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 مقدمة  -أوالً
 

كوسيلة في مسيرة   المتنامي  تقنيات االتصاالت والمعلومات    ودور  جمع بلدان العالم أجمع على أهمية       تُ 
لذلك، فقد باتت منظمات األمم المتحدة تركز في الوقت الراهن في            . نهاالتنمية االقتصادية واالجتماعية لبلدا   

عن المتقدمة،  البلدان النامية   البحث عن مختلف السبل الرامية إلى تقليص الهوة المعلوماتية التي تفصل               
" مجتمع المعرفة "أو  " بمجتمع المعلومات "والبحث عن اآلليات المختلفة التي تمكنها من إيجاد ما يسمى              

 .شعوبهال
 

ولكي تتمكن البلدان العربية من التصدي لمشكالتها االقتصادية واالجتماعية، ال بد لها من صياغة                 
سياسات وطنية واستراتيجيات جدية ضمن إطار االقتصاد المعولم المبني على المعرفة، وترتبط بتبني تقنيات              

فيه، أنه للقيام بهذه المهمة البد من تضافر        ومما ال شك    . جديدة وإدخال عناصر التحديث التقني في مجتمعاتها      
قدر كبير من الجهود المتمثلة في التدخل الحكومي وصياغة آليات جديدة تتيح لمؤسسات القطاع الخاص من                 

 لن  - بطبيعة الحال    -وهذا  . القيام بدورها المأمول في التنمية، وإيجاد قنوات للتعاون الوثيق إقليميا ودوليا           
 وجود قنوات وشبكات معلوماتية حديثة، وبنى تحتية تتيح توظيف الموارد االقتصادية،             يتأتى إال من خالل   

 . وتبني أنماطاً مؤسسية جديدة معتمدة على تبادل ونقل المعرفة
 

والجمهورية اليمنية من البلدان األخذة في النمو، تسعى جاهدة إلى األخذ بتقنيات االتصاالت                   
حل مشكالتها االقتصادية واالجتماعية وزيادة مستوى رفاهية المواطن         لوالمعلومات كوسيلة حديثة وسريعة     

كما شكلت مقتضيات العمل الديمقراطي إدراكا تاما وقناعة راسخة بضرورة االهتمام بالمعلومات              . اليمني
 يأتي من حقيقة هامة مفادها أن        االهتمامهذا  . والبدء بخطوات عملية للسير في طريق مجتمع المعلومات        

 الذي  Income Gap" فجوة الدخل " هي المؤشر الرئيسي لتطور البلدان، وليس        Knowledge Gap"  المعرفة فجوة"
 فقد أصبح رأس المال العقلي       . بين البلدان الغنية والفقيرة    ةدأبت على استخدامه منظمات األمم المتحدة للتفرق      

فدول .  على العمل قيمة مضافة    أهم نسبيا من رأس المال المادي، وأصبحت المعلومات قوة وثروة تضفي           
نامية مثل الهند لديها هذا العدد الهائل من البشر باتت تصدر ثروة جديدة هي ثروة الفكر المعلوماتي من                     
البرمجيات إلى التصاميم إلى الدراسات عبر أبنائها المعلوماتيين وتلحقها في ذلك دول نامية أخرى مثل                  

 . يبين وإيران ومصرلالف
 

ن أهمية هذه الورقة في محاولة إلبراز أهمية إيجاد مجتمع المعلومات، وتوضيح الواقع              من هنا، تكم   
الراهن للمعلوماتية في اليمن من خالل التعرف على البنى التحتية في مجال تقنيات االتصاالت والمعلومات،                

نفيذها، إدراكا من   واالستراتيجيات الراهنة، والخطط المستقبلية، والصعوبات التي تواجهها وتعيق خطوات ت          
 مفادها أن الخطوة الرئيسية واألولى هي العمل على إيجاد مجتمع المعلومات، أو المجتمع الذي                ةحقيقة مسلم 

فمجتمع . إذ ال يمكن أن نتصور حدوث تنمية بدون اكتساب للمعرفة          . تستند سياساته التنموية على المعرفة    
ع الذي يتميز بامتالكه لمخزون كبير من المعارف          المعلومات الذي تتطلع إليه اليمن هو ذلك المجتم         

والمعلومات التي يجري انتقالها وتبادلها بين المواطنين  في حياتهم اليومية، وكذلك بين المؤسسات                   
ويتميز أيضا بقدرة أفراده على استخدام تقنيات االتصاالت  والمعلومات في مختلف              . والمنظمات المحلية 

 المعلومات بقدرته على إرسال واستقبال وتبادل البيانات الرقمية بسرعة عالية مع            كما يتميز مجتمع  . المجاالت
 . أطراف آخرين أياً كانت المسافة الفاصلة بينهم
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 السياسات واالستراتيجيات -ثانياًً
 

   سياسات بناء قطاع المعلومات-الف
 

من صياغة سياسات   ولكي يتم مواجهة التحديات السالف ذكرها، كان ال بد للحكومة اليمنية                
 وطنية ترمي إلى إيجاد وتطوير مجتمع المعلومات في اليمن ومحاولة نقله من المجتمع التقليدي               تواستراتيجيا

إلى المجتمع المعلوماتي ولم تظهر بعد سياسات واضحة ومحددة لمجتمع المعلومات، إال أنه عهد بكل من                  
 بإعداد وصياغة برامج محددة والعمل على تنفيذها،         المركز الوطني للمعلومات، ووزارة المواصالت القيام     

 : وذلك كما يلي
 

 مركز الوطني للمعلوماتال  -١
 

. يعتبر المركز الوطني للمعلومات أول خطوة تخطوها الحكومة اليمنية نحو إرساء قاعدة معلوماتية             
هدف إلى إقامة   رية وي يتبع مكتب رئاسة الجمهو   فقد تأسس المركز في منتصف التسعينيات من القرن المنصرم          

بنية تحتية للمعلومات، وإيجاد قطاع معلوماتي متكامل على المستوى الوطني، فظهرت الحاجة إلى وضع                
استراتيجيات وطنية للمعلومات تستجيب لمتطلبات التنمية الشاملة وتواكب التطورات العالمية الجارية في حقل             

  .المعلومات وتقنياتها
 

الوطني للمعلومات من أهم المراكز الحكومية التي تعمل على إيواء قواعد            ويمكن القول أن المركز     
للبيانات في جميع المجاالت السياسية واالقتصادية والصناعية والزراعية وغيرها من المواضيع المتعلقة               

در الخ، وبات هذا المركز مصدرا هاما من مصا        ..بالتشريعات القانونية والتاريخ اليمني واألخبار اليومية        
المعلومات التي تلبي احتياجات الباحثين والدارسين والمستثمرين، وغيرهم وذلك من خالل موقع المركز على              

 .ye.gov.nic.wwwشبكة اإلنترنت 
 

رغم من تأخر   التي قام بها هذا المركز، بال     ستراتيجيات  ويعتبر مسح الواقع الراهن للمعلوماتية من أهم اال        
م، وهي الخطوة الصحيحة التي تستهدف تقييم واقع المعلوماتية تقييما علميا، ثم            ٢٠٠١تنفيذه حتى نهاية عام     

فقد تم التركيز في هذا المسح على       . نحو بناء مجتمع المعلومات   االنتقال إلى بناء سياسات وطنية وتفصيلية       
 : التعرف على الجوانب التالية

 
 ية والهياكل التنظيمية لوحدات المعلومات المتخصصة بإدارة النشاط المعلومات        النظم المؤسسي  )أ(

 ؛في المؤسسات واألجهزة على المستوى الوطني
 ؛البنية األساسية للمعلومات واالتصاالت )ب(
 ؛إدارة األنشطة المعلوماتية )ج(
ونشر المعلومات  نظم وتكنولوجيا المعلومات المستخدمة في معالجة وحفظ واسترجاع وتبادل           )د(

 ي؛ومدى انسجامها واستيعابها لمتطلبات واحتياجات العمل المعلومات
 ؛مستويات االعتماد على المعلومات وتسخيرها لخدمة صناع القرار )هـ(
واقع إدخال واعتماد نظم وتكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية ومخرجات التعليم في              )و(

 ؛ المعلوماتية والتعليم العام ككلاالختصاصات المرتبطة بمجاالت
 ؛م االستثمارات في مجال المعلومات وتكنولوجياتهاحج )ز(
 ي؛واقع الكادر العامل في المجال المعلومات )ح(
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مصادر المعلومات ومدى تلبيتها الحتياجات المستفيدين ومستويات التنسيق بينها ومدى              )ط(
 ؛تكامله

 ؛  نظم وتكنولوجيا المعلومات على المستوى الوطنيواقع أنشطة القطاع الخاص في مجال )ي(
 ؛واقع سوق نظم وتكنولوجيا المعلومات في اليمن )ك(
  .واقع االستخدام الشخصي للحاسوب واإلنترنت )ل(

 
 البرنامج الوطني لتقنية المعلومات  -٢

  
 أساسيةت وهياكل   وهو البرنامج الذي تتبناه الوزارة، ويشكل معظمه تجهيز البنية التحتية من اتصاال           

توفير خدمات  إلى  ويهدف البرنامج   . مادية، تلبي احتياجات البالد من برامج وسياسات في حقل المعلوماتية          
متعددة تسعى إلى تنفيذ األعمال واإلجراءات الحكومية عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت             

مل الحكومة، وتقليل كلفة اإلجراءات الحكومية واألعمال       لدمج المعلومات وتكاملها، ومحاولة زيادة كفاءة ع      
البيروقراطية، وفتح قنوات اتصال وتواصل على المستوى المحلي من ناحية والعالم الخارجي من ناحية                 

إلى تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية، لعل من أهمها زيادة مستوى التعلم والتدريب عن بعد، وإيجاد               و ،أخرى
في قطاع المعلوماتية، وتحسين قدرات الحكومة في التخطيط االستراتيجي المبنية على            فرص عمل جديدة    

 العاملين، وتحسين البنية الداخلية لالستثمار لجذب        إنتاجيةالمعلومات، وتبسيط األعمال الحكومية وزيادة       
افة وتحقيق العائد من    االستثمار المحلي واألجنبي، واالستخدام األمثل للموارد البشرية في زيادة القيمة المض           

  .)١( الحكومياألداء
 

من هنا، فقد وضعت الوزارة استراتيجية محددة تقوم بتنفيذها حاليا وتمكنها من الوصول إلى أهدافها،               
م ٢٠٠٢وذلك من خالل مدينة تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات التي تم افتتاحها في منتصف                    

ye.net.yemen.www ، ٢(الوصول إلى األهداف التاليةوالتي تشمل(: 
 

 التعريف بأهمية تقنية المعلومات في حياة الشعوب وتحقيق تطورها؛ )أ(
إبراز أهمية ودور تكاملية توظيف تقنية المعلومات في تعزيز جهود التنمية في مختلف                 )ب(

 المجاالت؛
سين تعاملها مع المواطنين والشركات وتقليص وقت        رفع كفاءة أداء أجهزة الحكومة وتح       )ج(

اإلجراءات والعمليات اإلدارية في الجهاز الحكومي وتخفيض التكلفة لإلجراءات والعمليات           
 اإلدارية؛

فتح قنوات االتصال وتواصل على المستوى المحلي من ناحية والعالم الخارجي من ناحية                )د(
  المجال وصوال إلى المجتمع الرقمي؛أخرى للحاق بالتطورات المتسارعة في هذا

إيجاد البنية األساسية الضرورية لتشجيع قطاع األعمال على االستثمار وتشجيع األفراد               )هـ(
 ومؤسسات الدولة وقطاع األعمال على استخدام تقنية المعلومات واالستفادة من مزاياها؛

                                                      
 وما  ٣٢ ص   ٢٠٠٢ مايو   ١١العدد  االتصاالت والمعلومات،   مدينة تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات، مجلة تكنولوجيا        ) ١(

 .بعدها

كمال الجبري، خطط تطوير تكنولوجيات االتصاالت والمعلومات والرؤية االستراتيجية لقطاع االتصاالت في الجمهورية               )٢(
م، ص ٢٠٠٣ فبراير   ٦ – ٤قدمة غلى مؤتمر غربي آسيا التحضيري للقمة العالمية لمجتمع المعلومات، اإلسكوا، بيروت              اليمنية، ورقة م  

١٦. 



-4- 

 

وتقييم المشاريع والبرامج وخطط    توظيف تقنية المعلومات في تقييم األداء للجهاز الحكومي           )و(
 التنمية االقتصادية واالجتماعية؛

تجسيد قدر كاف من الشفافية لنتائج البرامج والسياسات االقتصادية واالجتماعية والثقافية              )ز(
 والبيئية والتقنية؛

استثمار تقنية المعلومات في تفعيل دور توثيق وتطوير أنشطته من رصد وتجميع ومعالجة               )ح(
زان ونشر كافة الوثائق والمعلومات وإتاحتها لمن يحتاج إليها من باحثين ومتخذي               واخت

 القرار؛
 

 واألولوياتخطط القطاعية ال  -باء
 

كثيرة هي التحديات التي تواجه الجمهورية اليمنية، وبصفة خاصة تلك التحديات التي فرضتها                
ة إلى تغيرات كبيرة في الموازين االقتصادية        فقد أدت العولم  . العولمة منذ بداية القرن الحادي والعشرين      

العالمية وفي المفاهيم واألنظمة واألساليب اإلدارية، وأحدثت تغيراً ملحوظاً في المجاالت الصناعية والتقنية              
 . والمعلوماتية، وذهب عصر االنغالق والحماية التجارية

 
التحوالت في العالقات االقتصادية بين     هذه المتغيرات أدت وستؤدي في المستقبل القريب إلى مجموعة من            

عالمية المنتجات من حيث    : الدول وستفرض مجموعة من التحديات والتحوالت، والتي يأتي في مقدمتها           
الشكل والمواصفات، تخصيص وتقسيم عمل دولي دقيق للمنتج الواحد، سوق عالمي واحد يتعامل فيه نفس                

 قرية تكنولوجية ومعلوماتية واحدة، استقاللية قيمة أسعار صرف         العمالء والموردين، أسعار عالمية للمنتجات،    
  .العمالت عن المؤشرات االقتصادية المرتبطة باإلنتاج والتجارة، وغيرها من التحوالت

 
إن هذه التحوالت تتطلب مواجهة سريعة وحلوال علمية سليمة غير تقليدية، وصارت الحاجة ماسة إلى تبني                 

ة هامة لمواجهة التحديات القائمة حاليا في منظمات األعمال، والتي تتمثل أهمها في             تقنيات المعلومات كوسيل  
 : )٣(ييل ما
 

عدم كفاءة الجهاز اإلداري، وتجهيز منظمات األعمال لتصبح قادرة على التعامل مع النظام               )أ(
 ؛العالمي

ول إلى  ضعف القطاع المصرفي، األمر الذي ال يؤهلها على مواجهة المنافسة والوص              )ب(
األسواق العالمية بوضعها الحالي من حيث مواردها المالية المحدودة وأنظمتها وأساليب              

 ؛ عملها التقليدية
ضعف كفاءة المنظمات الصناعية وعدم كفاءة اإلدارة العلمية بمفهومها المعاصر بسبب               )ج(

 ؛ضعف اإلمكانيات المتاحة لها
استثمار طاقتها الفكرية واإلبداعية وتدريبها      ضعف االهتمام بإدارة الموارد البشرية، و        )د(

شراكها في عملية اإلدارة، واستمرارية الطابع الكالسيكي التقليدي الذي يهتم            إوتطويرها و 
 ؛باألمور الروتينية

ضعف مخرجات التعليم وعدم االهتمام بالبحوث العلمية، وضعف التنسيق بين متطلبات               )هـ(
 ؛ ومخرجات المؤسسات التعليميةالتنمية االقتصادية واالجتماعية 

                                                      
احمد محمد الشـامي، العولمة وتأثيرها على       : لمزيد من التفاصيل حول التحديات التي تواجه الجمهورية اليمنية، أنظر          ) ٣(

 .م٢٠٠١، سبتمبر ١٧خامس، مجلة كلية التجارة واالقتصاد، العدد منظمات األعمال، بحوث المؤتمر العلمي ال
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، وغياب فلسفة إدارة الجودة الشاملة وتطبيقها، وعدم االهتمام         واإلنتاجيةتدني مستوى الجودة     )و(
بالمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، وهي القضايا المطروحة للسوق المحلي في مواجهة            

 .المنافسة الشديدة في ظل اتفاقيات التجارة العالمية الحرة
 

واإلدارة العلمية الحديثة هي    . خالصة القول، أن هناك تحوالت وتحديات، محلية وإقليمية ودولية          
فاإلدارة الناجحة اليوم باتت تستخدم تقنيات االتصاالت والمعلومات         .  الرئيسية لمواجهة كل تلك التحديات     األداة

ن اإلدارة الناجحة بحاجة إلى اإلدارة      إال أ . كعصب أساسي في عملياتها المختلفة، صحيح أن اإلدارة علم وفن         
 االتصاالت والمعلومات، أي أنها     تكعلم، وبحاجة إلى المهارات اإلدارية الفعالة، وبحاجة أخيرا إلى تقنيا          

  .تالف للعلم والفن والمعلومات
 

تعليمية، (من هنا، فقد تزايد االهتمام بإدخال اإلصالحات الهيكلية والمؤسسية في كافة القطاعات                
، وتوظيف منجزات العلم والتكنولوجيا في دفع عجلة التنمية واالرتقاء بالتعليم            )ظيفية، حكومية، بنكية، الخ   و

الجامعي والتخصصي والعالي، وتوسيع أنشطة البحث العلمي، واعتماد األساليب المعلوماتية وقواعد البيانات            
 .  والبرامجفي دراسة المشكالت ورسم السياسات واتخاذ القرارات ووضع الخطط

 
وباإلضافة إلى ما تقدم، فإن مسيرة العمل الديمقراطي وتنامي الوعي في المجتمع اليمني لحقوقه                  

الديمقراطية، قد أّدى إلى تكوين وعي جديد ألهمية البيانات والمعلومات التي تدعم ممارسة حرية الرأي والنقد                
وبالتالي فإن حق الفرد في الحصول على المعلومات        والبحث والدراسة والتقييم لمختلف الظواهر والمتغيرات،       

 . والحقائق ودراستها وتداولها واالستفادة أو اإلفادة منها بات جزءاً مكمال لتلك الحقوق الديموقراطية
 

   األطر القانونية والتنظيمية-ثالثاً
 

واالتصاالت لقد كان من الطبيعي أن يصاحب غياب السياسات الوطنية الخاصة بتقنيات المعلومات              
هذه األطر تعد   . غياب أيضاً في األطر التشريعية والقانونية المنظمة لقطاع المعلومات واالتصاالت الوطنية           

ضرورية لتنظيم تجارة المعلومات وحمايتها والحد من مواجهة حاالت االحتكار واغتصاب الملكية الفكرية              
وهذا ال يتأتى إال من خالل إقرار تشريعات         . دوليومعالجتها بالتدابير الالزمة على المستويين الوطني وال       

واتفاقيات دولية، وبمراجعة القوانين واالتفاقيات القائمة بشأن االتصاالت وحقوق التأليف وبراءات االختراع             
واالستناد إلى معايير يضبطها المشرع وتراعي مصالح كل األفراد على المستوى الوطني، ومصالح كل                 

 .دوليالدول على المستوى ال
 

وإذا كانت هناك بلدان قد شرعت في تعديل القوانين األساسية أو صياغة قوانين جديدة لالتصاالت                 
بهدف تحرير قطاع االتصاالت، فإن هذا الموضوع في اليمن لم يأخذ حقه من االهتمام الكافي إال النزر                    

 االقتصادية التي فرضت عليها     حيث اتجهت الحكومة اليمنية أوالً إلى احتواء التحديات واألزمات         . اليسير
خالل العقد األخير من القرن المنصرم، من خالل تبنيها برنامج لإلصالح االقتصادي، ثم العمل على إجراء                 
التقييم السليم لنتائج هذا البرنامج ومساراته وإنجازاته وتحدياته المستقبلية، والتأكد من قدرة البالد على السير                

رية التجارة الخارجية والدخول في عضوية المنظمة العالمية للتجارة الدولية،           نحو فتح األسواق وإطالق ح    
ونحو ذلك من السياسات التي تأتي استجابة للمعطيات المحلية ولتواكب الواقع االقتصادي العالمي شديد                 

 .التغيير
 

بعض غير أنه يمكن القول أن قطاع االتصاالت والمعلومات في اليمن قد خضع منذ التسعينيات ل                
اإلصالحات التي فرضتها التحوالت العالمية والتوجهات نحو الخصخصة وتحرير االتصاالت والمعلومات،            
ومحاولة إيجاد صياغة جديدة لدور الدولة في الحياة االقتصادية لتنظيم هذا القطاع وإدارته، نحاول إبراز                 

 :أهمها على النحو التالي
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م بشأن القانون األساسي لالتصاالت      ١٩٩١ة   لسن ٣٨صدر قرار جمهوري بالقانون رقم        )أ(
السلكية والالسلكية، يتيح لوزارة المواصالت القيام بتأمين خدمات االتصاالت، والتي تشمل            
إنشاء المحطات الالسلكية واستيراد تجهيزات االتصاالت وتصديرها وتصنيعها وبيعها            

كما .  األمثل للترددات  وتحديد تعرفات االتصاالت وأجورها ورسومها، وتنظيم االستخدام       
يتضمن القانون منح التراخيص ألي شخص طبيعي أو معنوي بتأسيس شبكات لالتصاالت أو             
استعمالها ضمن أراضي الجمهورية اليمنية، والترخيص باستخدام الترددات المخصصة            

 ؛)٤(للجمهورية ومراقبة هذا االستخدام وإدارته
 
 بإنشاء المركز الوطني للمعلومات، وذلك       م١٩٩٥ لعام   ١٥٥صدر قرار جمهوري برقم       )ب(

بهدف وضع القاعدة األساسية آللية العمل المعلوماتي في اليمن، وأنيطت به مهمة جمع                
المعلومات وحفظها وتحليلها وتنظيم تبادلها ووضعها في متناول راسمي السياسة وصانعي            

ن والمستثمرين  القرار، باإلضافة إلى وضعها في خدمة احتياجات الباحثين والدارسي            
 والمهتمين بشكل عام؛ 

 
م على مشروع إنشاء مركز للتوثيق اإلعالمي        ١٩٩٨وافق مجلس الوزراء في أغسطس        )ج(

يهدف إلى إنتاج المواد اإلعالمية وجمع المعلومات الالزمة للعمل اإلعالمي وتوفيرها ألجهزة           
 بشئون اإلعالم؛اإلعالم الوطنية وأجهزة الدولة المختلفة والدارسين والمهتمين 

 
م بشأن إعادة تنظيم وكالة سـبأ لألنباء،        ١٩٩٧ لعام   ٨صدر قرار مجلس الوزراء رقم        )د(

إرسال النشرات العامة المتضمنة لألخبار      : وتمكينها من القيام بعدة أنشطة، من أبرزها        
 وإصدار  المحلية والعربية والدولية تستفيد منها وسائل اإلعالم المسموعة والمرئية والمقروءة،         

 النشرات السياسية واألخبارية والمتخصصة باللغتين العربية واإلنجليزية؛
 

م بشأن الحق الفكري،    ١٩٩٤ لسنة   ١٩أصدرت الحكومة اليمنية قراراً جمهورياً بالقانون رقم         )هـ(
يهدف إلى حماية حق المؤلف والمكتشف والمخترع لضمان حرية الخلق وإنماء وحماية               

وقد اشتمل القانون   . اإلفادة من ثمرات اإلبداع األدبي والعلمي والفني       مصالح المجتمع في    
االختراع واالقتراح اإلبداعي، وحقوق المؤلف،     : على حماية كافة أنواع اإلنتاج الفكري، مثل      

 ؛)٥(والعالمات الصناعية والتجارية، والرسوم والنماذج الصناعية
 
 على صياغة لوائح قانونية تحدد التزامات       عملت وزارة المواصالت في منتصف التسعينيات      )و(

القطاع الخاص وتعهداته بشأن تقديم خدمة االتصاالت الهاتفية بكافة أنواعها إلى الجمهور،             
فحددت طبيعة تقنيات المعلومات    . وذلك من خالل إقامة مراكز لالتصاالت في عموم البالد         
وفي . تعرفة محددة يجري مراقبتها   الالزم استخدامها، ووسائل تقديمها للجمهور، وااللتزام ب      

 الواقع أن هذه المبادرة تعد باكورة سياسات الوزارة نحو تحرير سوق االتصاالت في اليمن؛
 

ومن أهم  . م بتشكيل حكومة يمنية جديدة     ٢٠٠٣ لسنة   ١٠٥صدر القرار الجمهوري رقم       )ز(
وتقنيات خصائص هذا التشكيل تغيير اسم وزارة المواصالت إلى وزارة االتصاالت               

                                                      
 الجمهورية اليمنية، وزارة الشئون القانونية، الجريدة الرسمية، العدد السابع، الجزء السادس،            : لمزيد من التفاصيل، أنظر   ) ٤(

 .م١٩٩١. م، صنعاء١٥/٤/١٩٩١

 ، صنعاء، ٣، الجزء   ٢٠ الشئون القانونية، الجريدة الرسمية، العدد       الجمهورية اليمنية، وزارة  : لمزيد من التفاصيل، أنظر   ) ٥(
 .٥٤ – ١٥م، الصفحات ٣١/١٠/١٩٩٤
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المعلومات، بحيث تنسجم هذه التسمية مع الواقع المعاصر الذي يشهده التطور المتسارع في              
قطاع االتصاالت وتقنيات المعلومات، كما يعد خطوة طيبة على المستوى السياسي نحو               

كما يشكل تحدياً كبيراً لهذه الوزارة      . إعطاء هذا القطاع نصيبه من السياسات واالستراتيجيات      
القيام بدورها المأمول في جانب االتصاالت وتقنيات المعلومات وما يتضمنه من صياغة            في  

السياسات واالستراتيجيات التي تمكن قطاع المعلومات من القيام بهدفه نحو رفع مستوى              
 .المواطن اقتصاديا واجتماعيا

 
كترونية والتجارة  وبالنسبة للخدمات المقدمة عبر تقنيات االتصاالت والمعلومات كالحكومة اإلل           

اإللكترونية، فإنها تتطلب تنسيقاً كبيراً بين الوزارات والمؤسسات الحكومية، وإحداث دفعة نوعية في توحيد               
والواقع القائم حالياً في هذه المؤسسات يتصف باستقاللية تامة لكل جهة           . المعايير وطرق العمل واإلجراءات   

وبالتالي فإن غياب اإلطار     . واعد المعلومات الخاصة بها    في اتخاذ استراتيجيتها الخاصة بشأن نظم وق        
التنظيمي العام الذي يسمح بتقارب هذه األنشطة نحو غاية واحدة يجعل من تكرار المشروعات إنفاق مزيد من              

 .المال والجهد وعدم تعظيم للفائدة المعلوماتية المرجوة
 

لإلشراف الكلي من قبل الحكومة ممثال      ويمكن القول أن قطاع االتصاالت في اليمن ال يزال خاضعا           
، حيث تقوم بتطبيق السياسات المقررة لتطوير        )المواصالت سابقا (بوزارة االتصاالت وتقنيات المعلومات     

ونشر خدمات االتصاالت بمختلف أنواعها وبما يلبي احتياجات ورغبات المستفيدين في جميع عموم البالد،               
غير أنه لم تظهر بعد مجموعة األطر القانونية التي تحكم           . ة والنائية ويشمل ذلك المناطق الحضرية والريفي    

واألهم من ذلك تحديث قانون      . التوقيع اإللكتروني : المداوالت والوثائق اإللكترونية وقانونيتها، مثال ذلك      
 .حالياًم بحيث يشمل قيامها بتنفيذ التطبيقات اإللكترونية التي تقوم بتنفيذها ١٩٩١االتصاالت الصادر عام 

 
أما فيما يتعلق باتصاالت الخلوي، فقد منحت الوزارة ترخيصاً للقطاع الخاص بتوفير هذه الخدمة                

ومن . شركتي  سبأ فون، وسبيستيل    : وقد اقتصر هذا الترخيص في شكل امتياز لشركتين فقط هما         . للجمهور
ياسات واضحة حول ما إذا     م، وال توجد خطط أو س     ٢٠٠٤المتوقع أن ينتهي منح هذا االمتياز في منتصف         

كان هناك اتجاه نحو مزيد من تحرير قطاع االتصاالت، ودخول شركات أخرى في سوق االتصاالت، أم أن                 
كما . النية تتجه ألن تدخل الوزارة ممثلة بالمؤسسة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية في سوق االتصاالت             

صاالت، ويبدو أن الحكومة ستسعى لالحتفاظ به كونه يمثل         ال تتوفر لدينا معلومات حول خصخصة قطاع االت       
 .إيراداً سيادياً يعتد به في تغطية نفقاتها االستثمارية

 
ونستنتج مما تقدم، أن مجموعة األطر القانونية والتنظيمية والتشريعية لقطاع االتصاالت والمعلومات            

توياتها وبنودها، ويأتي في مقدمتها ضرورة      في الجمهورية اليمنية، في حاجة ماسة إلى إعادة للنظر في مح           
إيجاد خطة واضحة لقطاع المعلومات واالتصاالت لتتمكن أجهزة الدولة المختلفة من تعميق استخدام تقنيات               

وبالمثل فيما يتعلق بقانون االتصاالت،     . االتصاالت والمعلومات، ويتمشى مع التطور العالمي لهذه التقنيات        
 النظر في بنوده، وبالذات تلك المتعلقة بتحرير قطاع االتصاالت، ووضوح الشفافية            حيث يتطلب األمر إعادة   

في مجاالته المختلفة، وسبل تشجيع االستثمارات في هذا القطاع، والكيفية التي يمكن لوزارة االتصاالت القيام               
الثابتة ودخوله في   بوظيفتها الرقابية واإلشرافية على هذا القطاع، وفي نفس الوقت العمل كمشغل للشبكة               

منافسة مع القطاع الخاص في تقديم بعض خدمات االتصاالت، واستمرارية القوانين الحكومية والمالية التي               
 .سادت خالل األعوام الماضية دون أي تعديل

 
وأخيراً ضرورة وضع لوائح وأطر قانونية وقواعد للمعامالت اإللكترونية، وغيرها من القواعد التي             

إذ أن استخدام التطبيقات    . ام الوسائط اإللكترونية بطريقة تضمن حقوق جميع األطراف المتعاملة        تسمح باستخد 
المختلفة لتقنيات المعلومات واالتصاالت قد يصاحبه بروز أنماط سلوكية جديدة كظهور تقنيات جديدة في                

ء على األموال عن بعد، أو      ارتكاب الجرائم التقليدية، أو ظهور طائفة من الجرائم المستحدثة، مثل االستيال           
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. والمشرع اليمني لم يستحدث قوانين جديدة لمواجهة مثل هذه الجرائم          . اختراق شبكات المعلومات، وغيرها   
كما إن تطبيق النصوص التقليدية على مثل تلك الجرائم يثير مشاكل عديدة في مقدمتها مسألة اإلثبات، األمر                  

في البحث عن وسائل أخرى مكملة للجزاءات الجنائية لحماية          الذي يتطلب من الجهات القضائية الشروع        
المعلومات وحقوق وملكية األفراد أياً كان نوعها، ويشكل مسئولية آنية على معهد القضاء بتكثيف برامج                 
التدريب والتأهيل في مجال المعلوماتية وتطبيقاتها لرجال القضاء، وبصفة خاصة أعضاء النيابة، وقضاة               

 . المحاكم
 

 لقطاع تقنيات المعلومات واالتصاالتالبنية التحتية   -بعاًرا
 

قطاع تقنيات  تعد البنية التحتية لتقنية االتصاالت والمعلومات الركيزة األساسية إلنشـاء وتطوير             
وتتحدد أبعاد هذه البنية من خالل إيجاد وتطوير شـبكة معلوماتية متكاملة تمكن              . االتصاالت والمعلومات 

بالد من النفاذ واالستفادة من الكم الهائل من المعلومات، والمشاركة الفاعلة مع المجتمع                معظم سكان ال  
إذ أن وجود مجتمع موزع بين فئتين، إحداهما صغيرة تجيد التعامل مع تقنيات                 .   الكبير يالمعلومات

ي سبيل  المعلومات، واألخرى عاجزة عن ذلك يشكل خطورة كبيرة في سعي البالد نحو توظيف مواردها ف               
وبالتالي فإن عملية تحديد طبيعة ونوعية البنية التحتية ينبغي أن يؤخذ في االعتبار              .  بناء مجتمع المعلومات  

الشرائح المختلفة ألفراد المجتمع، ودراسة تطبيقات هذه التقنية يجب أن تكون مناسبة، وتلبي احتياجات                 
 . الغالبية العظمى من السـكان

 
ن تأمين احتياجات اليمن من المعلومات تعتمد على قدرة المجتمع اليمني في             وبناء على ما تقدم، فإ     
 هذه المعلومات، وهذا بطبيعة الحال يتطلب تضافر توليفة من عناصر اإلنتاج، أي توافر بنية تحتية                  إنتاج

إنه وإذا كانت هذه البنية تختلف في طبيعتها وحجمها  باختالف ظروف كل بلد وتوجهاته،  ف                 . للمعلوماتية
بالنسبة للجمهورية اليمنية فإن أهم مكونات البنية التحتية لمجتمع المعلومات يمكن تحديدها في العناصر                 

 :التالية
 

 المكونات المادية  -ألف
 

مكملة، وسواء كانت مدمجة أو     وأو مساعدة     كالحواسيب،  هي تلك األجهزة سواء كانت رئيسية        
والتعامل معها وعرضها بمختلف الوسائل المعروفة، كما تشـمل         مستقلة، والالزمة لتلقي البيانات وخزنها      

 . وسائل تبادل المعلومات والمتمثلة في تقنيات االتصاالت ومستلزمات الشبكات، واألجهزة المكملة والمساعدة
 

لوضع القائم لتقنيات   اومما ال شك فيه أن أعداد الحواسيب المستخدمة يعد من المؤشرات التي توضح              
، حيث ال   تناميةبصورة م استيرادها  وفي اليمن، فإن أجهزة الحواسيب يتزايد       .  واالتصاالت ألي بلد   المعلومات

تزال فكرة إنشاء صناعة تجميعية لمكونات الحواسيب في طور جنيني، ويتجه التفكير إلى إشباع االحتياجات               
يب أو أجهزتها المساعدة    ، أما مقومات صناعة مكونات هذه الحواس      المحلية من خالل التجميع كخطوة أولى     

 . فغير متوفرة في اليمن
 

فهناك على  .  متبانية من الحواسيب ومن ماركات مختلفة       أنواعاًعلى استيراد   اليمن  لك فقد دأبت    لذ
 والتي تشكل الغالبية، وتبلغ نسبتها ما يقرب        IBMتلك المتوافقة مع    :  سبيل المثال ثالثة أنواع من الحواسيب     

وتلك الغير  ، وأجهزة التجميع المستورد من جنوب شرق أسيا،           Compaq و Dell مثل  في المائة  ٩٣من  
 مثل الماكنتوش، والنوع الثالث فهو الحاسوب المحمول ويشكل حجمه            في المائة  ٣المتوافقة ونسبتها حوالي    

 ١٤٠٠٠غير أن إجمالي عدد الحواسيب الشخصية المستخدمة حاليا يقدر بحوالي            . )٦( في المائة  ٤ يحوال
                                                      

 .٤٢المرجع نفسه، ص ) ٦(
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كون ي من السكان، وهذا المعدل يعد ضئيال للغاية وال يرقى بعد ألن             ١٠٠٠ لكل   ٧ر١٨اسوب، أي بمعدل    ح
تعدى ما   مؤشرا لمجتمع المعلومات في اليمن، خاصة إذا علمنا أن نسبة القادرين على استخدام الحاسوب ال               

 .)٧( من السكانفي المائة١ر٦نسبته 
 

 ط االتصاالت الهاتفية  خطو-باء
 

لى المؤسسة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية التابعة لوزارة المواصالت تقديم الخدمات              تتو 
 : التالية

 
 ٦٠٠خطوط االتصاالت الهاتفية الثابتة، والتي تصل الخطوط العاملة حاليا إلى ما يقرب من               )أ(

 ألف خط؛
٢ت تصل إلى     وبسرعا DSL عبر تقنية    Data Comm. Serviceخدمات نقل المعلومات،     )ب(

 ميجابت؛
  كيلو بت؛١٢٨/ كيلو بت٦٤ وبسرعات مختلفة ISDNالخدمة الرقمية المتكاملة  )ج(
تشترك المؤسسة مع شركة البرق والالسلكي في تقديم خدمات االتصاالت الهاتفية الدولية               )د(

  في المائة؛٤٩بنسبة 
 ؛Pagingنظام النداء اآللي  )هـ(
 ؛Audio-text serviceخدمات الصوت  )و(

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

 
 ؛ Analogueم، بأنظمة الهاتف التشابهي ١٩٩٥شركة تيليمن، وقد قامت بتقديمه منفردة منذ  )أ(
 شركة  سـبأ فون؛ )ب(
 .شركة سبيستل )ج(

 
 عام  GSMخدمات الهاتف الرقمي النقال بنظام      وقد تم التعاقد مع الشركتين األخيرتين على إدخال          

م، وقد لمس سوق االتصاالت في اليمن أداء جيدا وأسعارا تقل عن السابق نتيجة للمنافسة بين هذه                   ٢٠٠١
 . ألف خط٢٠٠م بحوالي ٢٠٠٢وقد قدرت عدد الخطوط العاملة حتى نهاية عام .  الشركات

 
اتف الفضائية، وال توجد تقديرات حول الخطوط        تتولى شركة الشركاء المحدودة بتقديم خدمات اله       

 دوالر  ١٤٠٠العاملة في اليمن، وإن كانت تتسم بضآلتها نتيجة الرتفاع تكلفتها التي تصل إلى ما يقرب من                  
 . للمشترك الواحد

 
توفير خدمات الهاتف   ) الو(وباإلضافة إلى ما تقدم، تتولى الشركة اليمنية للهواتف العمومية              

 . جميع عموم البالد باستخدام نظام البطاقات كبديل لنظام العملةللمواطنين في 
 

والجدير بالذكر أن محافظات الجمهورية اليمنية تنتشر فيها مراكز االتصاالت الهاتفية وخدمات               
 مركز، كل مركز يضم     ٥٠٠٠اإلنترنت التي تدار من قبل القطاع الخاص، حيث تقدر أعدادها بما يقرب من              

                                                      
المركز الوطني للمعلومات، عرض ملخص بأهم نتائج مسح الواقع المعلوماتي راهن في الجمهورية اليمنية، صنعاء، سبتمبر                ) ٧(

 .٢٠م، ص ٢٠٠٢
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في المتوسط، وتقوم بتقديم خدمات االتصاالت الهاتفية للجمهور، المحلية والدولية، وكذلك              كبائن هاتفية    ٨
وقد ساعدت فكرة   . خدمات الفاكس، وبيع البطائق الهاتفية المدفوعة مقدما، وتقديم خدمات اإلنترنت             

ة من العاطلين   الالمركزية في تسويق خدمات االتصاالت في المناطق النائية واألرياف، وتوظيف أعدادا كبير           
وهذه التجربة تعد في نظر الباحث من أهم        . في سوق العمل، وتوفير دخوال مستمرة لكثير من األفراد واألسر         

 . السياسات الوطنية التي ساهمت في تخفيف الفقر وفي امتصاص قدر من مشكلة البطالة في سوق العمل
 
ات االتصاالت في عموم البالد وبتكلفة      الحالية للحكومة اليمنية إلى نشر خدم      اإلستراتيجية  ترمي  و
هذه ، إال أن الكثافة الهاتفية من        بتةوبالرغم من التوسع المستمر في توفير الخطوط الهاتفية الثا          . مناسبة

وهذه الكثافة منخفضة جدا إذا ما       . )٨(م٢٠٠٢ فرد في عام     ١٠٠  لكل    ٣-٢الخطوط ال تزال في حدود       
  . فرد١٠٠ لكل ٣٢عالم والبالغة نحو قورنت بمتوسط الكثافة على مستوى ال

 
 كبيراً من قبل    اهتماماوفي حقيقة األمر، فقد شهد قطاع االتصاالت في اليمن خالل العامين الماضيين             

 ألف ٥٠٠حيث توسعت خدمات الهاتف الثابت لتشمل القرى واألرياف تنفيذا لمشروع الـ            . الحكومة اليمنية 
ـ     وأصبح المعروض من   .  اتصاالت لنشر وتوسيع الخدمات الهاتفية      خط ألف ٧٠خط هاتفي جديد ومشروع ال

تخفيض تعرفة الهاتف   :  سياسات تسويقية فعالة مثال ذلك     اتخاذ وتم   ،هذه الخدمة يواجه الطلب المتنامي عليه     
الريفية، كما انخفضت رسوم التركيب للخدمة الهاتفية        في المائة لالتصاالت     ٥٠أيام العطل واإلجازات بنسبة     

 رياال  ١٢ ريال، وتم إقرار تعرفة متساوية للريف والمدينة وتخفيضها من            ١٧٠٠٠ ريال إلى    ٢٢٠٠٠من  
خفضة إذا ما   ن سنتا للساعة الواحدة، وهذه التعرفة تعد م       ٣٠للدقيقة الواحدة إلى ريال واحد أي ما يقرب من          

ذه التعرفة قد شملت جميع     كما إن ه  .  سنتا للساعة الواحدة   ٨٠قورنت ببلدان أخرى والتي تصل إلى حوالي        
 . أنواع االتصاالت الريفية واألنظمة الالسلكية الثابتة، بغرض تشجيع التواصل بين المدن والمناطق الريفية

 
 ريال  ١٣٠٠ إلى ما تقدم، فقد تم تخفيض االشتراكات الشهرية الثابتة لالتصاالت الريفية من               وباإلضافة

وهذه السياسات في مجملها تعد خطوة عملية جادة نحو         . )٩(المائة في   ٤٠ ريال، أي بنسبة تصل إلى       ٨٠٠إلى  
تمكين المواطنين من االستعانة بخدمات الهاتف وبما يتمشى مع دخولهم، كما تعد خطوة كبيرة نحو إيجاد                  

 .أرضية قوية لمجتمع المعلومات
 

 خدمة اإلنترنت  -جيم
 

 من القرن المنصرم، من قبل مزود وحيد        تم تدشين خدمة اإلنترنت في اليمن في منتصف التسعينيات         
 منظومة  ٣٠ مقهى مقابل    ٥٠م حوالي   ٢٠٠٠وقد بلغت عدد مقاهي اإلنترنت عام        ). تيليمن(لهذه الخدمة   

هذه أرقام متواضعة مقارنة بما هو قائم حاليا في البلدان          ، و )١٠( مشترك ألف ٧٠٠٠مضيف إنترنت، وحوالي    
 .األخرى لمنظمة اإلسكوا

 
 فقد أصبحت المؤسسة العامة لالتصاالت مزودة أخرى لخدمة اإلنترنت إلى جانب              ونتيجة لذلك، 

م بالموافقة على منح تراخيص لمزودي      ٢٠٠٠لسنة  ) ١٦(شركة تيلمين، كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم         
 وبالفعل تم تجهيز البوابة اليمنية     .  في نشر هذه الخدمة على مستوى اليمن        اإلسهامخدمة اإلنترنت بغية    

 Internet والتي من خاللها يتم ربط مزودي خدمة اإلنترنت إلى شبكة اإلنترنت العالمية               Gatewayلإلنترنت  

                                                      
 .٣٤م، ص ٢٠٠٢يمنية، وزارة المواصالت، مجلة تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات، العدد الثامن، فبراير الجمهورية ال )٨(

 .٤٦م، ص ٢٠٠٢، يونيو ١٢مجلة تكنولوجيا المعلومات، مرجع سابق، العدد ) ٩(

، إصدارات مجلة   م٢٠٠٥-٢٠٠١الجمهورية اليمنية، وزارة التخطيط والتنمية، ملخص مشروع الخطة الخمسية الثانية            ) ١٠(
 . ٤٢، ص الوعي الضريبي، صنعاء
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Backbone.        صنعاء، عدن، تعز، الحديدة، المكال، وتشمل ما       :  وتم تركيب التجهيزات في خمس مدن رئيسية
 ألف ٣٠ تخدم ما يقرب من        بحيث تعمل على توفير سعة أولية        Point of Presence موقعا   ١٢يقرب من   

، وبسرعات  Leased Line أو من خالل تأجير الخطوط         Dial Upمستخدم، ويتم تقديم الخدمة إما بطريقة        
 : )١١(ويمكن تلخيص مميزات البوابة اليمنية لإلنترنت في النقاط التالية. MB/s 2 إلى 64KBsتتراوح بين 

 
 من مخرجين مختلفين وبوسائل     Internet Backboneالخروج إلى شبكة المعلومات العالمية        )أ(

 ؛مختلفة عبر األقمار الصناعية أو عبر كابالت األلياف الضوئية
 ؛ مستخدمألف ٨٠ مستخدم قابلة للتوسع إلى ألف ٣٠توفير سعة لعدد  )ب(
 مزود خدمة موزعين في عموم مناطق       ١٦توفير إمكانية الربط بمرونة عالية لعدد أكثر من          )ج(

 ؛اليمن
 ؛ Data Network من خالل شبكة المعلومات ISPالوصول إلى مزودي خدمة اإلنترنت  )د(
 ؛ ميجابايت١٠٠توفير إمكانية الربط للقنوات الدولية ألكثر من  )هـ(
 ؛توفير حماية كاملة للشبكة من االختراقات من خالل تركيب تجهيزات خاصة بذلك )و(
 .ير مسموح الدخول إليهاعمل ترشيح ومنع الدخول إلى المواقع الغ )ز(

 
.  شخص ١٠٠٠٠ لكل   ٨ر٩وتشير الدراسات إلى أن معدل استخدام اإلنترنت في اليمن يبلغ حوالي              

م، فبالنسبة  ٢٠٠٠وتبرز محدودية هذه الخدمة من خالل مقارنتها بما هو قائم لدى بعض البلدان العربية عام                
 شركة في   ٢٥ شركة، و  ٣٤ يقرب من    لمقدمي الخدمة نجد أن عدد مقدميها في مصر وصل إلى ما             

 في مصر،   ٩٣أما معدل االستخدام فيبلغ حوالي      .  شركات في األردن   ٦ شركة في لبنان، و    ١٦عودية، و ـالس
.  في السودان  ١٧ في فلسطين، وحوالي     ١٨١ان، وحوالي   ن في لب  ٨٥٨ في األردن، وحوالي     ٤١٢وحوالي  

نترنت قاطبة، وأن استمرار معدل االستخدام على هذا         وهكذا نجد أن اليمن تعد من أقل الدول استخداما لإل          
 بخطورة الموقف مستقبال وعدم تمكنها من التواصل مع العالم الخارجي، ناهيك عن               ينبئالنحو مستقبال   

 .)١٢(استحالة وجود مجتمع للمعلومات في اليمن
 

السلكية ونتيجة لذلك، فقد دشنت الحكومة اليمنية ممثلة بالمؤسسة العامة لالتصاالت                  
مساهمة منها في التغلب على     )  YemenNetيمن نت   ( م خدمــة اإلنترنت    ٢٠٠٢ أبريلوالالسلكية في   

المعضالت السالف ذكرها، وتلبية احتياجات المجتمع واالرتقاء بمستوى الخدمة وضمان وصولها إلى معظم              
ترنت بتكاليف شهرية ثابتة أيا     المواطنين في عموم محافظات الجمهورية اليمنية، واالشتراك في خدمة اإلن          

كانت مدة االستخدام اليومي، علما أن المشترك ال يزال يقوم بدفع فاتورة خدمة الهاتف المحلي المرتبط بشبكة                 
 إلى  وباإلضافة. اإلنترنت في الوقت الذي تقدم هذه الخدمة للمشترك مجانا كما هو الحال في مصر مثال                

ت، فقد اهتمت المؤسسة بتنظيم ورش عمل وحلقات تدريبية مثل            الخدمات التي تقدمها مؤسسة االتصاال     
 .تصميم مواقع اإلنترنت، ومناقشة الوسائل واألساليب العملية حول كيفية جمع البيانات والمعلومات

                                                      
 ٢٠٠١ر  ، ديسمب ٦، مجلة تكنولوجيا المعلومات، العدد      لإلنترنتالبوابة اليمنية   مجلة تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات،     ) ١١(

 .١٤ص 

 حالة  –ر  حسن أحمد شـرف الدين، تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات ودورها في التوظيف والتخفيف من الفق                )١٢(
 .٢٤م، ص ٢٠٠٢، المركز اليمني للدراسات االستراتيجية، ديسمبر ٩الجمهورية اليمنية، مجلة شئون العصر، العدد 
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   بناء القدرات في تقنيات االتصاالت والمعلومات-خامساً
 

اد بنية تحتية متطورة لقطاع االتصاالت      بالرغم من اهتمام الحكومة اليمنية مؤخراً وسعيها نحو إيج         
والمعلومات، إال أن هذه الجهود ال تكفي وحدها لتأسيس وتطوير القدرات لهذا القطاع، إذ يتطلب األمر توليفة                 
من الجهود تنطلق ليس من جانب الحكومة فقط، وإنما مبادرات من القطاع الخاص والمجتمع المدني                   

 من هنا، فإن بناء القدرات في تقنيات المعلومات واالتصاالت تأخذ             .والمنظمات الغير حكومية، وغيرها   
 :برامج ومبادرات متفرقة مستقلة عن األخرى، غير محكومة بسياسة أو استراتيجية محددة، من أهمها ما يلي

 
حيث تهتم بتطوير البنية التحتية في مجال االتصاالت، وتوسيع         :  المؤسسة العامة لالتصاالت   )أ(

ار اإلنترنت وتطبيقاتها، ونشر الوعي المعلوماتي وتفعيل وترشيد استخدام تقنيات المعلومات لدى             نطاق انتش 
 الوزارات والمؤسسات واألفراد؛

 
يعمل حاليا على إرساء قاعدة معلوماتية، والسعي نحو إيجاد          :  المركز الوطني للمعلومات   )ب(

ليا على تقييم واقع المعلوماتية وتقييمه تقييما        قطاع معلوماتي متكامل على المستوى الوطني، كما يعمل حا         
 علميا بغية االنتقال إلى بناء سياسات وطنية وصياغة استراتيجيات تفصيلية في المجال المعلوماتي؛

 
 في  ٨٥و  ح والمتمثلة بشبكة حديثة من األلياف الضوئية تغطي ن         :شبكة تراسل المعطيات   )ج(

ا ببعض، وتعمل على تبادل المعطيات، وتبادل البيانات والملفات           من البالد وتربط المحافظات بعضه     المائة
 ؛بسرعات عالية، وذلك بغرض تفعيل الرقابة المركزية والتخلص من األعمال البيروقراطية

 
 توفير قاعات مجهزة بالحواسيب وشاشات العرض، وتمل على إتاحة خدمات           :نادي لإلنترنت  )د(

ت الجامعات والمدارس وموظفي القطاع الحكومي وغيرهم من          اإلنترنت بأسعار رمزية لطالب وطالبا     
 ، وذلك على صعيد نشر الوعي التكنولوجي للمعلوماتية؛الباحثين والمهتمين

 
 والذي يتولى تأهيل وتدريب الكوادر الفنية في مختلف تقنيات             :المعهد العام لالتصاالت   )هـ(

واسعة في مجال التدريب، كما يرتبط المعهد        االتصاالت والمعلومات ويقوم بالتدريس كادر ذو خبرات          
وتجرى فيه الندوات والمحاضرات    . بعالقات تعاون مع كبريات المعاهد الخارجية والشركات المتخصصة        

واللقاءات بين موظفي الحكومة والقطاعين العام والخاص ذوي االختصاص في حقل المعلوماتية، بحيث يمكن              
عا صغيراً، يتطلع مرتادوه إلى تكرار التجربة كل في موقعه وفي محيط            القول أن هذا المعهد بات يشكل مجتم      

 ؛عمله سعيا إلى بناء مجتمع المعلومات الكبير
 
والذي يعمل على بلورة األفكار الخالقة وتحويلها إلى مشاريع إنتاج           : مركز تنمية المبدعين   )و(

يل الذاتي من خالل تنمية مواهبهم       وصناعة التكنولوجيا الرقمية ودعم المبدعين ومساعدتهم على التشغ         
 ؛  ورعاية ابتكاراتهم في مجال االتصاالت وتقنيات البرامجإبداعاتهموتطوير 

 
م، وتعنى  ٢٠٠١ وهي مجلة متخصصة تصدر شهريا منذ يوليو         :مجلة تكنولوجيا االتصاالت   )ز(

ن والباحثين والطالب   بشئون االتصاالت والمعلومات، ونشر الوعي الثقافي والمعرفي في أوساط المهتمي           
والمواطنين والتعريف بتقنيات االتصاالت والمعلومات ومواكبة التغيرات والتطورات في عالم تقنية                

 سنتا،  ٦٠المعلومات، وعرض وتشجيع الدراسات واألبحاث العلمية وتقديمها بسعر مناسب، ما يعادل نحو              
ار المجالت األخرى الصادرة في بعض الدول       علها في متناول الجميع خاصة إذا قورنت بأسع       جاألمر الذي ي  

 ؛ دوالرات٥العربية والتي تبلغ أسعار بعضها ما يقرب من 
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والتي تسعى إلى تلبية احتياجات الباحثين من المعرفة والمعلومة            : المكتبة اإللكترونية  )ح(
سرعة في إيجاد   وتصنيفها وتبويبها وتقسمنها بأسلوب يوفر السهولة في االستخدام والتصفح والتنوع وال             

 ؛ المعلومة المطلوبة
 

 ويهدف إلى إنشاء نظام معلومات إلكتروني وسيط بين المواطن              :الريال اإللكتروني  )ط(
والمؤسسات الخدمية والتجارية يسمح للمواطن باقتناء عملة افتراضية تسمى الريال اإللكترونية، أي كروت              

أرقاما سرية يتمكن المواطن بواسطتها من تسديد فواتيره        مدفوعة مسبقا يتولى البريد طباعتها وبيعها وتحمل        
وقد أمست هذه الخدمة منذ أغسطس       . والتزاماته للجهات المستحقة التي لها ارتباط مباشر مع الشــبكة         

هذه . ، تتميز بسهولة االستعمال وبدرجة عالية من األمان       e-rialم وسيلة دفع إلكترونية عبر اإلنترنت       ٢٠٠٢
 التحويالت المالية   إجراء إمكانيةتخدميها من تسديد فواتير الهاتف، والكهرباء والمياه مع          ـالخدمة تمكن مس  

وعلى شبكة اإلنترنت يوجد موقع الريال       . وابع البريدية التي تصدرها الهيئة العامة للبريد       ـوشراء الط 
 تسديد بعض الفواتير    ، حيث يتيح فرصة تنشيط حساب المشترك أو تغذيته أو         www.e-rial.post.yeاإللكتروني  

   ؛للخدمات السالف ذكرها
 

إلى أن  مسح الواقع المعلوماتي الراهن في اليمن        شـير بيانات   ت: تنمية القوى البشـرية   )ي(
يعمل  . عامل ٤٠٠٠ لدى الجهات التي شملها المسح يبلغ حوالي         ةالكوادر العاملة في مجال المعلوماتي    مجموع  

 كمبرمجين،   في المائة  ٨مشغلي حاسوب ومدخلي بيانات، وحوالي      ك ءؤال من ه   في المائة  ٦٨ما يقرب من    
 يتوزعون بنسب    في المائة  ١٨ في مجال تركيب الشبكات واالتصاالت، والبقية وقدرها          في المائة  ٦وحوالي  

  في المائة  ٤، وتحليل المعلومات     في المائة  ٥، والصيانة    في المائة  ٣متباينة في وظائف تحليل النظم       
العاملين في مجال المعلوماتية،    ونوعية  حجم  في  تباين  المدى  هذه البيانات توضح    . )١٣( في المائة  ٥ والمكتبات

جمالي القوة البشرية العاملة والذي يصل إلى ما        في إ فضال عن تدني هذا العدد تدنيا كبيرا مقارنة بالعدد الكلي           
هات التي شملها المسح ال توجد       من الج   في المائة  ٢١ن ما يقرب من     إ، بل   )١٤(لف عامل أ ٩٠٠يقرب من   

ونستنتج من ذلك أن هناك قطاعات عديدة لم تنل جانب المعلوماتية فيها االهتمام                . لديها وحدة معلومات  
 ؛الكافي، وتتطلب وضع سياسات عاجلة في مجال تدريب وتأهيل الموارد البشرية

 
ر الحكومية في مراحلها    بناء على المسح الخاص بالعينة للمدارس الحكومية وغي        : المدارس )ك(
 في المائة من إجمالي العينة الممسوحة توجد بها         ٤٤، تشير البيانات إلى أن نسبة       )األساسية، الثانوية (المختلفة  

وهذه نسب ضعيفة   .  في المائة من المدارس الحكومية توجد فيها حواسيب         ٢٦أجهزة حواسيب، وأن نسبة     
وبما أن  . )١٥( من مدارس القطاع الخاص توجد بها حواسيب        . في المائة  ٩٢جداً، في حين أن نسبة قدرها        

غالبية التالميذ في اليمن يدرسون في مدارس حكومية، فإن الوضع الحالي الستخدام تقنيات المعلومات في                 
المدارس الحكومية ينبئ بخطورة الموقف في المستقبل، وال يشكل أساساً يعتد به للبناء المستقبلي لقدرات                 

 لمعلومات؛قطاع تقنيات ا
 
أما من حيث أعداد المؤهلين تأهيال علميا في مجال تقنيات المعلومات، فقد            :  التأهيل العلمي  )ل(

 ١٥٩٤( متخصصا، معظم هؤالء هم من حملة البكالوريوس والدبلوم المتوسط            ١٩٨١قدر عددهم بحوالي    
 إن هذا يدل على     .عالي واألدنى ، والباقي من حملة الدبلوم ال     )١١(، والدكتوراه   )٦٩(، والماجستير   )متخصص

                                                      
الجمهورية اليمنية، رئاسة الجمهورية، المركز الوطني للمعلومات، مشروع االستراتيجية الوطنية للمعلومات، القسم األول             ) ١٣(

 .١٥م، ص ٢٠٠١ن، صنعاء، سبتمبر تقييم الواقع المعلوماتي الراه

، ص  ٢٠٠١الجمهورية اليمنية، وزارة التخطيط والتنمية، الجهاز المركزي لإلحصاء، كتاب اإلحصاء السـنوي، صنعاء             ) ١٤(
٢٢٥. 

 . وما بعدها٩٨المركز الوطني للمعلومات، مرجع سابق، ص ) ١٥(
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أن عملية اكتساب المهارات والخبرات في مجال تقنيات المعلومات ال تزال في بداية الطريق، وتشير إلى                  
 الذي سيعهد إليه في القيام بدوره المأمول في التعامل بتقنيات            يالحاجة الماسة إلى توفير الكادر المعلومات     

دى جهات االختصاص التي تضطلع بنشر العلم والمعرفة والتأهيل والتدريب          المعلوماتية، ويشكل تحديا كبيرا ل    
وإذا كان حجم المتخصصين من حملة شهادات الدكتوراه يتسم بالندرة، فإن            .  )١٦( المعلومات مجتمعإليجاد  

إعادة تأهيل المدرسين، وقلة المبتعثين لنيل شهادات عليا متخصصة، والنقص الشديد في الحصول على دعم                
واصل ألعضاء هيئة التدريس من وسائل تقنيات المعلومات، لم تأخذ موقعها الطبيعي في اهتمامات                  مت

الحكومة كعامل في بناء القدرات المؤسسية لقطاع تقنية االتصاالت والمعلومات، ويزيد من تدني تأهيل القدرة               
نفاق االستثماري الحكومي على التعليم     البنائية لتقنيات االمعلومات االتجاه السائد حالياً نحو تقليص مستوى اإل         

الجامعي كقيمة حقيقية، وعدم وجود خطة للحفاظ على كوادر الجامعات من الهجرة والعمل في الخارج حيث                
 يحظى بمستوى عيش كريم؛

 
 جامعة، منها سبع جامعات حكومية، واألخرى       ١٥توجد في الجمهورية اليمنية     : التعليم العالي  )م(

ن تعدد هذه الجامعات إال أن عدد محدود من هذه الجامعات تتركز فيها تخصصات تقنيات                وبالرغم م . أهلية
. االتصاالت والمعلومات، وقد ال تشكل اهتماما ملحوظاً لدى مسئوليها في التفاعل مع احتياجات سوق العمل               

عرق جامعـة في   م لم تتمكن كليتي الهندسة والعلوم بجامعة صنعاء، وهي أ         ٢٠٠١يكفي أن نعلم أنه حتى عام       
ويمكن القول أن وضع    .  )١٧(اليمن، من دعم سوق العمل بخريجي تخصصات تقنيات االتصاالت والمعلومات         

تقنيات المعلومات واالتصاالت في الجامعات اليمنية، وبصفة خاصة الجامعات الحكومية، متدنياً للغاية، حيث             
اء هيئة التدريس حول تقنيات المعلومات، وال        ينعدم النظام اإلداري والمالي المحوسب، وتنعدم خبرة أعض        

أما مكتبات هذه الجامعات فلم     . يوجد تشجيع لهؤالء األعضاء بوضع مناهجهم الدراسية على شبكة اإلنترنت         
تشهد بعد الفوائد الجّمة التي تساهم به تقنيات المعلومات في إعداد وتطوير األبحاث والدراسات، وفي تسهيل                

وقد بادرت القيادة السياسية مؤخراً بدعم أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء بعدد            . فينالعمل المكتبي للموظ  
 جهاز حاسوب، وال يزال هذا المشروع قيد اإلعداد والتنفيذ، حيث سيعمل على إحداث نقلة نوعية في                 ١٠٠٠

 أساليب العمل األكاديمي لدى أعضاء هيئة التدريس؛
 

عدم : هج الدراسية في التعليم الجامعي من عدة قصور، أهمها        تعاني المنا : المناهج الدراسية  )ن(
مواكبتها لما يحتاجه الطالب من مهارات فرضتها طبيعة التطورات المعاصرة، وندرة التطبيقات العملية                
لتقنيات المعلومات بسبب غياب التجهيزات، وضآلة الدخل الفردي لألستاذ الجامعي الذي انعكس سلباً على                

 من  – من دون شك     –هذه العوامل مجتمعة تشـكل آليات سلبية تحد        . )١٨(ءته ومكانته العلمية  إنتاجيته وكفا 
 بناء قدرات قطاع تقنيات االتصاالت والمعلومات؛

 
يمكن القول أن المعاهد الخاصة التي يديرها األفراد، وبعض شركات            : المعاهد الخاصة  )س(

العمل باحتياجاته من التخصصات المختلفة في تقنيات       تقنيات المعلومات تساهم مساهمة فعالة في دعم سوق         
 عدد كبير من الشركات الخاصة التي تقوم بعملية          ٢حيث يالحظ من الملحق رقم      . االتصاالت والمعلومات 

ومن المتوقع أن يساهم القطاع     . تدريب وتأهيل الشباب اليمني في مجال البرمجة والشبكات والصيانة، وغيرها         
والجدير بالذكر أن الحكومة اليمنية حاولت      .  تدريب المهني وفي تنمية الموارد البشرية     األهلي في تطوير ال   

إدخال التعليم التقني والمهني، ويحتل هذا النوع من التعليم اهتماما خاصاً من القيادة السياسية، غير أنه خالل                 
ي الخيار الوحيد لمعظم خريجي     السنوات الماضية لم يعط التعليم التقني حقه من االهتمام وكانت الجامعات ه           

                                                      
 . وما بعدها٧٨المركز الوطني للمعلومات، مرجع سابق، ص ) ١٦(

 . ٨١ ٨٠م، الصفحات ٢٠٠٠/٢٠٠١الجمهورية اليمنية، جامعة صنعاء، اإلحصاء السنوي لعام ) ١٧(

 .م٢٠٠١م، ص ٢٠٠٢م، المركز اليمني للدراسات االستراتيجية، صنعاء، ٢٠٠١التقرير االستراتيجي اليمني ) ١٨(
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الثانوية، واألهم من ذلك أن نصيب تقنيات االتصاالت والمعلومات لم يأخذ موقعه في سياسة التعليم الفني                  
 والتقني؛

 
سعت الحكومة اليمنية منذ التسعينيات إلى إدخال نموذج كليات المجتمع إلى           : التعليم المجتمعي  )ع(

وذلك بهدف خدمة المجتمعات المحلية من خالل توفير برامج شاملة ومتنوعة            نظام التعليم العالي في اليمن،      
للتأهيل التخصصي الموجه لممارسة المهن والمهارات التي يتطلبها سوق العمل المحلي أو اإلعداد لمواصلة               

ومن بين  . م إنشاء كلية المجتمع في كل من صنعاء وعدن         ١٩٩٨التعليم الجامعي، لذلك فقد تم في عام         
هداف الرئيسية إلنشاء كليات المجتمع ضعف االرتباط بين مخرجات الجامعات من جهة واحتياجات سوق              األ

العمل ومتطلبات التنمية من جهة أخرى، وكذلك انخفاض نسبة التأهيل العلمي والتقني في الجامعات حيث أن                
 ؛ )١٩(ية في المائة من خريجي الجامعات هم من خريجي كليات العلوم اإلنسان٩٠أكثر من 
 

ونظراً لحداثة تطبيق هذا النوع من التعليم في اليمن، فمن المتوقع أن نشهد خريجي كليات المجتمع                 
في مجال تقنيات االتصاالت والمعلومات خالل األعوام القادمة، غير أن الشواهد تشير إلى أن مخرجات هذا                

 . ت األهلية والمعاهد الخاصةالنوع من التعليم لن تكون له صفة تميزه عن مخرجات بقية الجامعا
 

أضف إلى ذلك أن عدد الموفدين من قبل كليات المجتمع إلى الواليات المتحدة األمريكية للتأهيل في                 
 موفداً قد قرروا عدم العودة إلى        ٣٤ موفداً من مجموع     ٣٠مجال التدريب التقني وعددهم ما يقرب من         

لمتوقع الحصول عليه عند عودتهم، وتفضيلهم البقاء في        ويمكن أن يعزى ذلك إلى ضآلة الدخل ا       . )٢٠(بالدهم
 .  الواليات المتحدة

 
حيث . وباإلضافة إلى ما تقدم، فإن لنوادي اإلنترنت دور يعتد به في نشر ثقافة اإلنترنت واستخدامها              

وراً تشير التقديرات إلى وجود العشرات من هذه األندية التي تتركز أساساً في عواصم المحافظات، وتلعب د                
وتقدر تكلفة استخدام اإلنترنت    . كبيراً كمصدر للمعلومات نتيجة لصعوبة اقتناء األفراد لتقنيات المعلومات         

بواقع دوالر واحد تقريبا في الساعة، وهذه التعرفة تعد مكلفة نسبياً في اليمن حيث متوسط نصيب الفرد من                   
ددين إلى هذه األندية هم من فئة الطالب في           دوالر سنوياً، خاصة إذا علمنا أن غالبية المتر         ٣٦٠الدخل  

 .الجامعات
 

تعتبر الدراسات واألبحاث وسيلة هامة من وسائل بناء القدرات في            : الدراسات والبحوث  )ف(
قطاع تقنيات المعلومات واالتصاالت، بل إنها الوسيلة المثلى لالختراعات واالبتكارات في هذا المجال،                

غير أن الدراسات   . يقها لتنشيط الطلب على السلع والخدمات في األسواق        ومحاولة اكتساب المعرفة وتطب   
واألبحاث في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت لم تأخذ حقها من االهتمام ويندر إعدادها، ماعدا تلك                   

 المشروعات البحثية التي تعطى لطالب الجامعة كما هو الحال في كليتي العلوم والهندسة؛
لجهة الرئيسية التي يفترض قيامها بإعداد هذه األبحاث، غير أن االتجاه السائد حالياً             وتعتبر الحكومة ا  

وال تستطيع المؤسسة التعليمية تمويل نفقات هذه األبحاث         . هو تقليص أوجه اإلنفاق الحكومي بشكل عام       
تزال هي  بصورة مستقلة بمعزل عن اإلشراف الحكومي، فالروتين الحكومي والبيروقراطية اإلدارية ال               

السائدة في العمل اإلداري، وبالتالي فإن وضع الدراسات واألبحاث الحالي ال يشكل منطلقا إلى بناء القدرات                 
 في قطاع تقنيات المعلومات واالتصاالت؛

                                                      
لى لكليات المجتمع، نظام كلية المجتمع اليمنية،        الجمهورية اليمنية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المجلس األع         ) ١٩(

 . وما بعدها١٢، الصفحات .م٢٠٠٢صنعاء، مارس 

 ٩– ٦هارولد ماتيسون، تقييم مشروع كليات المجتمع، ورقة مقدمة إلى ورشة تقييم نهاية فترة المشروع، صنعاء                   /د) ٢٠(
 . ٥م، ص ٢٠٠٣مارس، 
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ومما هو جدير بالذكر أن وزارة االتصاالت وتقنيات المعلومات، وهي الجهة التي عهد بها في بناء                 
علومات واالتصاالت، ينعدم فيها النشاط البحثي، وإعداد الدراسات التسويقية،            وتطوير قطاع تقنيات الم    

أما الدراسات االقتصادية فهي غائبة تماماً، ويندر أن يتواجد الباحثين والمتخصصين في علم               . واإلنتاجية
 . االقتصاد

 
حثية والتأهيلية،  ونستنتج مما تقدم، أن هناك جملة من المعوقات تعترض سير العملية التعليمية والب             

ويمكن القول  . وغيرها من العوامل التي يفترض أن تساهم في بناء قدرات قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت             
أن المؤسسات التعليمية في اليمن تشترك جميعها في نوع وطبيعة المعوقات التي تواجه العملية التعليمية في                 

نتيجة التي توصل إليها مسح تقييم الواقع المعلوماتي عام          مجال تقنيات المعلومات واالتصاالت، وهي أن ال      
 .١م حسب ما هو موضح في الشكل ٢٠٠٢

 
   معوقات العملية التعليمية في مجال المعلومات-١الشكل 

 
 

 

 في المائة، يليها ضعف     ٣٠ويالحظ من الشكل، أن شحة اإلمكانيات تأتي في مقدمة هذه المعوقات             
.  في المائة، ثم ندرة الكوادر، فتعدد جهات اإلشراف         ٢٩ي مجال المعلوماتية    الخطط والسياسات المتبعة ف   

وبالتالي، فإن استمرار هذه الظروف على ما هي عليه خالل السنوات القادمة، فإن مسألة بناء قدرات قطاع                  
 .تقنيات المعلومات واالتصاالت يصبح بعيداً عن الواقع والطموح

 
 صاالت والمعلومات  بناء قطاع تقنيات االت-سادساً

 
تعد مسألة بناء قطاع تقنيات االتصاالت والمعلومات في اليمن من المواضيع الملحة لدعم اقتصاديات               

ثمن المعرفة  وتبرز أهمية تنمية هذا القطاع وتطوير قدراته من حقيقة هامة مفادها أن               . الجمهورية اليمنية 
األولية، وتصاعدت األهمية النسبية للمعرفة ودورها      في مقابل انخفاض أسعار المواد      ة قد تصاعد    والمعلوم

 في  ةمستثمرفي خلق القيمة، ولذلك تجول شركات البرمجة العالمية لتقتنص العقول النيرة المفكرة الغير                 
  . في صنع المعلومات والمعرفةاوتستثمرهللثروة إنتاجها فيد من تبالدها لتس

 
 المعرفة فحسب، بل    إنتاجنسبي ليس في    غياب  لعربية، من   والجمهورية اليمنية تعاني، كسائر البلدان ا     

 -ذلك أن مالمح الوضع الراهن لالقتصاد اليمني تتسم في سيطرة قطاع النفط             . أيضاوفي مضمار اكتسابها    
، كما  اإلجمالي واحتالل أهمية نسبية كبيرة في مكونات الناتج المحلي          -القابل للنضوب والتذبذب في األسعار      

 في القدرات اإلنتاجية وتآكل المزايا النسبية للعمالة، ووجود موارد غير مستقرة كالسياحة               ضبانخفايتسم  
وتصدير العمالة، ويشكو من التضخم، واالختالل الهيكلي في الصادرات والواردات، واإلنتاج واالستهالك              

تنموية وكعنصر من   المعلومات كأداة   لبناء قطاع   األمر الذي يجعل اليمن تسعى      . وعجز الميزان التجاري  
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 المجتمع، ويوفر التحاما عضويا بين مواقع اإلنتاج ومؤسسات البحث          إنتاجيةعناصر اإلنتاج يساهم في رفع      
قطاع تقنيات المعلومات واالتصاالت، الذي يرتكز      العلمي، ويسهم في خلق مورد اقتصادي جديد، أال وهو           

 .أساساً على صناعتي البرمجيات واإللكترونيات
 

 صناعة البرمجيات  -ألف
 

ومن أهم محددات قطاع تقنيات االتصاالت والمعلومات، هو صناعة البرمجيات محلياً، ذلك أن                
السوق المحلية اليمنية تتطلب برامج باللغة العربية، وتعتمد على دروات مستندية معينة تختلف عن البرامج                

على منافسة التطبيقات الجاهزة، خاصة     غير أن هذه الصناعة تتميز بصغر حجمها، وعدم قدرتها           . الجاهزة
ستخدم نوعية نمطية من التطبيقات، تخدم مستويات       إذا علمنا أن معظم المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ت        

 :ييل مختلفة ذو طبيعة محددة، من أهمها ما
 

  ؛Payroll Systemتطبيقات األجور والمرتبات  )أ(
 ؛Accounting Applicationsتطبيقات الحسابات  )ب(
 ؛Inventory Control Applicationsمراقبة المخزون  )ج(
 ؛Protection & Securityبرامج الحماية والصيانة  )د(
 ؛Graphics الرسوماتبرامج  )هـ(
 ؛Statistical Packagesبرامج اإلحصـاء  )و(
 ؛Publishingبرامج النشر المكتبي  )ز(
 . GISبرامج الخرائط  )ح(

 
 من الخارج، في حين لم تتمكن       استيرادهاالتنوع، إال أن معظم هذه التطبيقات يجري        وبالرغم من هذا    

التطبيقات المصنعة محليا من اكتسابها ثقة المتعاملين معها، نتيجة لقصورها في مد اإلدارة المعنية                   
 عدم تمكن    إلى باإلضافة، والبيانات التاريخية، وطريقة تكاملها مع بقية البرامج التطبيقية،            باإلحصاءات

 . العاملين من استيعابها كلية وقلة التعامل معها لسبب أو آلخر
 

ويمكن القول أن الطلب على البرمجيات في السوق اليمنية يفوق بكثير حجم الطلب على مثل تلك                  
وال تزال السوق اليمنية تنتظر إحداث نقلة نوعية في توفير برمجيات معينة، مثال ذلك               . البرمجيات الجاهزة 

م تعليم اللغة العربية، وبرامج الترجمة اآللية من العربية وإليها، تعرف الكالم آلياً، وتركيبه آليا، وتمييز                  نظ
 ألغراض تحويل المكتبات التقليدية إلى مكتبات إلكترونية ووضعها على شبكة           OCRالحروف العربية بصريا    

 .اإلنترنت
 

   صناعة اإللكترونيات-باء
 

 إقامة قطاع تقنيات االتصاالت والمعلومات، فهو تشجيع وتطوير الصناعة            أما المحدد الثاني نحو   
اإللكترونية لما لها من أهمية استراتيجية في إيجاد مصادر إيراديه جديدة، وخلق فرص عمل جديدة، وأساس                
ترتكز عليه البلدان في توجهها نحو مجتمع المعرفة، وتعمل على إيجاد عالقات تبادلية مع القطاعات                   

وتعتبر الجمهورية اليمنية مستهلكا كبيراً لمنتجات الصناعات اإللكترونية، وهناك طلب           . قتصادية األخرى اال
مستمر ومتنامي على هذه المنتجات التي تتطلبها االتصاالت الالسلكية والسلكية وأجهزة المستهلك، وأجهزة              

هذه . المدارس والجامعات وغيرها  القياس وتجهيزات تقنيات المعلومات، والمعدات المكتبية، واحتياجات          
المنتجات يجري استيرادها من الخارج كلية نتيجة لعدم إنتاجها محلياً، األمر الذي يشكل استيرادها ضغوطاً                
كبيرة على إيرادات البالد من العمالت الصعبة، وتقلل من فرص توظيف هذه الموارد في مشاريع التنمية                  

 . واالقتصادية
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 ومية  التسهيالت الحك-جيم
 

إذا كانت فرصة االرتقاء بصناعة البرمجيات محلياً تتسم بصغر السوق واحتدام عنصر المنافسة،               
وصعوبة تحمل تكاليف التطوير والتسويق، فإن فرصة توطين الصناعة اإللكترونية محلياً يمكن أن تساهم                

امل أو عناصر إنتاجية وخدمية     بفعالية في إقامة قطاع تقنيات االتصاالت والمعلومات، وذلك إذا ما توفرت عو           
غير أن هذا األمر لم يحظ بعد بخطة واضحة في الخطة           . ينبغي على الحكومة أن تساهم في إيجادها وإعدادها       

الخمسية التنموية الحالية، ولم يتم صياغة سياسة محددة في هذا المجال تستند إلى دراسات فنية وأبحاث                   
 مدى مساهمتها في امتصاص البطالة في سوق العمل، والتأكد من            تسويقية واقتصادية، تأخذ بعين االعتبار    

 .حلقات سلسلة القيمة المضافة لهذا القطاع الحيوي الهام
 

إن غياب مثل هذه السياسات، باإلضافة إلى استمرار الحكومة في جباية الضرائب على اإللكترونيات،              
سوب، باإلضافة إلى عدم االهتمام بقطاع تقنيات       وغياب التسهيالت الحكومية عند استيراد مكونات تقنيات الحا       

االتصاالت والمعلومات في قانون االستثمار أسوة ببقية القطاعات اإلنتاجية األخرى نتيجة الرتباطه بعقود               
امتياز، كل ذلك أدى إلى عدم تشجيع المستثمرين لالستثمار في صناعة اإللكترونيات، واستمرار النظر إلى                

 .مات واالتصاالت بأنه قطاع استهالكي وليس قطاع إنتاجيقطاع تقنيات المعلو
 

وبناء على ما تقدم، فإن دور الحكومة في بناء قطاع تقنيات المعلومات أمر يفرضه الواقع، إذ من                   
المتوقع أن تساهم في إيجاد بيئة معلوماتية ليسهل الوصول بالمجتمع إلى مجتمع المعلومات، والعمل على الحد                

 السلوكية في اإلدارة والتعامل مع األفراد، والتخلص من الروتين واإلجراءات البيروقراطية            من بعض األنماط  
إذ أن استمرار مثل هذه الظواهر ال تشكل أساساً لالعتماد عليه في بناء قطاع تقنيات                 . في العمل اإلداري  

 .المعلومات وتطوير تطبيقاته كالحكومة اإللكترونية والتجارة اإللكترونية
 

   الشركات العاملة في تقنيات االتصاالت والمعلومات-دال
 

 نحو بناء قطاع تقنيات االتصاالت والمعلومات، فهو         – في رأينا    –أما المحدد األخير الذي يساهم       
 تقوم  ٢فإذا كانت معظم الشركات المذكورة في الملحق رقم         . الوضع الحالي للشركات العاملة في هذا القطاع      

 وتركيب وصيانة أجهزة تقنيات االتصاالت والمعلومات، إال أن الشركات المتخصصة            بأعمال استيراد وبيع  
، ومن هذه الشركات ما تكتفي      )شركتين أو ثالث  (في مجال صناعة البرمجيات في اليمن تتصف بالمحدودية،         

تطوير هذه  باستيراد البرمجيات الجاهزة من الخارج وتسويقها للعمالء، نظراً لعدم القدرة على تحمل تكاليف              
 . البرمجيات
 

وفي هذا الصدد، بادرت الوزارة بإيجاد مشروع إليجاد حلول برمجية لمختلف األنظمة، وكذا إنتاج               
برمجيات متطورة قابلة للتطبيق في المجاالت اإلدارية والتجارية والفنية ويساهم في إنشاء الشبكات                  

لجهات التابعة لها، وذلك من خالل إقامة مركز          المعلوماتية وتطوير البرامج المتعلقة بأعمال الوزارة وا       
غير أن هذه الفكرة، لم تظهر نتائجها بعد، وقد يعزى ذلك إلى قيام الوزارة                . صناعة وتطوير البرمجيات  

بتطوير حلول لبرامج وأنظمة معلوماتية دون إشراك القطاع الخاص في هذه المسيرة، والعمل على دعمه                 
 .قية ومساعدته في التصدير، والترويج لمنتجاتهوتشجيعه، وتقديم تسهيالت تسوي

 
ومن أهم الصعوبات والمعوقات التي تعاني منها الشركات المحلية العاملة في تقنيات االتصاالت                

 :)٢١(والمعلومات عديدة، من أهمها ما يلي
                                                      

نولوجيا المعلومات واالتصاالت ودورها في التنمية، ورقة عمل القطاع الخاص           صنعاء، تك  –الغرفة التجارية والصناعية    ) ٢١(
 . م٢٠٠٣ يناير ٣٠ – ٢٩في ورشة العمل األولى، 
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عدم وجود الوعي الكافي لدى قطاع واسع من مختلف شرائح المجتمع حول أدبيات استخدام               )أ(
 ة المعلومات؛ تقني

محدودية دور الشركات الوطنية في مجال االستثمار في مجال المعدات الخاصة بتقنية                )ب(
المعلومات، وقصر عمل هذه الشركات على استيراد هذه التقنية وبيعها للجمهور دون العمل              

 على تطوير هذا النشاط ليصبح نشاطاً صناعياً؛
 ية الفكرية المرتبطة بالبرمجيات؛عدم وجود قوانين واضحة لحماية الملك )ج(
ارتفاع تكاليف اقتناء تقنيات المعلومات ومستلزماتها نتيجة لرسوم الجمركية والضريبية              )د(

 .العالية التي تفرضها الدولة على هذه السلع
 

  في القطاع الحكوميتطبيقات نظم المعلومات  -سابعاًًًً
 

   أتمتة المعلومات في القطاع الحكومي-ألف
 

 إلى تباين كبير في حجم استخدام تطبيقات الحاسوب، وذلك على النحو            يير بيانات المسح المعلومات   تش
 :التالي

 
 %٤٧،٤٢   برنامج معالجة النصوص 
    %٤٦،٢٤   برنامج الجداول الحسابية 
 %٠٨،٧   برنامج الحماية وأمن المعلومات 
 %٥٥،٦    اإلحصائيةالبرامج  
 %٥١،١    برامج النشر الصحفية 
 %٣٧،١    برامج تصميم المواقع 
 %٣٤،٠   البرامج العلمية المتخصصة 
 %١٢،٠    برامج تصميم الخرائط 
 %٠٦،٠    برامج الوسائط المتعددة 
 %٠٣،٠   برامج تطبيقات قواعد البيانات 
 %٠١،٠   برامج األرشفة والفهرسة 

 
مة االستخدام، ويأتي هذا نتيجة إلحالل      ويتضح مما تقدم، أن برامج معالجة النصوص تأتي في مقد           

 يولم تظهر بيانات المسح المعلومات    . الحاسوب محل اآللة الكاتبة في أعمال النصوص لدى كثير من الجهات          
مدى استخدام الجهات الحكومية لبرامج المخزون، وتكاليف اإلنتاج، ومدى تكاملها في بيئة الشبكات مع برامج             

 إلى أن معظم هذه التطبيقات تعتمد على قواعد بيانات محددة، ال تخدم القيادات               األمر الذي يشير  . الحسابات
 .  الالزمة التخاذ القرارات، وإجراء الرقابة الفوريةاإلحصائيةالعليا للجهة بمدها بالتقارير 

 
 األمر الذي يشير إلى عدم استخدامها     . وبالنسبة لبرامج أمن المعلومات وحمايتها فتشكل نسبة منخفضة        

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

يات التشغيل، ومقاومة فيروسات    العمل، وحماية الوسائط المستخدمة والتحفظ عليها، ووضع ضوابط لعمل          
الحاسوب، وتوزيع وتخصيص المسئوليات والمهام، وغيرها من سبل تأمين المعلومات مثل تلك األجهزة               

 .المستخدمة في السرية والتامين، وتأمين عمليات النهايات الطرفية المرتبطة بمركز االتصال بها
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ري تطويرها محليا وبالطريقة التي تتمشى مع       والجدير بالذكر، أن تطبيقات الحواسيب ينبغي أن يج        
، اإلداريالدورة المستندية السائدة في الجهات الحكومية، وتنسجم مع القوانين والتشريعات المنظمة للعمل               

وليس إلزام هذه الوحدات بتكييف أعمالها ووظائفها بما يتمشى مع التطبيقات الجاهزة التي يأتي مصدر                  
هناك تطبيقات تشترك اليمن مع الدول المتقدمة في تنفيذها مثل           ف. ان المتقدمة تطويرها من مجتمعات البلد   

فالخبرة المحلية تختلف إلى حد كبير عما هو قائم         والمحاسبية،  برامج معالجة النصوص، أما التطبيقات المالية       
 .في البلدان المتطورة

 
تمد على أنواع متعددة من نظم      ومما هو جدير بالذكر، أن التطبيقات التي يجري تطويرها محليا تع            

، في حين   Sybaseفعلى سبيل المثال يستخدم قطاع السياحة قواعد بيانات مبنية على            . إدارة قواعد البيانات  
، وهكذا، األمر الذي يؤدي     Oracle، واألسماك   DB2، ويستخدم قطاع النقل     Informixيستخدم قطاع االقتصاد    

 .)٢٢( نتيجة لغياب التوافقيةإلى خلق صعوبات جمة في تجميع البيانات
 

   الخطط المستقبلية للحكومة اإللكترونية-باء
 

ن عدم التوسع في استخدام تقنيات المعلومات في اليمن يعود، وبدرجة أساسية، إلى غياب السياسات               إ
 ، ورسم ةالوطنية في مجال المعلومات، والتأخر الواضح في تبني استراتيجيات تهدف إلى تنظيم المعلوماتي             

ومن الشواهد الدالة   . الخطط المستقبلية في كيفية االستفادة من هذا القطاع لحل مشكالت التنمية ومعضالتها            
 من مؤسسات القطاع الحكومي والعام والخاص لم تبادر بعد إلى             في المائة  ٢٥أن ما يقرب من     على ذلك،   

أما الجهات التي   . هو السائد في نشاطها   تبني تقنيات المعلومات في نشاطها اليومي، وال يزال العمل التقليدي           
 غير واضحة وال تستند إلى دراسات للجدوى، وال يزال          هاسارعت في تبني هذه التقنيات، فال تزال توجهات       

 يوال يراعي خصوصيات العمل المعلومات     يأخذ شكال هرميا وليس تشابكيا،       التقسيم الهيكلي ألنشطتها     
 .وتصنيفاته العملية والمهنية

 
، فقد سعت معظم مؤسسات القطاع الحكومي إلى صياغة سياسات معلوماتية بصورة مستقلة،             من هنا 

ويبدو أن هذه المرحلة ال بد منها للبدء في السعي نحو إيجاد ما يسمى بالحكومة اإللكترونية ثم تعميمها سعيا                    
رامية إلى إيجاد   وفي هذا الخصوص نذكر أهم الخطط األساسية والفرعية ال         . نحو بناء مجتمع المعلومات   

 :وتطوير تطبيقات الحكومية اإللكترونية على النحو التالي
 

 وزارة المالية  -١
 

 الذي يهدف إلى دعم البناء      AFMISتم تأسيس مشروع تطوير النظام المعلومات المالي والمحاسبي          
نة والمحافظات  المؤسسي في حقل اإلدارة المالية في وزارة المالية والوزارات المرتبطة ووحدات المواز             

ويسعى هذا النظام إلى تقديم مزيداً من الشفافية عن طريق نشر الموازنة واالعتمادات التي تم                . والمديريات
وتهدف وزارة  . إقرارها والنشرات والتقارير المالية الدورية على موقع وزارة المالية في شبكة اإلنترنت             

رات أخرى مثل وزارة الصحة والسكان ووزارة التربية        المالية إلى توسيع شبكة نظام معلوماتها لتشمل وزا       
كما تشمل الخطة إجراء ربط شـبكي مع كل من         . والتعليم ووزارة اإلنشاءات واإلسكان والتخطيط الحضري     

، ونظام إدارة القروض والضرائب     ASYCUDAالبنك المركزي، ومصلحة الجمارك التي تقوم بتطبيق نظام          
 .)٢٣(GSTباستخدام نظام 

                                                      
 .٥٢المركز الوطني للمعلومات، مرجع سابق، ص ) ٢٢(

العمل المنعقدة  ، ورقة مقدمة إلى ورشة       AFMISوزارة المالية، مشروع تطوير النظام المعلوماتي والمحاسبي والمالي          ) ٢٣(
 .م، صنعاء١/٢٠٠٣ /٣٠ – ٢٩بعنوان تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات ودورها في التنمية، وزارة المواصالت، 
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ضافة إلى ما تقدم، فإن األولوية المعطاة في تطبيقات الحكومة اإللكترونية تتمثل في خطة وزارة               وباإل
المالية نحو توحيد البيانات اإلحصائية للدولة وتوحيد قواعد البيانات الموجودة في الوزارات والمؤسسات               

ذ ميزانية الدولة، وتوفير معلومات     بحيث يتم دمجها وتسهيل إجراء مقارنتها بالتقارير الفعلية الناتجة عن تنفي          
المشروعات االستثمارية المقرة والمخططة كخدمة لرجال األعمال وبثها على شبكة اإلنترنت العالمية، وتوفير             
معلومات تفصيلية حول مواعيد تنفيذ المشاريع والجدول الزمني الخاص بالتسديد ومواعيد االلتزامات بالدفع              

 .ياً إلى الحسابات المخصصة بهم إلكترونياالمستحقة لهم مع تحويلها آل
 

 وزارة التعليم العالي  -٢
 

تستهدف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ مشروعات البنية التحتية لتقنيات المعلومات                
يهدف هذين  . واالتصاالت من خالل مشروعي الربط الشبكي بين الجامعات اليمنية، وتطوير التعليم العالي            

وعين إلى تطوير البنية التحتية االتصاالتية األساسية على صعيد كل جامعة بحيث يتمكن أعضاء هيئة                المشر
باإلضافة إلى  . التدريس والكادر اإلداري من االتصال ببعضهم البعض، واالرتباط بشبكة المعلومات الدولية           

كسابهم مهارات أساسية في    تطوير برنامج تدريب أعضاء هيئة التدريس والموظفين اإلداريين والطالب وإ          
 .)٢٤(تقنيات المعلومات ورفع قدراتهم الوظيفية والبحثية

 
ولكي تتمكن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من تنفيذ خطط الطموحة المذكورة أعاله، فانه                  

اسوب متكاملة  بناء شبكة ح  : المتوقع أن تتبنى استراتيجيات محددة لتنفيذ أهدافها، والتي منها على سبيل المثال           
على مستوى الجامعات اليمنية، وعلى مستوى كل جامعة، وربط الشبكة الخاصة بالتعليم العالي              ) تإنتراني(

بالشبكة العالمية اإلنترنت، وتأهيل الكادر الوطني للجامعات ودعمه بالخبرة الفنية في بناء وتشغيل وإدارة                
 .وصيانة الشبكات

 
 يناتوزارة الخدمة المدنية والتأم  -٣

 
تدرك وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أن هناك تحديات جمة تواجه استخدام تقنيات المعلومات                
والتحول نحو الحكومة اإللكترونية، وهي تحديات اجتماعية وثقافية وعلمية واقتصادية ترتبط جميعها ارتباطا             

ي ينعكس سلبا على أداء المؤسسات       وثيقاً بالتحديات اإلدارية تعاني منها اليمن بصورة خاصة، األمر الذ           
وجود مقاومة للتغيير، والسعي نحو نشر الوعي الثقافي لتقنية         : من هذه التحديات على سبيل المثال     . الحكومية

المعلومات في ظل تفشي األمية والفقر والبطالة، والتكاليف الباهظة الالزمة لنقل تقنيات المعلومات وشحة                
 .، وقصور القدرات التقنية والبنى التحتية.اإلمكانات المادية والبشرية

 
وبالرغم مما تقدم، فإن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تستهدف استكمال تحديث مراكز المعلومات               

تنظيمياً وإدارياً ودعمها باألجهزة والمعدات الحديثة، كما تتجه الوزارة إلى ربط قاعدة بيانات الجهاز اإلداري               
مع قواعد بيانات األجهزة اإلدارية والخدمية، والسعي نحو تنفيذ مشروع الرقم الوطني              في الخدمة المدنية    

الوظيفي باستخدام البصمة البيولوجية والصورة بهدف استكمال نظام معلومات الخدمة المدنية الرامي إلى               
 .)٢٥(ضبط اإلنفاق الحكومي والحد من التضخم الوظيفي ومنع االزدواج الوظيفي

 

                                                      
يحيى محمد الريوي، واقع وآفاق تطور المعلوماتية في التعليم العالي في الجمهورية اليمنية، ورقة عمل مقدمة إلى                   . د) ٢٤(

 . م، صنعاء٣٠/١/٢٠٠٣–٢٩يا المعلومات واالتصاالت، وزارة المواصالت، ورشة العمل األولى حول تكنولوج

طه حسين الهمداني، دور تكنولوجيا المعلومات في التنمية اإلدارية، ورقة عمل مقدمة إلى الورشة األولى لتكنولوجيات                  ) ٢٥(
 .م، صنعاء٣٠/١/٢٠٠٢–٢٩االتصاالت والمعلومات ودورها في التنمية، 
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 تطبيقات نظم المعلومات في قطاع التعليم  -ثامناًًً
 

 تحدياً كبيراً لمسئولي التعليم األساسي والثانوي والفني         e-school projectsيمثل التعليم اإللكتروني    
لذلك تسعى حاليا الوزارات المعنية بالتعليم إلى تجهيز المؤسسات التربوية بتقنيات              . والعالي في اليمن  

كامل حول إدخال منهاج الحاسوب والمعلوماتية مصاحبة لتطوير مناهج العلوم          المعلومات، وإعداد تصور مت   
لذلك يمكن القول أن تطبيقات التعليم اإللكتروني في اليمن ال يزال           . والرياضيات في التعليم األساسي والثانوي    

 . في طوره الجنيني وفي حاجة إلى اهتمام وتطوير كبيرين
 

ألمل في البدء بتدريس مادة الحاسب اآللي في بعض المدارس            ويحدو مسئولي التربية والتعليم ا     
م وذلك على سبيل التجربة، بعدها يتم دراسة نتائج هذه           ٢٠٠٣/٢٠٠٤الحكومية ابتداء من العام الدراسي       

أما فيما يتعلق بتجهيزات هذه     . التجربة والعمل على تعديلها ومن ثم تعميمها على جميع مدارس الجمهورية           
 . )٢٦(ات المعلومات فال تزال محدودة للغاية وهي قيد البحث والدراسةالمدارس بتقني

 
غير أنه يمكن القول أن المدارس التي تعود ملكيتها للقطاع الخاص تفوق مثيالتها في القطاع                   

فقد أشارت نتائج تقييم الواقع المعلوماتي إلى أن ما يقرب من           . الحكومي من حيث توفر تقنيات المعلومات بها      
المائة من مدارس القطاع الخاص تتوفر فيها أجهزة حاسوب، في حين تنخفض هذه النسبة لدى                   في   ٩٢

، وقد يعزى هذا االنخفاض إلى الصعوبات المالية التي          )٢٧( في المائة  ٢٦مدارس القطاع العام إلى حوالي      
 .تواجهها المدارس الحكومية نحو اقتنائها لتقنيات المعلومات

 
، فقد صدرت توجيهات رئاسية أوائل العام الجاري        e-learningجامعي عن بعد    وفيما يتعلق بالتعليم ال   
، ويجري العمل حالياً بالتنسيق مع وزارة التعليم        Virtual University) االفتراضية(باستحداث الجامعة المجازية    

مية التي  العالي والبحث العلمي، وذلك إحساساً من أن التعليم عن بعد سيعمل على حل المشكالت التعلي                 
يواجهها الطالب اليمنيين المقيمين في المهجر، ومن المتوقع أن تساهم مثل هذه التطبيقات في توفير خدمة                  

 . في الجمهورية اليمنيةمناطق النائية والمجتمعات الريفيةالتعليم بمختلف مراحله لل
 

   تطبيقات التجارة واألعمال اإللكترونية-تاسعاً
 

وقد يعزى ذلك إلى غياب التشريعات      .  للغاية ةإللكترونية في اليمن محدود   تعتبر تطبيقات التجارة ا   
فبالرغم من تزايد عدد    . القانونية التي تنظم مثل هذه األنشطة بالرغم من توفر البنية التحتية لالتصاالت             

 المشتركين في خدمة اإلنترنت سنوياً، إال أن االستفادة من هذه التقنية كانت من نصيب خدمة البريد                    
وتأتي التجارة  . اإللكتروني والدراسات واألبحاث، ثم يأتي بعدها قطاع االتصاالت فاإلعالن والترويج            

 في المائة فقط من     ٤اإللكترونية في ذيل القائمة من حيث استفادتها من شبكة اإلنترنت والمقدرة بحوالي               
 .٢إجمالي الخدمات المقدمة، وذلك كما يوضحه الشكل 

 

                                                      
مجلة تكنولوجيا  : أنظر. سامي علي شمسان، مدير عام المناهج بوزارة التربية والتعليم، صنعاء          /ع األستاذ لقاء صحفي م  ) ٢٦(

 .٣٥ – ٣٤م، ص ٢٠٠٣، أبريل ٢٢االتصاالت والمعلومات، العدد 

 .٩٨المركز الوطني للمعلومات، مرجع سابق، ص ) ٢٧(
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 الخدمات المقدمة عبر شبكة اإلنترنت  توزيع -٢الشكل 
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 .٦٨م، ص ٢٠٠٢المركز الوطني للمعلومات، تقييم الواقع المعلوماتي، سبتمبر : لمصدرا

 
ويعتبر مشروع الريال اإللكتروني من المشـاريع التي أنجزتها الوزارة في مجال تطبيقات التجارة               

مثل فواتير الهاتف والكهرباء والهواتف النقالة      (لمواطن من تسديد فواتير الخدمات      حيث تمكن ا  . اإللكترونية
وتعتبر تجربة الريال   . للجهات المستحقة ) واشتراكات خدمات اإلنترنت وإرسال الحواالت البريدية، الخ        

تخدامها اإللكتروني باكورة عمل لتطوير بقية تطبيقات التجارة اإللكترونية، غير أن مدى الجدية في اس                 
وتطورها وانتشارها مرهوناً بتوفر اللوائح القانونية، والتغلب على األنماط السلوكية التي ال تزال سائدة في                

 .العمل الروتيني والبيروقراطي لدى كثير من المنشآت العامة أو الخاصة
 

   تطبيقات الصحة اإللكترونية-عاشراً
 

توجد بعض المواقع الحكومية التي تتناول معلومات       وبالمثل فيما يتعلق بالصحة اإللكترونية، حيث        
عامة عن الوضع الصحي في اليمن، ولم يتم تطبيق الصحة اإللكترونية بمعناها القائم حالياً لدى الدول                    

 :المتقدمة نظراً لندرة المعلومات من ناحية، وبطء تنفيذها إلكترونيا، وتفصيل ذلك كما يلي
 

   ندرة المعلومات الطبية-ألف
 

توفر إحصائيات متنوعة عن الوضع الصحي في اليمن، غير أن هذه اإلحصائيات لم يتم وضعها في                ت
وال يزال  . شكل قواعد للبيانات بحيث يستفيد منها الباحثون والطالب خاصة أولئك المقيمون خارج البالد              

لوضع سيظل سائداً   ويبدو أن هذا ا   . العمل اإلحصائي المنشور في كتب اإلحصاء السنوي هو السائد حالياً          
لفترة طويلة نسبياً حتى تبرز نتائج سياسات التأهيل والتدريب التي تسعى إليها المؤسسات الحكومية في رفع                 

 . مستوى األداء المهني لموظفيها، وأهمية المعلومات في الحياة االقتصادية واالجتماعية
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   التطبيق اإللكتروني-باء
 

ة العالمية لإلنترنت تعمل على دعم نظام الرعاية الصحية، وتتولى          ال توجد مواقع حقيقية على الشبك     
، إال في نطاق ضيق كما هو الحال لدى مستشفى الثورة العام،             Tele-medicineتقديم خدمة التطبيب عن بعد      

وقد تعزى أسباب تأخير تطبيقها إلى أسباب اجتماعية        .  فمثل هذه المشروعات ال تزال قيد البحث والتفكير       
مية، والوعي الصحي، وأسباب فنية في البنية التحتية لالتصاالت وما يعتريها من بطء في عملية التصفح                كاأل

وفي اعتقادنا أن السبب الرئيسي في تأخر انتشار تنفيذها إلى التكلفة الباهظة التي يدفعها               . ونقل المعلومات 
 .المواطن مقابل الحصول على مثل هذه الخدمة مقارنة بضآلة دخله

 
   محتوى اإلنترنت العربي-ادي عشرح

 
 الذي يتواجد على الشبكة العالمية لإلنترنت، وكذلك تلك           Contentمما ال شك فيه أن المحتوى         

 له أهمية كبيرة ودور فاعل في إكساب        Multimedia، أو المتعددة    CD-ROMالمخزونة في الوسائط المدمجة     
لمحتوى من حقيقة هامة مفادها أن وسيلة األفراد في البحث           وتنبع أهمية ا  . األفراد المعرفة بمختلف نواحيها   

عن المعلومة أو المعرفة باتت تتركز في تلك الوسائط، حيث لم تعد تلك المكتبات والمجلدات واألرفف                   
التقليدية البلسم الشافي للحصول من خاللها على المعلومات أو المعرفة، سواء كانت في شكل أخبار أو                   

  .مقاالت أو دراسات
 

لذلك فقد أصبحت تلك الوسائط وسيلة الفرد اليومية في التواصل بين أفراد المجتمع محلياً وعالمياً، أو                
. عن طريق أندية الحوار للتعبير عن وجهات النظر، أو التصويت، أو التعليق، أو تبادل الرسائل إلكترونياً                 

صادر ذات اتجاه واحد، أي ال تتطلب تفاعال      بعض هذه الم  .  وهي وسيلة راقية في التعريف بالفرد أو بالمنشأة       
 . كما في حاالت التعلم عن بعد أو التسوقOn Lineبين المرسل والمستخدم، والبعض اآلخر ذات اتجاهين 

 
وإذا تطرقنا إلى المحتوى العربي المتوفر على شبكة اإلنترنت، نجد أن مستخدمي اإلنترنت من أهل                

 في المائة، األمر    ٠ر٨ مليون نسمة ال يتجاوز      ٣٠٠ني إلى ما يقرب من      العربية، والذين يصل تعدادهم السكا    
الذي يفسر ضعف المحتوى العربي من حيث عدد المواقع، والذي يعود أساساً إلى أن المساهمات العربية                  
ومصادر المعلومات العربية على شبكة اإلنترنت تتسم بالندرة الشديدة بالرغم من ضخامة التراث الثقافي                

ي من نصوص مكتوبة وقواعد للبيانات، وال يزال هناك جهد كبير ينتظر الباحثين في تزويد شبكة                   العرب
 .اإلنترنت بالمعلومات العربية الخصبة

 
والجمهورية اليمنية تعد من أهم الدول العربية التي تزخر بمخزون ثقافي وتاريخي كبيرين، إال أن                

األمر الذي يعكس مدى تدني الثقافة      . عالمية بنسبة يعتد بها   هذا المخزون لم يكتب له التواجد في الشبكة ال         
المعلوماتية، ومدى الوعي السائد بأهمية شبكة اإلنترنت كمصدر الكتساب المعرفة، وكأساس لبناء وتطوير              

فقد توصل  . التطبيقات اإللكترونية، كالحكومة اإللكترونية والتجارة اإللكترونية والتعليم عن بعد، وغير ذلك           
م ٢٠٠٢ موقع حتى فبراير     ٢١٤الباحثين اليمنيين إلى أن عدد المواقع اليمنية يصل إلى ما يقرب من              أحد  

 : )٢٨(موزعة على النحو التالي
 

 ١٨   مواقع حكومية  )أ(
 ١٥   مواقع إخبارية )ب(
 ٢٤  منظمات وسفارات )ج(

                                                      
 ،٨العدد  تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات، مرجع سابق،      ، مجلة   بكة العنكبوتية العالمية  ـخالد الذهباني، اليمن على الش    ) ٢٨(

 .٣١، صم٢٠٠٢فبراير 
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 ٣١   سياحة وسفر )د(
 ٩١   شركات خاصة )هـ(
 ٤   منتديات إنترنت )و(
 ٤   موقع خدمات  )ز(
 ٦  بنوك وشركات تأمين )ح(
 ٢٣   تعليمية وتربوية )ط(
  
أما بالنسبة الستخدامات اإلنترنت على مستوى القطاعات الحكومية العامة والمختلطة والخاصة، فقد              

 ١ر٧ أن معدل كثافة االشتراك في مجمل الوحدات الممسوحة تبلغ حوالي            اإلحصائيأوضحت بيانات المسح    
 الستخدامات  وفي الواقع أن هذا المؤشر يعد ضعيفاً       . )٢٩() جهة ٢٣٢ اشتراك لحوالي    ٣٨٧ هناك   أي أن (

 اإلنترنت خاصة إذا علمنا أن العينة الممسوحة إحصائيا تعد من الوحدات الهامة في البالد اقتصادياً                   
 . واجتماعياً

 
 وتواجدها على شبكة     مؤسسات القطاع الحكومي والعام والخاص،     اشتراكوبالرغم من تدني كثافة     

إال أن ذلك ال يمنع من تواجد مواقع ذات محتوى يمني تتميز بما تحويه من قواعد هامة للبيانات                   اإلنترنت،  
 : وجمال في التصميم وحسن اإلخراج، والتي من أمثلتها ما يلي

 
 ؛www.yemennetwork.com/arabic.shtml بوابة شبكة اليمن  )أ(
 ؛  www.hdrmut.comار العربي ملتقى محافظة حضرموت للحو  )ب(
 ؛www.yemenweb.comيمن ويب  )ج(
 ؛www.nic.gov.yeالمركز الوطني للمعلومات  )د(
 ؛www.hajreen.comصفحة الهجرين  )هـ(
 ؛www.yemendaily.comيمن دايلي  )و(
 ؛www.al-yemen.comموقع اليمن  )ز(
 ؛www.yemenb2b.comيمن تو بي   )ح(
 ؛www.al-bab.com/yemen/default.htmيمن جيت واي  )ط(
 ؛www.sabanews.gov.ye) ســبأ(وكالة األنباء اليمنية  )ي(
 ؛www.yementourism.comالسياحة اليمنية  )ك(
 ؛www.aden-freezone.com عدن -المنطقة الحرة  )ت(
 ؛www.giay.gov.yeالهيئة العامة لالستثمار  )م(
 ؛www.hust.edu.ye جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا )ن(
 .www.scer.org.yeاللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء  )س(

 
وال بد لنا هنا من اإلشـارة إلى أن األسباب المرتبطة بضعف المحتوى اليمني على شبكة اإلنترنت                 

 :والتي يمكن سرد أهمها كما يليشبكة اإلنترنت، تتضافر مع تلك األسباب المؤدية إلى تدني استخدام 
 

عدم وجود سياسة معلوماتية واضحة، فقد تركزت معظم الجهود الحكومية في بناء وتطوير               )أ(
الشبكة المعلوماتية في جانبها الفني دون إعطاء نفس الجهد بخصوص المحتوى الذي سيفيد              

فنجد أن شئون المعلومات تعنى بها      . منه المواطن وخاصة في الجوانب التعليمية والثقافية       
ة، وغياب التنسيق فيما بينها يشكل صعوبة كبيرة للدفع بهذه التقنية واالستفادة             أكثر من جه  

 منها؛
                                                      

 .٦٣المركز الوطني للمعلومات، مرجع سابق، ص ) ٢٩(
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، وبالتالي  ظاهرة ترفيهية غير ضرورية   على أنها   ينظر البعض إلى مواقع شبكة اإلنترنت         )ب(
فإن تكلفة اقتناء تقنيات المعلومات واإلبحار في شبكة اإلنترنت ال تبرره األوضاع الحالية               

وكان من المتوقع تكثيف حمالت التوعية اإلعالمية        . ألفراد التي تتميز باالنخفاض   لدخول ا 
للباحثين ولرجال األعمال حول المردود المالي واالقتصادي التي تساهم به هذه المواقع               

 .ألصحابها
 

 أسعار الخدمة مقارنة بالبلدان األخرى جعل هذه الخدمة مقصورة على فئة الدخل المرتفع                ارتفاع
استخدام خدمة اإلنترنت،    باإلضافة إلى ضخامة فاتورة الهاتف عند         .قادرين على دفع رسومها العالية     وال

  .والمتمثلة في التكلفة المتغيرة الستخدام خطوط الهاتف المحلي
 

التصاالت الهاتفية، حيث ظهرت مشاكل في الخطوط الرئيسية وفي بعض          شبكة ا حالة البنية التحتية ل   
تعتبر السرعة أحد المشاكل الرئيسية التي يواجهها          كما   .وشات صوتية وتداخالت  المقاسم وحدوث تش  

 مستخدما في وقت واحد وتنخفض       ٢٠المستخدمون، حيث تنخفض بمجرد وصول عدد المستخدمين إلى          
  . بايت في الثانية مما يتسبب في فصل الخط٢٠٠السرعة لتصل أحيانا إلى 

 
رة والمؤسسات في القطاع العام القتناء تقنيات المعلومات          عدم توفر األموال الالزمة لدى الوزا      

والبرمجيات وإنشاء وتطوير مواقعها على شبكة اإلنترنت، ويدخل في ذلك صعوبة الحصول على تمويل                
 . تكاليف أجور استضافتها وإدارتها وصيانتها وتحديثها، بحيث تمكن المواطن من التواصل معها بشكل مستمر

 
واضحة يتم تبنيها للتمييز بين المواقع الجيدة والغير جيدة، والتأكد من صحة              عدم وجود معايير    

المعلومات المتوفرة على هذه المواقع، بحيث تعمل على إكساب األفراد الثقة للتعامل معها واالستناد إليها،                 
 يمكن االستفادة   فليس العبرة من المواقع اليمنية هو عددها، وإنما مدى جودة المعلومات ونوعيتها، وإلى مدى             

 .منها
 

وفي واقع األمر أن موضوع المحتوى العربي لم ينل حقه من االهتمام، بدليل غياب الدراسات                  
غير أن هناك محاوالت محدودة يمكن أن تساهم بطريقة غير مباشرة            . والبحوث التي تتناول هذا الموضوع    

 من خالل تبني بعض البرامج التي ال تزال         في االرتقاء بالمحتوى العربي وتعزيزه في شبكة اإلنترنت، وذلك        
 : قيد البحث والدراسـة والمتوقع تنفيذها قريباً،  مثال ذلك

 
مشروع توفير أجهزة الحاسوب لألفراد بأثمان مناسبة يجري تقسيطها شهرياً وتتناسب مع دخول               

التصاالت وإتاحة  على اعتبار أن هذا العمل سيعزز من قدرات استخدام تقانات المعلومات وا              . األفراد
 . استخدامها للجميع

 
األمر الذي  . م٢٠٠٣إعفاء مشتركي خدمة اإلنترنت من رسوم االشتراك الشهري بدءاً من عام              

سيؤدي إلى ارتفاع عدد مستخدمي اإلنترنت، وتشجيع الباحثين على زيادة المواقع اليمنية في شبكة اإلنترنت                
 .  ومحتواها العربي

 
م خدمات مواقع الويب بأثمان رمزية لفئات معينة كالصحفيين، وتقديم برامج            سعي الوزارة نحو تقدي   

التدريب الالزمة، والمساعدة في إعدادها وتطويرها، على اعتبار أن هذا سيساهم في زيادة المحتوي اليمني                
 استخدام  في شبكات اإلنترنت، ورفع نسبة المستخدمين المحليين، باإلضافة إلى تحقيق إيرادات مالية من خالل             

 .خطوط الهاتف المحلي لخدمة اإلنترنت
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  الصعوبات التي تواجه إنشـاء مجتمع المعلومات -ثاني عشر
  

يتضح مما تقدم، أن مجتمع المعلومات في اليمن ال يزال في بداية طريقه، حيث تتركز كل الجهود                  
وبالرغم من كل تلك    .  المجتمع في سبيل إعداد بنية تحتية، ورسم سياسات وخطط واستراتيجيات إليجاد هذا           

الجهود، إال أن هناك عدد من الصعوبات والمعوقات تعمل على عرقلة إيجاد هذا المجتمع والنهوض به،                   
 :يلي ومن أهم هذه الصعوبات ما.  وتتطلب من الحكومة االهتمام بصورة جدية لحلها وتذليلها

 
، ورسم سياسات   يالعمل المعلومات غياب استراتيجية وطنية للمعلومات، تعمل على تنظيم          )أ(

وطنية واضحة األهداف والمعالم تكفل االستفادة المثلى من مخرجات تقنيات المعلومات،             
، واتخاذ التدابير الكفيلة    اإلداريةوتوضح أوجه التنسيق بين مراكز المعلومات في الوحدات          

طط على مستوى   باالضافة إلى غياب الخ   . اإلحصائية نفس المعلومات    إنتاجبعدم تكرار   
 ؛جماهيري لوعي مفاهيم عصر المعلوماتية، وتنسيق خطط تدريب وطنية طموحة

 
حاجز اللغة، إذا أن المعلومات التي تضخها مواقع شبكات اإلنترنت يأتي معظمها محررا                )ب(

، ومحدودية المعرفة لدى مستخدمي اإلنترنت في كيفية البحث والتصفح            اإلنجليزيةباللغة  
 ليس مجرد الحصول    اإلنجليزيةوينبغي اإلشارة إلى أن تعلم اللغة       . ومة المطلوبة وإيجاد المعل 

على قائمة من األفعال وحفظها فقط، وإنما ينبغي استيعاب هذه اللغة في التعبير والتفكير،                
األمر الذي يتطلب تكثيف برامج التدريب وإتقان اللغة والتي تعد إحدى عناصر البنية التحتية              

 ؛ وماتلمجتمع المعل
 
حاجز القوة الشـرائية، حيث ال يملك المواطن القوة الشرائية الالزمة القتناء الحاسوب                )ج(

فاليمن من البلدان الفقيرة حيث تبلغ نسبة األسر تحت خط الفقر              . ومستلزماته ووسائطه 
 في  ١٠(، وهي معدالت عالية مقارنة بالبلدان النامية األخرى           في المائة  ٣٥األعلى حوالي   

ونتيجة لهذه الظاهرة وفي حالة استمراريتها في اليمن، فمن المحتمل أن يضاف بنداً             ). مائةال
األمر الذي يتطلب من المسئولين في الحكومة       .  جديداً وهو فقر المعرفة إلى جانب فقر الغذاء       

دعم موظفي الحكومة والقطاع العام بتقنيات المعلومات بأسعار رمزية يجري تقسيطها              
ثيف الجهود مع المنظمات والوكاالت المانحة بتقديم المنح والمساعدات في هذا            شهريا، وتك 

 ؛ المجال
 

بيروقراطية العمل، وتعدد اإلجراءات في عملية اتخاذ القرارات والتي تتصف ببعدها عن               )د(
فمن الصعب التفكير في آلية لعمل الحكومة اإللكترونية قبل التخلص من اإلجراءات            . الهدف

 في العمل الحكومي التقليدي، وإعادة صياغة الدورات المستندية وفقا لمفاهيم              الروتينية
 ؛ومتطلبات تقنيات المعلومات

 
-Eتواجه المؤسسات التعليمية عدة صعوبات في إدخال مناهج تعليمية تتعلق بالتعليم عن بعد               )هـ(

Learning          ة، وتكاد جميعها    أو تدريس وتأهيل طالبها في مجال المعلوماتية والوسائط المتعدد
، وضعف خطط   اإلمكاناتشحة  : تشترك في مواجهة هذه الصعوبات، والتي من أهمها         

وسياسات التعليم في مجال المعلوماتية، وندرة الكادر الوطني المختص، وتعدد جهات               
 ؛اإلشراف وضعف مستواها

 
جاته المادية  يواجه القطاع الخاص مجموعة من المعوقات التي تعيق نشاطه التسويقي لمنت             )و(

يأتي في مقدمة هذه    . وغير المادية في مجال تقنيات المعلومات وتحد من توسعه أو نموه            
فقانون االستثمار  . عدم تشجيع الجهات الرسمية للشركات العاملة في هذا المجال        : الصعوبات
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 ءباستثنايعفي القطاعات اإلنتاجية من ضريبة األرباح التجارية والصناعية لسنوات طويلة،            
 الضريبة الجمركية   ارتفاعكما إن استمرارية    . تلك الشركات العاملة في قطاع المعلوماتية      

على الواردات قد ساهمت في زيادة تكلفة اقتناء تقنيات المعلومات من ناحية، وظهور ظاهرة              
 ؛التهريب في األسواق وبيعها بأسعار منافسة ألسعار الشركات العاملة في هذا المجال

 
عف قانوني وتنظيمي في إنشاء وحدات المعلوماتية، وعدم وضوح الصورة حول            وجود ض  )ز(

صالحيات وحدود عملها، وعدم منحها الصالحيات الكافية التي يمكنها من إنجاز مهامها دون             
، والتدخل في عملها    إنشائهاأية عراقيل أو تهميش، وعدم توفير األموال الالزمة الستكمال           

فال تزال الرؤية قائمة على إعطاء أهمية كبرى لجهاز           . من قبل مديرين غير مختصين     
الحاسوب، وعدم إعطاء نفس االهتمام للبرمجيات، وأنظمة الحماية، وبيئة العمل، والتدريب            

 ؛ والتأهيل، وأعمال الصيانة، وغيرها
 

 في  اإلدارية في المجتمع اليمني سواء في المستويات القيادية أو           يضعف الوعي المعلومات   )ح(
وبطبيعة الحال، فقد انسحب هذا الضعف ليشمل ضعف خطط وسياسات التعليم في             . دولةال

ويمكن القول أن استمرارية ظاهرة األمية في مجال المعلوماتية لدى            . يالمجال المعلومات 
القياديين في الوحدات الحكومية، لن تعطي لالستثمار في البنية التحتية أية أبعاد اقتصادية أو              

 ؛تساهم في خلق مجتمع المعلومات الذي نصبو إليهحضارية، ولن 
 

نظراً لحداثة تقنيات المعلومات ودورها الكبير في اإلدارة الناجحة، فإن غياب خبرة المدراء               )ط(
في مجال المعلوماتية قد أوجدت حاجزاً نفسياً تجاه هذه التقنيات واالبتعاد عن استخدامها،               

، يقابله استثمار ضعيف لتقنيات المعلومات      يوالطباعوالميل المستمر في االستخدام الورقي      
 ؛وتطبيقاتها

 
 في  ةوجود نقص كبير في عدد الكادر اليمني الذي يتولى التدريس في مجال المعلوماتي                )ي(

الجامعات اليمنية، وقصورا واضحا في مواكبة المتغيرات والتطورات المتالحقة في مجال            
 غياب السياسات والخطط المبنية على      إلىين معلوماتيا   ويأتي تدني نسبة المؤهل   . المعلوماتية

 . سوق العمل في مجال المعلوماتيةاحتياجاتدراسات دورية حول 
 

  التوصيات-ثالث عشر
 

اشتملت هذه الدراسة على تحليل واقع مجتمع المعلومات في اليمن، وهو مجتمع ال يزال في طوره                  
اتخاذها، وجهود حثيثة يتطلب تنفيذها، حتى يمكن لليمن أن          الجنيني، وال تزال هناك خطوات عديدة ينبغي         
 :هذه الجهود نحاول تلخيصها في التوصيات التالية. تنتقل بمجتمعها إلى مجتمع المعلومات والمعرفة

 
إنشاء جهة رسمية تهتم بقطاع المعلوماتية، وترصد لها األموال الالزمة إلعداد الدراسات               )أ(

سياسات ورسم االستراتيجيات التي تكفل النهوض بقطاع تقنيات        وتحديد األهداف وصياغة ال   
االتصاالت والمعلومات، وإجراء برامج التنسيق بين مختلف قطاعات الدولة في سيرها نحو             

 مجتمع المعلومات؛
 

إيجاد لجان أو مجموعات تعمل على تحليل الواقع الراهن لقطاع المعلوماتية، وتحديد                 )ب(
طبيقات الالزمة ألتمتة المعلومات، وإشـراك األكاديميين، ورجال        مشـكالته، واقتراح الت  

 األعمال، وجهات االختصاص في الحكومة لهذه األغراض؛
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االهتمام بالعنصر البشري عن طريق تكثيف برامج التدريب والتأهيل، وربط الترقيات               )ج(
تصاالت والمعلومات،  والعالوات والمزايا المالية بما يحققه األفراد من خطوات في تقنيات اال          

 والتركيز على البحوث المرتبطة بالحكومة اإللكترونية، والتعليم عن بعد، والتطبيب عن بعد؛
 

تطوير البنية األساسية لشبكة المعلومات بالجامعات اليمنية وربطها بوزارة التعليم العالي              )د(
ي التعليم األساسي   والبحث العلمي، ودعم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والعاملين ف          

 بتقنيات االتصاالت والمعلومات بأسعار مخفضة وبالتقسيط؛
 

االهتمام بتطوير اإلدارة الحكومية، ورفع كفاءة العاملين بها، والحد من الروتين                   )هـ(
والبيروقراطية التي تساهم في عرقلة األداء، وفرض استخدام تطبيقات تقنيات االتصاالت             

كومي أياً كان نوعه، واتخاذه تحدياً ال بد من مواجهته وتفعيله،            والمعلومات في العمل الح   
 وليس االكتفاء بإشهاره دعاية وإعالما؛ 

 
البدء في تنشيط صناعة اإللكترونيات، واحتياجات البالد من التجهيزات الحاسوبية                )و(

مع ومستلزماتها ومكوناتها، والتعاون مع القطاع الخاص في إجراء التحالفات والشراكات             
الشركات العالمية، واالنتقال بالمجتمع من نشاط االستيراد الكامل لتقنيات االتصاالت              

 والمعلومات إلى التصنيع وخلق فرص العمل وتحقيق الوفورات االقتصادية؛
 

إصدار القوانين والتشريعات المنظمة لقطاع تقنيات االتصاالت والمعلومات، وإعادة النظر            )ز(
فكرية، وقوانين االتصاالت، واتخاذ موقف واضح بشأن تحرير سوق          في قوانين الحماية ال   

االتصاالت، وتكثيف برامج التدريب والتأهيل لرجال القضاء بتقنيات االتصاالت والمعلومات          
 .وما قد ينشأ عنها من نزاعات بين األفراد وصياغة القوانين واللوائح الالزمة لها

 



-30- 

 

 المراجع
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 ١ملحق 
 

 المؤشرات الوطنية للمعلوماتية في اليمن
 

 Indicator Y2000 Y2001 Y2002 

1. Basic Background Indicators     

 1.1 Population 18,145,873 18,862,999 19,193,102 
 1.2 Area 460,000 460,000 460,000 
 1.3 Density 41.00 41.00 42.00 
 1.4 Urban Population 4,808,656 4,998,695 5,086,172 
 1.5 Adult Literacy 52.7 52.7 N.A. 
 1.6 Poverty 42.5 42.5 N.A. 
 1.7 GNI per capita ($) 384.00 403.00 N.A. 
 1.8 GDP Growth 4.5 N.A N.A. 

2. Telecom Infrastructure    

 2.1 Fixed lines (total) 459,434 540,434 626,832 
 2.2 Domestic (lines per household) 1.90 1.90 1.90 
 2.3 Urban (%) 97.8 95.9 N.A. 
 2.4 Waiting list (total number) 159,490 621,602 680,500 
 2.5 Waiting time (average)(months) 60   
 2.6 Revenue per line ($) 95 95 95 
 2.7 Cost of local call ($ per 3 minutes) 0.02 0.02 0.02 
 2.8 Cost of call within region ($ per 3 

minutes) 
0.8 0.8 0.8 

 2.9 Cost of call to US ($ per 3 minutes) 4.00 4.00 4.00 
 2.10 Number of fixed lines operators 346,709 422,228 469,807 
 2.11 ISDN lines    
 2.11.1 Initial cost ($) 625 588 555 
 2.11.2 Monthly charge ($)  28 26 25 
 2.12 DSL lines N.A. N.A. N.A. 
 2.13 Leased Lines   32 
 2.13.1 Initial cost ($)   500 
 2.13.2 Monthly charge ($)    100 
 2.14 Cable N.A. N.A. N.A. 
 2.15 Outgoing traffic (minutes per subscriber) 105 102 N.A. 
 2.16 Incoming traffic (minutes per subscriber) 30 36 N.A. 
 2.17 Mobile lines 00 147837 243264 
 2.18 Number of mobile operators 00 147837 243264 

3.  Media Infrastructure    

 3.1 Radios N.A. N.A. N.A. 
 3.2 Television N.A. N.A. N.A. 
 3.3 Satellites N.A. N.A. N.A. 
 3.4 Daily Newspapers 4 4 4 

4. Computers and the Internet    

 4.1 Personal computers N.A. N.A. 140,000 
 4.2 Personal computers in education N.A. N.A. N.A. 
 4.3 Percentage of networked computers N.A. N.A. N.A. 
 4.4 Internet subscribers 6377 7034 9026 
 4.5 Internet users N.A. N.A. 59520 
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 )تابع (١ملحق 
 

 Indicator Y2000 Y2001 Y2002 

 4.6 Internet hosts (per 10000) N.A. 0.02 N.A. 
 4.7 ISP’s 1 1 2 
 4.8 ISP monthly charges ($) N.A. N.A. 18.00 
 4.9 Telephone usage charges per minute ($) 0.05 0.05 0.01 
 4.10 Available national bandwidth   24 
 4.11 Hosting availability   yes 
 4.12 Secure servers   yes 

5. ICT expenditure    

 5.1 Telecom expenditure (million $)    
 5.2 IT expenditure (million $) N.A. N.A. 63 
 5.3 Percentage of GDP (%) N.A. N.A. 0.74 
 5.4 ICT per capita N.A. N.A. 3.3 

6. Capacity Building    

 6.1 Scientists and engineers in R&D N.A. N.A. 116 
 6.2 R&D expenditure (% of GNI) N.A. N.A. N.A. 
 6.3 ICT related university graduates per year N.A. N.A. N.A. 

7. ICT Government and Business Environment    

 7.1 e-readiness index N.A.   
 7.2 e-government index N.A.   
 7.3 IPR enforcement N.A.   
 7.4 Compliance with WTO N.A.   
 7.5 Basic telecom agreement N.A.   
 7.6 Reference paper N.A.   

8. Laws and Regulations    

 8.1 Patent law  yes   
 8.2 Trademark law yes   
 8.3 Copyright law yes   
 8.4 IT Agreement yes   
 8.5 e-Commerce law no   
 8.6 e-Signature law no   
 8.7 Piracy rate  N.A.   

9. ICT Policy    

 9.1 ICT strategy no   
 9.2 ICT Plan of action yes   
 9.3 National initiatives yes   
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 ٢ملحق 
 

 المؤسسات والشركات العاملة في مجال تقنيات المعلومات واالتصاالت
 
 
  الجراف–صنعاء    المؤسسة العامة لالتصاالت –وزارة المواصالت  -١
  ش القصر–صنعاء     )تيليمن( اليمنية لالتصاالت الشركة -٢
  ش الزبيري–صنعاء        شركة سبأ فون -٣
  ش حده–صنعاء       شركة سبيستل  -٤
  ش دمشق–صنعاء     )الو(الشركة اليمنية للهواتف العمومية  -٥
  ش دمشق–صنعاء      شركة الشركاء المحدودة  -٦
  ش مقديشو–صنعاء   YCCدة الشركة اليمنية للحاسبات اإللكترونية المحدو -٧
  ش حده–صنعاء   .شركة يمن سوفت المحدودة لألنظمة واالستشارات -٨
  ش الستين–صنعاء       .عالم الهندسة والتجارة -٩
  ش هايل–صنعاء     ).ناتكو(الشركة الوطنية للتجارة  -١٠
  ش حده–صنعاء        شركة السالم -١١
 عة ش الزرا–صنعاء      .مركز الدراسات والكمبيوتر -١٢
  ش مجاهد–صنعاء       .أسس لألنظمة المكتبية -١٣
  ش القاهرة–صنعاء      .الخدمات المتكاملة للكمبيوتر -١٤
  باب اليمن–صنعاء     شركة أبناء الجزيرة لالتصاالت  -١٥
 صنعاء      رامكو للهندسة واالتصاالت -١٦
 صنعاء    .الشركة اليمنية للمعلومات والتكنولوجيا -١٧
 صنعاء      العالمية للكمبيوتر -١٨
  ش حده–صنعاء      الفلك لمستلزمات الكمبيوتر -١٩
  ش الزبيري–صنعاء     .تهامة للكمبيوتر واألجهزة المساعدة -٢٠
  ش الدائري–صنعاء       .كمبيوتر الخوارزمي -٢١
  ش الستين–صنعاء      مركز التجهيزات التقنية -٢٢
  ش حده–صنعاء     اليمن الحديث لالتصاالت والكمبيوتر -٢٣
  ش العدل–صنعاء       تر جزيرة الكمبيو -٢٤
  أمام الجامعة–صنعاء       مدينة صنعاء للكمبيوتر -٢٥
  ش حده–صنعاء       نت سيس كمبيوتر -٢٦
  ش الدائري–صنعاء      الخدمات المتكاملة للكمبيوتر -٢٧
  ش حده–صنعاء       انترمون كمبيوتر -٢٨
 صنعاء      العربي لمستلزمات الكمبيوتر -٢٩
  ش الدائري–عاء صن      المتقدمة للكمبيوتر -٣٠
  ش الزبيري–صنعاء     شركة الحاج للخدمات والتقنية المحدودة -٣١
  ش سيف–صنعاء        كمبيوتر بيتا -٣٢
  ش القيادة–صنعاء        مركز دبي -٣٣
 صنعاء      مركز المعلومات -٣٤
  ش حده–صنعاء        معهد ابتك  -٣٥
  ش حده–صنعاء      دوت كوم لخدمات الكمبيوتر -٣٦
  ش حده–صنعاء      ية المعلومات شركة البراق لتقن -٣٧
 صنعاء       .ملك الكمبيوتر -٣٨
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 صنعاء       .نت تكنولوجي -٣٩
 صنعاء     .يمن للتكنولوجيا والتجارة -٤٠
 صنعاء      .الباسم للكمبيوتر -٤١
 صنعاء       الباشا كمبيوتر -٤٢
 صنعاء    .البرق الالمع للكمبيوتر واللغات -٤٣
 صنعاء     .التقنية الحديثة للكمبيوتر -٤٤
  ش الزبيري–صنعاء       .خرباش آي بي إمال -٤٥
 صنعاء      الخليل للكمبيوتر -٤٦
 صنعاء     .المركز الوطني للكمبيوتر -٤٧
 صنعاء     شركة اإلنجازات التجارية -٤٨
  ش حده–صنعاء      المركز اليمني للكمبيوتر -٤٩
  ش مقديشو–صنعاء       بن سالم كمبيوتر -٥٠
  ش حده–صنعاء       .دونا تكنولوجي -٥١
 صنعاء      كمبيوتررواسي  -٥٢
 صنعاء      روبوت كمبيوتر -٥٣
  صنعاء   .شركة البراق لتقنية المعلومات والتجارة -٥٤
 صنعاء      شركة الرشيد المحدودة -٥٥
 صنعاء     شركة سبأ للتكنولوجيا المحدودة -٥٦
 صنعاء     .عالم الكمبيوتر والمعلومات -٥٧
 صنعاء       كمبيوتر سيتي -٥٨
 صنعاء       كمبيوتر مان -٥٩
 صنعاء    السالم للتجارة والتوكيالتمؤسسة  -٦٠
 صنعاء    شركة سمارتك للتجارة المحدودة -٦١
 صنعاء     .يمن للتكنولوجيا والتجارة -٦٢
 صنعاء      ميكرونت لألنظمة  -٦٣
 صنعاء    تهامة للكمبيوتر واألجهزة المساعدة -٦٤
 صنعاء       داتا سيس  -٦٥
 صنعاء     المعهد التطبيقي الحديث للفتيات -٦٦
 صنعاء      مركز جايتكس  -٦٧
 صنعاء    المعهد الدولي الحديث للكمبيوتر -٦٨
 صنعاء        تمارا سنتر -٦٩
  المعال-عدن     المركز اليمني للكمبيوتر المحدودة  -٧٠
  خورمكسر–عدن       بلفقيه للكمبيوتر -٧١
  المعال–عدن       خالد ابراهيم محمد -٧٢
 عدن      شركة فيوتشر نت -٧٣
 عال الم–عدن      مركز بن سند للكمبيوتر -٧٤
  كريتر–عدن       مركز بيت الكمبيوتر -٧٥
 عدن       نبيل محفوظ ابو بكر -٧٦
  المكال–عدن       مركز الشرق للكمبيوتر -٧٧
 عدن       معهد ابتك  -٧٨
  ش الملك سليمان–عدن      مركز المنارة للكمبيوتر -٧٩
  المعال–عدن     مركز عدن سوفت للكمبيوتر واللغات  -٨٠
 تواهي ال-عدن       النورس للكمبيوتر -٨١
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 تعز    بي سي سنتر لخدمات الكمبيوتر -٨٢
 تعز      مكتبة الكمبيوتر -٨٣
 تعز       معهد ابتك -٨٤
 تعز     آفاق التكنولوجيا لخدمات الكمبيوتر -٨٥
  ش جمال-تعز     المركز البريطاني للكمبيوتر واللغات  -٨٦
 تعز     مركز الفرسان للكمبيوتر -٨٧
 تعز    معهد تعز العالمي للغات والكمبيوتر -٨٨
 الحديدة    كز العربي لخدمات الكمبيوترالمر -٨٩
  شارع صنعاء–الحديدة       بي سي سوفت  -٩٠
 الحديدة     مركز العطاس ألنظمة الكمبيوتر -٩١
  الحي التجاري–الحديدة      مركز باجرش للكمبيوتر -٩٢
 المكال       معهد القمة -٩٣
  حي العمال–المكال      مركز ساك لخدمات الكمبيوتر -٩٤
 سيئون     كمبيوترطيبة للمطبوعات وال -٩٥




