش عمل وحلقات تدريبي ، ومناقشة الوسائل واألس
 .العملية حول آيفية جمع البيانات والمعلومات

 
 نظم المعلومات تطبيقات   استخدام-هاء

 
ة محددة،           ة ذو طبيع يجري استخدام نوعية نمطية من التطبيقات في معظم الجهات، تخدم مستويات مختلف

 :يلي من أهمها ما
 

  Payroll Systemتطبيقات األجور والمرتبات   *   
 Accounting Applicationsتطبيقات الحسابات *  
 Inventory Control Applicationsمراقبة المخزون *  
 Protection & Securityبرامج الحماية والصيانة *  
 Graphicsبرامج الرسوميات *  
 Statistical Packagesبرامج اإلحصـاء *  
 Publishingبرامج النشر المكتبي  •
  GISبرامج الخرائط  •

ات يجري        ذه التطبيق تيرادها وبالرغم من هذا التنوع، إال أن معظم ه تمكن   من الخارج، في حين ل     اس م ت
ن  ة م د اإلدارة المعني ي م ورها ف ة لقص ا، نتيج املين معه ة المتع ابها ثق ن اآتس ا م نعة محلي ات المص التطبيق

ة،           اإلحصاءات املين         باإلضافة ، والبيانات التاريخية، وطريقة تكاملها مع بقية البرامج التطبيقي ى عدم تمكن الع  إل
زم الجهات     . رمن استيعابها آلية وقلة التعامل معها لسبب أو آلخ       دابير تل اذ ت  باستخدام وهنا ال بد للحكومة من اتخ

اليف                       ات أساسية لتك اج أنظمة تطبيقات الحاسوب ويأتي في مقدمتها أنظمة الحسابات التي تشكل قاعدة بيان ، اإلنت
 . الرقابة في وقتهاوإجراء السليمة، اإلدارية القرارات اتخاذوربحية المشروعات، تمكن المدير من 
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ى النحو                     وتشي ك عل ات الحاسوب، وذل ر بيانات المسح المعلوماتي إلى تباين آبير في حجم استخدام تطبيق
 :الذي يبينها الجدول التالي

 
 %٤٢ر٤٧  برنامج معالجة النصوص 
    %٢٤ر٤٦  برنامج الجداول الحسابية 
 %١٥ر٩٩  برنامج الحماية وأمن المعلومات 
 %٧ر٠٨   برنامج الرسوميات 
 %٦ر٥٥   اإلحصائيةالبرامج  
 %١ر٥١   برامج النشر الصحفية 
 %١ر٣٧   برامج تصميم المواقع 
 %٠ر٣٤  البرامج العلمية المتخصصة 
 %٠ر١٢   برامج تصميم الخرائط 
 %٠ر٠٦   برامج الوسائط المتعددة 
 %٠ر٠٣  برامج تطبيقات قواعد البيانات 
 %٠ر٠١  برامج األرشفة والفهرسة 

 
دم،   ا تق ة إلحالل   ويتضح مم ذا نتيج أتي ه تخدام، وي ة االس ي مقدم أتي ف ة النصوص ت رامج معالج أن ب

ولم تظهر بيانات المسح المعلوماتي مدى      . الحاسوب محل اآللة الكاتبة في أعمال النصوص لدى آثير من الجهات          
اليف     زون، وتك رامج المخ ة لب ات الحكومي تخدام الجه اجاس بكات   اإلنت ة الش ي بيئ ا ف دى تكامله رامج  ، وم ع ب م

ا                  . الحسابات ادات العلي األمر الذي يشير إلى أن معظم هذه التطبيقات تعتمد على قواعد بيانات محددة، ال تخدم القي
 .  الالزمة التخاذ القرارات، وإجراء الرقابة الفوريةاإلحصائيةللجهة بمدها بالتقارير 

 
ى عدم استخدامها          .وبالنسبة لبرامج أمن المعلومات وحمايتها فتشكل نسبة منخفضة           ذي يشير إل  األمر ال

أمين المعلومات تقتصر           . بكفاءة نتيجة الرتباط هذه البرامج بأجهزة الحواسيب نفسها        وتشير هذه البيانات إلى أن ت
ل،                      ع الحاسوب، وتنظيم دورة العم أمين المعلومات ينبغي أن تشمل موق ة ت ط، في حين أن عملي على البرامج فق

ة فيروسات الحاسوب،                  وحماية الوسائط المستخ     ات التشغيل، ومقاوم ا، ووضع ضوابط لعملي تحفظ عليه دمة وال
زة المستخدمة في                  ك األجه ل تل أمين المعلومات مث ا من سبل ت ام، وغيره ئوليات والمه وتوزيع وتخصيص المس

 .السرية والتامين، وتأمين عمليات النهايات الطرفية المرتبطة بمرآز االتصال بها
 

بة ل  ا بالنس البرامج االحصائية،  أم ق ب ا يتعل ة، خاصة فيم د ضئيال للغاي تخدامها يع إن اس رامج، ف ة الب بقي
ة                   . والفهرسة، وقواعد البيانات   اطق النائي ة التي تخدم المن ات العملي ك التطبيق ي تل ولم تظهر بعد في المجتمع اليمن

فهذه التطبيقات عادة   . Tele-medicine، أو التطبيب عن بعد      E-Learningوالمجتمعات الريفية مثل التعليم عن بعد       
ا         ذلك فمن المؤمل    . ما تكون مكلفة، وال يستطيع القطاع الخاص أن يتولى تطويرها نظرًا النخفاض الطلب عليه ل

 .أن تتولى إحدى الجهات الحكومية مهمة تطوير هذه التطبيقات وتوزيعها على الجهات المستفيدة بأسعار رمزية
 

ذآر، أن تط  دير بال ع   والج ي تتمشى م ة الت ا وبالطريق ا محلي ي أن يجري تطويره يب ينبغ ات الحواس بيق
ة للعمل                يس   اإلداريالدورة المستندية السائدة في الجهات الحكومية، وتنسجم مع القوانين والتشريعات المنظم ، ول
أتي مصد                     ات الجاهزة التي ي ا من     إلزام هذه الوحدات بتكييف أعمالها ووظائفها بما يتمشى مع التطبيق ر تطويره

ة  دان المتقدم ات البل ة       . مجتمع رامج معالج ل ب ذها مث ي تنفي ة ف دول المتقدم ع ال يمن م ترك ال ات تش اك تطبيق هن
ة                الخبرة المحلي ال، ف ى سبيل المث د، عل وارد والبشرية، والتطبيب عن بع ة، والم ات المالي ا التطبيق النصوص، أم

 .ورةتختلف إلى حد آبير عما هو قائم في البلدان المتط
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ى         استخدام ومن هنا يتضح أن عدم التوسع في              ية، إل ود، وبدرجة أساس يمن يع ات المعلومات في ال  تقني
يم             ى تنظ دف إل تراتيجيات ته ي اس ي تبن ح ف أخر الواض ات، والت ال المعلوم ي مج ة ف ات الوطني اب السياس غي

تفادة من    المعلوماتية، واتخاذ التدابير الالزمة في مجال التأهيل والتدريب، ورسم ا    ة االس لخطط المستقبلية في آيفي
التها    ة ومعض كالت التنمي ل مش اع لح ذا القط ن    . ه رب م ا يق م أن م ي أن نعل اع  % ٢٥يكف ات القط ن مؤسس م

دي                     زال العمل التقلي ومي، وال ي الحكومي والعام والخاص لم تبادر بعد إلى تبني تقنيات المعلومات في نشاطها الي
تند               أما ا . هو السائد في نشاطها    لجهات التي سارعت في تبني هذه التقنيات، فال تزال توجهات غير واضحة وال تس

ل     يات العم ي خصوص يطر وال يراع و المس طتها ه ي ألنش يم الهيكل زال التقس دوى، وال ي ات للج ى دراس إل
 .المعلوماتي وتصنيفاته العملية والمهنية
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 دور الحكومة في إنشـاء مجتمع المعلومات  -ثالثا
 

ي                       ثمتت  يمن من خالل تبن ل خطط وسياسات الحكومة اليمنية نحو إيجاد وتطوير مجتمع المعلومات في ال
 . المرآز الوطني للمعلومات، واآلخر البرنامج الوطني لتقنية المعلومات: تنفيذ مشروعين، أحدهما

 
 المرآز الوطني للمعلومات  -ألف

 
ة          يعتبر المرآز الوطني للمعلومات أول خطوة تخطوها ال         ة نحو إرساء قاعدة معلوماتي د  . حكومة اليمني فق

اد قطاع                      ات، وإيج ة للمعلوم ة تحتي تأسس المرآز في منتصف التسعينيات من القرن المنصرم يهدف إلى إقامة بني
ة للمعلومات تستجيب                       ى وضع استراتيجيات وطني وطني، فظهرت الحاجة إل معلوماتي متكامل على المستوى ال

 .ملة وتواآب التطورات العالمية الجارية في حقل المعلومات وتقنياتهالمتطلبات التنمية الشا
 

م            ة من أه أخر         اإلنجازات ويعتبر مسح الواقع الراهن للمعلوماتي الرغم من ت ز، ب ذا المرآ ا ه ام به  التي ق
ام         ة ع ى نهاي ا،                    ٢٠٠١تنفيذه حت ا علمي ة تقييم ع المعلوماتي يم واق م   م، وهي الخطوة الصحيحة التي تستهدف تقي  ث

اتي            ذا      . االنتقال إلى بناء سياسات وطنية وصياغة استراتيجيات تفصيلية في المجال المعلوم ز في ه م الترآي د ت فق
ع               : (المسح على التعرف على الجوانب التالية      ائج مسح الواق أهم نت ات، عرض ملخص ب وطني للمعلوم المرآز ال

 )م ٢٠٠٢المعلوماتي الراهن، سبتمبر 
 

اتي               النظم المؤسسية وال   - إدارة النشاط المعلوم ة لوحدات المعلومات المتخصصة ب هياآل التنظيمي
 .في المؤسسات واألجهزة على المستوى الوطني

 .البنية األساسية للمعلومات واالتصاالت  -
 .إدارة األنشطة المعلوماتية  -
ادل ونشر الم                   - علومات  نظم وتكنولوجيا المعلومات المستخدمة في معالجة وحفظ واسترجاع وتب

 .ومدى انسجامها واستيعابها لمتطلبات واحتياجات العمل المعلوماتي
 .مستويات االعتماد على المعلومات وتسخيرها لخدمة صناع القرار  -
ي      - يم ف ات التعل ة ومخرج ة التعليمي ي العملي ات ف ا المعلوم م وتكنولوجي اد نظ ال واعتم ع إدخ واق

 . والتعليم العام آكلاالختصاصات المرتبطة بمجاالت المعلوماتية
 .م االستثمارات في مجال المعلومات وتكنولوجياتهاحج -
 .واقع الكادر العامل في المجال المعلوماتي -
 .مصادر المعلومات ومدى تلبيتها الحتياجات المستفيدين ومستويات التنسيق بينها  ومدى تكاملها -
 .معلومات على المستوى الوطنيواقع أنشطة القطاع الخاص في مجال نظم وتكنولوجيا ال -
 .واقع سوق نظم وتكنولوجيا المعلومات في اليمن -
 .واإلنترنتواقع االستخدام الشخصي للحاسوب  -

 
راهن، حيث    ٢٠٠٢قام المرآز الوطني للمعلومات في سبتمبر        اتي ال م  بعرض نتائج مسح الواقع المعلوم

ة للمعل      وفرة في       ساهم في توفير العديد من المؤشرات الوطني ات المت ة، مع حصر البيان  رسمية،  إحصاءات وماتي
 :م على النحو التالي٢٠٠٢بحيث أصبحت مجمل المؤشرات الوطنية للمعلوماتية في اليمن حتى يونيو 

 
 ١٤٠٠٠٠   إجمالي عدد الحواسيب الشخصية في البلد -١
 ٧ر١٨     من السكان١٠٠٠عدد الحواسيب لكل  -٢
 ١٠٠٠     المنازلعدد أجهزة الحواسيب في -٣
 ٢١ر٩   من السكان) ١٠٠٠(خطوط الهاتف الثابت لكل  -٤
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 ١٤ر٨    من السكان١٠٠٠خطوط الهاتف النقال لكل  -٥
 ٨٠٠٠   عدد المتخصصين بالمعلومات وتقنية المعلومات -٦
 ١ر٥٤  % السكان إجماليالقادرين على استخدام الحاسوب إلى  -٧
 ٩٩٢٠     تاإلنترنيعدد المشترآين في  -٨
 ٥٩٥٢٠     اإلنترنتعدد المستخدمين في  -٩
  ٤٠٠    تقديرات عدد مواقع الويب اليمنية -١٠
 ٢     اإلنترنتعدد مزودي خدمة  -١١
 ٢ر٢  آجم نصيب الفرد من آمية الورق المستخدم للطباعة -١٢
 ٣      عدد المكتبات العامة -١٣
 ٩٩  المنظمةشيفات الحكومية ألرعدد وحدات المعلومات وا -١٤
 ٨٨ عدد مؤسسات القطاع الحكومي والعام لديها شبكات حاسوب -١٥
 ٢٥٣   عدد شبكات الحاسوب في مختلف القطاعات -١٦
 ٢٠  متوسط عدد أجهزة الحاسوب والطرفيات للشبكة الواحدة -١٧
 ٢٧٧    Serverعدد خوادم الملفات الشبكية  -١٨
 ١٠٠٠٠    أعداد أجهزة الحاسوب في المنازل -١٩

 
 : بالساعةلإلنترنتمعدل االستخدام اليومي  -٢٠

 ٣   في األجهزة والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص- 
 ٢ر٥  )لها مخرجات في المعلوماتية( في الكليات الجامعية - 

 متوسط عدد العاملين المختصين بمؤهالت دبلوم متوسط  -٢١
 فأعلى في مجال المعلومات وتقنية المعلومات فـــي 
 ٧ر٥   )قطاع حكومي، عام، خاص(المؤسسة الواحدة  

 متوسط عدد العاملين في مجال المعلومات وتقنية -٢٢
 ١٧  )قطاع خاص(المعلومات في المؤسسة الواحدة الكبيرة  

 ١١٦ عدد أساتذة الجامعات اليمنيين المتخصصون في المعلوماتية -٢٣
 كومي والعاممتوسط احتياج المؤسسة الواحدة في القطاع الح -٢٤

 ٤    من الكادر المختص بمجال المعلوماتية 
  ما تم إنفاقه في مجال المعلومات وتقنياتـــهإجمالي -٢٥

 لدى مؤسسات الدولة القطاع العام والخاص خــالل 
 ٦٣     )مليون دوالر(م ٢٠٠٢عام  

 
 البرنامج الوطني لتقنية المعلومات  -باء

  
ة المواصالت، ويشكل معظمه تجهيز البنية التحتية من اتصاالت وهياآل            وهو البرنامج الذي تتبناه وزار    

ة         أساسية ل المعلوماتي رامج وسياسات في حق وفير خدمات     .  مادية، تلبي احتياجات البالد من ب امج ت ويهدف البرن
ال        ا المعلومات واالتصا              واإلجراءات متعددة تسعى إلى تنفيذ األعم ق استخدام تكنولوجي ة عن طري الت  الحكومي

ة   ل آلف ة، وتقلي ل الحكوم اءة عم ادة آف ة زي ا، ومحاول ات وتكامله دمج المعلوم راءاتل ال اإلج ة واألعم  الحكومي
 . البيروقراطية، وفتح قنوات اتصال وتواصل على المستوى المحلي من ناحية والعالم الخارجي من ناحية أخرى

ادة        آما يهدف البرنامج الوطني لتقنية المعلومات إلى تحقيق فوا          ئد اقتصادية واجتماعية، لعل من أهمها زي
ة في             درات الحكوم ة، وتحسين ق مستوى التعلم والتدريب عن بعد، وإيجاد فرص عمل جديدة في قطاع المعلوماتي

 العاملين، وتحسين البنية إنتاجيةالتخطيط االستراتيجي المبنية على المعلومات، وتبسيط األعمال الحكومية وزيادة         
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ة لال ي  الداخلي تثمار المحل ذب االس تثمار لج يس ة    واألجنب ادة القيم ي زي رية ف وارد البش ل للم تخدام األمث ، واالس
دد          . (المضافة وتحقيق العائد من اآلداء الحكومي       ا، الع ة تكنولوجي ات، مجل ا االتصاالت والمعلوم ة تكنولوجي مدين

 ..  وما بعدها٣٢ ص ٢٠٠٢ مايو ١١
 

ى             من هنا، فقد وضعت وزارة المواصالت        استراتيجية محددة تقوم بتنفيذها حاليا وتمكنها من الوصول إل
ا في منتصف                     م افتتاحه م، والتي   ٢٠٠٢أهدافها، وذلك من خالل مدينة تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات التي ت

 :تشمل تنفيذ االستراتيجيات التالية
 

اف الضوئي- ة من األلي بكة حديث ة بش ات، والمتمثل بكة تراسل المعطي بالد % ٨٥و حة تغطي ن  ش من ال
ك                وتربط المحافظات بعضها ببعض، وتعمل على تبادل المعطيات، وتبادل البيانات والملفات بسرعات عالية، وذل

 .بغرض تفعيل الرقابة المرآزية والتخلص من األعمال البيروقراطية
 

ادي   - تن ى إت      لإلنترن ل عل رض، وتم ات الع يب وشاش زة بالحواس ات مجه وفير قاع دمات  ، ت ة خ اح
احثين                 اإلنترنت رهم من الب  بأسعار رمزية لطالب وطالبات الجامعات والمدارس وموظفي القطاع الحكومي وغي
 .والمهتمين

 
ات االتصاالت                          - ة في مختلف تقني وادر الفني دريب الك ل وت ولى تأهي ذي يت ام لالتصاالت، وال  المعهد الع

اون مع                 والمعلومات ويقوم بالتدريس آادر ذو خبرات واسعة ف        ات تع د بعالق رتبط المعه ا ي دريب، آم ي مجال الت
ة والشرآات المتخصصة        ين موظفي              . آبريات المعاهد الخارجي اءات ب دوات والمحاضرات واللق ه الن وتجرى في

ات       د ب الحكومة والقطاعين العام والخاص ذوي االختصاص في حقل المعلوماتية، بحيث يمكن القول أن هذا المعه
اء مجتمع                     يشكل مجتمعا صغير   ى بن ه سعيا إل ًا، يتطلع مرتادوه إلى تكرار التجربة آل في موقعه وفي محيط عمل

 .المعلومات الكبير
 

اج وصناعة                     - ى مشاريع إنت ا إل   مرآز تنمية المبدعين، والذي يعمل على بلورة األفكار الخالقة وتحويله
واهبهم وتطوير            التكنولوجيا الرقمية ودعم المبدعين ومساعدتهم على التشغيل الذات        ة م داعاتهم ي من خالل تنمي  إب

 .ورعاية ابتكاراتهم في مجال االتصاالت وتقنيات البرامج
 

و          - ذ يولي ى بشئون   ٢٠٠١  مجلة تكنولوجيا االتصاالت، وهي مجلة متخصصة تصدر شهريا من م، وتعن
احثي                  ين والب افي والمعرفي في أوساط المهتم وعي الثق واطنين     االتصاالت والمعلومات، ونشر ال ن والطالب والم

ات، وعرض                       ة المعلوم الم تقني رات والتطورات في ع ة التغي والتعريف بتقنيات االتصاالت والمعلومات ومواآب
 سنتا، األمر الذي يعلها في متناول ٦٠وتشجيع الدراسات واألبحاث العلمية وتقديمها بسعر مناسب، ما يعادل نحو       

غ أسعار بعضها                الجميع خاصة إذا قورنت بأسعار المجالت        ة والتي تبل دول العربي األخرى الصادرة في بعض ال
 .  دوالرات٥ما يقرب من 

 
ة - ة  المكتب نيفها    اإلليكتروني ة وتص ة والمعلوم ن المعرف احثين م ات الب ة احتياج ى تلبي عى إل ي تس ، والت

 .يجاد المعلومة المطلوبةوتبويبها وتقسمنها بأسلوب يوفر السهولة في االستخدام والتصفح والتنوع والسرعة في إ
 

ى إنشاء نظام معلومات            اإلليكتروني  الريال    - ي ،  ويهدف إل واطن والمؤسسات         إليكترون ين الم  وسيط ب
ال               ة افتراضية تسمى الري ة الخدمية والتجارية يسمح للمواطن باقتناء عمل بقا      اإلليكتروني ، أي آروت مدفوعة مس

ه للجهات      يتولى البريد طباعتها وبيعها وتحمل أرقاما        سرية يتمكن المواطن بواسطتها من تسديد فواتيره والتزامات
ع    ٢٠٠٢ أغسطسوقد أمست هذه الخدمة منذ      . المستحقة التي لها ارتباط مباشر مع الشــبكة       ة م وسيلة دف  إليكتروني

ديد  هذه الخدمة تمكن مستخدميه. ، تتميز بسهولة االستعمال وبدرجة عالية من األمان  e-rial اإلنترنتعبر   ا من تس
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اه مع          اء والمي ة فواتير الهاتف، والكهرب ة التي تصدرها               إجراء  إمكاني ع البريدي ة وشراء الطواب  التحويالت المالي
د ة للبري ة العام بكة . الهيئ ى ش توعل ال اإلنترن ع الري د موق ي يوج يح www.e-rial.post.ye اإلليكترون ث يت ، حي

ديد            ه أو تس ا         فرصة تنشيط حساب المشترك أو تغذيت واتير للخدمات السالف ذآره الرغم من وجود      . بعض الف وب
ال                     ة الري ر أن تجرب ا، غي ا التغلب عليه ي بعض المشكالت الفنية التي يجري حالي اآورة لتدشين       اإلليكترون د ب  تع

 .  وغيرهااإلليكترونية، التجارة اإلليكترونية مثل الحكومة اإلليكترونيةوتطوير بقية األعمال 
  



 

 

-١٥-

 وبات التي تواجه إنشـاء مجتمع المعلومات الصع -رابعًا
 

ود في                             ه، حيث تترآز آل الجه ة طريق زال في بداي يتضح مما تقدم، أن مجتمع المعلومات في اليمن ال ي
ود،     . سبيل إعداد بنية تحتية، ورسم سياسات وخطط واستراتيجيات إليجاد هذا المجتمع    ك الجه وبالرغم من آل تل

ه، وتتطلب من                       إال أن هناك عدد من الصعوبا         ذا المجتمع والنهوض ب اد ه ة إيج ى عرقل ات تعمل عل ت والمعوق
 :يلي ومن أهم هذه الصعوبات ما.  الحكومة االهتمام بصورة جدية لحلها وتذليلها

 
ة واضحة           - اتي، ورسم سياسات وطني ى تنظيم العمل المعلوم ات، تعمل عل ة للمعلوم اب استراتيجية وطني غي

الم تكف داف والمع ز  األه ين مراآ ه التنسيق ب ات، وتوضح أوج ات المعلوم ن مخرجات تقني ى م تفادة المثل ل االس
 باإلضافة . اإلحصائية  نفس المعلومات     إنتاج، واتخاذ التدابير الكفيلة بعدم تكرار       اإلداريةالمعلومات في الوحدات    

 .دريب وطنية طموحةإلى غياب الخطط على مستوى جماهيري لوعي مفاهيم عصر المعلوماتية، وتنسيق خطط ت
 

ة       - ررا باللغ ا مح أتي معظمه ت ي بكات اإلنترن ع ش ي تضخها مواق ات الت ة، إذا أن المعلوم اجز اللغ ح
دى مستخدمي        اإلنجليزية ة              اإلنترنت ، ومحدودية المعرفة ل ة المطلوب اد المعلوم ة البحث والتصفح وإيج .  في آيفي

ة          م اللغ ة وينبغي اإلشارة إلى أن تعل يس    اإلنجليزي ا                ل ط، وإنم ا فق ال وحفظه ة من األفع ى قائم مجرد الحصول عل
د              ة والتي تع ان اللغ دريب وإتق رامج الت ينبغي استيعاب هذه اللغة في التعبير والتفكير، األمر الذي يتطلب تكثيف ب

 .إحدى عناصر البنية التحتية لمجتمع المعلومات
 

را    - وة الش واطن الق ك الم ث ال يمل ـرائية، حي وة الش اجز الق وب  ح اء الحاس ة القتن ئية الالزم
ى حوالي                 . ومستلزماته ووسائطه  ر األعل غ نسبة األسر تحت خط الفق رة حيث تبل دان الفقي ، %٣٥فاليمن من البل

ة األخرى            دان النامي ة استمراريتها في              %). ١٠(وهي معدالت عالية مقارنة بالبل ذه الظاهرة وفي حال ونتيجة له
داً  ل أن يضاف بن ن المحتم يمن، فم ذاء ال ر الغ ب فق ى جان ة إل ر المعرف و فق دًا وه ن .   جدي ب م ذي يتطل ر ال األم

ة يجري تقسيطها                       ات المعلومات بأسعار رمزي ام بتقني ة والقطاع الع المسئولين في الحكومة دعم موظفي الحكوم
 .شهريا، وتكثيف الجهود مع المنظمات والوآاالت المانحة بتقديم المنح والمساعدات في هذا المجال

 
دها عن الهدف                  اإلجراءات بيروقراطية العمل، وتعدد       - رارات والتي تتصف ببع اذ الق ة اتخ .  في عملي

ة     ل الحكوم ة لعم ي آلي ر ف ن الصعب التفكي ةفم ن  اإلليكتروني تخلص م ل ال راءات قب ل  اإلج ي العم ة ف  الروتيني
 .نيات المعلوماتالحكومي التقليدي، وإعادة صياغة الدورات المستندية وفقا لمفاهيم ومتطلبات تق

  
د            - ن بع التعليم ع ق ب ة تتعل اهج تعليمي ال من ي إدخ عوبات ف دة ص ة ع ات التعليمي ه المؤسس -Eتواج

Learning      ي ترك ف ا تش اد جميعه ددة ، وتك ائط المتع ة والوس ال المعلوماتي ي مج ا ف ل طالبه دريس وتأهي  أو ت
ا      ن أهمه ي م عوبات، والت ذه الص ة ه ـحة : مواجه اتش عفاإلمكان ال     ، وض ي مج يم ف ات التعل ط وسياس  خط

 . المعلوماتية، وندرة الكادر الوطني المختص، وتعدد جهات اإلشراف وضعف مستواها
 

ر     - ة وغي ه المادي ويقي لمنتجات اطه التس ق نش ي تعي ات الت ن المعوق ة م ه القطاع الخاص مجموع يواج
وه   عه أو نم ن توس د م ات وتح ات المعلوم ال تقني ي مج ة ف أتي ف. المادي ذه الصعوباتي ة ه جيع : ي مقدم دم تش ع

 من ضريبة األرباح اإلنتاجيةفقانون االستثمار يعفي القطاعات   . الجهات الرسمية للشرآات العاملة في هذا المجال      
ة،  نوات طويل ة والصناعية لس تثناءالتجاري ةباس ي قطاع المعلوماتي ة ف ك الشرآات العامل تمرارية .  تل ا إن اس آم

ة، وظهور                  الضريبة الجمر  ارتفاع آية على الواردات قد ساهمت في زيادة تكلفة اقتناء تقنيات المعلومات من ناحي
 .ظاهرة التهريب في األسواق وبيعها بأسعار منافسة ألسعار الشرآات العاملة في هذا المجال

 



 

 

-١٦-

ول          - ورة ح وح الص دم وض ة، وع دات المعلوماتي اء وح ي إنش ي ف انوني وتنظيم ود ضعف ق وج
ل أو                          صالحيات وحدود ع    ة عراقي ا دون أي ا من إنجاز مهامه ة التي يمكنه ا الصالحيات الكافي ا، وعدم منحه مله

ر مختصين          إنشائهاتهميش، وعدم توفير األموال الالزمة الستكمال        ديرين غي ل م فال  . ، والتدخل في عملها من قب
از الحاسوب، وعدم إعطاء نفس                    رى لجه ا تزال الرؤية قائمة على إعطاء أهمية آب ة     ماالهتم ات، وأنظم  للبرمجي

 .الحماية، وبيئة العمل، والتدريب والتأهيل، وأعمال الصيانة، وغيرها
 

ة    اإلداريةضـعف الوعي المعلوماتي في المجتمع اليمني سواء في المستويات القيادية أو             - .  في الدول
يم في المجال الم           اتي وبطبيعة الحال، فقد انسحب هذا الضعف ليشمل ضعف خطط وسياسات التعل  ويمكن   .علوم

ي            ن تعط ة، ل دات الحكومي ي الوح اديين ف دى القي ة ل ال المعلوماتي ي مج ة ف اهرة األمي تمرارية ظ ول أن اس الق
ذي نصبو             ق مجتمع المعلومات ال ن تساهم في خل لالستثمار في البنية التحتية أية أبعاد اقتصادية أو حضارية، ول

 . إليه
 

دراء في          اإلدارةها الكبير في    نظرًا لحداثة تقنيات المعلومات ودور     - رة الم  الناجحة، فإن غياب خب
ي       تمر ف ل المس تخدامها، والمي ن اس اد ع ات واالبتع ذه التقني اه ه يًا تج اجزًا نفس دت ح د أوج ة ق ال المعلوماتي مج

 .  االستخدام الورقي والطباعي، يقابله استثمار ضعيف لتقنيات المعلومات وتطبيقاتها
 

د الكادر اليمني الذي يتولى التدريس في مجال المعلوماتي في الجامعات           وجود نقص آبير في عد     -
ة          ة في مجال المعلوماتي رات والتطورات المتالحق دني نسبة    . اليمنية، وقصورا واضحا في مواآبة المتغي أتي ت وي

ول       ة ح ات دوري ى دراس ة عل ط المبني ات والخط اب السياس ى غي ريجين إل الي الخ ن إجم ا م ؤهلين معلوماتي  الم
 . سوق العمل في مجال المعلوماتيةاحتياجات

 
 
 


