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  مقدمة
  

الرئيسية سيلة العصر وم البلدان وتطّورها وتقّدفي  في عصرنا الراهن أداة فاعلة التقنية المعلوماتية تُعد
 وأصبح قطاع تكنولوجيا المعلومات . المنشودتحقيق التطورل عنها االستغناءن ألي أمة يمك التي ال

واالتصاالت بمثابة الفرصة الذهبية لمختلف بلدان العالم والبلدان النامية بشكل خاص من أجل تحقيق التنمية 
  .وبناء قطاع اقتصادي فاعل

  
، المعلوماتيةالتكنولوجيا  مع والبلدانمعات  المجت بهتعاملومع التفاوت الملحوظ في المستوى الذي ت

قد  العديد من البلدان فان ،ة والتنمويةجتماعيواال ة االقتصاديهاعاوضفي أتفاوت والذي يعزو في الغالب إلى ال
 اقتصادياتها مجتمعاتها وتدعيمتحقيق العديد من المزايا لصالح  من على مدار السنوات القليلة الماضيةتمكنت 

تتاح من الفرص التي  ومن خالل حرصها على االستفادة .الت غير مسبوقة في أدائها التنمويوتحقيق معد
، وترجمتها لذلك الحرص في توجهات وخطوات عملية قامت من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتبفعل 

ها واعتبرتلتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستراتيجيات وخطط عمل وطنية سياسات خاللها بوضع 
وفي هذه األثناء فقد تعددت أوجه ومجاالت اهتمامات  .  الشاملةمكون هام ضمن عناصر وأهداف التنمية

 المعلومات االبلدان النامية واألقل نمواً وما تبذله من مساعي لتسخير اإلمكانات الجديدة لقطاع تكنولوجي
ة لها، وجدية مساعيها لالستفادة من واالتصاالت لصالح تنمية مجتمعاتها، وعّبرت بذلك عن اهتمامات جديد

وخصوصاً في ظل التوجهات الجديدة ونتائج مؤتمر  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تنمية مجتمعاتها،
، وما ٢٠٠٥عام  وتونس ٢٠٠٣عام ، المنعقد على مرحلتين، في جنيف ١القمة العالمي لمجتمع المعلومات

 االستفادة منها لتعزيز قدراتها وبالتالي إسهاماتها في إطار مجتمع يتاح في إطارها من مزايا وفرص ُيمكنها
  .المعلومات العالمي

  
 لدعم م تسعى الجمهورية اليمنية نحو تطوير هذا القطاع الهام والالزقل نمواًوكغيرها من البلدان األ

 إلقامة مجتمع مسيرتها التنموية؛ حيث شهدت األعوام األخيرة العديد من التحوالت والخطوات الرامية
المعلومات، وتمكنت اليمن في إطارها من تحقيق عدد من اإلنجازات في هذا المضمار وعلى نحو خاص في 

 التحتية والتطبيقات اإللكترونية وبناء القدرات ةنواحي تطوير السياسات والخطط وتهيئة عناصر البني
  .البشرية

  
لمجتمع المعلومات في الجمهورية اليمنية، وذلك من تصف األجزاء التالية من هذا التقرير أبرز المالمح 

  .خالل استعراض جملة من عناصر ومؤشرات التقدم نحو تحقيق مجتمع المعلومات اليمني

                                                 
 www.wsis.org موقع وب، 1  
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 مجتمع المعلومات  في بناءاألساسيينالفرقاء  وة  دور الحكوم-أوالً
  

  الوطنية واإلستراتيجيات اإللكترونيةالمعلومات  سياسات مجتمع -ألف
  

  : ن استعراض الجهود اليمنية وتوجهاتها نحو إقامة مجتمع المعلومات، من خالليمك
  

كمؤسسة تحمل على عاتقها ) م١٩٩٥النصف الثاني من العام (إنشاء المركز الوطني للمعلومات في  •
 التطوير في المجال تمهمة االضطالع بدور ريادي في وضع واقتراح ومتابعة تنفيذ سياسا

قد مثّل المركز الوطني للمعلومات ومع أن إنشاء ).  المحتوى المعلوماتي–قات التطبي(المعلوماتي 
 المركز  فقد واجه،مجال المعلوماتب  توجهات الحكومة اليمنية نحو االهتمام فيهامة وأساسية خطوة

خالل فترة عمله األولى العديد من الصعوبات والتعقيدات والتي تمثلت في الغالب بحداثة المجال 
ماتي إضافة إلى جملة من الظروف االقتصادية واالجتماعية التي تعيشها اليمن، مما حد من المعلو

، واستمرت هذه الفترة )ذات الطابع الوطني(قدرة المركز على القيام بالواجبات األشمل واألوسع 
انتقل ، و امتالك القدرات الذاتية للعمل المعلوماتي المؤسسي والتي تمكن خاللها من٢٠٠٠حتى العام 

بعد ذلك للبدء في تحقيق خطوات عملية نحو إقامة البنية األساسية للمعلومات على المستوى الوطني 
اإلستراتيجية الوطنية (والمبادرة إلى تبني العديد من مشروعات البنية األساسية للمعلومات 

ي عدد آخر من وفي مراحل الحقة تبنّ). للمعلومات، الشبكة الوطنية للمعلومات، معهد المعلوماتية
، وذلك إلى جانب العديد من ...)مراكز خدمات المجتمع، المكتبة اليمنية اإللكترونية(المشروعات 

المهام واألنشطة األخرى والتي من أهمها نشر البيانات والمعلومات وإتاحة النفاذ إليها من قبل 
 المواطنين والمؤسسات؛

 وبمشاركة مختلف المؤسسات في القطاعين ،٢٠٠١ الوطني للمعلومات في العام  المركزتبنى •
واالستراتيجيات للمعلومات  الوطنية السياسة واإلستراتيجيةالحكومي والخاص، مبادرة وطنية تتعلق ب

لجنة ) بقرار من رئيس الحكومة بناء على مقترح تقدم به المركز( وقد شُكلت لهذا الغرض .القطاعية
 وفي إطار مهام العمل نفذ المركز أول مسح .ت القطاعيةوطنية عليا لوضع السياسات واالستراتيجيا

يجرى حالياً استكمال وثائق السياسات . ٢٠٠١ميداني للواقع المعلوماتي في اليمن عام 
 ، ومن المتوقع أن تُقدم هذه الوثائق،اإلسكوا بالتعاون مع منظمة  الوطنية للمعلوماتواالستراتيجيات

 لإلقرار من قبل مجلس ،طنية للمعلومات في المستوى القطاعياإلطار التنفيذي لإلستراتيجية الو
وفي جانب التهيئة لبيئة العمل اإللكترونية استكمل المركز الوطني .  ٢٠٠٧٢الوزراء خالل العام 

للمعلومات إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى االقتصادية إلقامة الشبكة الوطنية للمعلومات 
، وهو مشروع أقرته اليمن في إطار الخطة الخمسية للتنمية )لمركزالمشروع الذي يتبناه ا(

  ؛٣االقتصادية واالجتماعية

 أضيف إلى ي، والت٢٠٠٣لة في إنشاء وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات في الحكومة المشكّ •
في ، ذلك إلى جانب مسئوليتها )الشق التقني(اختصاصاتها االهتمام بمجال التكنولوجيا المعلوماتية 

إستراتيجية االتصاالت "وبناء على اقتراح الوزارة بتبني .  االتصاالت وأوجه تنظيمهااتسياسمجال 
اإلستراتيجية الوطنية لدعم خطط التنمية المتكاملة (فقد أقرتها الحكومة كجزء من " وتقنية المعلومات

 المعلومات، وقد ركزت على توفير وتسهيل خدمات االتصاالت وتقنية) ٢٠٠٥-٢٠٠١(في اليمن 

                                                 
  ./http://www.yemen-nic.net/contents/Informatics المركز الوطني للمعلومات، موقع ويب، 2
، ووثيقة خطة التنمية االقتصادية )٢٠٠٥-٢٠٠١( وثيقة الخطة الخمسية الثانية للتنمية االقتصادية واالجتماعية 3

  . الدولي، الجمهورية اليمنيةن، وزارة التخطيط والتعاو)٢٠١٠-٢٠٠٦(واالجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 
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الحكومة ( عن مبادرة البرنامج الوطني لتقنية المعلومات ٢٠٠٥كما أعلنت الوزارة في العام 
 ؛٤)اإللكترونية

تبنى الجهاز المركزي لإلحصاء التابع لوزارة التخطيط والتعاون الدولي إستراتيجية وطنية للعمل  •
 العائدة لمؤشرات تكنولوجيا  والتي تعد من الخطوات الرئيس من أجل جمع البياناتاإلحصائي

  ؛ المعلومات واالتصاالت 

، فقد اتجهت )٢٠٠٥-٢٠٠١( االقتصادية واالجتماعية الثانية ةاستمراراً لما هدفت إليه خطة التنمي •
سياسات نحو تبنّي عدد من ال) ٢٠١٠-٢٠٠٦(خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الثالثة 

المعرفي،  بناء االقتصاد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت نحو  الهادفة إلى تطوير قطاعجراءاتاإلو
 :٥ومن أهم هذه السياسات

  
 لمواكبة التطورات، وإعداد خطة لخصخصة  االتصاالت والمعلوماتإعادة هيكلة مؤسسات قطاع -

  ؛االتصاالت

 تلبية الطلب المتزايد من القطاعات االقتصادية والمواطنين على خدمات االتصاالت، وتوفير -
الخدمة الشاملة وزيادة منافذها بما يواكب النمو السكاني واالقتصادي، مع إدخال الخدمات 

  ؛الحديثة الناتجة عن التطور التقني المتسارع

 توفير التجهيزات الحديثة لالتصاالت وتقنية المعلومات في إطار شبكة رقمية متكاملة لخدمات -
مات المحلية والدولية بما يتفق مع المعايير  الثابت والخلوي كأساس لتقديم جميع الخدالهاتف

   بتلك الخدمات؛الدولية، وتغطية التوسعات العمرانية

االهتمام بالمناطق الريفية من خالل إحالل أنظمة الهواتف الالسلكية الثابتة وأنظمة النواقل  -
دة استخدام الرقمية محل األنظمة التقليدية، وتوسعة البنية التحتية لتغطية العزل والقرى، وإعا

 ؛المحطات األرضية في مواقع نائية أخرى

 مع متوسط لتتوافق الدولية المكالمات تعريفة تخفيض ذلك في بما االتصاالت خدمات تعريفة مراجعة -
 والمعلوماتية؛ االتصاالت استخدام على المواطن وتشجيع دخل الفرد

 بين مزّودي المنافسة وتشجيع ت،المعلوما وتقنية االتصاالت مجال في الخاصة االستثمارات تحفيز -
 اإلنترنت؛ خدمات تقدم التي الشركات وخاصة الخدمات ومشغلي

 والمعلوماتية، وإيجاد الهاتفية االتصاالت تسهل تراسلية سعات لتوفير الخارجي الربط منافذ تطوير -
 العامة؛ الشبكة في المتسارع التطور الستيعاب تعدًدا وأكثر أوسع منافذ

إلدارة  المنظمة واألدلة اللوائح وإعداد تبادلها، حرية وتنظيم المعلومات دارةإ قانون إصدار -
 الحكومية؛ المؤسسات في المعلومات

 للمعلومات األساسية البنية وتطوير للمعلومات، وإقامة الوطني للمركز المؤسسية البنية تعزيز -
فيها  معلومات وحدات ءإنشا على الحكومية الجهات  وتشجيع،القطاع هذا في التطورات ومواكبة
 معها؛ التعامل وطرق آليات وتطوير والفرعية القطاعية والشبكات المعلومات أنظمة واستخدام

                                                 
  .٦٣ ،٣٩، ص ٢٠٠٥ االتصاالت وتقنية المعلومات في اليمن، وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات، نوفمبر 4
لي، ، وزارة التخطيط والتعاون الدو)٢٠١٠-٢٠٠٦( خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 5
  .١٦٢، ١١٥، ص ٢٠٠٦ سأغسط/ اليمنية، آبةالجمهوري
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توزيع  كفاءة يحقق بما للمعلومات الوطني المركز خطط إطار في المعلوماتية مشروعات تنسيق -
 للمعلومات وطنية ييرمعا   ووضع.المشروعات تنفيذ من الفعلية الجدوى ويكفل التمويلية الموارد
 والبرمجيات؛ والنظم المعدات شاملة

والتوعية  مجتمعياً، ذلك في بما المعلوماتي المجال في البشرية والمهارات القدرات تطوير -
 التعاون  وتعزيز.وعالمياً إقليمياً إدماجه وتسهيل الوطني االقتصاد تنمية في وأهميتها بالمعلوماتية
 .المعلومات مجال في العالم دول وباقي ناليم بين والدولي اإلقليمي

 
  القطاعات متعددة الشراكةراكة بين القطاعين العام والخاص و  الش-باء

 
تتجه اليمن نحو صياغة أشكال جديدة من الشراكة على أساس التكامل بين مختلـف فئـات أصـحاب           

ـ  فعـال فـي   شـريك   القطـاع الخـاص     المصلحة من القطاعين العام والخاص، ويعد        داد والتخطـيط    اإلع
 مـسودات   لكمن االستراتيجيات التـي ُأقـرت وكـذ        وتتض .لالستراتيجيات المتعلقة بإقامة مجتمع المعلومات    

إجراءات واضحة لمشاركة القطاع الخاص وما ُيَعول عليه من دور في تنفيـذ             ) تحت اإلعداد (االستراتيجيات  
 وقد،   طويلة قطاع االتصاالت منذ فترة   ية في    كذلك فقد حقق القطاع الخاص مشاركة فعل        .هذه االستراتيجيات 

 ٦٢٠٠٠الخلوي لشركتين من القطاع الخاص فـي عـام            الهاتف  شبكة اتسع دوره بعد منح امتيازين لتشغيل     
 ٢٠٠٥عـام   النهاية  لشركة ثالثة ب  الترخيص   منحتم  و .7MTN التي تعمل اآلن تحت مسمى       سبأفون وسبيستل 

  ،)وآي( اإلعالن عن اسم هذه الشركة       ٢٠٠٧ يوليو/د جرى في تموز    وق ،)GSM( الـ بنظام ثالث مشغل لعمل
 كمشغل  ٢٠٠٤منذ العام   ) يمن موبايل (بينما تعمل شركة رابعة     .  ٢٠٠٧نتظر أن تدخل السوق خالل العام       وُي
 فيوهي شركة تأسست برعاية المؤسسة العامة لالتصاالت اليمنية، وقد تم            ،)CDMAبتقنية   (الخلوي لهاتفل

 ات االتـصاالت   في تقديم خـدم    شريكاً رئيسياً   في اليمن   القطاع الخاص   ُيعد  .رح أسهمها لالكتتاب   ط ٢٠٠٦
  كما يقوم القطاع الخاص بتـشغيل مراكـز خـدمات            .كبيرةللكثير من التجمعات السكانية وتغطية مساحات       

تأهيل التدريب و ال  تشجيع القطاع الخاص إلنشاء مراكز      وتعمل الحكومة على    .االتصاالت ومقاهي اإلنترنت  
راكـز تـدريب عـام       م  مائة ها لتتجاوز  تزايدت أعداد  التكنولوجيا المعلوماتية، والتي  مجال  المتخصصة في   

  .٢٠٠٧ مطلع العام وخاص
  

 اإلنترنت،تراخيص لمزودي خدمة   بمنح٢٠٠٠ لسنة ١٦ صدور قرار مجلس الوزراء رقم ويمثل  
، إال أن وتحسين نوعيتها  هذه الخدمةنشر الخاص في توسيع مشاركة القطاعة في المسار الصحيح لخطو

  .تفعيل تطبيق هذا القرار لم يتم حتى اآلن
  

 الحكومية غير   دور المنظمات-جيم
  

 نحوتهيئة المناخ الالزم للتغيير     في  المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني       ال تزال مساهمة      
منظمات ناشطة بشكل مقبول فـي       عشر   ن عدداً محدوداً ال يتجاوز     في حدودها الدنيا، إذ أ     مجتمع المعلومات 

 ومع ذلك فإن خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية تُعول كثيراً على دور هذه             .هذا المجال في الوقت الراهن    
 للمساهمة في بناء مجتمع المعلومات وتعتبر الخطة  هذه المنظمات بأنها مـا زالـت فـي طـور                    المنظمات
  . التكوين

  

                                                 
  www.sabafon.com موقع ويب،6
  www.mtn.com/mtn.group.investor/profile/yemen.asp موقع ويب،7
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   التقدم المحرز نحو تحقيق السياسات واإلستراتيجيات الوطنية-دال
  

 ذات العالقـة بإقامـة مجتمـع        تنتيجة لإلجراءات المتخذة على صعيد وضع السياسات واالستراتيجيا       
المعلومات في اليمن، فقد أدى التأخر في إقرار بعض السياسات واالستراتيجيات وعدم شمولية ما تم إقـراره                 

وهو ما يتسبب في اإلبقاء علـى المبـادرات   .  لى تأخير مقابل في االنتقال للتنفيذ وفقاً لرؤية واضحة منها،  إ  
 كما تسبب ذلك في تعثر عدد من تلك المبادرات كما هو            .التي يتم تبنيها أو اإلعالن عنها في خطواتها األولى        

ومع ذلك ُيمكن اعتبـار مـا جـرى         .  ة الحكومة اإللكتروني  ،حال مبادرة البرنامج الوطني لتقنية المعلومات     
 من مناقشات حول السياسات واالستراتيجيات الوطنية وبمشاركة مختلف األطراف مـن المؤسـسات              يويجر

 تالحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وما ينتج عن ذلك من تفهم وإجماع وثقافة مـشتركة حـول الـسياسا                 
  . م التقدم نحو تحقيق بناء مجتمع المعلوماتواالستراتيجيات، بمثابة جانباً أساسياً وهاماً يدع

  
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  البنية األساسية ل-ثانياً

  
 البنية األساسية  -ألف

  
 حيث في العقد األخير من القرن العشرين، اًيأخذ طابعاً جديفي اليمن بدأ االهتمام الرسمي بالمعلومات 

مؤسسة ، وكيط به مهمة بناء وإدارة نظام وطني متكامل للمعلوماتأنوتم إنشاء المركز الوطني للمعلومات 
في الجهات العديد من مع الدولة، وباالشتراك على مستوى وتطوير خدماتها رسمية تُْعنَى بالمعلومات 

المجتمعي حول قضايا المعلومات والتكنولوجيا  الوعي  والخاص، ساهم المركز في تنميةالحكوميالقطاعين 
وبدأت في إعتماد المعلومات لديها، ومراكز اتجهت العديد من المؤسسات إلنشاء وحدات ، والمعلوماتية

  . والمؤسسية لهذا النشاط المقومات األساسية والعمل على تهيئةألساليب الحديثة في إدارة العمل المعلوماتي ا
  

ت بتنمية قطاع كذلك فقد اهتمت وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات والمؤسسة العامة لالتصاال
  .االتصاالت وتوسيع نطاق خدمات هذا القطاع

  
يشهد قطاع المعلومات واالتصاالت في اليمن تطورات متسارعة برزت من خالل تطور حجم ونوعية 

خدمات الهاتف الخلوي كما تزايد عدد مراكز (استثمارات القطاع الخاص في قطاع االتصاالت والمعلومات
  .)...، شركات البرمجيات، الخاالتصاالت ومقاهي اإلنترنت

  :السعات الهاتفية
  

   إلـى   ٢٠٠٤عـام   المائة مـواطن فـي       لكل   هاتفخط   ٤,١ من   الخطوط الهاتفية الثابتة   كثافة   تارتفع
 وذلك نتيجة التوسع في مجال خـدمات الهـاتف الثابـت            ،٢٠٠٦ معاالمائة مواطن في     لكل   هاتفخط   ٤,٦
تخفيض رسوم خـدمات    إضافة إلى     الهاتفي الواحد،   للخط ي تقريباً  دوالر أمريك  ٦٠يعادل  لمواطنين وبرسم   ل

  كما تـستمر وزارة االتـصاالت وتقنيـة          .الهاتف وتعرفه رسوم المكالمات أيام العطل واإلجازات الرسمية       
  .  إلى الخدمة هاتفي ثابتإلضافة مليون خطتنفيذ مشروع في  المعلومات

  
متدنيـة  ) عبر شبكة الهاتف الثابت   (ات االتصاالت الريفية    وفي جانب االتصاالت الريفية ال تزال خدم        

م أنظمـة اتـصاالت     ااستخدلذلك فقد اتجهت المؤسسة العامة لالتصاالت في السنوات األخيرة إلى           .  نوعاً ما 
 ريفية تماثلية وإنشاء مواقع جديدة لالتصاالت الريفية من خالل إدخال أنظمة الهواتـف الالسـلكية الثابتـة،                

   .يةاالتصاالت الريفات خدم في تحسن طفيف في مؤشرات وساهم ذلك
  

 قليلـة االسـتفادة مـن       ضمن دائرة البلدان  اليمن  الواقع يؤكد بقاء     وبالرغم من الجهود المبذولة إال أن     
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  :٨ا أهمه، من التحديات والمعوقاتعدد لتضافر ، نتيجةاالتصاالتخدمات 
  
 ؛صعوبة التضاريس الطبيعية للبالد •
 ؛ السكانية وانخفاض كثافتهاتشتت التجمعات •
 ؛ضعف مستوى خدمات البنية التحتية •
 .تدني مستوى شبكات التوزيع في المدن ناهيك عن الريف •

 
 ٩)٢٠٠٥–٢٠٠٣( خالل الفترة )الحضرية والريفية (مؤشرات االتصاالت الهاتفية  -١الجدول 

  
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ السنوات/المــــؤشر

  الحضريةاالتصاالت 
 ١٥٧٥١٦٩ ١٥٦٤٣٤٩ ١٥٠٥١٩٢  ية لشبكة االتصاالتالسعة الكل

 ١٢٧٥٧٨٢ ١٢٤٣٨٣٨ ١١٦١٠٤١  )خط(السعات المجهزة 
 ٢٠٣٠٥٢٦٩ ١٩٧٢١٦٣١ ١٩١٣١٩٧٧ )نسمة(عدد السكان 

 ٤,٤  ٤,١  ٣,٥ )مواطن١٠٠/هاتف(الكثافة الهاتفية 
  ٣٧٦٩٣٠ ٤٤٥٧٠٢ ٤٧٦١٥٧ )خط(الخطوط الشاغرة 

  ٩٠١٣٨٥ ٨٩٨١٣٦ ٦٨٤٨٨٤  )خط(عدد خطوط الهاتف العاملة 
 ١٠٣٢٤٩ ١١٣٢٥٢  ١٤٢٦٨٠ )خط(الزيادة في الخطوط الهاتفية العاملة 

 ٥٤ ٥٢ ٤٧ )عدد(عدد السنتراالت الرئيسية 
 ٢٢٣ ٢٢٢  ٢٠٨ )عدد(عدد السنتراالت الفرعية 

 ١٠االتصاالت الريفية
  ٢٤٠٢٤٥ ١٢٨٣٨٥ ١٠١٣٤٤ )خط(السعات المجهزة 
  ١٢٤٩٢١ ٩٦٠٢٧ ٦٢٥٩٣  )خط(الخطوط العاملة 

  ٥٢ ٧٥  ٦٢ )٪(نسبة الخطوط العاملة إلى السعات المجهزة 
  

  خدمات اإلنترنت  -١
  

 لالتـصاالت الـشركة اليمنيـة   ( خدمة وحيـد  بمزود ١٩٩٦في العام  اليمن   فيبدأت خدمة اإلنترنت    
.  مة اليمنية للحكو ٪٤٩ و  لشركة البرق والالسلكي البريطانية    ٪٥١تعود ملكيتها بواقع    والتي  " تيليمن ")الدولية

المؤسسة العامـة لالتـصاالت الـسلكية        ممثلة ب   إلى الحكومة اليمنية   ٪١٠٠انتقلت ملكية هذه الشركة بنسبة      و
 بـدأت   ٢٠٠٢أبريل  / وفي نيسان   .٢٠٠٣ التابعة لوزارة االتصاالت وتقنية المعلومات نهاية العام         والالسلكية

لذلك فقد ظل تقديم الخدمة حتى اآلن حكراً        . اإلنترنتبالعمل كمزود ثاني لخدمة     المؤسسة العامة لالتصاالت    
  . التي تعود ملكيتها للمؤسسة الدوليةلالتصاالتالشركة اليمنية على المؤسسة العامة لالتصاالت و

  
عبر الكابل البحري بطول    الضوئية و شبكة األلياف   من خالل    ١٩٩٥منذ  تتصل اليمن بالعالم الخارجي     

  كما يجري في الوقـت  .ى عدد من البلدان العربية وجنوب شرق آسيا وأوروبا   كم إلى جيبوتي ومنها إل     ٢٢٦

                                                 
 .١٩التخطيط والتعاون الدولي، ص  وزارة االقتصادية،النشرة الفصلية للمستجدات  8
 .٢٠٠٥للمعلومات  الجهاز المركزي لإلحصاء، والمركز الوطني 9

  ، وزارة التخطيط ٢٠٠٦والتقرير االقتصادي السنوي .مرجع سابق االقتصادية،النشرة الفصلية للمستجدات  10
  .والتعاون الدولي



 

 

-٧-

  . كيلو متر٧٠٠ربط اليمن عبر األلياف الضوئية مع سلطنة عمان بطول الراهن العمل على استكمال 
  

بـشبكة  المـستخدمين   تـصال   هي الوسيلة المتاحة ال    Dial-Upالهاتف  ، ظلت خطوط    ١٩٩٦منذ العام   
  ISDN الرقمـي   الهاتفخطوط بالشبكة عبر تم إدخال خدمة االتصال ٢٠٠١عام الفي ن، وفي اليماإلنترنت 
 خدمة االتـصال     تم البدء بتقديم   ٢٠٠٥ وفي بداية العام     .ث/ كيلوبت ١٢٨بسرعة  ثم   ث/كيلوبت ٦٤وبسرعة  

دمـة  التكلفة المرتفعة لهذه الخ   إال أن    .ث/كيلوبت ٥١٢إلى  تصل  سرعة  وب ADSLبالشبكة من خالل خطوط     
 حتـى  )ADSL( هذه الخدمة    فيعدد المشتركين   تحول دون االستفادة منها كما ينبغي، إذ لم يتجاوز          ) األخيرة(

 وباإلضافة إلى ذلك يتم في الوقت الراهن تقديم خدمات          . مشترك ٢٧٨١ الـ ٢٠٠٦  من العام  النصف الثاني 
  .ث/بتميغا ٢ إلى ث/كيلوبت ٦٤ وبسرعات بين Leased lineالخطوط 
  
خدمة اإلنترنت الالسـلكي     أعلنت وزارة االتصاالت عن تدشين       ٢٠٠٦ديسمبر  /كانون األول في نهاية   و

 عبر نقـاط سـاخنة      السلكياً النفاذ إلى الشبكة  لتمكين مشتركي خدمة اإلنترنت من      جديدة  خدمة  ك) وآي فآي (
  .أولى في العاصمة صنعاء ومحافظة عدن كمرحلة موقعاً  ١٧في

  
  يالخلوخدمات الهاتف  -٢

  
ارتفـع   شهدت اليمن تطوراً في تقديم خدمات االتصاالت المتنقلة حيـث          ٢٠٠٦–٢٠٠٤خالل السنوات   

 فقـد .  ٢٠٠٦ عام    مليون مشترك  ٣,٢٠١ إلى    ٢٠٠٤ عام  مليون ١,٤٨٣من  الخلوي  عدد مشتركي الهاتف    
لهاتف الخلـوي    ا توسع تغطية خدمات  أّدت المنافسة  بين شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال إلى             

 زيادة الطلب   تنويع الخدمات الُمقدمة وتنافس في أسعار تقديم الخدمة، وبالتالي        إلى   و ،لتشمل جميع المحافظات  
  .الجمهورمن قبل على الخدمة 

  
  ١١الخلوي في الجمهورية اليمنية اإلنترنت والهاتف   مؤشرات-٢الجدول 

  
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ السنوات/المــــؤشر

 ١٥٨٤٧٦ ١٠٩١٢٧ ٧٤٦١٥  )مشترك (اإلنترنت مشتركي إجمالي
 ٠,٧٦ ٠,٥٤ ٠,٣٨   من السكان١٠٠ مشتركي اإلنترنت لكّل إجمالي

 ٤٥٠٠٠٠ ٣٣٠٠٠٠  ٢٢١٠٠٠  )مستخدم   (عدد المستخدمين لالنترنت
 ٣٢٠١٧٩٦ ٢٢٧٧٥٥٣ ١٤٨٣٢٣٣  الخلوي الهاتف مشتركي إجمالي
 ١٥,٣ ١١,٢ ٧٥   من السكان١٠٠ لكّل الخلوي الهاتف يمشترك

 ٣٣٠٠٠٠ ٢٧٠٠٠٠ ٢١٠٠٠٠  )حاسوب  (عدد الحواسيب في الجمهورية
 ١,٦ ١,٣ ١,١  )جهاز لكل مائة نسمة( الحواسيبانتشاركثافة 

  
   وتطوير خدمات جديدةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت البنية األساسية ل في  االستثمارات -باء

 
فـإن التـدفقات الخارجيـة      ، وفي الـيمن     كنولوجيا الت  وتوطين  نقل في  رئيسياً دوراًاالستثمارات  تلعب    

فالغالبية العظمى من الـشركات الدوليـة       لالستثمارات األجنبية ما تزال محدودة ولم تبلغ المستوى المطلوب          
جوانـب   علـى     محدود ن تأثير هذه الشركات   فإ وبالتالي )النفط والغاز (يقتصر نشاطها في القطاعات النفطية      

ز فرص وإمكانيات االقتصاد اليمني، فضالً عن تواضع دورها فـي نقـل وتـوطين               وتعزيالتجارة  التشغيل و 
                                                 

  .المركز الوطني للمعلومات ووزارة االتصاالت وتقنية المعلومات11 
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من بين االستثمارات الحالية في قطاع تكنولوجيا المعلومـات         .  التكنولوجيا الحديثة وتوسيع مجاالت االبتكار    
 ياف الضوئية شبكة األل الذي تقوم به المؤسسة العامة لالتصاالت والهادفة إلى توسعة          الستثمار  واالتصاالت، ا 

سعة تلبي   وذات    كيلو متر فيما بين المدن     ٨٦٠٠بطول   شبكة تراسل من خالل   مدن الرئيسية والثانوية    الربط  ل
ربـط  كما تقوم المؤسسة في الوقت الراهن بالعمل على استكمال          .   الخدمة لخمس سنوات قادمة    علىالطلب  

 مليـون  ٥٠٠ مليار وتبلغتر وبتكلفة إجمالية  كيلو م٧٠٠ اليمن عبر األلياف الضوئية مع سلطنة عمان بطول       
    . يمنيريال

  
باإلضافة إلى ذلك فقد خططت الحكومة اليمنية للعمل على تطوير البنية التحية من خـالل عـدد مـن                   
المشروعات األساسية التي أقرتها الخطة الخمسية ومنها مشروع الشبكة الوطنية للمعلومات وهـو مـشروع               

 غير أن ما تـسنى تحقيقـه مـن          .علومات على تنفيذه بالتنسيق مع مختلف الجهات      يعمل المركز الوطني للم   
خطوات حتى اآلن لم يتجاوز مراحل العمل التي تمهد للمشروع وتشمل إعداد الدراسات الفنيـة والجـدوى                 
 االقتصادية للمشروع باإلضافة إلى بعض المسوحات الميدانية واإلعدادات األولية لبوابة الشبكة وتجهيـزات            

 عبر مخصصات دورية يتم      بادرت الحكومة لتمويل هذه الخطوات      و .أولية لربط عدد من الجهات الحكومية     
  وذلك نتيجة لعدم تمكن الحكومة حتى اآلن من الحـصول علـى              ،رصدها في إطار الموازنة العامة للدولة     

  .لوماتتمويل خارجي لهذا المشروع إلى جانب عدد آخر من مشروعات البنية األساسية للمع
 

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ترابطية -جيم
  

 ٩٠١٠٠٠ إلـى  ٢٠٠٠مشترك عـام   ٣٤٦٠٠٠من  الهاتف الثابت ارتفع عدد المشتركين في خدمات
 معدل انتشار خدمات الهاتف الثابت     ارتفع   لذلك فقد  ،٪١٥٠ تتجاوزبنسبة زيادة    و ٢٠٠٥نهاية العام   مشترك  

   إلـى مليـون     ٢٠٠٠ خط هاتفي عـام      ٤٥٩٠٠٠جم السعات المجهزة من     ارتفع ح و.  ٪٤,٤ إلى   ٪١,٩من  
 بلغ عدد   كما    . سنترال ٢٢٣ إلى   ١١٨د السنتراالت من    وزاد عد  ،٢٠٠٥ نهاية العام خط هاتفي    ٢٧٦٠٠٠و

 مركـز فـي عمـوم محافظـات     ٨٨٤٥ حوالي ٢٠٠٥منتصف العام  حتى مراكز خدمة الهواتف العمومية
  .الواحد خطوط في المركز ٦ خط هاتفي بمتوسط ٥٣٠٧٠فيها حوالي  الخطوط العاملةو الجمهورية،

  
بينما . ٢٠٠٥ نهايةخط  ١٢٥,٠٠٠ إلى ٢٠٠٠خط عام  ٨٠٠٠ من الريفية ارتفعت خطوط االتصاالتو

.  ةبما فيها كبائن األلياف الضوئي     ٢٠٠٥عام   محطة   ٧٧٣ حوالي   ٢٠٠٥ بلغ عدد محطات االتصاالت الريفية    
 كما ارتفعـت    ،٢٠٠٥ محطة عام    ١١٠٠ إلى   ٢٠٠٠ محطة عام    ٤٤٩ناطق الريفية من    وارتفعت التغطية للم  

 ٢٤٥ و ٢٤٠٠٠٠ إلـى    ٢٠٠٠ خطاً عام    ١٣٤٥٠السعات الهاتفية المجهزة في شبكة االتصاالت الريفية من         
 .٢٠٠٥خطاً هاتفياً في نهاية عام 

  
ـ    بالنسبةمعدل انتشار خدمات الهاتف الخلويارتفع بينما     إلـى  ٢٠٠٠ عـام  ٪١٥ن لعدد الـسكان م

   .٢٠٠٦ عام ٪١٥,٣
 

 ٢٠٠٤ السعة الكلية لمنظومة االتصاالت الدولية حتى عـام  لتصل ،الدولية االتصاالت  خدماتكما اتسعت
أليـاف  ،  قنـاة ٦٥٥بحري   كابل، قناة١٤١٤قناة هاتفية موزعة على أنظمة األقمار الصناعية  ٣٨١٢ إلى

   . قناة١٧٤٣ضوئية 
 

فـي    جهاز٣٦٦٠٠ منفي اليمن المستخدمة الحاسوب  د أجهزةاعدورات، بارتفاع أوارتبطت تلك التط
 الحاسوب بالنسبة لعدد السكان من      انتشار معدل  ارتفع  و.  ٢٠٠٦في العام   جهاز   ٣٣٠٠٠٠إلى   ٢٠٠٠العام  
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القادرين على استخدام الحاسوب     نسبة السكان كما وصلت   .  ٢٠٠٦ العام    نهاية ٪١,٦  إلى ٢٠٠٠ عام   ٪٠,٢
  .٪٢,٧  إلى٢٠٠٥خالل العام 

  
 ومع واحد، مشترك عبر مزود ٧٠٠٠ إلى ٢٠٠٠في العام   اإلنترنتةفي خدم وصل عدد المشتركين

عدد المشتركين في الخدمة خالل السنوات ارتفع فقد  للخدمة ثانيمزود المؤسسة العامة لالتصاالت كدخول 
 ٠,٧٦بمعدل  و،٢٠٠٦عام نهاية الترك مش ١٥٨٤٧٦ إلى ٢٠٠٤ مشترك عام ٧٤٦١٥من األخيرة، ليصل 

 ٢٠٠٠ مستخدم في عام ٢٤٠٠٠عدد مستخدمي اإلنترنت من بينما ارتفع .  من السكان ١٠٠لكل اشتراك 
وبمعدل انتشار  ٢٠٠٦مستخدم عام  ٤٥٠٠٠٠  أكثر منإلىوليصل  ٢٠٠٤مستخدم عام  ٢٢١٠٠٠إلى 

تفعت أعداد مقاهي اإلنترنت في معظم المدن  كما ار . من السكان١٠٠لكل   ٪٢,٢ بلغت لخدمة اإلنترنت
  .  ٢٠٠٦ مقهى في العام ٨٣٦اليمنية لتصل إلى 

  
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  تجهيزات وخدمات -دال

  

 زيادة في أطوال كابالت شـبكة       ٢٠٠٥-٢٠٠٠التصاالت اليمنية خالل الفترة     العامة ل مؤسسة  الحققت    
نـسبة  وتبلغ  .  تصل بشكل عام إلى كيلومتر بين المدن الرئيسية والثانوية        لو ٪٧٨بنسبة  المستخدمة و األلياف  

 تـأمين   تساهم هذه التوسعة فـي    .   من محافظات الجمهورية   ٪٨٥  في الوقت الراهن ما يقارب     تغطية الشبكة 
، وإدخـال الخـدمات الـصوتية       (Rings) الحركة الهاتفية وشبكة تراسل المعطيات عبر مـسارات متعـددة         

  ؛تاالوديوتكس
  

  :، مثل عدد من الخدمات)تيليمن(اليمنية لالتصاالت الدولية شركة التقدم   
 

 ؛الهاتف والفاكس الدولي المباشر −
 ؛ببطائق مدفوعة األجر كبائن االتصال الهاتفي الدولي −
 ؛خرىمأموري الهاتف في البلدان اُأل واالتصال الهاتفي الدولي عبر مأموري الهاتف −
 ؛إلنترنت والخدمات الملحقة ااتخدم، والدولي ISDN الـ −
 ؛المتنقلة خدمات تراسل المعطيات عبر الخطوط الهاتفية ومحطات األقمار الصناعية −
 ؛خدمات الهاتف الدولي والفاكس عبر محطات األقمار الصناعية المتنقلة  −
  .خدمات النقل التلفزيوني واإلذاعي الدولي −
 

ة الـدفع   بكروت ُمسبق  وتتمثل   دمة الريال االلكتروني،   تقديم خ   بدأت الهيئة العامة للبريد    ٢٠٠٢عام  في ال  •
حـساباتهم عبـر اإلنترنـت     باع للمستفيدين الذين يمكنهم من خاللها تفعيلفئات مختلفة القيمة تُضمن 

  ؛)الكهرباء والمياه والهاتف (وتسديد التزاماتهم المالية والتجارية للجهات المستحقة

النصف الثاني من  موقع حتى ٢٨٦ المزودين المحليين حوالي لدى بلغ عدد مواقع اإلنترنت المستضافة •
 شركات ١٠١ ، سياحة وسفر٣٦،  منظمات وسفارات٢٩ ،إخبارية ١٧ ، حكومية٦١منها  ،٢٠٠٥ العام

 ؛) منتديات وخدمات١٠ و بنوك وشركات تأمين٩ ،وتربوية  تعليمية٢٣ ،خاصة
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 في عمـوم    ٢٠٠٦مقهى حتى    ٨٣٦ إلى   ٢٠٠٠مقهى عام    ٥٠ ارتفع عدد مقاهي اإلنترنت العامة من      •
 ؛ شاشات إنترنت في المقهى الواحد٦ بمتوسط محافظات الجمهورية

 جهـة وبإجمـالي   ٥٠المرتبطة في خدمة القنوات المؤجرة ألغراض اإلنترنت إلى  وصل عدد الجهات •
 ٢٠٠٥.١٢ النصف الثاني من العام حتى صلقطاع الخال ٪٦٥ منها حكومية و٪٣٥قطة ربط  ن٢٧٥

  
   حوكمة اإلنترنت-ءها

  
يتم تشغيل خدمات اإلنترنت حالياً من قبل وزارة االتصاالت ممثلة بالمؤسـسة العامـة لالتـصاالت                
والشركة اليمنية لالتصاالت الدولية التي تعود ملكيتها للمؤسسة، وال يوجد مزود من القطاع الخـاص لهـذه                 

 وال.  بتقديم الخدمة وإدارة اسـتخدام اإلنترنـت      الخدمة، لذلك فان المؤسسة العامة لالتصاالت هي من يقوم          
 اإلنترنت في حين أنها تقوم بحظر الوصول إلى عدد          شبكةاستخدام  عام على   الحظر   اليمنية ال  تمارس الحكومة 

  وفيما عدا ذلك فان سياسـات االسـتخدام تخـضع غالبـاً              .من المواقع الخارجية ذات األضرار االجتماعية     
  .ات التي تقوم باالشتراك في الخدمة أو بالنشر على الشبكة من داخل اليمنلتقديرات واهتمامات الجه

  
   اإلعالم التقليدي-واو

  
ال تُعد المساهمة الحالية لوسائل اإلعالم التقليدية في نشر الوعي المعلوماتي كافية للتحول نحو مجتمـع                

 عبـر   للتوعية بمجتمع المعلومـات   محدوداً جداً   حيزاً    اإلعالم المقروء  حيث ُيخصص . المعلومات في اليمن  
 المعلومات وفوائدها   اموضوعات أو صفحات أسبوعية يجري من خاللها نشر بعض المعارف حول تكنولوجي           

ـ              المعلومـات   اواستخداماتها، بينما يندر وجود مجالت أو إصدارات دورية متخصصة بمجـاالت تكنولوجي
، وقـد   عدنفي   الثانيةالقناة  وصنعاء  الفضائية في    القناة   وتوجد قناتان تلفزيونيتان في اليمن هما     .  وتطبيقاتها

 ساعة في   ٢٩٧٣٢) من بين عشر محطات إذاعية يمنية     (بلغ عدد ساعات البث اإلذاعي لثمان محطات إذاعية         
 العلميـة  ومع ذلك فان إجمالي ما ُيخَِصصه اإلعالم المرئي والمسموع من ساعات بث للتوعية .  ٢٠٠٥العام  

  . من إجمالي ساعات البث٪٨,٩الثقافية ال يتجاوز ما نسبته معلومات والتعليمية وال
  
  

  ٢٠٠٥١٣ساعات اإلرسال السنوي لبرامج التنمية الثقافية والعلمية للعام   -٣الجدول 

  
   القنوات التلفزيونية والمحطات اإلذاعية

  النسبة  عدد الساعات البرامج
  ٪ ٢٧,٠٦  ١٣٤٤٨,٣٦  التنمية الثقافية والفنية والترفيه الثقافي
  ٪ ٨,٨٨  ٤٤١٥,٢٧  الثقافية والعلميةالتنمية العلمية والتعليمية والمعلومات 

  
  
  
  
  

                                                 
  . http://www.gti.edu.ye/arabic/index.phpالمعهد العام لالتصاالت، موقع ويب، 12
   .م٢٠٠٥ كتاب اإلحصاء السنوي، الجهاز المركزي لإلحصاء، 13
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   والمعرفةالمعلومات  النفاذ إلى -ثالثاً
 

    معلومات متاحة للعموم-ألف
 

يحظى استخدام شبكة اإلنترنت ألغراض الحصول على المعلومات في اليمن باهتمـام متنـامي مـن                
سسات على السواء، وتقوم العديد من الوزارات والمؤسسات بنشر بياناتها مـن خـالل مواقـع                األفراد والمؤ 

خاصة بها على شبكة اإلنترنت، كما تُصدر العديد من هذه الجهات تقارير ونـشرات مطبوعـة عـن األداء                   
 جانب ذلـك    وإلى. الحكومي وأداء المؤسسات، وتمثل هذه األنشطة جانباً من أنشطة إتاحة المعلومات للعموم           

بمـا  ) باحثين ومهتمين ومستثمرين وطالب   (يقوم المركز الوطني للمعلومات بتقديم خدمات تزويد المستفيدين         
 بمـا فـي ذلـك       ،ا والحصول عليها من مختلف المـصادر      يحتاجون إليه من معلومات والتي يتولى تجميعه      

المستفيدين بها وتبعاً لما يصله من       وإعادة تنظيمها وحفظها لديه ألغراض تزويد        ،مؤسسات القطاع الحكومي  
 ومع إن الخدمات التي يقدمها المركز هي خدمات مجانية ودون مقابل، فإنه يقـوم بتقـديم خـدمات                   .طلبات

متعددة للتزويد بالمعلومات تشمل النشر من خالل مواقع الوِب والرد على طلبات المعلومـات التـي تـصله                  
 كما يقوم المركز بتقديم الخدمـة عبـر         .) العادي، البريد االلكتروني   الهاتف، الفاكس، البريد  (بوسائل مختلفة   

أقسام ووحدات عمل متخصصة تتولى استقبال المستفيدين واإليفاء بطلباتهم في العاصمة صنعاء وعدد مـن               
  .عواصم المحافظات اليمنية

  
ومـات المتعلقـة    ومؤخراً فقد بدأت الحكومة بناء على توجيه من رئيس الدولة، في إتاحة كافـة المعل              

  .  بالمناقصات الحكومية ونشرها من خالل موقع المركز الوطني للمعلومات والذي يقوم بتحديثها بشكل منتظم
  

   النفاذ إلى المعلومات والمعلومات العامة-باء
 

وتُعـد  .  يتمكن المواطنون من اإلطالع على المعلومات المتاحة عبر مواقع الوِب للجهـات الحكوميـة             
نترنت من ابرز نقاط النفاذ للحصول على المعلومـات المنـشورة فـي مواقـع الـوِب للجهـات                   مقاهي اإل 

  .والمؤسسات اليمنية، أو المنشورة على اإلنترنت بشكل عام
  

وتتعدد الجهات اليمنية التي تمتلك مواقع وِب، غير أن القليل منها ُيعد متميزاً في حجم ونوعية ما يقـوم    
  .ت الزمنية التي يجري تحديث المعلومات فيهابعرضه من معلومات والفترا

  
بالرغم من قيام وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات بتخفيض تعرفه االتصاالت إال أنها تعـد مرتفعـة                

 ال   وسـكان األريـاف    قياساً بمستوى دخل الفرد والذي ُيعد منخفضاً، لذلك فان الفقراء والفئات المحرومـة            
  .وماتيتمكنون من النفاذ إلى المعل

  
  متعددة المهام للعموممجتمعية   مراكز نفاذ -جيم

  
 بلغ. نموم المواطني تمثل مقاهي اإلنترنت ومراكز االتصاالت بمثابة نقاط نفاذ أساسية ُيتاح استخدامها لع           

 ٦ بمتوسـط  ، في عموم محافظـات الجمهوريـة  ٢٠٠٦ نهاية العام مقهى ٨٣٦عدد مقاهي اإلنترنت العامة 
 مركز في عموم    ٨٨٤٥بما يزيد عن     االتصاالتمراكز    كما تُقدر أعداد      .المقهى الواحد شاشات إنترنت في    

 محدوداً من مراكز االتصاالت تتواجد في األرياف اليمنية وبالتالي          اًومع ذلك فان عدد   . الجمهوريةمحافظات  
  .فان فرصة ضئيلة جداً تتاح للمواطنين في هذه المناطق للنفاذ إلى الشبكة
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 ُأخرى، فان خدمات النفاذ المقدمة في الوقت الراهن من جانب المركز الوطني للمعلومـات               ومن ناحية 

عبر مقره الرئيسي  قد تم توسعتها لتضم وحدة متخصصة بالنفاذ إلى المعلومات العامة تابعة للمركز وُأخرى                 
 إلى ذلك فقد قام المركز       باإلضافة .في جامعة صنعاء وقد تم إنشاء هاتين الوحدتين بالتعاون مع البنك الدولي           

 في هـذه    لمواطنينل المحافظات لتيسير تقديم خدماته       مكاتب تنسيق تابعة له في     ٣الوطني للمعلومات بتشغيل    
 كما بدأت عدد من المحافظات الرئيسية اليمنية وبالتنسيق مع المركز بالعمل على تأسيس مراكز               .المحافظات

 وتعتبر هذه الخطوة بداية مـشجعة  .) محافظات٤ة األولى منها  شملت المرحل (معلومات في مقار المحافظات     
  ، خاصة وان الخطة الخمسية الثالثـة للتنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة            مجتمعيةتمهد إلنشاء مراكز نفاذ     

 مركز معلومات لخدمات المجتمع المحلي في مدن وأريـاف          ١٤، قد أقرت مشروعاً إلنشاء      ٢٠١٠-٢٠٠٦
 وحدة معلومات في المؤسسات والمحافظـات       ٦٠حلة أولى باإلضافة إلى استحداث      عدد من المحافظات كمر   

وربطها شبكياً مع المركز الوطني للمعلومات، لتتولى هذه المراكز والوحدات المساهمة في تقـديم خـدمات                
أظهر  وقد   .المعلومات وتعزيز النفاذ إلى مصادرها المختلفة من قبل المواطنين في المحافظات ومدن األرياف            

الذي أعده المركز الوطني للمعلومـات المـشرف         (٢٠٠٦التقرير التقييمي حول نتائج تنفيذ الخطة في العام         
  . تسبب في تأجيل البدء بالتنفيذمويل الالزم للمشروع قد ، بان عدم توفر الت)على المشروع

  
   استعمال نماذج برمجيات مختلفة-دال

  
 الحكومي والخاص والوزارات والمركز الـوطني للمعلومـات          المؤسسات اليمنية في القطاعين    تستخدم

كالبرمجيات برمجيات  من ال مختلفة     أنواع   والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والجهاز المركزي لإلحصاء      
 وقد أدى غياب المعايير الموحدة في هـذه المؤسـسات إلـى       .الحرة المفتوحة المصدر والبرمجيات التجارية    

، وبالتـالي   هـا حدوث حاالت من عدم التوافق بين األنظمة والتطبيقات المستخدمة وضعف تكامليتها فيما بين            
  .التقليل من فرص استخدامها معاً في االنتقال لتقديم خدمات الكترونية تكاملية

 
 رفة العلمية  النفاذ الحر والمفتوح إلى المع-جيم

  
يتمكن المستخدمون لالنترنت في اليمن، من النفاذ بحرية إلى المواقع العلمية والمكتبـات اإللكترونيـة                 

خاصة المجانية منها، بينما تَكُمن الصعوبات الحالية في القدرة على النفاذ إلى المواقع العلمية التي تشترط دفع                 
 للحصول على المعرفة العلمية يتم من خالل مواقع ويـب           اشتراك للحصول على خدماتها؛ خاصة وان النفاذ      

 وإلى جانب ذلك فان عـدد محـدود      .خارجية، وندرة وجود مواقع ويب محلية تُقدم مثل هذه الخدمات العلمية          
جداً من المؤسسات اليمنية بما فيها المؤسسات التعليمية لديها اشتراكات تُمكنها مـن النفـاذ إلـى المواقـع                   

ارف العلمية، ومع ذلك فان استخدام هذه االشتراكات غالباً ما يكون متاحاً لعدد محدود مـن                المتخصصة بالمع 
  . العاملين في هذه المؤسسات
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 في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بناء القدرات  -رابعاً
 

   األمية األساسية-ألف
  

ام األخيرة زيادة الملتحقـين بمراكـز محـو         شهدت األعو قد   و ليمن جهود كبيرة لمكافحة األمية،    تبذل ا 
 وصاحب ذلك زيادة في     ،٢٠٠٥١٤–٢٠٠٤ طالب وطالبة في عام      ١٢٤،٨٧٥األمية، حيث وصل عددهم إلى      

ال تزال عالية   ) القراءة والكتابة ( ومع ذلك فان األمية األساسية       .أعداد مراكز التعليم والتدريب للرجال والنساء     
 ماليين ونصف مواطن ومواطنة، وتشكل اإلنـاث مـا          ٥ سنة فأكثر إلى     ١٥حيث تصل ضمن الفئة العمرية      

وترجـع  .  ، وتتمركز النسب األعلى من األمية في المناطق الريفيـة          من إجمالي نسبة األميين    ٪٦٧,١سبته  ن
أسباب ارتفاع معدالت األمية إلى ضعف الخدمات المختلفة في المناطق الريفية، عدم تطبيق إلزامية التعلـيم                

، وضعف المخصصات الماليـة المعتمـدة       )خاصة في المجتمع الريفي   (اسي وضعف كفاءته، تفشي الفقر    األس
  .١٥لبرامج محو األمية

  
  التعليم والتدريب  فيتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -باء

  
   والتـي تقـدم بهـا البنـك الـدولي فـي             تطوير التعلـيم  لمبادرة المسار السريع    ُأدرجت اليمن ضمن    

 مدرسـة   ٢٥٠يوجد حاليـاَ     كما    من مدارس الجمهورية   ٪٥٠ خدمة اإلنترنت في     وتم إدخال .  ٢٠٠٤١٦عام  
 تقوم عدد من الكليات الجامعية الحكومية والخاصة بتدريس عدد مـن تخصـصات              .مجهزة بأجهزة كمبيوتر  

، )مـات هندسة االتصاالت، هندسة وبرمجة وعلوم الحاسوب، علم المعلو       (تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    
أقرت اليمن اإلستراتيجية   . إال أن المناهج المعتمدة ال يجري تحديثها بشكل كافي لمواكبة التطورات المتالحقة           

، كما تم إقرار اإلستراتيجية الوطنية للتعليم الفني والتدريب المهني          )٢٠١٥-٢٠٠٣(الوطنية للتعليم األساسي    
ومجمـل هـذه    ).  ٢٠١٠-٢٠٠٦( العالي   مير التعلي إضافة إلى اإلستراتيجية الوطنية لتطو    ) ٢٠١٤-٢٠٠٥(

  .االستراتيجيات تتطلع إلى تحقيق غايات أساسية في إدماج التكنولوجيا المعلوماتية في مراحل التعليم المختلفة
 

 القدراتلبناء    برامج التدريب-جيم
  

ار تكنولوجيا المعلومات   تساهم العديد من المؤسسات اليمنية في تنمية الموارد البشرية الالزمة لدعم انتش           
واالتصاالت، حيث أنشأت وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات مركز تنمية المبدعين الذي يعمل على بلـورة               

 وتحويلها إلى مشاريع إنتاج وصـناعة التكنولوجيـا         ،األفكار المبتكرة في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات      
 المعلوماتية والذي يقوم من خالله بتنفيذ       لومات على تأسيس معهد   كما عمل المركز الوطني للمع    .  المعلوماتية

برامج سنوية لتدريب وتأهيل موظفي المركز وكذلك العاملين في المؤسسات واألجهزة الحكومية في مجـال               
الوطني للعلوم اإلدارية والمعهد العام لالتصاالت بتنظـيم بـرامج      بينما يساهم المعهد      .المعلومات وتطبيقاتها 

 مراكـز   هـذا وتقـوم   .  ريب العاملين في أجهزة الدولة في مجاالت التكنولوجيا المعلوماتية واالتـصاالت          تد
بتقديم برامج خاصة لتدريب وتأهيل العـاملين        التطوير التابعة لعدد من الجامعات مثل جامعتي صنعاء وعدن        

ية الموارد البشرية من خالل      في جهود تنم    كذلك  ويشارك القطاع الخاص   . في المؤسسات واألجهزة الحكومية   

                                                 
  .٩٠، المجلس األعلى لتخطيط التعليم، ص ٢٠٠٥-٢٠٠٤ مؤشرات التعليم 14
  .www.almotamar.net/news/37275.htm تقرير المجلس األعلى لتخطيط التعليم نشر جزء منه على الموقع 15
  .٤٧٩، مرجع سابق، ص )٢٠١٠-٢٠٠٦(عية الثالثة للتخفيف من الفقر  خطة التنمية االقتصادية واالجتما16
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العديد من مراكز التدريب والتأهيل المتخصصة في مجال التكنولوجيا المعلوماتية المنتشرة في العديـد مـن                
  .المحافظات اليمنية

  
 والتطوير   البحث-دال

  
 بإنشاء المجلس األعلى للبحث العلمي، كما تضمن قانون ٢٠٠٢لعام  ٢ القرار الجمهوري رقم أوصى

.   دعماً لتطوير المعرفة بإجراء البحوث العلمية في مختلف مجاالت المعرفة١٩٩٥ لسنة ١٨معات رقم الجا
  . المعلومات واالتصاالت في اليمنامع ذلك ال توجد خطة واضحة للبحث والتطوير في مجال تكنولوجي

  
 تتكنولوجيا المعلومات واالتصاالواألمن في استخدام  الثقة   بناء-خامساً

 
 اإللكترونيةوالوثائق  استخدام المعامالت  -ألف

  
 ٢٥٣ ما يقارب ها بلغ عددوالتيإدخال شبكات الحاسوب باهتمام المؤسسات في اليمن على الرغم من 

إال أنه ال يتم حتى اآلن تشغيل خدمات إلكترونية وتطبيقات متكاملة إلجراءات  ، في مختلف القطاعات١٧شبكة
 وما يتعلق بذلك من تبادل ،١٨م وسائل اإللكترونية من خالل الشبكاتتسيير األعمال واألنشطة باستخدا

  .اليكتروني فيما بين المؤسسات
  

    أمن المعامالت اإللكترونية-باء
  

  .حتى اآلن، ال يوجد في اليمن تشريعات تنظم التعامالت اإللكترونية وضمان أمنها
  

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاستخدام سوء   مجابهة -جيم
  

سوء ومجابهة  تكنولوجيا المعلومات حتى اآلن، ال تتوفر التشريعات التي تنظم عملية استخدام
  .استخدامها

  
 بياناتة وحماية الخصوصي  حماية ال-دال

  
هناك تدني في مستويات وتدابير أمنية المعلومات المتبعة حيث ال يزال استخدام طرق أوليـة وبـسيطة         

ويعود ذلك إلى حداثة مجال المعلوماتية، وبالتـالي        .  ١٩ومات هو األكثر شيوعاً   لحماية وتأمين البيانات والمعل   
  .فان التنظيم القانوني لهذا المجال ال زال في بدايته

  
  
  
  

                                                 
  .٤٤المركز الوطني للمعلومات، ص  ،تقييم الواقع المعلوماتي الراهن في الجمهورية اليمنية 17
، ورقة عمل مقدمة إلى اجتماعات مجلس "خصوصية الواقع اليمني ومنهجية تحقيق الطموح" الحكومة االلكترونية 18

  .٢٧، ص٢٠٠٥مني، المركز الوطني للمعلومات، يونيو الشورى الي

  . ٣٠الحكومة االلكترونية، خصوصية الواقع اليمني، مرجع سابق، ص19 
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 أمن الشبكات والمعلومات  -هاء
  

تستخدم المؤسسات اليمنية التي تمكنت من بناء وتشغيل شبكات معلوماتية عدد من أنظمة وبرمجيـات               
هيزات الجدران النارية باإلضافة إلى مستويات متفاوتة من نظم وإجراءات تخويـل صـالحيات              الحماية وتج 

الوصول واالستخدام لموارد هذه الشبكات، ويختلف مستوى تطبيق نظم أمن الشبكات والمعلومات من مؤسسة              
  .ُألخرى

 
 التمكينية   البيئة-سادساً

 
 ألرشيفاو   حماية وسائط الخزن-ألف

  
ة ووسائط الخزن الحديثـة،     ليالمعلوماتية اآل  ةنظمنتيجة غياب األ   لنسبي لبنية المعلومات  برغم الضعف ا  
 يعد  ٢٠٠٥ لسنة   ٧بقرار رئيس الجمهورية رقم     والئحته التنفيذية    ٢٠٠٢ لسنة   ١٢ رقم   إال أن قانون الوثائق   

القواعد القانونيـة   ح  على تنظيمها وتوضي   والذي نص    خطوة نحو تفعيل وإرساء أسس لحماية الوثائق الوطنية       
 كما أن المركز الوطني للمعلومات يعمل في االتجاه الصحيح نحو خلق بيئة رئيسية تهـتم بحمايـة                  .هالحفظ

  .وسائط الخزن واألرشفة اإللكترونية
  

    إدارة أسماء النطاقات-باء
  

قيام كيـان   ال توجد حتى اآلن مرجعية موحدة إلدارة أسماء النطاقات في اليمن، كما ال توجد خطوات ل               
  . يهتم بهذا الجانب

  
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  التقييس في -دال

  
تُعد عملية التقييس وظيفة أساسية لم تحظى باالهتمام الكافي من قبل الجهات المعنيـة سـواًء المركـز                  

  .الوطني للمعلومات أو وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات
  

   واالتصاالتتكنولوجيا المعلومات  قطاع -هاء
  

 أنـشطة    في اليمن من مجموعة المؤسسات التي تمارس       تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  يتكون قطاع   
 ببنـاء نظـام     ىعنُيومن هذه المؤسسات المركز الوطني للمعلومات الذي        . معلوماتية معنية بجوانب اإلشراف   

واإلسـهام   )ت اإلتاحة والنشر والتداول   وتطوير تطبيقا  تهاونظم إدار المحتوى المعلوماتي   (وطني للمعلومات   
وزارة االتصاالت وتقنيـة     ىعنتُ في مختلف المؤسسات، بينما       في مجال المعلومات   ين قدرات العامل  في تنمية 
، كما ُيعنى الجهاز المركزي لإلحصاء بجانب البيانـات         )Infrastructure(المادية  و بالبنية االتصالية    المعلومات

 وباإلضافة إلى ذلك هناك مؤسسات رسمية تضطلع بادوار مختلفة مثـل مؤسـسات              .واإلحصاءات للبلد ككل  
والتـي   ) وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، وزارة التعليم العالي          (التعليم الرسمية   

ذلك، توجد جهات   وإلى جانب   .  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  تُعني بمخرجات الكوادر البشرية في مجال       
مراكز ووحدات المعلومات المؤسـسة فـي       : ُأخرى تمثل القاعدة المؤسسية لقطاع المعلوماتية في اليمن، مثل        

القطاعات المختلفة، ومراكز األبحاث والدراسات والتوثيق، والمكتبات العامة والمتخصـصة ودور النـشر،             
ي المهتمة بأنشطة هذا القطاع، إلى جانب شـركات         والجمعيات العلمية والمعلوماتية، ومنظمات المجتمع المدن     
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  .تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت، ومؤسسات التدريب والتأهيل في هذا المجال
  

يعكس هذا التنوع في المؤسسات المشاركة في هذا القطاع مؤشرا جيدا حول توجه البنـاء التـشاركي                 
 وحـدود   تية وعدم وضوح األدوار والمسؤوليا     غير أن ما يالحظ في الوقت الراهن هو غياب الرؤ          .للقطاع

مة  لمؤسسات القطاع وعدم تحديثها حتى       يدالق  خصوصاً في ظل استمرار العمل بالتشريعات         ،االختصاصات
  . اآلن

  

    التدابير واإلجراءات المساندة-واو
 

 في الـيمن، ال تُعـد       تُيمكن القول بان البيئة التشريعية والقانونية الُمنظمة لمجال المعلوماتية واالتصاال         
، ١٩٩١مواتية لتفعيل دور القطاع، حيث لم يتم حتى اآلن تطوير قانون االتصاالت المعمول به منـذ العـام                   

 كما لم يتم إصدار قانون ينظم إدارة المعلومـات        .  ١٩٩٦سوى بعض التعديالت التي ُأجريت عليه في العام         
ال زال في طور اإلعداد، إذ أن على أساسه ُيمكن االنتقال            وإتاحة النفاذ إلى مصادرها، والذي       حرية تبادلها و

كما لم يـتم حتـى اآلن إعـداد         .  دارة المعلومات في المؤسسات الحكومية    إل اللوائح واألدلة المنظمة     إلعداد
وفيما يتعلق باُألطر التنظيمية واإلجرائية في ممارسة األنـشطة          . لمعامالت اإللكترونية الخاصة با التشريعات  

 معايير منظمة إال في نطـاق ضـيق ومحـدود جـداً،             أو إجراءات   أو لوائح   أولوماتية ال تتوفر قوانين     المع
.  وينعكس ذلك سلباً على أدوار المؤسسات وطبيعة واجباتها وإسهاماتها في تطور قطاع المعلوماتية في اليمن              

  :عات مثلوبشكل عام فان ما يتوفر من تشريع في الوقت الراهن ال يتجاوز بعض التشري
  

 .١٩٩٦م وُعدلت بعض مواده في عام ١٩٩١قانون االتصاالت الصادر عام  -
 .١٩٩٥لسنة ) ٢٨(رقم قانون اإلحصاء  -
 .٢٠٠٢لسنة ) ٢١(قانون الوثائق رقم  -
 .١٩٩٤لسنة ) ١٩(رقم قانون الحق الفكري  -
 .ديالته بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للمعلومات وتع١٩٩٥لسنة ) ١٥٥(القرار الجمهوري رقم  -

 
  واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا   تطبيقات-سابعاً

 
المؤسسات اليمنية من إدخال استخدام أنظمة األتمتة وشبكات المعلومات، مـن ذلـك،             من  العديد   تمكنت

 في وزارة الخدمة المدنية، نظام المعلومات المحاسـبية         ة، نظام البصمة البيولوجي   )HR( الموارد البشرية    نظام
 والمساعدات، نظام التحويالت الخارجية، في      إدارة القروض والمالي   نظام التحليل  في وزارة المالية،     والمالية

 اليمني، نظام إدارة المعلومات ورقمنة المحتوى المعلوماتي الُمتضمن عدد واسع من قواعـد              البنك المركزي 
، األحوال المدنية والجـوازات     ك ونظام االسكودا في مصلحة الجمار     البيانات في المركز الوطني للمعلومات،    

إلـى جانـب    ذلك   .في وزارة الداخلية، نظام معلومات الناخبين في اللجنة العليا لالنتخابات العامة واالستفتاء           
الـدولي، وزارة   زارة التخطيط والتعـاون     والعديد من األنظمة والتطبيقات اُألخرى في عدد من الجهات مثل           

التدريب المهني، المؤسسة العامة لالتصاالت، الجهـاز المركـزي للرقابـة           الخارجية، وزارة التعليم الفني و    
  .  والمحاسبة، الجهاز المركزي لإلحصاء، الخ

  

   شـبكة   ٢٥٣ األجهزة والمؤسـسات ليـصل إلـى         المستخدمة في  عدد شبكات المعلومات     تتزايدكما  
)LAN(٢٠.اً تقريب 
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تشغيلها، بوابة الشبكة الوطنية للمعلومـات التـي        ومن التطبيقات األساسية التي يجري التهيئة للبدء في         

يتولى المركز الوطني للمعلومات تنفيذها بمشاركة الجهات المختلفة، والتي سيتم من خاللها ربـط األجهـزة                
الحكومية ضمن منظومة شبكية واحدة تتيح تداول البيانات والمعلومات بشكلها اإللكتروني والبدء فـي تقـديم                

  .اًالكترونيالخدمات للمواطنين 
 

 ٢١  الحكومة اإللكترونية-ألف
  

 وافتتاح موقع لها، إال أن المبادرة قد تعثـرت،          ٢٠٠٣منذ إعالن مبادرة الحكومة اإللكترونية في العام        
حيث أن العدد األكبر من الجهات والمؤسـسات ال زالـت دون الحـد              .  لعدم جاهزية البيئة الحافزة للتحول    

كما أن غالبية النظم المعلوماتية المتاحة      .  ستخدام النظم والتطبيقات المحوسبة   المأمول في مستويات إدخال وا    
  .لدى الجهات تفتقد عنصر التوافقية الفنية مما ينعكس بصورة سلبية على إمكانية الربط الشبكي فيما بينها

 
  التجارة اإللكترونية  -باء

 
 تشريعات قانونية تنظم هذا الجانب، نجـد أن         نظراً لحداثة التطبيقات المعلوماتية في اليمن، ولعدم وجود       

التجارة اإللكترونية تكاد تكون معدومة، رغم توفر مواقع انترنت للمصارف اليمنية واستخدام أنظمـة دفـع                
وتبين نتائج مسح الواقع المعلوماتي الذي نفذه المركز الوطني للمعلومات وتـم            . الكترونية على نطاق محدود   

 فقـط مـن إجمـالي       ٢٢٪٥,١٢ وجد أن حجم التجارة اإللكترونية يشكل نسبة         ٢٠٠٥ تحديث بياناته في العام   
  .الخدمات المستفادة من اإلنترنت

  
 م اإللكترونيي  التعل-جيم

  
المعهـد العـام لالتـصاالت      ، إذ يقـوم     تم الدخول في مجال التعليم االلكتروني في اليمن بشكل محدود         

م خدمات للتعليم عن ُبعد، كما تقوم عدد من المؤسسات التعليمية            بتقدي بالتعاون مع شركة االتصاالت األردنية    
 فرع ألكاديميـة    يعمل في اليمن  كما   عبر اإلنترنت،    ICDL إجراء امتحانات الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب     ب

 مـن   ٪٥٠ تم إدخال خدمة اإلنترنـت فـي      لقد    ذكر سابقاً،   كما .)http://www.yca.edu.ye/cisco.aspx( سيسكو
 الجامعيـة    وتتيح عدد من الكليـات     .حاسوبال مدرسة مجهزة بأجهزة     ٢٥٠  يوجد حالياًً و ،س الجمهورية مدار

م اإلنترنت لطالبها لتـصفح اإلنترنـت       ا استخد ، بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    منها  المتخصصة وخاصة
للتعليم اإللكترونـي    تجريبي من ثالث مراحل      ٢٣والوصول إلى المصادر التعليمية، كما يجري تنفيذ مشروع       

 وتستهدف المرحلة األولى من المشروع العمل على إنشاء شبكة للتعلـيم            .الواليات المتحدة وذلك بتعاون من    
 مدرسة عليا في أنحاء اليمن، وذلك من خالل ثالث مراحل يتم فيها التركيز على قضايا التوصـيلة                  ٢٤تضم  
ة وتجديد وتجهيز فصول اإلنترنت وتدريب المدّرسين والتالميذ على الحاسوب واإلنترنـت، وكـذلك              األساسي

وفيمـا عـدا ذلـك ال توجـد         .  ربط هذه المدارس بمصادر التعلم االلكتروني في المنطقة والواليات المتحدة         
  . تطبيقات للتعليم االلكتروني
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  اإللكترونية  الصحة -دال
 

 الوِب الخاصة بالمؤسسات الصحية باإلضافة إلى موقع لوزارة الصحة العامة           رغم توفر عدد من مواقع    
  . والسكان إال أن ذلك يترافق مع ندرة المعلومات الطبية المنشورة، بينما ال تُتاح خدمات الكترونية ُأخرى

  
 التوظيف اإللكتروني  -هاء

  
دم وزارة الخدمة المدنية والتأمينات      تستخ .ال يتوفر في الوقت الراهن توظيف الكتروني بالمعنى الدقيق        

أنظمة محوسبة في إجراء عملية المفاضلة بين المتنافسين لشغل الوظائف الحكومية باإلضـافة إلـى أنظمـة                 
بينما تقوم عدد من الواقع اإللكترونية التابعة لعدد مـن الـشركات الخاصـة              . ُأخرى إلدارة الموارد البشرية   

 أي إجـراءات للتوظيـف بالـشكل        ليها من خالل هذه المواقع وال تستكم      باإلعالن عن الوظائف الشاغرة لد    
  .اإللكتروني

  
  المحلي والمحتوى واللغوي الثقافي   التنوع-ثامناً

 
 واالتصاالت لدعم التنوع الثقافي واللغوي المعلومات   استخدام تكنولوجيا-ألف

 
تاريخية والثقافية، إال انـه ال يـتم بالـشكل    تُعد اليمن من البلدان العربية التي تتميز بوفرة المعلومات ال   

المطلوب تسخير واستخدام التقنية المعلوماتية لنشر وإتاحة المعلومات التاريخية والثقافية اليمنية، خـصوصاً             
ـ            ُيقـدم   هذه المواقع جزء بسيط من. موقع٤٠٠٢٤من خالل مواقع الوِب والتي ال تتعدى في الوقت الراهن ال

 من إجمالي ما ينشر في مختلف المواقع، بينما يجري          ٪٨افية بنسبة ال تتجاوز أكثر من        وثق ةمعلومات تاريخي 
 وتخصص النـسبة المتبقيـة للنـشر بلغـات أخـرى            ٪٨٠اعتماد اللغة العربية في النشر بنسبة تصل إلى         

  ).اإلنجليزية ثم الفرنسية(
  

    تطوير المحتوى الرقمي المحلي والوطني-باء
  

خيرة للمؤسسات اليمنية نحو أتمتة أعمالها، فقد ساهم هذا التوجه فـي تحـسين              في إطار التوجهات األ   
فرص تطوير المحتوى الرقمي على صعيد المؤسسات، وبالتالي ظهور محتويات جديدة على مواقـع الـوِب                

  كما ُيعد هـذا التوجـه أيـضاً مـن بـين االهتمامـات التـي توليهـا الـسلطات المحليـة                      . هاالخاصة ب 
في االنتقال الستخدام تطبيقات الوِب في تسيير       ) على األقل (حيث نجحت محافظة حضرموت     في المحافظات   

أعمالها بصورة شبه كاملة وتيسير ُسبل اطالع المواطنين على أنشطة المجلس المحلي فـي المحافظـة مـن     
ـ                 .خالل المحتوى المنشور   اقي  كما تقوم المحافظة بإتاحة تجارب عملها من خـالل الـوِب لتبادلهـا مـع ب

  .المحافظات
  

وبشكل أشمل، ُيعنى المركز الوطني للمعلومات بدرجة أساسية بقـضايا تطـوير وتوسـيع المحتـوى                
المعلوماتي في اليمن ووضعه في متناول المستفيدين منه من صناع قرار ومـستثمرين ومهتمـين وبـاحثين                 

 ويقوم المركز فـي الوضـع       . وإتاحة هذا المحتوى لمختلف المؤسسات العامة والخاصة وأصحاب االهتمام        
 .الراهن بتلقي المعلومات والتقارير المختلفة من العديد من المصادر والتي منها مختلف مؤسـسات الدولـة               
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ويتولى المركز القيام بمهمة دراسة وتحليل وإنتاج المعلومات إلى جانب القيام بمهمـة تحويـل المعلومـات                 
 الرقمي وإعادة تنظيمها وحفظها فـي إطـار نظـم مؤتمتـة             الواردة إليه بأشكال ووسائط مختلفة إلى الشكل      

 ومن ثم إتاحتها لجمهور المستفيدين سواء عبر مواقع الوِب أو من خالل باقي خدمات التزويـد                 ،ومتخصصة
ومن بين أنظمة المعلومات المتخصصة المعمول بها في الوقت الراهن إلدارة وتنظيم المعلومات             . الُمقدمة منه 

التشريعات والقوانين اليمنية، القرارات الجمهوريـة، قـرارات وأوامـر          هي   لدى المركز    والمحتوى الرقمي 
مجلس الوزراء، الدراسات واألبحاث الجامعية، مؤشرات األداء التنموي، المناقصات والمزايدات الحكوميـة،            

محتوى واسع من   وإلى جانب ذلك يتوفر لدى المركز       .   قطاع، الخ  ١٧إدارة المعلومات، المعلومات القطاعية     
  . كتاب الكتروني في مختلف المجاالت٤٠٠٠المعلومات وكذلك مكتبة الكترونية داخلية تحوي أكثر من 

  
  العربية النطاقات أسماء   نظام-جيم

  
ال توجد حتى اآلن مرجعية موحدة إلدارة أسماء النطاقات في اليمن، كما ال توجد خطوات لقيـام كيـان                   

  .ال يبدو هناك اهتمامات بقضايا إدارات أسماء النطاقات باللغة العربية حتى اآلن، ولذلك فيهتم بهذا الجانب
  

  والتطوير واالتصاالت وبرامج البحث المعلومات   أدوات تكنولوجيا-دال
  

 المعلومـات واالتـصاالت قامـت وزارة االتـصاالت وتقنيـة            افي مجال البحث والتطوير لتكنولوجي    
ح المرحلة األولى من مدينة تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات ومن ضـمن            بافتتا ٢٠٠٢المعلومات في العام    

يتطلبـه مـن    دعم السوق اليمنيـة بمـا       ت والذي تم إنشائه بهدف       وتطوير البرمجيا  صناعة مكوناتها مركز 
  .احتياجات تطوير التقنية المعلوماتية

 
 اإلعالم   وسائل-تاسعاً

 
   تنوع واستقاللية اإلعالم-ألف

  
وبينمـا تـؤول ملكيـة اإلذاعـة        . ئل اإلعالم في اليمن ما بين مقروءة و مسموعة ومرئية         تتنوع وسا 

صحف رسمية، صحف حزبية،    :  ٢٥والتلفزيون إلى الدولة، تُصنف الصحف حسب الجهات المؤسسة لها إلى         
وتقوم عـدد   .  صحف أهلية أو مستقلة، صحف المنظمات الجماهيرية والوزارات ومنظمات المجتمع المدني          

 الصحف الرسمية والحزبية بالنشر من خالل مواقع ويب مخصصة لهـا علـى المـضيف المحلـي أو                   من
الخارجي، بينما ُأنشأت مواقع وبوابات إخبارية وإعالمية متخصصة تشرف عليها بعض المؤسسات اإلعالمية             

  .في حاالت ُأخرى تكون تابعة للمنظمات واألحزاب السياسية في السلطة والمعارضة
  

 إلعالم ودوره في مجتمع المعلومات  ا-باء
  
 فقط من مجمـوع سـاعات       ٪٨,٩، ما نسبته    ) واإلذاعة نالتلفزيو(خصص اإلعالم المرئي والمسموع     ُي

وفي جانب التوعية اإلعالمية المقروءة فاألمر أفضل       . الثقافيةلعلمية والتعليمية والمعلومات    اإلرسال للبرامج ا  
 ومع ذلك، فإن الوسائل اإلعالمية المختلفة ال تقوم بالدور المتوقع منهـا             .نسبياً من اإلعالم المرئي والمسموع    
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  . ٩-٨ص ،بكلية اإلعالم جامعة صنعاء
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وتشير الدراسات واإلحصائيات إلى ضعف اإلمكانيات التكنولوجيـة،        .  في التوعية بمجتمع المعلومات اليمني    
ن أن عدد    وزارة اإلعالم تبي   ٢٦والكوادر البشرية المؤهلة والمدربة للقائمين على االتصال، وفي دراسة أجرتها         

 جهاز فقـط وإن إجمـالي عـدد         ٢٤٣الحواسيب المتوفرة في المؤسسات اإلعالمية الرسمية لم يتجاوز الـ          
 خادم، وهي التي تربط كافة وسائل اإلعالم بعدد مـن           ٢٦الخوادم الشبكية المتوفرة لكافة الوسائل اإلعالمية       

  كوادر البشرية المؤهلة في مجال اإلعـالم،        كما أن هنالك نقصاً حاداً في ال       .شبكات معلومات معظمها محلية   
  . من إجمالي العاملين في المؤسسات اإلعالمية٪٣,٢إذ تبلغ نسبة المؤهلين منهم 

  
    تصوير النوع االجتماعي في اإلعالم-جيم

 
تهتم وسائل اإلعالم اليمنية بالقضايا والموضوعات المتعلقة بالمرأة والجندر عموماً، ومع ذلك فال ُيعـد               

  .تمام الحالي بالمستوى المأمولااله
  

  واإلقليمي الدولي   التعاون-عاشراً
 

   وخدماتهاواالتصاالت المعلومات   تمويل شبكات تكنولوجيا-ألف
 

تُخطط الحكومة اليمنية للعمل على تطوير البنية التحية من خالل عدد من مشروعات البنية األساسـية                
، وقد بادرت الحكومة لتمويـل      )٢٠١٠-٢٠٠٦(ادية واالجتماعية   التي أقرتها الخطة الخمسية للتنمية االقتص     
عبر مخصصات محدودة يتم رصدها في إطار الموازنـة العامـة           وأنشطة التهيئة واإلعداد لهذه المشروعات      

ولذلك فان القدرة على تنفيذ مشروعات البنية األساسية هو يرتبط بمستوى ما يتاح لليمن من فـرص                 . للدولة
  مما ُيبرز الحاجـة إلـى تـوفير          ،ن الدولي واإلقليمي، والذي ُيعد محدوداً في الوقت الراهن        في إطار التعاو  

تمويل دولي لبعض المشروعات المؤسسية واإلستراتيجية التي ُيعد تنفيذها من العوامل المساعدة للتحول نحو              
  .مجتمع المعلومات في اليمن

  
    مشاريع تطوير البنية األساسية-باء

  
  :تطوير البنية األساسية الجاري تنفيذها أو المقترحة للتنفيذمن مشروعات 

  
 ؛مشروع فخامة رئيس الجمهورية  لتعميم  الحاسوب −
 مشروع مراكز خدمات المجتمع؛ −
 مشروع المكتبة اليمنية اإللكترونية؛ −
 ؛مشروع نظم المعلومات الجغرافية −
 ؛ة عمانمشروع الربط اإلقليمي بواسطة األلياف الضوئية بين اليمن وسلطن −
 ؛مشروع كابل األلياف البحرية بين اليمن وجيبوتي −
 .مشروع الشبكة الذكية −

  
وفي جانب التهيئة لبيئة العمل اإللكترونية استكملت اليمن بالتعاون مـع شـركات استـشارية إعـداد                 
الدراسات الفنية ودراسات الجدوى االقتصادية إلقامة الشبكة الوطنية للمعلومات، وهـو مـن المـشروعات               

                                                 
  .٥حرية المعلومات والنفاذ إليها من منظور، مرجع سابق  ص 26
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األساسية التي أقرتها اليمن في إطار الخطة الخمسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية، وذلك إلى جانب عـدد                
  .آخر من المشروعات منها شبكة معلومات الجامعات اليمنية

  
روع تجريبي من ثالث مراحل     ، يجري في اليمن تنفيذ مش     إطار مبادرة الشراكة في الشرق األوسط     وفي  

 مدرسـة   ٢٤للتعليم اإللكتروني، تستهدف المرحلة األولى من المشروع العمل على إنشاء شبكة للتعليم تضم              
  . الواليات المتحدة، وذلك بتعاون من ٢٧عليا في أنحاء اليمن

  
 (RPoA)لمعلومات ا مجتمع لبناء اإلقليمية العمل   خطة-جيم

  
يجري في الوقت الراهن القيام بإجراء المراجعات النهائية  الستكمال وثائق السياسات واالسـتراتيجيات              

 اإلسـتراتيجية الوطنيـة     ،، وتشمل هذه الوثائق الـسياسة الوطنيـة للمعلومـات         اإلسكوابالتعاون مع منظمة    
ومـن شـأن هـذه      .  لومات في المستوى القطـاعي     اإلطار التنفيذي لإلستراتيجية الوطنية للمع     ،للمعلومات

 مجتمـع  المراجعات أن تساهم في تحقيق توافق هذه السياسات واالستراتيجيات مع خطة العمل اإلقليمية لبناء
  . في اليمنمجتمع المعلوماتالمعلومات،  وبالتالي الوصول إلى منهجية واضحة للُمضي نحو إقامة 

  
  لفيةلأل  اإلنمائيةهداف  األ-حادي عشر

 
 لفيةألاإلنمائية ل هدافاأل  التقدم المحرز نحو تحقيق -ألف

  
 كأحـد   ٢٠١٥ للدولة في اليمن إلى أهداف التنمية األلفية         ٢٠١٠-٢٠٠٦استندت الخطة الخمسية الثالثة     

 وتم وضع أهداف مرحلية ومحددة للخطة تتوافق مع تحقيق أهداف التنمية            .المنطلقات الرئيسية لتحقيق أهدافها   
  .٤ في اليمن، وذلك وفقاً للجدول أهداف األلفيةويمكن بيان مستوى التقدم المحرز نحو تحقيق .  لفيةاأل

                                                 
  .http://www.itu.int/wsis/docs2/tunis/off/5-ar.doc، ٢٠٠٥  تقييم القمة العالمية لمجتمع المعلومات، تقرير، أكتوبر27
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  ٢٨في اليمن لفيةألاإلنمائية ل هدافاأل  التقدم المحرز نحو تحقيق -٤الجدول 
  

  العام  قيمة المؤشر  المؤشر  هدف األلفية
  ٢٠٠٥  )٪٣٥,٥(  الفقر العام

  ٢٠٠٥  )٪٥,٠(  حدة الفقر
  ٢٠٠٥  )٪١٤,٥(  من السكان يعيشون تحت خط فقر الغذاء

هدف القضاء على  -١
  الفقر المدقع والجوع

  ٢٠٠٥  )٪١١,٣(  نسبة فجوة الفقر
  ٢٠٠٥  )٪٦٤,٣(  معدل االلتحاق اإلجمالي في التعليم األساسي للجنسين

  ٢٠٠٥  )٪٧٣,١(  للذكورمعدل االلتحاق اإلجمالي في التعليم األساسي 

 هدف تعميم التعليم -٢
  االبتدائي

  ٢٠٠٥  )٪٥٣,٩(  معدل االلتحاق اإلجمالي في التعليم األساسي لإلناث

  ٢٠٠٥  )٪٤٢,٨(  نسبة اإلناث إلى الذكور في التعليم األساسي
  ٢٠٠٥  )٪٣٠,٩(  نسبة اإلناث إلى الذكور في التعليم الثانوي

  ٢٠٠٥  )٪٢٨(  ث إلى الذكور في التعليم العالينسبة اإلنا
هدف تعزيز المساواة -٣

  بين الجنسين وتمكين المرأة

  ٢٠٠٥  )٪٠,٣٣(  )البرلمان(نسبة مقاعد النساء في مجلس النواب 

نسبة األطفال الذين يموتون دون سن الخامسة من بين كل ألف 
  ٢٠٠٥  )٪١٠٢(  مولود حي

 من العمر نسبة األطفال الرضع الذين يموتون قبل بلوغ سنة
  ٢٠٠٥  )٪٧٥(  من بين كل ألف مولود حي

 هدف تخفيض معدل -٤
 وفيات األطفال

نسبة األطفال المحصنين ضد الحصبة البالغين من العمر سنة 
  ٢٠٠٥  )٪٧٦(  واحدة

حاالت النساء الالتي يواجهن الوفاة عند الوالدة لكل مائة ألف 
  ٢٠٠٥  )٣٦٦(  مولود حي

 هدف تحسين صحة -٥
وظفي الصحة نسبة الوالدات التي تجري تحت إشراف م  األم

  ٢٠٠٥  )٪٢٧(  ٢٠٠٣المؤهلين عام 

  ٢٠٠٥  )٪٨٠(  نسبة التحصين ضد األمراض الستة
  ٢٠٠٥  )٪٩,٦(  حالة اإلصابة بالمالريا

عدد األشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة اإليدز من 
  ٢٠٠٥  )١٦٦٢(  معالمجت

 هدف مكافحة فيروس -٦
نقص المناعة 

اإليدز المالريا /البشرية
والسل وغيرها من 

  ٢٠٠٤  )١٦,١(  الحاالت المصابة بالسل لكل مائة ألف من السكان  األمراض

                                                 
خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الثالثة للتخفيف " تستند اإلحصاءات والنسب الواردة في هذا البند، على ما أوردته 28
  ".وكتاب االتصاالت وتقنية المعلومات في اليمن) ٢٠١٠-٢٠٠٦(من الفقر 
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  )تابع (٤الجدول 
  

  العام  قيمة المؤشر  المؤشر  هدف األلفية
نسبة سكان الحضر الذين يمكنهم بصورة مستدامة الحصول 

  ٢٠٠٤  )٪٧٣,٧(  على مصدر جيد لمياه الشرب

 سكان الريف الذين يمكنهم بصورة مستدامة الحصول نسبة
  ٢٠٠٤  )٪٢٧,٩(  على مصدر جيد لمياه الشرب

 هدف كفالة االستدامة -٧
  البيئية

نسبة السكان في التجمعات الحضرية الذين تتصل مساكنهم 
  بشبكات صرف صحي

)٢٠٠٤  )٪٨٢,٨  

سكان عدد خطوط الهاتف الثابت والنقال لكل مائة فرد من ال
٢٠٠٥  )١٠,٧(  ٢٠٠٥  

عدد أجهزة الحاسوب المستخدمة لكل مائة فرد من السكان 
٢٠٠٦  )١,٦(  ٢٠٠٦  

 هدف إقامة شراكة -٨
  عالمية من أجل التنمية

  ٢٠٠٦  )٢,٢(  ٢٠٠٦عدد مستخدمي اإلنترنت لكل مائة فرد من السكان 
  

  لفيةألاإلنمائية ل هدافاألواالتصاالت لتحقيق  المعلومات ستخدام تكنولوجياا  -باء
  

التنسيق مع منظمة الغذاء العالمي بتنفيذ مسح لنظام الخرائط والمعلومات لغياب           قامت الحكومة اليمنية ب   
، عـدد مـن     )٢٠١٠-٢٠٠٦( وأقرت الخطة الخمسية الثالثـة        .٢٠٠٣٢٩األمن الغذائي في اليمن في عام       

تكنولوجيـا  ، من ذلك تسليط الضوء على أهداف األلفيةالمعلومات واالتصاالت لتحقيق  مشروعات تكنولوجيا
 ألغراض التنمية البشرية وتعزيز استخدامها في التنمية الريفية والتخفيف من الفقـر             معلومات واالتصاالت ال

  .وفي التعليم والصحة، الخ
  

  لفيةألاإلنمائية ل هدافاألتحقيق لواالتصاالت  المعلومات ميدانية في تكنولوجياالمشاريع   ال-جيم
 

واالتـصاالت بهـدف تحقيـق     المعلومات ية في تكنولوجيابدأت اليمن في التخطيط إلقامة مشاريع ميدان
، غير أن البعض من هذه المشروعات لم تتكامل بشأنها رؤية واضـحة مـن قبـل مختلـف                   أهداف األلفية 

  المؤسسات واألطراف ذات العالقة، وتُُعد مشكلة ضعف التمويل من بين ابرز التحديات التي تجابـه الـسير                 
  .في التنفيذ

  
  WSIS -المعلومات  لمجتمع العالمية ّمة  الق-ثاني عشر

 
  متقيي  المتابعة وال-ألف

 
أدى ضعف التنسيق بين مؤسسات قطاع المعلومات واالتصاالت، إلى تأخر إقرار آلية واضحة للمتابعة              
والتنسيق والتكامل بين أنشطة المؤسسات في هذا القطاع وبالتالي مع باقي المؤسسات اليمنية فـي مختلـف                 

وتُعد .  وساعد في ذلك غياب التشريعات واللوائح التي تنظم عالقات المؤسسات في إطار القطاع            القطاعات،  
اإلجراءات التي يتم بحثها في الوقت الراهن والمتعلقة بالمسؤوليات واألدوار وآلية التكامل والتنسيق من قبل               

ابة الخطوة التي تضع اليمن في      كل من وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات والمركز الوطني للمعلومات، بمث         
المسار الصحيح إلقامة مجتمع المعلومات، وسيساهم ذلك في تفعيل العمـل المـشترك ألغـراض المتابعـة                 

  .والتقييم
                                                 

 .٧٧، مصدر سابق، ص )٢٠١٠-م٢٠٠٦(ة واالجتماعية الثالثة  خطة التنمية االقتصادي29
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    المبادرات والمشاريع-باء
  

تعد المبادرات والمشاريع المدرجة ضمن الخطط، مشاريع جوهرية هادفة إلى تحقيق وتنفيذ خطة عمل              
 إلـى زيـادة الـسعات       ٢٠١٠-٢٠٠٦خالل الخطة الخمسية الثالثة لألعوام      من   ٣٠لحكومة ا وتهدف. جنيف

 خـط بحيـث     ٢٤٢،٠٠٠والمجهزة للهاتف الثابت مليون ونصف المليون خط والخطوط العاملة إلى مليون            
 من السكان، كما تهدف الخطة إلى مـضاعفة خطـوط           نسمة ١٠٠٠خطاً لكل    ٥٤ترتفع الكثافة الهاتفية إلى     

ذلك مـن خـالل     و  . نسمة من السكان   ١٠٠٠ خط لكل    ١٨٣ ألف خط بما يعادل      ٤٢٨٠ف الخلوي إلى    الهات
 وإعداد خطـة لخصخـصة      تقطاع االتصاال إعادة هيكلة مؤسسات    إتباع الحكومة للسياسات التي تؤدي إلى       

ين على خدمات   لمواكبة التطورات وتلبية الطلبات المتزايدة من القطاعات االقتصادية والمواطن        و . االتصاالت
االتصاالت باإلضافة إلى االهتمام بالمناطق الريفية من خالل إحالل أنظمة الهواتف الالسلكية الثابتة وأنظمة              

  .النواقل الرقمية محل األنظمة التقليدية
 

    قصص النجاح-جيم
 

ـ          من  العديد   تمكنت ن ذلـك،   المؤسسات اليمنية من إدخال استخدام أنظمة األتمتة وشبكات المعلومات، م
 نظـام التحليـل   ، نظام المعلومات المحاسبية والمالية،      ة، نظام البصمة البيولوجي   )HR( الموارد البشرية    نظام

، ونظـام الجمـارك    والمساعدات، نظام إدارة المعلومات ورقمنة المحتوى المعلوماتي         إدارة القروض والمالي  
  .نظام معلومات الناخبين، وعدد آخر من مشروعات األتمتة

  
   إطار التوجهات األخيرة للمؤسسات اليمنية نحو أتمتـة أعمالهـا، نجحـت محافظـة حـضرموت                 في

في االنتقال الستخدام تطبيقات الوِب في تسيير أعمالها بصورة شبه كاملة وتيسير سبل اطـالع               ) على األقل (
المحافظة بإتاحة  المواطنين على أنشطة المجلس المحلي في المحافظة من خالل المحتوى المنشور، كما تقوم              

  .تجارب عملها من خالل الوِب لتبادلها مع باقي المحافظات
  

  )www.yemen-nic.net (الذي أطلقه المركز الوطني للمعلومات على اإلنترنت      ) الجديد(ويعد موقع الوِب    
، من أكبر المواقع اليمنية المتخصصة بإتاحة المحتوى الرقمي فـي عـدد واسـع مـن                 ٢٠٠٦ نهاية العام   

تم تكريسها للقيـام    ) لليمن ممثلة بالمركز  (وتعتبر هذه التجربة الناجحة لليمن، امتداداً لجهود سابقة         . جاالتالم
معلوماتي وطني والعمل على تهيئته وتوسيعه وتطويره وتحديث مكوناته، وإتاحة كـل       ) مخزون(ببناء رصيد   

 من األساليب والطرق التي يتمكن      ة متعدد ذلك لفائدة الباحثين عن المعلومات والمحتاجين إليها وعبر منظومة        
  . الجمهور بواسطتها من الحصول على المعلومات التي يحتاجونها

                                                 
  .١٢٥، مصدر سابق، ص)٢٠١٠-٢٠٠٦( خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الثالثة 30
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  المراجع
  
 

، وزارة التخطـيط    )٢٠١٠-٢٠٠٦(خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقـر           •
  .٢٠٠٦أغسطس /والتعاون الدولي، الجمهورية اليمنية، آب

، وزارة التخطـيط    )٢٠٠٥-٢٠٠١( الخمسية الثانية للتنمية االقتـصادية واالجتماعيـة         وثيقة الخطة  •
  .والتعاون الدولي، الجمهورية اليمنية

، ورقة عمـل مقدمـة إلـى        "خصوصية الواقع اليمني ومنهجية تحقيق الطموح     "الحكومة اإللكترونية    •
 .٢٠٠٥يونيو /اجتماعات مجلس الشورى اليمني، المركز الوطني للمعلومات، حزيران

نـوفمبر  /االتصاالت وتقنية المعلومات في اليمن، وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات، تشرين الثاني           •
٢٠٠٥.  

 .التخطيط والتعاون الدولي، الجمهورية اليمنيةوزارة ، ٢٠٠٦التقرير االقتصادي السنوي  •

، الجمهوريـة اليمنيـة،     التخطيط والتعـاون الـدولي     وزارة   االقتصادية،النشرة الفصلية للمستجدات     •
 .٢٠٠٦سبتمبر /أيلول

التخطـيط والتعـاون الـدولي،      وزارة  ، الجهاز المركزي لإلحصاء،     ٢٠٠٥كتاب اإلحصاء السنوي     •
 .٢٠٠٦نوفمبر /الجمهورية اليمنية، تشرين الثاني

أغسطس /، المجلس األعلى لتخطيط التعليم، آب     ٢٠٠٥-٢٠٠٤مؤشرات التعليم في الجمهورية اليمنية       •
٢٠٠٦. 

أغسطس /، المجلس األعلى لتخطيط التعليم، آب     ٢٠٠٤-٢٠٠٣مؤشرات التعليم في الجمهورية اليمنية       •
٢٠٠٥. 

، الجمهورية اليمنية،    المركز الوطني للمعلومات   ،ييم الواقع المعلوماتي الراهن في الجمهورية اليمنية      تق •
 . ٢٠٠٢سبتمبر/أيلول

، اللجنة االقتـصادية واالجتماعيـة      ٢٠٠٣اليمنية  المالمح الوطنية لمجتمع المعلومات في الجمهورية        •
 .، األمم المتحدة)ESCWA(لغرب آسيا 

، اللجنة االقتـصادية واالجتماعيـة      ٢٠٠٥المالمح الوطنية لمجتمع المعلومات في الجمهورية اليمنية         •
 .، األمم المتحدة)ESCWA(لغرب آسيا 

  ة االقتصادية واالجتماعيـة لغـرب آسـيا        ، اللجن المالمح اإلقليمية لمجتمع المعلومات في غربي آسيا       •
)ESCWA( ٢٠٠٥، األمم المتحدة، نيويورك. 

 .٢٠٠٦أبريل /، نيسان٥٨مجلة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، العدد •

  /ما تم انجازه في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات، المؤسسة العامة لالتصاالت، تـشرين الثـاني               •
 .٢٠٠٦نوفمبر 



 

 

-٢٦-

  )تابع(المراجع 
 

ُأستاذ اإلعـالم   علي البريهي،   . ، د حرية المعلومات والنفاذ إليها من منظور المجتمع المدني واإلعالم         •
  .واالتصال بكلية اإلعالم جامعة صنعاء

 . http://www.yemen-nic.netالمركز الوطني للمعلومات، اليمن، : موقع وِب •

 .http://www.gti.edu.yeالمعهد العام لالتصاالت، اليمن، : موقع وِب •

 . http:// www.26sep.net سبتمبر نت، اليمن، ٢٦: موقع وِب •

 .http://www.itu.intاالتحاد الدولي لالتصاالت، : موقع وِب •

 .http://www.escwa.un.org، بيروت، اإلسكوا: موقع وِب •

 http://www.wsis.orgمؤتمر القمة العالمية لمجتمع المعلومات، : موقع وِب •

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


