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  .ي قدمت به ودون تحرير رسميطبعت هذه الوثيقة بالشكل الذ  
  

  .جرى التحقق من المراجع حيثما أمكن  
  

  . وليست بالضرورة، آراء اإلسكوا،اآلراء الواردة في هذه الوثيقة هي آراء المؤلفين  
  

  .ال يعني ذكر أسماء شركات ومنتجات تجارية أن األمم المتحدة تدعمها  
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  مقدمة
  
المعلومات واالتصاالت في تعزيـز     قطاع تكنولوجيا   ل الهائلة   تيسود العالم تفاؤل كبير حول اإلمكانيا       

على التغييـر والتطـوير     فقط   يقتصرال  لهذا القطاع   األدوات الجديدة   تأثير  ف ،التنمية االقتصادية واالجتماعية  
واحداَ  ليصبح قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    ذلك  يتعدى  بل  القطاعات االقتصادية   لنشاطات مختلف   
  .إقتصادية وتنموية متجددةبما يوفره من فرص ومزايا ات الواعدة من أبرز القطاع

  
وسيلة باعتباره  بل  هدفاً في حد ذاته   ال ُيمثل مجتمع المعلومات   إقامة  لتوجه نحو   فان ا ،  وفي ضوء ذلك    

تكنولوجيـا المعلومـات     الفاعـل ل   تـسخير الوالجديدة  معطيات  المن خالل استخدام     المجتمعات   رئيسية لتنمية 
التنموية للمجتمعات، وهو ما يجعل من      هداف  األوتحقيق  النماء اإلقتصادي   دعم مقومات    من أجل    االتواالتص

  .مجتمع المعلومات بمثابة فرصة ذهبية لمختلف بلدان العالم والبلدان النامية منها بشكل خاص
  

 جنيـف   المنعقد على مـرحلتين فـي      مثلت نتائج ومقررات مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات         
والمؤسسات والشركاء  مساعي التي تبذلها الدول والحكومات      اللجهود و ل عملياً إطاراً   ٢٠٠٥،١ وتونس   ٢٠٠٣

دون ال زالـت    من البلدان النامية     ومع ذلك فان عدداً    . نحو إقامة مجتمع المعلومات   الدوليين وقطاع األعمال    
 ومات واالتصاالت لتحسين اإلنتاجية ونوعية الحياة     االستفادة من إمكانات تكنولوجيا المعل    في   المستوى المأمول 

أولوياتها ومـستوى  لتعكس  البلدان عدد آخر من هذه   اهتمام  ومستويات  تعدد أوجه ومجاالت     ت بينما،  لمواطنيها
   .تنمية مجتمعاتهالستفادة من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مقدرتها على اال

  
 بإهتمـام   معلومات والتكنولوجيـا المعلوماتيـة واالتـصاالت      ال قطاع  حظي  الجمهورية اليمنية   وفي    

الراميـة إلقامـة مجتمـع      التطوير  خطوات  من التحوالت و   شهدت األعوام األخيرة مجموعة    ملحوظ؛ حيث 
عدد من اإلنجازات في نـواحي       تحقيق   يةاليمن الجمهورية   استطاعتو . جهود التنمية المعلومات الالزم لدعم    

 التمكين  فرصة وتعزيز   تنظيميالو ةقانوني ال واُألطرتطوير السياسات والخطط     األساسية و  ةعناصر البني لتهيئة  ال
   .القدرات البشريةالمهارات و وبناء ةاإللكترونيوالتطبيقات وحرية تدفق المعلومات وحق االتصال والنفاذ 

  
ات في الجمهورية   لمجتمع المعلوم األساسية   المالمح   ٢ الموجز  تصف األجزاء التالية من هذا التقرير       
عناصر ومؤشرات التقدم نحو مجتمـع المعلومـات   الوضع الراهن وتقييم من خالل استعراض وذلك  اليمنية،  
  . اليمني

 
  مجتمع المعلومات  في بناءاألساسيينالفرقاء  وتدور الحكوما  -أوالً

 
  ةاإللكترونينية واإلستراتيجيات  الوطالمعلوماتسياسات مجتمع   -ألف

 
  : عراض الجهود اليمنية وتوجهاتها نحو إقامة مجتمع المعلومات، من خالليمكن است  

  
                                                            

 www.wsis.orgموقع ويب،   ١
، في إطار جهود لجنة االمـم       )٢٠٠٩( لمجتمع المعلومات في الجمهورية اليمنية       تم إعداد هذا التقرير حول المالمح الوطنية        ٢

  .ضمن أنشطتها المتعلقة بتنفيذ توجيهات مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات) االسكوا(المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 



                 

 

-٢-

كمؤسسة تحمل على عاتقها ) م١٩٩٥النصف الثاني من العام (إنشاء المركز الوطني للمعلومات في   -١
 التطوير في المجال المعلوماتي تمهمة االضطالع بدور ريادي في وضع واقتراح ومتابعة تنفيذ سياسا

 توجهات المركز الوطني للمعلومات خطوةً هامةً وأساسيةً فيإنشاء َمثََّل و). المحتوى المعلوماتي–تالتطبيقا(
 للبدء في تحقيق خطوات ٢٠٠٠ المركزمنذ العام ، وانتقلمجال المعلوماتب الحكومة اليمنية نحو االهتمام

رة إلى تبني العديد من مشروعات عملية نحو إقامة البنية األساسية للمعلومات على المستوى الوطني والمباد
 ). اإلستراتيجية الوطنية للمعلومات، الشبكة الوطنية للمعلومات، معهد المعلوماتية( البنية األساسية للمعلومات

، ...)ةاإللكترونيمراكز خدمات المجتمع، المكتبة اليمنية (وفي مراحل الحقة تبني عدد آخر من المشروعات 
المهام واألنشطة األخرى والتي من أهمها نشر البيانات والمعلومات وإتاحة النفاذ وذلك إلى جانب العديد من 

وبمشاركة واسعة من المؤسسات في  للمعلومات الوطني المركز تبنى ٣.إليها من قبل المواطنين والمؤسسات
 الستراتيجياتوا للمعلومات الوطنية واإلستراتيجية بالسياسة تتعلق وطنية مبادرة القطاعين الحكومي والخاص

 إقراراها يتم لم أنه إال االسكوا منظمة مع بالتعاون واالستراتيجيات السياسات وثائق استكمال تم وقد القطاعية
تمكن المركز من تحقيق عدة خطوات ضمن المرحلة  ةاإللكتروني العمل لبيئة التهيئة جانب وفي. اآلن حتى

الذي يهدف إلى إيجاد منظومة معلوماتية فعالة لتسهيل اعداد  للمعلومات الوطنية الشبكةاألولى لتنفيذ مشروع 
وهو جهزة الدولة المختلفة وقطاعات االعمال وعامة المواطنين والمستفيدين وتبادل البيانات والمعلومات بين أ

وأقرته الحكومة في إطار الخطة الخمسية للتنمية االقتصادية  ٢٠٠١منذ العام  المركز يتبناهمشروع 
 ذلك إلى ضعف ى وأهدافه ويعزالمشروع أهمية مع تناسبت التائج الُمحققة ن المع ذلك فان .عيةواالجتما

 من الموازنة العامة للدولة، وعدم توفر مصدر تمويل المشروع لتنفيذ سنوياً المرصودة المالية المخصصات
ات الخاصة بالمشروع إعداد الدراسفي االنتهاء من المشروع ضمن وتتلخص أبرز النتائج المحققه  .خارجي

 واقتناء نظم وتجهيزات التشغيل الشبكي ونظم األمنية والحماية التهيئة الفنية لوحدة إدارة الشبكة لدى المركزو
بتطبيقات أولية للربط الشبكي  والبدء الفرعية القطاعية وتصميم البوابة الرئيسية  للشبـكة وعدد من البوابات و

 ؛الحكوميةمع عدد من الجهات 
  

 تأضيف بعد أن، )٢٠٠٣( المعلومات في الحكومة المشكلة في تكنولوجياإنشاء وزارة االتصاالت و  -٢
، وذلك إلى جانب  سابقاًالت إلى وزارة المواصبتكنولوجيا المعلوماتالمتصلة ام هإلى اختصاصاتها الم
إستراتيجية "بتبني  وبناء على اقتراح الوزارة . االتصاالت وأوجه تنظيمهااتسياسمسئوليتها في مجال 

اإلستراتيجية الوطنية لدعم خطط التنمية (فقد أقرتها الحكومة كجزء من "  المعلوماتتكنولوجيااالتصاالت و
 تكنولوجياركزت على توفير وتسهيل خدمات االتصاالت ووالتي ) ٢٠٠٥-٢٠٠١(المتكاملة في اليمن 

الحكومة ( المعلومات تكنولوجيالبرنامج الوطني ل عن مبادرة ا٢٠٠٢المعلومات، كما أعلنت الوزارة في العام 
 ٤؛)ةاإللكتروني
 

تبنى الجهاز المركزي لإلحصاء التابع م بشأن االحصاء ١٩٩٥لسنة ) ٢٨(بصدور القانون رقم   -٣
  ستراتيجية وطنية للعمل اإلحصائي؛لوزارة التخطيط والتعاون الدولي إ

 
 

                                                            
  .info.nic-yemen.www://http/ومات من خالل موقع ويب،   يمكن اإلطالع على المزيد حول نشاطات المركز الوطني للمعل   ٣
  .٦٣ ص،٣٩ ص،٢٠٠٥تكنولوجيا المعلومات، نوفمبر  المعلومات في اليمن، وزارة االتصاالت وتكنولوجيااالتصاالت و   ٤



                 

 

-٣-

 جراءاتاإلسياسات و عدداً من ال٥)م٢٠١٠-٢٠٠٦(لثالثة تبنت خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية ا  -٤
المعرفي، وفيما يلي استعراض  بناء االقتصاد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت نحو الهادفة إلى تطوير قطاع

 :٢٠٠٨-٢٠٠٧ خالل الفترة لمستوى التطور في تنفيذ هذه السياسات
  
 لمواكبة التطورات، وإعداد خطة ت والمعلومات االتصاالإعادة هيكلة مؤسسات قطاعفيما يتعلق ب  )أ(

هيكلة إعادة  إعداد مشروع علىمن خالل التعاقد مع طرف استشاري العمل  ى جر٦،لخصخصة االتصاالت
إنشاء هيئة ويقضي المقترح الجديد ب، والمؤسسة العامة لالتصاالت  المعلوماتتكنولوجياوزارة االتصاالت و

، كذلك فقد قامت وزارة اف على كافة المشغلين في قطاع االتصاالتلتنظيم االتصاالت تتولى اإلشر
 الستيعاب المعلومات تكنولوجياو لالتصاالت جديد قانون مشروع إعداد المعلومات بتكنولوجيااالتصاالت و
 وقد تم إقرار مشروع القانون من قبل المعلومات تكنولوجياو االتصاالت بنية في والتطورات المتغيرات
 وإحالته إلى البرلمان الستكمال اإلجراءات الدستورية، إضافة ٢٠٠٨لعام ) ٣٩٣(بموجب القرار الحكومة 

 تنظيم الئحة إصدارو، الراديوية واألجهزة الترددات استخدام أجور تنظيم الئحة إعدادإلى انتهاء الوزارة من 
 ؛اإلنترنت ومقاهي ونوادي االتصاالت مراكز

 
 خدمات االتصاالت، وتوفير الخدمة الشاملة وزيادة منافذها بما يواكب تلبية الطلب علىوفي جانب   )ب(

، وتوسعة عدد لالتصاالت التحتية للبنى الراهنة األوضاع لتقييم دراسة  تم إعدادالنمو السكاني واالقتصادي،
كيب  مواقع االحتياج، كما تم ترىمن سنتراالت الجمهورية وإجراء مناقلة لوحدات السنتراالت الفائضة إل

 السعة توسيعوفي عدن والمكال، وزيادة سعة الشبكة النحاسية الخارجية ) NGN( سنتراالت الجيل التالي
 ؛سقطرى جزيرة في) موبايل يمن + الثابتة (الهاتفية للشبكة الهاتفية

 
  المعلومات في إطار شبكة رقمية متكاملةتكنولوجياتوفير التجهيزات الحديثة لالتصاالت ووفي جانب   )ج(

 من مسارات األلياف الضوئية ، تم توسعة وتطوير شبكة التراسل وتنفيذ عدد الثابت والخلوي الهاتفلخدمات
نحاء الجمهورية، أكم، وتركيب عدد من محطات التراسل والميكروويف والمودمات في ) ١،١٨٧بطول 

. ٧ل الحركة عليهمحافظات وتم نق) ٩(لربط  )SUB- RING2 DWDM2( التركيبات الخاصة بمشروع إعدادو
 تم تركيب وتوسعة عدد من كبائن األلياف الضوئية القائمة في عدد من االهتمام بالمناطق الريفيةوحول 

ألف خط هاتفي متضمنة أنظمة الهواتف الالسلكية ) ٤٣(المواقع وكذا بعض األنظمة النفاذية األخرى بإجمالي 
تم  االتصاالت خدمات تعرفة مراجعةوفي جانب   ٨.)CDMA - WLL (تكنولوجياالعاملة ب) FWT(الثابتة 

) ٤,٥(رياالت إلى ) 7(المحلية في إطار شبكة الهاتف الثابت بين المحافظات من  االتصاالتتخفيض تعرفة 
 في ٣٠ بنسبة اإلنترنتريال في المساء، كما تم تخفيض تعرفة االتصال ب) ٢,٥(ريال في وقت الذروة و

 ؛المائة
 
فيمثل إدخال مشغل  المعلومات، تكنولوجياو االتصاالت مجال في الخاصة االستثمارات وفي مجال تحفيز  )د(

                                                            
 س، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أغسط)٢٠١٠- ٢٠٠٦( من الفقر خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الثالثة للتخفيف  ٥

  .١٦٢، ١١٥، ص ٢٠٠٦
 المعلومات، الجمهورية تكنولوجيا، وزارة االتصاالت و٢٠٠٨أكتوبر ،)٨٨( العدد،المعلوماتاالتصاالت و اتكنولوجي مجلة  ٦
  .٤٠ اليمنية، ص
 المعلوماتاالتصاالت و اتكنولوجي مجلة  ٧
 المعلوماتاالتصاالت و اوجيتكنول مجلة  ٨
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) بمشاركة محلية(نوع من النجاح في استقطاب استثمارات خارجية ) GSM(ثالث لخدمة الهاتف الجوال بنظام 
 إضافة ،اإلنترنت خدمة لمزودي التراخيص لمنح مشجعة جديدة شروط إعدادكما تم  . في مجال االتصاالت

 تكنولوجياو االتصاالت مراكز فيها بما الشاملة، االتصاالت خدمات لتأمين وطني برنامج إعدادإلى 
 لالستثمار المشجعة الحوافز وتقديم اليمنية الجمهورية في السكانية التجمعات كافة في المجتمعية المعلومات

  ؛المجال هذا في
 
 في إلدارة المعلوماتالناظمة  واألدلة اللوائح وإعداد لها،تباد حريةو المعلومات قانون إصداروحول   )هـ(

 من إقراره تمالذي " المعلومات قانون مشروع "بإعداد للمعلومات الوطني  المركزالحكومية، فقد قام المؤسسات
 مشروعالبرلمان  أحال وبدوره ،٢٠٠٨ لعام) ٤٣١ (رقم القرار بموجب البرلمان إلى وإحالته الحكومة قبل
 .٢٠٠٩ فبراير في للدراسة المختصة اللجنة إلى نالقانو
 

  القطاعات متعددة الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو الشراكة  -باء
  
تتجه اليمن نحو صياغة أشكال جديدة من الشراكة على أساس التكامل بين مختلف فئـات أصـحاب                   

ـ شـريك   القطـاع الخـاص     المصلحة من القطاعين العام والخاص، ويعد         اإلعـداد والتخطـيط     ال فـي  فع
لالستراتيجيات المتعلقة بإقامة مجتمع المعلومات، وتتضمن االستراتيجيات التي ُأقـرت إجـراءات واضـحة              

ويعد قطاع المعلومات ضمن      .لمشاركة القطاع الخاص وما ُيَعول عليه من دور في تنفيذ هذه االستراتيجيات           
 وتفعيل المنافسة، ولذا فان الحكومة اليمنيـة تـسعى          ريالتحرالى مزيد من    تحتاج  القطاعات االقتصادية التي    

 هيكلة القطاع بما يتوافق مع سياسـات الدولـة وتحريـك النـشاط              إعادة أهمها وإجراءاتلتطوير سياسات   
قطاع االتصاالت منـذ    حقق القطاع الخاص مشاركة فعلية في       وقد    .وتعزيز دور القطاع الخاص   االقتصادي  

 مـن القطـاع     اتشركلثالث  الخلوي    الهاتف  شبكة لتشغيل  امتيازات ثالثةره بعد منح    اتسع دو و  طويلة فترة
 والتي تعمـل اآلن تحـت مـسمى         سبيستل(و،  والتي تضم خمسة شركاء   ) ٩سبأفون (٢٠٠٠الخاص في عام    

10MTN(، الـ  بنظام جديدة شركة دخول إلى  باإلضافة )  GSM (هتس يونيتل اسم تحت)في  دشنت والتي) وآي
 تكنولوجيـا ب (الخلوي لهاتف كمشغل ل  ٢٠٠٤منذ العام   ) يمن موبايل (بينما تعمل شركة رابعة      .٢٠٠٧بر  نوفم

CDMA) (       فـي الـيمن   القطاع الخاص ُيعد .)وهي شركة تأسست برعاية المؤسسة العامة لالتصاالت اليمنية  
  كما يقـوم     .كبيرةة مساحات    للكثير من التجمعات السكانية وتغطي     ات االتصاالت  في تقديم خدم   شريكاً رئيسياً 

 تشجيع القطـاع    تعمل الحكومة على    و  .اإلنترنتالقطاع الخاص بتشغيل مراكز خدمات االتصاالت ومقاهي        
 تزايـدت   والتـي  التكنولوجيا المعلوماتيـة،    مجال  المتخصصة في   تأهيل  التدريب و الالخاص إلنشاء مراكز    

  .٢٠٠٧  العام مطلع١١ركز تدريب عام وخاصم) ٣٠٠ (ها لتتجاوزأعداد
  
 عبـر  ثـانوي ال ألوللطـالب ا   والرياضـيات  العلوم مادتي لتعليم ١٢)انطلق (مشروع تدشينويمثل    
 يتبـع  متكامل كعمل المشروع وينفذ   ،مبادرة للشراكة بين القطاع العام والخاص      ٢٠٠٨ في نوفمبر    اإلنترنت

  مليون دوالر  ١,٤٤٢  قدرها بتكلفةو اصالمانحين والقطاع الخ   الوزارة و   والتعليم وبتمويل من   التربية وزارةل
  .محافظات أربعيستهدف كما 

                                                            
  www.sabafon.com وقع ويب، م ٩
   www.mtn.com.yeموقع ويب،   ١٠
 .٦٤- ٥٩ص ،٢٠٠٧، التقرير السنوي المهني والتدريب الفني التعليم زارةو  ١١
   http://www.sabanews.net/ar/news169652.htm سبأ، موقع ويب، وكالة االناء اليمنية  ١٢
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 خدمـة  لمـزودي  التـراخيص  لمنح جديدة مشجعة  وشروط أسس بإعداد اليمنية الحكومة قامتكما    
 المجـال  تهيئة بهدف ٢٠٠١ لعام) ٦ (رقم الوزراء مجلس قرار وتطوير مراجعة خالل من وذلك ،اإلنترنت
  .الخدمة تحسين ثم ومن إلنترنتا لخدمة جدد مزودين لدخول
  

  الحكومية غير دور المنظمات  -جيم
 

تهيئة المناخ الالزم للتغييـر     في  المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني       ال تزال مساهمة      
  بشكل مقبول في هذا المجـال       عدد المنظمات الناشطة    في حدودها الدنيا، إذ ال يتجاوز       مجتمع المعلومات  نحو
 في الوقت الراهن، ومع ذلك فإن خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية تُعول كثيراً على دور               رة منظمات العش
 للمساهمة في بناء مجتمع المعلومات وتعتبر الخطة هذه المنظمات بأنها ما زالت فـي طـور                 المنظماتهذه  

 من المجالس واللجان الوطنيـة      وُيعتبر تواجد ممثلين عن منظمات المجتمع المدني في عضوية عدد          . التكوين
في مختلف النشاطات   منظمات المجتمع المدني    اآلليات التي تتبعها الحكومة إلشراك      العليا واحدة من التدابير و    

فـي رسـم     الشراكة مع هذه المنظمات      وبما يساعد في تعزيز    ) االقتصادية والسياسية واالجتماعية  (التنموية  
  .حديد المشاريع التي تلبي احتياجات المجتمعات المحلية والفئات الفقيرةالسياسات ووضع الخطط التنموية وت

  
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتية األساسية ل  البن-ثانياً

  
    البنية األساسية-ألف

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

 تزايد عدد ،خدمات الهاتف الخلوي( ص في قطاع االتصاالت والمعلوماتونوعية استثمارات القطاع الخا
  .)...الخ ، شركات البرمجيات،اإلنترنتمراكز االتصاالت ومقاهي 

  
  شبكات الهاتف الثابت والمحمول ونسبة النفاذ إليها  -١

  
 إلـى   ٢٠٠٥عـام   المائة مواطن في     لكل   هاتفخط  ) ٤,٤( من   الخطوط الهاتفية الثابتة   كثافة   تارتفع  

 وذلك نتيجة التوسع في مجال خدمات الهاتف الثابـت          ،٢٠٠٧ معاالمائة مواطن في     لكل   هاتفخط  ) ٤,٧٤(
تخفيض رسوم خدمات   إضافة إلى     الهاتفي الواحد،  للخط)  دوالر أمريكي  ٦٠( تقريباًيعادل  لمواطنين وبرسم   ل

 تخفـيض  تـم  حيـث  ٢٠٠٧ العام    منتصف المحافظات بين الثابت الهاتف اتصاالت تعرفه تخفيضوالهاتف  
 وزارة االتصاالت   أعلنتكما    .المساء في ريال ٢,٥و الذروة وقت في ريال ٤,٥ إلى رياالت ٧ من التعرفه

 يمكنها بما الثابت الهاتف اتصال من الثاني الجيل بإدخال الخاصة اإلجراءات بدء عن  المعلومات تكنولوجياو
  . الثابت لهاتفا  خدماتجانب إلى جديدة خدمات تقديم من

  
  كنظام تجريبي فـي العـام      في عدن والمكال    ) NGN(كما تم تركيب وتشغيل سنتراالت الجيل التالي          
) ٥،٢٢٠(لغـت    ب إجماليةوالتركيبات الجديدة بسعة     الخارجية للتوسعات وزيادة سعة الشبكة النحاسية     ،  ٢٠٠٧

 رقم  )١،٠٢١،٩٨٨ (إلى ٢٠٠٦رقم في   ) ٩٦٨،٣٤٨(من  الثابتة   العاملة للشبكة    األرقاموارتفاع  خط رئيسي   
  .٢٠٠٧في العام 
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فقد اتجهت المؤسـسة العامـة      متدنية نوعاً ما،     ها ال تزال خدمات    التي وفي جانب االتصاالت الريفية     
م أنظمة اتصاالت مالئمة للتضاريس الطبيعية التي تتواجد فيهـا          ااستخدلالتصاالت في السنوات األخيرة إلى      

 األنظمة العاملة بين كبائن تستخدم علـى مـسارات كـابالت األليـاف              تكانية حيث تنوع  تلك التجمعات الس  
وأنظمة تعمل السـلكيا تخـدم المنـاطق        ) DLCأنظمة النواقل الرقمية    (الضوئية وأخرى تعمل عبر الراديو      

في عـدد  وقد تم تركيب عدد من كبائن األلياف الضوئية          .)WLLالهاتف الالسلكي   (الوعرة والجبلية والجزر    
 وإدخال نظام   ٢٠٠٧ خط هاتفي في العام      ١٣)٣٤،١٧١(من المواقع وكذا بعض األنظمة النفاذية بإجمالي سعة         

جهاز طرفـي لخمـة الهـاتف        )١٨،٧٠٢(الهواتف الالسلكية الثابتة وأنظمة النواقل الرقمية حيث تم تركيب          
ك في تحسن طفيف فـي مؤشـرات        ، وساهم ذل  )CDMA-WLL (تكنولوجياالعاملة ب ) FWTS(الالسلكي الثابت   

  .يةاالتصاالت الريفات خدم
 

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

    
وشهدت اليمن تطوراً ملحوظاً في تقديم خدمة اتصاالت الهاتف المحمول خالل السنوات األخيرة  

ا المجال إلى أربع شركات القطاع الخاص العاملة في هذ  شركات عددتارتفعحيث ) ٢٠٠٨-٢٠٠٤(
 ٢٠٠٥  عاممليون) ٢،٢٢٧(من الخلوي مشتركي الهاتف  عدد رتفعأو) ، يمن موبايل، واىMTNسبأفون، (

نتيجة المنافسة بين شركات )  في المائة ١١٠( بنسبة نمو بلغت ،٢٠٠٧ عام مليون مشترك) ٦٨٢،٤(إلى 
 لتشمل جميع المحافظات الهاتف الخلوي خدمات تغطية ها فيتوسعع الخاص العاملة في هذا المجال والقطا

من قبل على الخدمة  زيادة الطلب تنافس في أسعار تقديم الخدمة، وبالتاليالوتنوع الخدمات الُمقدمة و
  .الجمهور

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
  ٨١+٨٠ ص، مجلس الوزراء، الجمهورية اليمنية،٢٠٠٧ للحكومة التقرير التنفيذي  ١٣
 ١٩ ، صدولي، الجمهورية اليمنيةالتخطيط والتعاون ال وزارة االقتصادية،النشرة الفصلية للمستجدات   ١٤
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 ١٥)٢٠٠٧ – ٢٠٠٣( خالل الفترة )الحضرية والريفية (مؤشرات االتصاالت الهاتفية  -١الجدول 
 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦  ٢٠٠٥ ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  المــــؤشر 

 ١،٥٧٣،٤٧٦ ١،٥٨٠،٩٦٦ ١،٥٧٥،١٦٩  ١،٥٦٤،٣٤٩  ١،٥٠٥،١٩٢  )خط (السعة الكلية لشبكة االتصاالت

 ١،٣٢٦،١٢٥ ١،٣٠٠،٠٤٢ ١،٢٧٨،٣١٥  ١،٢٤٣،٨٣٨  ١،١٦١،٠٤١  )خط(السعات المجهزة 

 ٢١،٥٣٨،٩٩٥ ٢٠،٩٠٠،٥٣٢ ٢٠،٣٠٥،٢٦٩  ١٩،٧٢١،٦٣١ ١٩،١٣١،٩٧٧ )نسمة(عدد السكان 

 ٤,٧٤ ٤,٦٣ ٤,٤  ٤,١ ٣,٥ )مواطن١٠٠/هاتف( الهاتفية الكثافة

 ٣٠٤،١٣٧ ٣٣١،٧١٤ ٣٧٦،٩٣٠  ٤٤٥،٧٠٢ ٤٧٦،١٥٧ )خط(الخطوط الشاغرة 

 ١،٠٢١،٩٨٨ ٩٦٨،٣٢٨ ٩٠١،٣٨٥  ٧٩٨،١٣٦  ٦٨٤،٨٨٤  )خط(عدد خطوط الهاتف العاملة 

 ٥٣،٦٦٠ ٦٦،٩٤٣ ١٠٣،٢٤٩  ١١٣،٢٥٢  ١٤٢،٦٨٠ )خط(الزيادة في الخطوط الهاتفية العاملة 

 ٤٩ ٤٩ ٥٤  ٥٢ ٤٧ )عدد(عدد السنتراالت الرئيسية 

 ٢٢٩ ٢٢٩ ٢٢٣ ٢٢٢ ٢٠٨ )عدد(عدد السنتراالت الفرعية 

 ١٠١،٣٤٤ )خط(السعات المجهزة 
 

١٢٨،٣٨٥ 
 

٢٤٠،٢٤٥ 
 

١٩٠،٥٧٥ 
 

١٩٣،٥٧٨ 
 

 ١٦٨،٧١٨ ١٥٦١٩٠  ١٢٤،٩٢١  ٩٦،٠٢٧  ٦٢،٥٩٣  )خط(الخطوط العاملة 

ت 
اال
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١٦ ط العاملة إلى نسبة الخطو 
 (%)السعات المجهزة 

٨٧  ٨٢  ٥٢ ٧٥  ٦٢ 

  

  اإلنترنت اتمزودو خدم  -٢
  

 لالتصاالتالشركة اليمنية ( خدمة وحيدبمزود و م١٩٩٦ العام منذ اليمن في اإلنترنتبدأت خدمة   
 في ٤٩( ولشركة البرق والالسلكي البريطانية)  في المائة٥١(تعود ملكيتها بواقع والتي " تيليمن ")الدولية
 ممثلة إلى الحكومة اليمنية)  في المائة١٠٠(انتقلت ملكية هذه الشركة بنسبة و. للحكومة اليمنية) المائة

 المعلومات نهاية العام تكنولوجيا التابعة لوزارة االتصاالت والمؤسسة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكيةب
لذلك فقد  . اإلنترنتبالعمل كمزود ثاني لخدمة الت المؤسسة العامة لالتصا بدأت ٢٠٠٢بريل وفي أ  .٢٠٠٣

 التي  الدوليةلالتصاالتالشركة اليمنية ظل تقديم الخدمة حتى اآلن حكراً على المؤسسة العامة لالتصاالت و
  .تعود ملكيتها للمؤسسة

  
 صالتراخي لمنح مشجعة ١٧جديدة شروطأسس و إعداد الحكومة اليمنية بقيام إلى هنا اإلشارة وتجدر  
 بهدف ٢٠٠١ لعام )٦(، وذلك من خالل مراجعة وتطوير قرار مجلس الوزراء رقم اإلنترنت خدمة لمزودي

  .خدمات النفاذ إلى الشبكةتحسين وبما يساهم في  اإلنترنتة لدخول مزودين جدد لخدمتهيئة المجال 
  

  انتشار الحاسوب  -٣
    

 المعلومات في اليمن فقد صاحب ذلك اكنولوجينتيجة لمجموعة من التطورات في البنية التحتية وبيئة ت  
 إلى ٢٠٠٥ العام في جهاز) ٢٧٠،٠٠٠ (من اليمن في المستخدمة الحاسوب أجهزة أعداد ارتفاع في

                                                            
 تصاالت، المركز الوطني للمعلومات، المؤسسة العامة لال٢٠٠٧ لإلحصاء الجهاز المركزي  ١٥
، ، وزارة التخطيط والتعاون الدولي٢٠٠٦ التقرير االقتصادي السنوي ؛مرجع سابق االقتصادية، الفصلية للمستجدات النشرة  ١٦

 الجمهورية اليمنية
  ٢٠٠٧ للحكومة يالتنفيذ التقرير  ١٧
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 في ١,٣ (من السكان لعدد بالنسبة الحاسوب انتشار  معدل وارتفع  .٢٠٠٧ العام في جهاز)  ٣٩٦،٠٠٠(
  . ٢٠٠٧ العام ايةنه) المائة في ١,٨( إلى ٢٠٠٥ عام )المائة

  
  ١٨الخلوي في الجمهورية اليمنية والهاتف اإلنترنت مؤشرات  -٢الجدول 

  
  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  المـــــــؤشر 

 ٢٠٥،٦١٣ ١٥٥،٨١٢ ١٠٩،١٢٧ ٧٤،٦١٥  )مشترك    (اإلنترنت مشتركي إجمالي
 من ١٠٠  لكّل اإلنترنت مشتركي إجمالي
  السكان

٠,٩٥ ٠,٧٥ ٠,٥٤ ٠,٣٨ 

 ٩٥٠،٠٠٠ ٤٥٠،٠٠٠ ٣٣٠،٠٠٠ ٢٢١،٠٠٠  )مستخدم   (ستخدمين لالنترنتعدد الم
 من ١٠٠لكّل  عدد المستخدمين لالنترنت

  السكان
٤,٤ ٢,٢ ١,٦ ١,١ 

 ٤،٦٨٢،٥٥٧ ٢،٩٧٧،٧٨٢ ٢،٢٧٧،٥٥٣ ١،٤٨٣،٢٣٣  الخلوي الهاتف مشتركي إجمالي
 ١٩,٩ ١٥,٣ ١١,٢ ٧,٥   من السكان١٠٠ لكّل الخلوي الهاتف يمشترك
 ٣٩٦،٠٠٠ ٣٣٠,٠٠٠ ٢٧٠،٠٠٠ ٢١٠،٠٠٠  )حاسوب  (حواسيب في الجمهوريةعدد ال
 ١,٨ ١,٦ ١,٣ ١,١  )جهاز لكل مائة نسمة( الحواسيبانتشاركثافة 

  
   وتطوير خدمات جديدةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت البنية األساسية لفيالمشاريع /  المبادرات-باء

  
 المعلومات واالتصاالت من اطوير البنية األساسية لتكنولوجيتعد المبادرات والمشاريع الرامية إلى ت  

أهم عوامل التقدم لهذا القطاع، وفي هذا الجانب يمكن اإلشارة إلى بعض هذه المبادرات والمشاريع من قبل 
عدد من ) م٢٠١٠-٢٠٠٦( أقرت الخطة الخمسية الثالثة حيث عالحكومة اليمنية والمعنيين بتطوير القطا

 تكنولوجيازارة االتصاالت وعادة هيكلة ومقترح إل ١٩ المعلومات واالتصاالت، كما تم إعداداوجيمشاريع تكنول
 الراديوية واألجهزة الترددات استخدام أجور تنظيم الئحة بكما تم إعداد دليل الخدمات الخاصة ،المعلومات

 الجمهورية في خدامهااست وتنظيم استثمارها بهدف الدولية اللوائح في الترددات لتخصيص وطنية وخطة
 شروط إعداد تم كما )GSM( بنظامالعاملة ) شركة واي(الترخيص لشركة الهاتف النقال كما تم  ٢٠،اليمنية
 االتصاالت خدمات لتأمين وطني برنامج وإعداد اإلنترنت خدمة لمزودي التراخيص لمنح مشجعة جديدة

 في السكانية التجمعات كافة في المجتمعية تالمعلوما تكنولوجياو االتصاالت مراكز فيها بما الشاملة،
٢١.المجال هذا في لالستثمار المشجعة الحوافز وتقديم اليمنية الجمهورية

وفي مجال تطوير خدمات جديدة في   
في ) NGN( المعلومات واالتصاالت فقد تم تركيب وتشغيل سنتراالت الجيل التالي االبنية األساسية لتكنولوجي

وكذا  ٢٣،)١،١٨٧( كما تم تنفيذ عدد من مسارات األلياف الضوئية بطول ٢٢،تجريبيعدن والمكال كنظام 
 بمشروع الخاصة التجهيزات تركيب تركيب عدد من محطات التراسل في أنحاء الجمهورية إضافة إلى

)SUB-RING2 DWDM2( وضعكما تم  .هعلي الحركة نقل وتم محافظات تسع لتربط الثانية الحلقة لتوسعة 
ضافة إمحافظات،  )٦(لتربط  )SUB-RING3 DWDM3( الثالثة الحلقة توسعة بمشروع الخاصة تالمواصفا

                                                            
   ٢٠٠٧ والجهاز المركزي لإلحصاء  المعلوماتتكنولوجياوزارة االتصاالت ووالمركز الوطني للمعلومات   ١٨ 

  ٢٠٠٧ للحكومة يالتنفيذ التقرير  ١٩
  www.sabanews.net/ar/news154536.htmموقع ويب، وكالة االنباء اليمنية سبأ، حوار مع وزير االتصاالت،   ٢٠
 وكالة االنباء اليمنية سبأ  ٢١
 ٢٠٠٧ للحكومة يالتنفيذ التقرير  ٢٢
  المعلوماتاالتصاالت و اتكنولوجي مجلة  ٢٣
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 الهاتفية السعة توسيعو الجمهورية محافظات من عدد في التراسل شبكة لمشاريع الدراسات من عدد إنجاز إلى
 نقاط يادةتم ز اإلنترنتوفي مجال شبكة . ٢٤سقطرى جزيرة في) موبايل يمن + الثابتة (الهاتفية للشبكة
 مةدلخ التواجد وزيادة بورت،) ٦،٤٨٠ (إجمالية بسعة) Dailup (العادي االتصاالت لخدمة الحالية التواجد
وفي إطار مشاريع تطوير وتوسيع خدمات  .مشترك) ١٩،٠٠٠ (إجمالية بسعة) ADSL (نت يمن سوبر

    ٢٥). الغيظة–الحديدة (لكابل البحري ا) فالكون(االتصاالت فقد تم استكمال مشروع 
  
 من عدد خالل من التحية البنية تطوير على للعمل اليمنية الحكومة خططت فقد ذلك إلى باإلضافة  

 يعمل مشروع وهو للمعلومات الوطنية الشبكة مشروع ومنها خطة التنمية أقرتها التي األساسية المشروعات
 البنية مشروعات من آخر عدد جانب إلى ت،الجها مختلف مع بالتنسيق تنفيذه على للمعلومات الوطني المركز
  .للمعلومات األساسية

 
 )ICT Connectivity( تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتترابطية   -جيم

 
) ١،٠٢٢( إلى   ٢٠٠٣ألف مشترك عام    ) ٦٨٥(من   الهاتف الثابت  ارتفع عدد المشتركين في خدمات      

 إلى  )المائة في ٣,٥( من   انتشار خدمات الهاتف الثابت   معدل   ارتفع   لذلك فقد  ،٢٠٠٧نهاية العام   ألف مشترك   
 إلـى مليـون   ٢٠٠٣ألف خط هاتفي عام  )١،١٦١(ارتفع حجم السعات المجهزة من و ). المائة في ٤,٧٤(
) ٢٢٩(إلـى   ) ٢٠٨(مـن   الفرعيـة   د الـسنتراالت     عد وارتفع ،٢٠٠٧ نهاية العام خط هاتفي   ألف  ) ٣٢٦(و

مركز فـي  ) ١٣،٧٦٩( حوالي ٢٠٠٧ العام نهاية حتى  الهواتف العموميةمراكز خدمة بلغ عددكما   .سنترال
  .الجمهوريةعموم محافظات 

  
 نهايـة ألـف خـط   ) ١٥٦( إلـى  ٢٠٠٠خط عام  ٨،٠٠٠من ٢٦الريفية خطوط االتصاالتارتفعت و  
محطة بما فيها كبائن    ) ١,٢٢٨( حوالي   ٢٠٠٧ نهايةحتى   بلغ عدد محطات االتصاالت الريفية    بينما  . ٢٠٠٧

محطـة  ) ١،٢٢٨( إلـى    ٢٠٠٠محطة عام   ) ٤٤٩(وارتفعت التغطية للمناطق الريفية من      . ةاأللياف الضوئي 
خطـاً  ) ١٣،٤٥٠( كما ارتفعت السعات الهاتفية المجهزة في شبكة االتصاالت الريفية من            ٢٠٠٥عام  نهاية ال 

 .٢٠٠٧ خطاً هاتفياً في نهاية عام )٥٧٨(ألفاً و) ١٩٣( إلى ٢٠٠٠عام 
  

عـام  ) المائـة  فـي  ٠,١٥(لعدد السكان من   بالنسبةمعدل انتشار خدمات الهاتف الخلويارتفع بينما   
  .٢٠٠٧عام ) المائة في ١٩,٩( إلى ٢٠٠٠

  
 السعة الكلية لمنظومة االتصاالت الدولية حتـى عـام          لتصل ،الدولية االتصاالت  خدمات كما اتسعت   
،  قنـاة ٦٥٥بحري   كابل، قناة١،٤١٤ار الصناعية األقم(قناة هاتفية موزعة على أنظمة  ٣،٨١٢  إلى٢٠٠٤

بإنشاء سنترال دولي جديد بالتقنيات الحديثة وبـسعة  مؤخراً كما قامت الحكومة   ). قناة١،٧٤٣ألياف ضوئية 
  .ابتدائية تزيد عن ألف قناة دولية تربط الجمهورية اليمنية بكافة بلدان العالم

  

                                                            
 ٢٠٠٧ للحكومة يالتنفيذ التقرير  ٢٤
  المعلوماتاالتصاالت و اتكنولوجي مجلة  ٢٥
   http://www.ptc.gov.ye/index.php?q=news_d&id=333#top :لالتصاالت لعامةا المؤسسة موقع ويب،  ٢٦
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 جهاز) ٣٦،٦٠٠ (منفي اليمن المستخدمة  الحاسوب جهزةد أاعدبارتفاع أوارتبطت تلك التطورات،   
 الحاسوب بالنسبة لعدد السكان انتشار معدل ارتفع و . ٢٠٠٧في العام جهاز  ألف ٣٩٦  إلى٢٠٠٠في العام 

القادرين  نسبة السكان كما وصلت    . ٢٠٠٧ العام   نهاية) المائة في ١,٨( إلى ٢٠٠٠ عام   )المائة في ٠,٢(من  
  ).المائة في ٢,٧ ( إلى٢٠٠٥سوب خالل العام على استخدام الحا

  
 خدمةالعدد المشتركين في ارتفع  اإلنترنت لخدمة ثانيمزود المؤسسة العامة لالتصاالت ك دخول منذ  

 ،٢٠٠٧عام نهاية الشترك  ألف م٢٠٥ إلى ٢٠٠٤ مشترك عام ٤٦١٥،٧ من خالل السنوات األخيرة، ليصل
) ٢٤،٠٠٠( من اإلنترنتعدد مستخدمي بينما ارتفع  . سكانمن ال) ١٠٠(لكل  اشتراك )٠,٩٥(بمعدلو

 في ٤,٤( بلغت اإلنترنتلخدمة وبمعدل انتشار  ٢٠٠٧مستخدم عام   ألف)٩٥٠(إلى ٢٠٠٠مستخدم في عام 
) ٩٢٥( في معظم المدن اليمنية لتصل إلى اإلنترنت كما ارتفعت أعداد مقاهي  . من السكان١٠٠لكل  )المائة

األمر الذي يمكن شريحة واسعة من التعامل مع تكنولوجيا المعلومات واالستفادة منها  ،٢٠٠٧مقهى في العام 
ويتضح ذلك من خالل االستخدامات المختلفة للمعلوماتية وأدواتها في الجهات الحكومية والخاصة وكذا نسبة 

  .كبيرة من المدارس والجامعات الحكومية والخاصة
  

 البنية األساسية لإلنترنت  -دال
  
 البحري الكابل وعبر ضوئية ألياف شبكة خالل من) م١٩٩٥ العام منذ (الخارجي بالعالم اليمن تتصل  
 نهاية في . وأوروبا آسيا شرق وجنوب العربية البلدان من عدد إلى ومنها جيبوتي إلى كم ٢٢٦ بطول
 جديدة كخدمة) فآي وآي (الالسلكي اإلنترنت خدمة تدشين عن االتصاالت وزارة أعلنت ٢٠٠٦ ديسمبر
 العاصمة في موقعا ١٧ في ساخنة نقاط عبر السلكياً الشبكة إلى النفاذ من اإلنترنت خدمة مشتركي لتمكين
  .أولى كمرحلة عدن ومحافظة صنعاء

     
 المستخدمين التصال المتاحة الوسيلة م هي١٩٩٦ العام منذ) Dial-Up( الهاتف خطوط ظلتوقد   
 نهاية حتى) ومؤقتين دائمين ()Dial-Up( اإلنترنت مشتركي عدد إجمالي بلغ وقد اليمن، في اإلنترنت بشبكة
 بالعام مقارنة) وتيليمن بالمؤسسة اإلنترنت مشتركي يتضمن) (٢٢٤،٣١٠ (٢٠٠٨ عام من األول النصف
 خطوط عبر بالشبكة االتصال خدمة إدخال تم ٢٠٠١ العام في . مشترك) ١٠٩،١٢٧ (كان الذي ٢٠٠٥
 العام بداية وفي الثانية، في كيلوبت ١٢٨ بسرعة ثم الثانية في كيلوبت ٦٤ وبسرعة) ISDN( الرقمي الهاتف
 كيلوبت ٥١٢ إلى تصل وبسرعة) ADSL( خطوط خالل من بالشبكة االتصال خدمة بتقديم البدء تم ٢٠٠٥

 لم إذ ينبغي، كما نهام االستفادة دون ذلك حال فقد) األخيرة (الخدمة لهذه المرتفعة للتكلفة ونظراً الثانية، في
 مشترك) ٢،٧٨١( عدد ٢٠٠٦العام من الثاني النصف حتى) ADSL (الخدمة هذه في المشتركين عدد يتجاوز
 وزارة دشنت ٢٠٠٨ العام نهاية وفي ،٢٠٠٨ عام من األول النصف نهاية حتى) ١٣،٥١٢ (إلى ليصل

 بحيث تتم المحاسبة الخدمة هذه تعرفة في جديدة وعروض تخفيضات المعلومات تكنولوجياو االتصاالت
 خدمة في المخفضة الجديدة للتعرفة ووفقا التصفح، وقت بحسب وليس المعلومات حجمبناء على  مرة وألول

-5GB (سعات أقصى شمل الفضي فالعرض ،)وذهبي فضي (عرضين إلى قسمت فقد) ADSL( الـ اإلنترنت

7GB-9GB-11GB(، لتكون بموجبها الشهرية األجور وحددت )على ريال) ٧٥٠٠–٥٥٠٠–٣٥٠٠–٢٠٠٠ 
 الوقت في يتم ذلك إلى وباإلضافة. حديثاً األخيرة والسرعة ،)١٠٢٤–٥١٢–٢٥٦–١٢٨ (وبسرعة التوالي،
  .٢MB/s إلى KB/s ٦٤ بين وبسرعات) Leased line( الخطوط خدمات تقديم الراهن
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 يتوزعون ٢٧.جهة )٢٤٥( ٢٠٠٧ عام خالل المعطيات تراسل شبكة خدمة في المشتركين عدد بلغ  
. المعلومات نقل ألغراض المؤجرة والقنوات اإلنترنت إلغراض المؤجرة القنوات عبر الخدمة هذه تقديم بين

سلسلة من واحدة من المشاريع الهامة التي تبنتها وزارة االتصاالت وتمثل شبكة تراسل المعطيات وتعتبر 
واسعة تغطي أغلب محافظات الجمهورية تربط رقمية النقاط تم ربطها بمسارات تراسل بيانات وهي شبكة 

  .نقطتين على األقل لتوفير تبادل المعلومات بكفاءة وسرية عالية
  

 )٩١٥( ٢٠٠٧ عام نهاية حتى) نت يمن (لالنترنت اليمنية البوابة في المستضافة المواقع إجمالي بلغو  
 ١٨٥ كانت حيث ٢٠٠٥ بعام مقارنة ،وشبكات ومنظمات وتعليمية وحكومية تجارية بين ما تنوعت موقعا
 في ٢٠٠٧ حتى مقهى) ٩٢٥ (إلى ٢٠٠٠ عام مقهى) ٥٠ (من العامة اإلنترنت مقاهي عدد ارتفعو. موقعا
وزارة االتصاالت  ٢٨ وقد أنهت.الواحد المقهى في إنترنت شاشات) ٦ (بمتوسط الجمهورية محافظات عموم

  .)WiMAX( الالسلكي اإلنترنتنفيذ مشروع  المعلومات إعداد الدراسة الفنية لتتكنولوجياو
  

  والمعرفةالمعلوماتالنفاذ إلى   -ثالثاً
  

   المعلومات المتاحة للعموم-ألف
  

 ألغراض الحصول على المعلومات في اليمن باهتمام متنامي من اإلنترنتيحظى استخدام شبكة   
ات بنشر بياناتها من خالل مواقع األفراد والمؤسسات على السواء، وتقوم العديد من الوزارات والمؤسس

 ٩١٥) يمن نت(لالنترنت ، وقد بلغ عدد المواقع المستضافة في البوابة اليمنية اإلنترنتخاصة بها على شبكة 
 توزعت بين تجارية وحكومية وتعليمية ومنظمات وشبكات، كما ٢٠٠٧كترونياً الى نهاية العام موقعاً ال

 ونشرات مطبوعة عن األداء الحكومي وأداء المؤسسات، وتمثل هذه تُصدر العديد من هذه الجهات تقارير
 وإلى جانب ذلك يقوم المركز الوطني للمعلومات بتقديم  .األنشطة جانباً من أنشطة إتاحة المعلومات للعموم

بما يحتاجون إليه من معلومات والتي يتولى ) باحثين ومهتمين ومستثمرين وطالب(خدمات تزويد المستفيدين 
ميعها والحصول عليها من مختلف المصادر بما في ذلك مؤسسات القطاع الحكومي وإعادة تنظيمها تج

وحفظها لديه ألغراض تزويد المستفيدين بها وتبعاً لما يصله من طلبات، ومع إن الخدمات التي يقدمها 
لومات تشمل النشر من المركز هي خدمات مجانية ودون مقابل، فانه يقوم بتقديم خدمات متعددة للتزويد بالمع

الهاتف، الفاكس، البريد العادي، (خالل مواقع الويب والرد على طلبات المعلومات التي تصله بوسائل مختلفة 
، كما يقوم المركز بتقديم الخدمة عبر أقسام ووحدات عمل متخصصة تتولى استقبال )اإللكترونيالبريد 

  . وعدد من عواصم المحافظات اليمنيةالمستفيدين واإليفاء بطلباتهم في العاصمة صنعاء
  

رئيس الدولة، في إتاحة كافة المعلومات المتعلقة  ومؤخراً فقد بدأت الحكومة بناء على توجيه من  
والذي يقوم بتحديثها بشكل منتظم، بالمناقصات الحكومية ونشرها من خالل موقع المركز الوطني للمعلومات 

لمعرفة جاهزية المحافظات لتنفيذ مسح في عموم محافظات الجمهورية  بعمل وزارة االدارة المحلية تقومكما 
  .كي لنظام معلومات السلطة المحليةاالنظمة المعلوماتية التي تقوم بها الوزارة ضمن مشروع الربط الشب

  

                                                            
   http://www.ptc.gov.ye/index.php?q=news_d&id=333#top :لالتصاالت العامة المؤسسةموقع ويب،   ٢٧
 المعلوماتاالتصاالت و اتكنولوجي مجلة  ٢٨



                 

 

-١٢-

 إلى المعلومات والمعلومات العامةالنفاذ   -باء
  
وتُعد . كوميةر مواقع الويب للجهات الحيتمكن المواطنون من اإلطالع على المعلومات المتاحة عب  
برز نقاط النفاذ  للحصول على المعلومات المنشورة في مواقع الويب للجهات  من أاإلنترنتمقاهي 

  . بشكل عاماإلنترنتوالمؤسسات اليمنية، أو المنشورة على 
  

ا ُيعد متميزاً في ، غير أن القليل منه بشكل الفتعدد الجهات اليمنية التي تمتلك مواقع ويبتزايد و  
 وُيعتبر .حجم ونوعية ما يقوم بعرضه من معلومات والفترات الزمنية التي يجري تحديث المعلومات فيها

بالرغم من قيام وزارة و.  من هذه الناحيةمن المواقع المتميزة  ٢٩موقع ويب المركز الوطني للمعلومات
ت إال أنها تعد مرتفعة قياساً بمستوى دخل الفرد  المعلومات بتخفيض تعرفه االتصاالتكنولوجيااالتصاالت و

 المنشورة على والذي ُيعد منخفضاً، لذلك فان الفقراء والفئات المحرومة ال يتمكنون من النفاذ إلى المعلومات
  . مواقع الويب

  
  متعددة المهام للعموممجتمعية نفاذ مراكز   -جيم

 
. قاط نفاذ أساسية ُيتاح استخدامها لعموم المواطنون ومراكز االتصاالت بمثابة ناإلنترنتتمثل مقاهي   

 )٦ (بمتوسط  في عموم محافظات الجمهورية ٢٠٠٧ في العام  مقهى)٩٢٥ ( العامةاإلنترنت عدد مقاهي بلغ
 اإلنترنتإلى  خدمة النفاذ اإلنترنتومن أهم الخدمات المقدمة في مقاهي   .شاشات إنترنت في المقهى الواحد

  ).دقيقة/ دوالر أمريكي٠,٠٥أي ما يعادل  (دقيقة واحد للريال ال تتجاوزبأجور 
  

  .الجمهورية في عموم محافظات ٢٠٠٧في العام مركز  )١٣،٧٦٩ (االتصاالتمراكز  عدد وبلغ  
ومع ذلك فان عدد محدوداً من مراكز االتصاالت تتواجد في األرياف اليمنية وبالتالي فان فرصة ضئيلة جداً 

  . هذه المناطق للنفاذ إلى الشبكةتتاح للمواطنين في
  

ومن ناحية ُأخرى، فان خدمات النفاذ المقدمة في الوقت الراهن من جانب المركز الوطني للمعلومات   
عبر مقره الرئيسي قد تم توسعتها لتضم وحدة متخصصة بالنفاذ إلى المعلومات العامة تابعة للمركز وُأخرى 

لوحدتين بالتعاون مع البنك الدولي، وباإلضافة إلى ذلك فقد قام المركز في جامعة صنعاء وقد تم إنشاء هاتين ا
مكاتب تنسيق تابعة له في المحافظات لتيسير تقديم خدماته للجمهور في ) ثالثة(الوطني للمعلومات بتشغيل 

يس هذه المحافظات، كما بدأت عدد من المحافظات الرئيسية اليمنية وبالتنسيق مع المركز بالعمل على تأس
، وتعتبر هذه الخطوة بداية ) محافظات٤شملت المرحلة األولى منها (مراكز معلومات في مقار المحافظات 

، خاصة وان الخطة الخمسية الثالثة للتنمية االقتصادية واالجتماعية مجتمعيةمشجعة تمهد إلنشاء مراكز نفاذ 
دمات المجتمع المحلي في مدن مركز معلومات لخ) ١٤( م، قد أقرت مشروعاً إلنشاء عدد٢٠١٠-٢٠٠٦

وحدة معلومات في المؤسسات ) ٦٠( وأرياف عدد من المحافظات كمرحلة أولى باإلضافة إلى استحداث عدد
والمحافظات وربطها شبكياً مع المركز الوطني للمعلومات، لتتولى هذه المراكز والوحدات المساهمة في تقديم 

ها المختلفة من قبل المواطنين في المحافظات ومدن األرياف، خدمات المعلومات وتعزيز النفاذ إلى مصادر

                                                            
٢٩  http://www.yemen-nic.info 
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 –الذي أعده المركز الوطني للمعلومات  (٢٠٠٦وقد أظهر التقرير التقييمي حول نتائج تنفيذ الخطة في العام 
  . ، بان عدم توفر التمويل الالزم للمشروع قد تتسبب في تأجيل البدء بالتنفيذ)المشرف على المشروع

  
  تعمال نماذج برمجيات مختلفة  اس-دال

 
نحو إدخال واستخدام أنظمة  المؤسسات اليمنية في القطاعين الحكومي والخاصمن العديد  اتجهت  

 نظاماألتمتة وشبكات المعلومات، وقد نجحت عدد من الجهات في هذا الجانب من أعمال التطوير، مثل 
ة الخدمة المدنية، نظام المعلومات المحاسبية  في وزارة، نظام البصمة البيولوجي)HR(الموارد البشرية 

 والمساعدات، نظام التحويالت الخارجية، إدارة القروضوالمالي  نظام التحليلوالمالية في وزارة المالية، 
  . اليمني إلى األنظمة اآلليةالبنك المركزيإضافة إلى العديد من األنظمة والشبكات التي نقلت أعمال 

  
وزارة : زارات اُألخرى التي أدخلت األنظمة اآللية إلى مجاالت عملهاومن بين الجهات والو  

المركز الوطني للمعلومات، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الجهاز االتصاالت وتقنية المعلومات، 
 الجمارك، وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة التعليم الفني والتدريبمصلحة المركزي لإلحصاء، 

 االحوال المدنية التي ٣٠، مصلحةوزارة السياحةي، وزارة التربية والتعليم، مجلس القضاء االعلى، المهن
كما تم ،  متحرك آليلي كما قامت بانشاء ارشيفا في المحافظات بشبكة الحاسب اآلاستكملت ربط فروعه

 وهناك جهات عديدة .زات الربط الشبكي للمنافذ البرية والبحرية والجوية لمصلحة الهجرة واالجوا٣١استكمال
  .أدخلت األنظمة اآللية إلى مجاالت عملها

  
قتناء إل وتسعىومع أن الكثير من المؤسسات تجري عمليات تطوير على النظم المستخدمة لديها   

 إدخال بموجبها يتم التي الموحدة المعايير غياب وضمن بيئة تنافسية، غير أن األنظمة األحدث ما أمكن
 األنظمة بين التوافق عدم من حاالت تبرز المؤسسات هذه في المعلومات كنولوجياوت نظم واستخدام
 في معاً استخدامها فرص من التقليل وبالتالي المؤسسات، بين فيما تكامليتها وضعف المستخدمة والتطبيقات
  .تكاملية الكترونية خدمات لتقديم االنتقال

  
   واالتصاالت المعلوماتا في تكنولوجيبناء القدرات  -رابعاً

 
   التعليم األساسي-ألف

  
 وشهدت األعوام األخيـرة     ٣٢،) في المائة  ٤٠,٧( والتي بلغت    تبذل اليمن جهود كبيرة لمكافحة األمية       

 –٢٠٠٦(طالـب وطالبـة فـي       ) ٩٧،٣٩٥(زيادة الملتحقين بمراكز محو األمية، حيث وصل عددهم إلـى           
والتدريب للرجال والنساء، ومع ذلك فان نسبة األمية         وصاحب ذلك زيادة في أعداد مراكز التعليم         ٣٣)٢٠٠٧

 في ٤٥,٧( إلى)  فأكثر سنوات ١٠(ال تزال عالية حيث تصل ضمن الفئة العمرية         ) القراءة والكتابة (األساسية  
 وترجـع أسـباب ارتفـاع        . وتتمركز النسب األعلى من األمية في المناطق الريفية        ،٢٠٠٧في العام   ) المائة

                                                            
 .٢٠٠٧ التقرير التنفيذي للحكومة  ٣٠
 .٢٠٠٧ التقرير التنفيذي للحكومة  ٣١
  .حصاءلإلالجهاز المركزي   ٣٢
  .حصاءلإل المركزي الجهاز  ٣٣
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لى ضعف الخدمات المختلفة في المناطق الريفية، عدم تطبيـق إلزاميـة التعلـيم األساسـي                معدالت األمية إ  
، وضعف المخصصات المالية المعتمدة لبرامج محو       )خاصة في المجتمع الريفي   (وضعف كفاءته، تفشي الفقر   

لمعلومـات  وسائل وبرامج تكنلوجيـا ا     ورغم الجهود المبذولة في جانب محو االمية إال أن استخدام            ٣٤.األمية
  .المنفذة من قبل المعنيينلمحو االمية تكاد تكون منعدمة وال يتم ايالئها االهتمام في البرامج 

  
 التعليم والتدريب  فيتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -باء

  
 والتي تقدم بها البنك الـدولي فـي عـام           تطوير التعليم لمبادرة المسار السريع    ُأدرجت اليمن ضمن      
 في ٥٥( في   اإلنترنت خدمة   تم إدخال  مدرسة مجهزة بأجهزة الحاسوب،  كما        ٦٠٥يوجد حالياً   و  ٢٠٠٤.٣٥
الغراض مدرسة بمعامل حاسوب    ) ٥٠٠( تم تجهيز عدد     ٢٠٠٧ وخالل العام    . من مدارس الجمهورية   )المائة

خة مـن   ألف نـس  ) ٢٠٠(وادخال مادة الحاسوب في جميع مراحل الثانوية اضافة الى توزيع           تدريب الطالب   
على عـدد   جهاز حاسوب   ) ٣٥٥(كتاب مادة الحاسوب على مختلف مدارس الجمهورية، كما تم توزيع عدد            

تلفزيـون   كما تم توزيع اجهـزة       ٣٦،)صنعاء، ريمة، عمران، المحويت، الضالع    (في محافظات   من المدارس   
ل الفني لمراكـز    على مدارس مصادر التعلم، وطباعة وتوزيع الدلي      ) ٢٣٣(رسيفرات واجهزة عرض بعدد     و

  المعلومات في وزارة التعلـيم العـالي       تكنولوجيا كما تم انشاء مركز      ٣٧،نسخة) ٣،٠٠٠(مصادر التعلم لعدد    
 تكنولوجيـا نـشاء مؤسـسة ل     وذلك ضـمن برنـامج إ      ٢٠٠٧ لعام   )١٧٤( رقم   الوزراء مجلس رئيسبقرار  

  .المعلومات بهدف ربط الجامعات اليمنية بشبكة معلومات موحدة
  
 في التدريبية البرامج عدد بلغمعلم في مجال مهارات استخدام الحاسوب، كما ) ٧٣٢(دريب تم ت  
كما  . ٢٠٠٨٣٨ يوليو إلى يناير من الفترة خالل تدريبية دورة ٨٠٠،٥ المعلومات وتقنبة االتصاالت مجال

لومات تقوم عدد من الكليات الجامعية الحكومية والخاصة بتدريس عدد من تخصصات تكنولوجيا المع
، إال أن المناهج المعتمدة )هندسة االتصاالت، هندسة وبرمجة وعلوم الحاسوب، علم المعلومات(واالتصاالت 

ت اليمن اإلستراتيجية الوطنية للتعليم  أقّر .ال يجري تحديثها بشكل كافي لمواكبة التطورات المتالحقة
- ٢٠٠٥(لتعليم الفني والتدريب المهني ، كما تم إقرار اإلستراتيجية الوطنية ل)م٢٠١٥-٢٠٠٣(األساسي 
ومجمل هذه ). م٢٠١٠-٢٠٠٦( العاليمإضافة إلى اإلستراتيجية الوطنية لتطوير التعلي) م٢٠١٤

 . االستراتيجيات تتطلع إلى تحقيق غايات أساسية في إدماج التكنولوجيا المعلوماتية في مراحل التعليم المختلفة
 العنكبوتية الشبكة عبر الثانوي األول للصف والرياضيات العلوم دتيما لتعليم *)انطلق(مشروع  ٣٩تم تدشين

، عدن العاصمة، مدرسة من أمانة) ٢٠(في  ٢٠٠٩ فبراير/شباط وينفذ المشروع بدء من ٢٠٠٨في نوفمبر 
وبشكل محدود تقوم بعض المؤسسات التعليمية الجامعية التابعة للقطاع الخاص باتاحة  . وحضرموت،تعز

. رات الدراسة لطالبها من خالل مواقع الويب ضمن مبادرة لها في تبني فكرة التعليم عن ُبعدعدد من المقر
   .وتؤكد محدودية هذا النشاط أن التوجه لالستفادة من تطبيقات التعليم عن ُبعد ال زالت في بداياتها

                                                            
  www.almotamar.net/news/37275.htm  :تقرير المجلس األعلى لتخطيط التعليم، نشر جزء منه على الرابط  ٣٤
  .)٢٠١٠-٢٠٠٦(خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية   ٣٥
  .٢٠٠٧ مةالتقرير التنفيذي للحكو  ٣٦
  .٢٠٠٧ التقرير التنفيذي للحكومة  ٣٧
 ،٢٠٠٨، مجلس الوزراء، الجمهورية اليمنية، أغسطس )٢٠٠٨ يونيو -يناير( للحكومة سنوي النصف التنفيذي التقرير  ٣٨

  .٤١ص ،١٠ص
    http://www.sabanews.net/ar/news169652.htm  وكالة االنباء اليمنية سبأ، مرجع سابق،  ٣٩

  .كون المشروع ما زال في بدايته ال يتوفر موقع ويب للمشروع في الوقت الراهن )*(
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 التبرامج التدريب لبناء القدرات في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصا  -جيم
  

تساهم العديد من المؤسسات اليمنية في تنمية الموارد البشرية الالزمة لدعم انتشار تكنولوجيا   
 المعلومات مركز تنمية المبدعين الذي تكنولوجياالمعلومات واالتصاالت، حيث أنشأت وزارة االتصاالت و
ات وتحويلها إلى مشاريع إنتاج  المعلومتكنولوجيايعمل على بلورة األفكار المبتكرة في مجال االتصاالت و

 ويساهم المعهد العام لالتصاالت بتنظيم برامج تدريبية للعاملين في اجهزة **،وصناعة التكنولوجيا المعلوماتية
خالل العام ) ICDL(متدرب في مجال الرخصة الدولية ) ١٢٥٥(الدولة والشباب وقد قام المعهد بتدريب 

، ضمن نظام كرت ٥٠٨ إصدار ٢٠٠٧ عام في تم حيث بعد عن التعليم كروت إصدار اوكذ ٢٠٠٧،٤٠
 يحصل المشترك من )GMC-TINCCLS( حصل عليه المعهد العام لالتصاالت من منظمة اإللكترونيللتعليم 

على التعليم السهل في وقت سريع وبتكلفة منخفضة وفي أي وقت ومن أي ) البطائق(خالل هذه الكروت 
ة تخصص، ويقدم المعهد العام لالتصاالت هذه الخدمة برسوم رمزية حددت مكان يريد وفي أكثر من أربعمائ

المتدرب على شهادة بعدها  الواحد والذي مدته ثالثة أشهر يحصل للبرنامجريال ) ٨٠٠،١(بما ال يزيد عن 
كما قام المعهد بانشاء وتجهيز مركز تدريب في مدينة المكال والتعاقد على تجهيز . كترونية معترف بهاإل

معملي ميكروسوفت وأوراكل ومعامل سيسكو الحديثة وانشاء معمل الحاسبات وتجهيز فروع للمعهد في 
متدرب للقطاع ) ١٤،٤٦٩( تم تدريب ٢٠٠٨يونيو / حزيران٢٠٠٦وخالل الفترة أكتوبر  .فظاتخمس محا

 أكاديمية كما قامت ٤١.الحكومي والخاص في مجاالت فنية وادارية وتجارية والحاسوب والرخصة الدولية
 ٤٢،خريج) ٥٤٧ (٢٠٠٧ وبلغ عدد الخريجين فيها في العام اإلنترنت والحاسوبشبكات   بتدريسسيسكو
وطالبات الصيفية لطالب التكنولوجية  بتنظيم المخيمات والمعلومات االتصاالت تكنولوجيا مدينة وقامت

  ٤٣.)٢٠٠٨، ٢٠٠٧ ،٢٠٠٦( خالل االجازة الصيفية لالعوام اإلنترنتالمدارس لتدريبهم على الحاسوب و
  
تنفيذ برامج سـنوية لتـدريب      على   المعلوماتية    معهد من خالل كما عمل المركز الوطني للمعلومات        

لحكومية في مجال المعلومات وتطبيقاتهـا،      وتأهيل موظفي المركز وكذلك العاملين في المؤسسات واألجهزة ا        
يساهم المعهد الوطني للعلوم    و  ).٢٠٠٧-٢٠٠٦(متدرباً خالل الفترة    ) ٠١٤،٢(وقد بلغ عدد من تم تدريبهم       

اإلدارية والمعهد العام لالتصاالت بتنظيم برامج تدريب العاملين في أجهزة الدولة في مجـاالت التكنولوجيـا                
 كما تُقدم مراكز التطوير التابعة لعدد من الجامعات مثل جامعتي صـنعاء وعـدن                .المعلوماتية واالتصاالت 

القطاع الخاص في جهود تنمية الموارد البشرية من خالل العديد من مراكز التدريب والتأهيل المتخصـصة                و
ت التدريبـة  وبلغ عدد المؤسـسا  ديد من المحافظات اليمنية،     في مجال التكنولوجيا المعلوماتية المنتشرة في الع      

) ١٤،٧٣٩ (أصدرت تكنولوجيا المعلومات مركز تدريب في مجال     ) ١٨٧ (٢٠٠٧ الى مطلع العام   ٤٤الخاصة
  .شهادة في مجال الحاسوب وتطبيقاته

 
 
 

                                                            
 .ال يمكن تأكيد وجود قصص نجاح بمعناها الحقيقي في هذا الجانب  )**(

   http://www.ptc.gov.ye/index.php?q=news_d&id=333#top  مرجع سابق، ،لالتصاالت العامة المؤسسةموقع ويب،   ٤٠
  .٤١ ص ، مصدر سابق،المعلوماتاالتصاالت و اتكنولوجي مجلة  ٤١
 .مرجع سابق ،لالتصاالت العامة المؤسسةموقع ويب،   ٤٢
  .المعلوماتاالتصاالت و اتكنولوجي مجلة  ٤٣
 .٦٤- ٥٩ص ،٥١ إلى ٤٩ من الجداول ،٢٠٠٦ االحصائية النشرة ،المهني والتدريب الفني التعليم زارةو  ٤٤
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  االبتكار وبراءات االختراع  -دال
 

 بإنشاء المجلس األعلى للبحث العلمي، كمـا تـضمن          ٢٠٠٢لعام  ) ٢( صدر القرار الجمهوري رقم     
 دعما لتطوير المعرفة بإجراء البحوث العلمية في مختلف مجـاالت           ١٩٩٥لسنة  ) ١٨(  الجامعات رقم  قانون

 تكنولوجيـا انشاء مؤسـسة ل    ضمن برنامج     المعلومات تكنولوجياوفي نفس االطار تم انشاء مركز         .المعرفة
أولويـات البحـث    ( الئحتـي دة، كما تم اعداد     بشبكة معلومات موح  ربط الجامعات اليمنية     بهدفالمعلومات  

  ٤٥.)السياسات الوطنية للبحث العلمي ،العلمي
  

 المعلومات واالتـصاالت فـي      امع ذلك ال توجد خطة واضحة للبحث والتطوير في مجال تكنولوجي            
  .اليمن

  
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتواألمن في استخدام  الثقة بناء  -خامساً

 
 ةلكترونياإلوالوثائق استخدام المعامالت   -أوالً

  
 ما عددها بلغ والتي) LAN( الحاسوب شبكات بإدخال اليمن في المؤسسات اهتمام من الرغم على  
 باستخدام واألنشطة األعمال تسيير إلجراءات تشغيله يتم ما أن إال القطاعات، مختلف في  شبكة ٢٥٣ يقارب

 . محدوداً يعد المؤسسات بين فيما ترونيلكإ تبادل من بذلك يتعلق وما الشبكات خالل من ةاإللكتروني وسائلال
  :يلي ما الجانب هذا في اليه االشارة يمكن ما وأهم

  
 طريق عن جنبيةآلا والشركات بالوكاالت المتعلقة المعامالت وانجاز باستقبال الصناعة وزارة قيام  -١

٤٦؛اإلنترنت
  

  
 وعدن وتعز وحضرموت ديدهوالح األمانة في ومكاتبها الصناعة وزارة بين كترونيةلإ شبكة ربط  -٢

  ٤٧؛المستثمرين امام االجراءات لتبسيط
  
 واستكمال المحافظات في فروعها مع المدني والسجل المدنية االحوال لمصلحة ٤٨الشبكي الربط  -٣
 االصدار خدمة لتقديم متنقلة محطة) ٤٨ (تجهيز الى ضافةإ المحافظات جميع في االلي االصدار نظام دخالإ

  ؛المدني السجل تأسيس منذ ئقاالوث لكافة متحرك الي رشيفأ اءانش وكذا ،اآللي
   ٤٩؛والجوازات الهجرة مصلحة ورئاسة والجوية والبحرية البرية للمنافذ الشبكي الربط استكمال  -٤

 
  

                                                            
  .٢٠٠٨ للحكومة سنوي النصف التنفيذي التقرير  ٤٥
 .٢٠٠٧ التقرير التنفيذي للحكومة  ٤٦
 .٢٠٠٨  للحكومةسنوي النصفالتقرير التنفيذي   ٤٧
 .٢٠٠٧ التقرير التنفيذي للحكومة  ٤٨
  .٢٠٠٧ التقرير التنفيذي للحكومة  ٤٩
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) ١٢(و ابتدائية محمكة )١١( ـل الربط تم ٥٠القضائية للسلطة الشبكي والربط االتمتة مجال وفي  -٥
 في التجارية والمحاكم بالشعب وربطه تكنولوجياوال المعلومات مركز تحديث تم كما ية،استئناف وشعبة محكمة

 النظام بتنفيذ والبدء الجزائية والشعب المتخصصة الجزائية االبتدائية المحكمة في العمل اتمتة وتم المحافظات،
  . القضائي المعلوماتي

  
حيث ال يوجد   .بداياتهاال زالت في كتروني بشكل إل للمواطنين المقدمةالخدمات فان ومن جانب آخر   
 الجهات والمؤسسات غالبة وعدا ذلك فان  .لكترونياً بصورة كاملةالت أو إجراءات يمكن القيام بها إمعام

وخطوات الحصول على أي الحكومية تقوم باتاحة المعلومات حول الخدمات التي تقوم بتقديمها للمواطنيين 
 . المستخدمة في الحصول على الخدمةستمارات االنماذج ويمها باإلضافة إلى المن الخدمات التي تقوم بتقد

ا وإرسالها هيقوم المواطنون بتعبئتإضافية بينما عملت بعض الجهات والمؤسسات الحكومية على إتاحة نماذج 
وطني للحصول على خدمة معينة ومثال ذلك نموذج التقدم بطلب الحصول على معلومات معينة إلى المركز ال

والنوذج  . للمعلومات عبر موقع ويب الخاص بالمركز والرد على هذه الطلبات بشكل إلكتروني أيضاً
 . لتقديم بالغات إلى الهيئةالمستخدم على موقع ويب الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والذي ُيخصص 

 مواطنين من خالل مواقع الويبتلقي شكاوى ومالحظات الالتي تستخدمها الجهات لوعدد آخر من النماذج 
دمة سداد فواتير الهاتف في حين تقوم الهيئة العامة للبريد من خالل موقع ويب بتشغيل خ. التابعة لها
  .والكهرباء

  
   والشبكاتةاإللكتروني المعامالت أمن  -باء

 
 لسنة) ٤٠( الصادر برقم ةاإللكترونيفيما عدا قانون أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية   
في مجال أمن المعامالت سارية التطبيق متكاملة تشريعات في الوقت الراهن في اليمن  ، ال تتوفر٢٠٠٦

 يتضمن مشروع قانون المعلومات المنظور أمام البرلمان بناء بينما . وضمان أمنها والشبكات ةاإللكتروني
وذلك إلى جانب مبادرة أعلنت عنها   .وماتألمن المعلباباً مستقالً  على مقترح المركز الوطني للمعلومات

 غير أن هذه المبادرة ال ةاإللكتروني الجرائم لمكافحة قانون مشروع عدادإلمساعيها تتعلق ب الداخلية وزارة
   .زالت في مراحلها األولى

  
 بيانات الة وحمايةخصوصيحماية ال  -جيم

 
 حيث ال يزال استخدام طرق أولية وبسيطة هناك تدني في مستويات وتدابير أمنية المعلومات المتبعة  

 ويعود ذلك إلى حداثة مجال المعلوماتية، وبالتالي ٥١.لحماية وتأمين البيانات والمعلومات هو األكثر شيوعاً
ومن اهم التوجهات في هذا المجال اعتزام الحكومة   .فان التنظيم القانوني لهذا المجال ال زال في بدايته

في بالتطور العلمي المرتبطة بهدف ضبط الجرائم  ةاإللكترونيقانون لمكافحة الجرائم عداد مشروع إ اليمنية
 يضمن حق "مشروع قانون المعلومات "مقترحبللمعلومات  الوطني المركز تقدمكما   .وماتيةلمجال المع

لس ، والذي يجري دراسته حالياً في المجمزيد من الشفافية ويحمي الخصوصيةالحصول على المعلومات و

                                                            
 .٢٠٠٧ التقرير التنفيذي للحكومة  ٥٠
، ورقة عمل مقدمة إلى اجتماعات مجلس الشورى "خصوصية الواقع اليمني ومنهجية تحقيق الطموح"الحكومة االلكترونية   ٥١

  .٣٠ص، ٢٠٠٥طني للمعلومات، يونيو اليمني، المركز الو
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مادة موزعة على ستة أبواب تتضمن حرية الحصول ) ٨٥(وقد احتوى مشروع القانون على   .التشريعي
  .على المعلومات وإدارة المعلومات وأمنية المعلومات والمخالفات والجزاءات واألحكام العامة

  
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاستخدام سوء مجابهة   -دال

 
سوء ومجابهة  تكنولوجيا المعلومات تشريعات التي تنظم عملية استخدامحتى اآلن، ال تتوفر ال  
عداد مشروع قانون لمكافحة الجرائم إهم التوجهات في هذا المجال اعتزام الحكومة اليمنية أ ومن  .استخدامها
يئة ن هوال يتوفر حتى اآل  . بهدف ضبط الجرائم المرتبطة بالتطور العلمي في مجال المعلوماتيةةاإللكتروني
وزارة االتصاالت عنه  أعلنت الذي التوجهوهو ما يبرر   .ةاإللكترونيالتعامالت ) تصديق(إعتماد 

  .والرامي إلى إنشاء هيئة تختص بهذا التشاط  المعلوماتتكنولوجياو
  

 التمكينية البيئة  -سادساً
 

  البيئة القانونية والتنظيمية  -ألف
  
 في اليمن، غير كافية حالياً تُمنظمة لمجال المعلوماتية واالتصاال التشريعية والقانونية الةتعد البيئ  

  ففي .هاوتطوير هاإصالح نحو اليمنية الحكومة قبل من وملموس جاد توجه  هناكلتفعيل دور القطاع إال أن
ل قدم من قبالم والمعلومات تكنولوجياو االتصاالت قانون  مشروعإعداد تم وشفافة داعمة لبيئة التهيئة إطار

 . تمهيداً إلقراره٢٠٠٩٥٢الحكومة إلى مجلس النواب اليمني الذي أحاله إلى لجنة خاصة لدراسته في فبراير 
 االتحاد خبراء أحد بمشاركة المعلومات تكنولوجياوزارة االتصاالت و قبل من إعداده  تم٥٣والقانون الجديد

 التسمية :هي باباً عشر احد على موزعة مادة )٧٨( على  القانونمشروع يشتملو  .لالتصاالت الدولي
 جانب إلى والتنفيذية السيادية المهام بين الفصل أساس على الوزارة وصالحيات ومهام واألهداف والتعاريف

 شبكات وإدارة وتشغيل بإنشاء المتعلقة الرخص منح ومعايير وشروط االتصاالت تنظيم إنشاء أسس
 االتصاالت أجهزة وإجازة النوعية الموافقات وإصدار ديويةالرا الترددات استخدام ورخص العامة االتصاالت

  .الترددات واستخدام العامة االتصاالت شبكة رخصة سريان مدة وكذلك
  

 مجلس قبل من إقراره تم الذي" المعلومات قانون مشروع"كما قام المركز الوطني للمعلومات بإعداد   
 مشروع  النوابمجلس أحال ، وقد٢٠٠٨ لعام) ٤٣١ (رقم القرار بموجب النواب مجلس إلى وإحالته الوزراء
 منظومة إلى هامة ةويمثل هذا القانون إضاف  .٢٠٠٩ فبراير/شباط في للدراسة المختصة اللجنة إلى القانون
 أبواب ستة على موزعة مادة) ٨٥(احتوى القانون على  . اليمنية الجمهورية في والقانوني التشريعي النظام
 واألحكام والجزاءات والمخالفات المعلومات وأمنية المعلومات وإدارة المعلومات على الحصول حرية تتضمن
 الخصوصية ويحمي المعلومات على الحصول وحرية الشفافيةوقانون المعلومات الجديد ينظم ويدعم  . العامة

 على الحصول نم المواطنين وتمكين الحكومية واإلجراءات المعامالت جميع في الشفافية تعزيزهادفاً إلى 
 موقع المركز الوطني من خاللويمكن االطالع على مشروع القانون . ويسر بسهولة المعلومات
 وخطة الراديوية واألجهزة الترددات استخدام أجور تنظيم الئحة كما أعدت وزارة االتصاالت  ٥٤.للمعلومات

                                                            
   http://www.yemenparliament.com/det.php?sid=735 ع ويب،، موقاليمني النواب مجلس  ٥٢
   www.sabanews.net/ar/news176619.htm مرجع سابق، موقع ويب وكالة األنباء اليمنية سبأ،  ٥٣
٥٤ http://www.yemen-nic.info  
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  .اليمنية الجمهورية في تخدامهااس وتنظيم استثمارها بهدف الدولية اللوائح في الترددات لتخصيص وطنية
وقد تم تعميم  ٥٥.اإلنترنتإصدار الئحة تنظيم مراكز االتصاالت ونوادي ومقاهي  ٢٠٠٨خالل العام كما تم 

  .اإلنترنتنسخ من هذه اللوائح على مراكز االتصاالت ونوادي ومقاهي 
  

  :ريعات مثلوبشكل عام فان ما يتوفر من تشريع في الوقت الراهن ال يتجاوز بعض التش
  
  ؛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 
 تعديالته بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للمعلومات و١٩٩٥لسنة ) ١٥٥( القرار الجمهوري رقم. 

 
  ))ccTLD (العلوية( إدارة أسماء النطاقات  -باء

  
أسماء النطاقات في اليمن، بينما يوجد وتنظيم دارة إلأو تشريعات ال توجد حتى اآلن مرجعية موحدة   

  . كيان يهتم بهذا الجانب المعلومات إلقامة تكنولوجياتوجه لوزارة االتصاالت و
  

 كنولوجيا المعلومات واالتصاالتتوحيد المعايير في مجال ت   -جيم
  

 وما تـم    . وظيفة أساسية لم تحظى باالهتمام الكافي من قبل الجهات المعنية           المعايير تُعد عملية توحيد    
 اسـتخدام  أجـور  تنظـيم  الئحـة   المعلومات تكنولوجياوزارة االتصاالت و   إعداد  هو انجازه في هذا الجانب   

 وتنظيم استثمارها بهدف الدولية اللوائح في الترددات لتخصيص ةوطني ٥٦وخطة الراديوية واألجهزة الترددات
  .اليمنية الجمهورية في استخدامها

  
 تدابير الداعمةال  -دال

 
يمكن القول بوجود اتجاه نحو تحسين البيئة التشريعية والقانونية الُمنظمة لمجال المعلوماتية   
نين التي تم تقديمها إلى المجلس التشريعي  في اليمن، ويتضح ذلك من خالل مشاريع القواتواالتصاال

 الذي أعدته وزارة االتصاالت المعلومات تكنولوجياو االتصاالت قانون مشروعلدراستها ومن أهمها 
ويوفر  .للمعلومات الوطني  المركزهبإعداد قامالذي المعلومات  قانون مشروع المعلومات، وتكنولوجياو

 في المعلومات إلدارة المنظمة واألدلة اللوائح إلعداد  منهمااالنتقال كنُيمالقانونان المشار إليهما أساساً 
  .الحكومية المؤسسات

  
 يمكن القول المعلومات مجتمع المفترض توافرها في إطار تعزيز  الداعمةوفيما يتعلق ببقية التدابير  

يع الشركاء وإيجاد رؤية  إلى مزيد من الجهود من قبل جموتحتاج ما زالت في بداياتها  غير موجودة أوأنها
  .  مشتركة تمكن من تعزيز التوجه نحو بناء مجتمع المعلومات

                                                            
  .٢٠٠٧التقرير التنفيذي للحكومة   ٥٥
    www.sabanews.net/ar/news154536.htmوكالة االنباء اليمنية سبأ، موقع ويب،   ٥٦
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  واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا تطبيقات  -سابعاً
 

 ٥٧ةاإللكترونيالحكومة   -ألف
  
وافتتاح موقع لهـا، إال أن المبـادرة قـد          ) ٢٠٠٣( في العام    ةاإللكترونيمنذ إعالن مبادرة الحكومة       

حيث أن العدد األكبر من الجهات والمؤسـسات ال زالـت دون            . دم جاهزية البيئة الحافزة للتحول    تعثرت، لع 
كما أن غالبية الـنظم المعلوماتيـة        . الحد المأمول في مستويات إدخال واستخدام النظم والتطبيقات المحوسبة        

 إمكانية الربط الشبكي فيمـا      المتاحة لدى الجهات تفتقد عنصر التوافقية الفنية مما ينعكس بصورة سلبية على           
ة على شبكة اإلنترنت ليتم من خالله نشر المعلومات المتـصلة           اليمني لحكومة ل موقعوأخيراً تم اطالق    . بينها

   .بأنشطة مختلف الجهات التابعة للحكومة
  

 ةاإللكترونيالتجارة   -باء
  

نونية تنظم هذا الجانب، نجد  قانصوص وجود ولشحةنظراً لحداثة التطبيقات المعلوماتية في اليمن،   
 تكاد تكون معدومة، رغم توفر مواقع انترنت للمصارف اليمنية واستخدام بعض أنظمة ةاإللكترونيأن التجارة 

) ما زالت في بدايتها( اإلعالن عن مبادرة ٢٠٠٨ حيث تم خالل العام دفع الكترونية على نطاق محدود،
 ات اليمنيةمؤسسبعض ال طلبياتل صفقات انجازبينما يتم  .  للبيعلبعض البنوك اليمنية بفتح نقاط الكترونية

 والمواصفات الطلبيات على االتفاق يتم حيث ،الشركاتعدد من  مع )E-mail( يترونااللك البريد طريق عن
يوجد  الومن ناحية ُأخرى . البنوك طريق عن الصفقة أموال دفع عمليات تتم وبعدها اإللكترونيعبر البريد 

 في اليمن سوى نتائج مسح الواقع المعلوماتي الذي نفذه المركز ةاإللكترونيمكّن من تقدير حجم التجارة ما ٌي
 يشكل ةاإللكتروني أن حجم التجارة ُيشير إلى والذي  ٢٠٠٥الوطني للمعلومات وتم تحديث بياناته في العام 

  .ترنتاإلن فقط من إجمالي الخدمات المستفادة من ٥٨)المائة في ٥,١٢(نسبة 
  

 اإللكتروني  التعلم -جيم
 

 في اليمن بشكل محدود، إذ يقوم المعهد العام لالتصاالت اإللكترونيتم الدخول في مجال التعليم   
بالتعاون مع شركة االتصاالت األردنية بتقديم خدمات للتعليم عن ُبعد، كما تقوم عدد من المؤسسات التعليمية 

، كما يعمل في ٢٠٠٥ منذ العام اإلنترنتعبر  )ICDL( يادة الحاسوببإجراء امتحانات الرخصة الدولية لق
 تطوير التعليملمبادرة المسار السريع ُأدرجت اليمن ضمن و ٥٩. فرع ألكاديمية سيسكو٢٠٠٣منذ العام اليمن 

 وتم  مدرسة مجهزة بأجهزة الحاسوب،  كما٦٠٥ ويوجد حالياً ٢٠٠٤،٦٠والتي تقدم بها البنك الدولي في عام 
 مدرسة مجهزة بأجهزة )٦٠٥(  حالياًيوجد، كما  من مدارس الجمهورية)%٥٥( في اإلنترنت خدمة لإدخا

ألف نسخة ) ٢٠٠(توزيع ة التعليم الثانوي، و تم ادخال مادة الحاسوب في مرحل٢٠٠٧، وخالل العام كمبيوتر
مدرسة بمعامل ) ٥٠٠(تجهيز عدد إضافة إلى من كتاب مادة الحاسوب على مختلف مدارس الجمهورية، 

على مدارس مصادر التعلم، ) ٢٣٣( عرض بعدد أجهزةجهزة رسيفرات و توزيع أإضافة إلىحاسوب، 
                                                            

  .لكترونية، خصوصية الواقع اليمنيلحكومة االا  ٥٧
  . المركز الوطني للمعلوماتتقييم الواقع  المعلوماتي الراهن في الجمهورية اليمنية،  ٥٨
٥٩ http://www.yca.edu.ye/cisco.aspx  
  .)٢٠١٠-٢٠٠٦(صادية واالجتماعية خطة التنمية االقت  ٦٠
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 ٦٢)انطلق(وينفذ مشروع   ٦١.نسخة) ٣،٠٠٠(وطباعة وتوزيع الدليل الفني لمراكز مصادر التعلم لعدد 
من فبراير  ابتداء نكبوتيةالع الشبكة عبر الثانوي األول للصف والرياضيات العلوم مادتي تعليموالخاص ب

   .مدرسة من أمانة العاصمة، عدن، تعز، وحضرموت) ٢٠( في ٢٠٠٩
  

 لطالبها اإلنترنت عدد من الكليات المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت استخدم حوتتي  
. إللكترونياوفيما عدا ذلك ال توجد تطبيقات للتعليم   . والوصول إلى المصادر التعليميةاإلنترنتلتصفح 

 مجلس رئيس المعلومات في وزارة التعليم العالي بقرار تكنولوجيامركز  إنشاء، كما تم ٢٠٠٧وخالل العام 
 المعلومات بهدف ربط تكنولوجيا وذلك ضمن برنامج انشاء مؤسسة ل٢٠٠٧لعام ) ١٧٤( رقم الوزراء

  .الجامعات اليمنية بشبكة معلومات موحدة
  

  ةاإللكترونيالصحة   -دال
 

 وزارة في المعدية األمراض انتشار ومراقبة لرصد المستخدمة ةاإللكتروني التطبيقات بعض توجد  
 ويجري الجمهورية محافظات في منتشرة نقاط عبر الرصد بيانات تتلقى والتي والسكان العامة الصحة

اإلضافة إلى ورغم توفر عدد من مواقع الويب الخاصة بالمؤسسات الصحية ب . إدخالها إلى جهاز حاسوب
موقع وزارة الصحة العامة والسكان إال أن ذلك يترافق مع ندرة المعلومات الطبية المنشورة، بينما ال تُتاح 

  . خدمات الكترونية ُأخرى
  

  ةاإللكتروني عمالةال  -هاء
 

 يتوفر في الوقت الراهن توظيف الكتروني بالمعنى الدقيق وتستخدم وزارة الخدمة المدنية ال  
نات أنظمة محوسبة في إجراء عملية المفاضلة بين المتنافسين لشغل الوظائف الحكومية باإلضافة إلى والتأمي

 التابعة لعدد من الشركات ةاإللكترونيواقع مبينما تقوم عدد من ال. أنظمة ُأخرى إلدارة الموارد البشرية
 أي إجراءات للتوظيف لتكمالخاصة باإلعالن عن الوظائف الشاغرة لديها من خالل هذه المواقع وال تس

  .اإللكترونيبالشكل 
 

 المحلي والمحتوى واللغوي الثقافي التنوع  -ثامناً
 

 الت لدعم التنوع الثقافي واللغويواالتصا المعلومات استخدام تكنولوجيا  -ألف
 

يخية  المعلوماتية لنشر وإتاحة المعلومات التارتكنولوجياال يتم بالشكل المطلوب تسخير واستخدام ال  
ها أعداد في ملحوظاً تزايداً األخيرين العامين تشهدوالثقافية اليمنية، خصوصاً من خالل مواقع الويب والتي 

 وثقافية وبنسبة ال تتجاوز ة موقعاً، ولكن رغم ذلك فان جزء بسيط منها ُيقدم معلومات تاريخي٦٣)٩١٥(لتبلغ 
لمواقع، بينما يجري اعتماد اللغة العربية في النشر من إجمالي ما ينشر في مختلف ا) المائة في ١٢(أكثر من 

 ). االنجليزية ثم الفرنسية(وتخصص النسبة المتبقية للنشر بلغات أخرى ) المائة في ٨٠(وبنسبة تصل إلى 
                                                            

   .٢٠٠٧ذي للحكومة التقرير التنفي  ٦١
    http://www.sabanews.net/ar/news169652.htm وكالة االنباء اليمنية سبأ، مرجع سابق،  ٦٢
   http://www.mtit.gov.ye/index.php?q=news_d&id=329 موقع ويب،  ٦٣
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 صنعاء يالوطني ف بالمتحف المعلومات ووحدة اإللكتروني الدليل خدمةتم تدشين  ٢٠٠٨ديسمبروفي   
 قاعات على موزعة إلكترونيةرض مقتنيات المتحف عبر شاشات عرض  والذي يع٢٠٠٨في ديسمبر 

 خاصة بيانات قاعدة تشمل متكاملة تكنولوجيا كوحدة بالمتحف  المعلومات وحدة، وتعمل المختلفة المتحف
كما يقوم . الشعبي الموروث وثائقيات من كبير وجزء المتحف أدبيات وكل األخرى والمقتنيات األثرية بالقطع
 الوطني للمعلومات بتبني مبادرة تجميع الدراسات واألبحاث اليمنية وأتمتتها وحفظها في قواعد بيانات المركز

  . لمختلف فئات المستفيديناتتيح استرجاعه
 

 والوطني المحلي الرقمي المحتوى تطوير  -باء
  

المحتوى في تحسين فرص تطوير سسات اليمنية نحو أتمتة أعمالها التوجهات األخيرة للمؤساهمت   
 كما  .الرقمي على صعيد المؤسسات، وبالتالي ظهور محتويات جديدة على مواقع الويب الخاصة بالمؤسسات

 محافظة ويبرز نجاح ،ُيعد هذا التوجه أيضاً من بين االهتمامات التي توليها السلطات المحلية في المحافظات
في تسيير أعمالها بصورة شبه كاملة وتيسير  ٦٤في االنتقال الستخدام تطبيقات الويب) على األقل(حضرموت 

ُسبل اطالع المواطنين على أنشطة المجلس المحلي في المحافظة من خالل المحتوى المنشور، كما تقوم 
وم وزارة اإلدارة المحلية تقو .المحافظة بإتاحة تجارب عملها من خالل الويب لتبادلها مع باقي المحافظات

 لالجمهورية، ويشتم محافظات عموم ويشمل المحلية السلطة معلومات نظامل الشبكي الربط مشروعبتنفيذ 
 الجغرافي المعلومات ونظام المحلية والموارد التنموية المشاريع حول معلومات وبرامج أنظمة على المشروع

 قوىال وبيانات واالنتخابات المحلية المجالس وشؤون اإلدارية الوحدات أنشطة معلومات ونظام والديموغرافي
   .  وغيرها والموازنة الخطط ونظم الوظيفية

  
وتوسيع المحتوى المعلوماتي في  ُيعنى المركز الوطني للمعلومات بدرجة أساسية بقضايا تطويرو  

اليمن ووضعه في متناول المستفيدين منه من صناع قرار ومستثمرين ومهتمين وباحثين وإتاحة هذا المحتوى 
ويقوم المركز في الوضع الراهن بتلقي المعلومات   .صة وأصحاب االهتماملمختلف المؤسسات العامة والخا

والتقارير المختلفة من العديد من المصادر والتي منها مختلف مؤسسات الدولة ويتولى المركز القيام بمهمة 
ئط دراسة وتحليل وإنتاج المعلومات إلى جانب القيام بمهمة تحويل المعلومات الواردة إليه بأشكال ووسا

مختلفة إلى الشكل الرقمي وإعادة تنظيمها وحفظها في إطار نظم مؤتمتة ومتخصصة ومن ثم إتاحتها لجمهور 
وإلى جانب ذلك يتوفر   .المستفيدين سواء عبر مواقع الويب أو من خالل باقي خدمات التزويد الُمقدمة منه

) ١٠،٠٠٠ (ما يزيد عنية تحوي لدى المركز محتوى واسع من المعلومات وكذلك مكتبة الكترونية داخل
  .كتاب الكتروني في مختلف المجاالت

  
 والتطوير واالتصاالت وبرامج البحث المعلومات أدوات تكنولوجيا  -جيم

  
 بافتتاح المرحلة األولى من مدينة ٢٠٠٢ المعلومات في العام تكنولوجياقامت وزارة االتصاالت و  

ت والذي تم إنشائه  وتطوير البرمجياصناعة مكوناتها مركزتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات ومن ضمن 
 وسيتم خالل العام ***، المعلوماتيةتكنولوجيايتطلبه من احتياجات تطوير الدعم السوق اليمنية بما بهدف 

 إقامة خالل من بصنعاء والمعلومات االتصاالت تكنولوجيا لمدينة الثانية المرحلة استكمال ٢٠٠٩الجاري 
                                                            

٦٤  http://www.hadhramaut.info 
 .ال يمكن القول أنه قد حقق نجاحاً ظاهراً سوى في الجانب التأهيلي للكادر البشري  )***(
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 لتأسيس ٦٥دراسة تعدكما أن وزارة االتصاالت  . عدن مدينة في مماثلة مدينة وإنشاء لها ةجديد مكونات
 المتخصصة الكفاءات ذات المؤهلة العناصر تشجيعيهدف إلى ) أف دي تي (التكنولوجيا تنمية صندوق
 مشغلي قبل من دعمه يتم أن على اقتصادي مردود ذو منتج إلى الخالقة أفكارها بتحويل ومساعدتها والمبدعة
 أتمتة بهدف لها الالزمة البيانات قواعد وتوحيد والبرمجيات األنظمة تكاملية على والعمل ،الجوال الهاتف
  .  الجمهورية محافظات عموم في وفروعها والمؤسسة للوزارة األعمال معظم

 
 اإلعالم وسائل  -تاسعاً

 
   تنوع واستقاللية اإلعالم-ألف

  
وتؤول ملكية اإلذاعة والتلفزيون . مسموعة ومرئيةاليمن ما بين مقروءة وتتنوع وسائل اإلعالم في   

 هرتز ميجا ٣٤ بسعة ٢٠٠٨ مارس ١٩ في أفتتحت والتي كاملة قمرية باقة اليوم اليمن وتمتلك الدولة،ىإل
 قناة فضائية،ال اليمن قناة(هي العاملة اليمنية الفضائية والقنوات  ".٤ بدر "القمر على معها المتوافقة الطاقة مع
 الدينية البرامج وبث بإنتاج تختص دينية قناة واألخيرة ،)اإليمان قناة يمانية، قناة ،)الشبابية قناة (سبأ

صحف رسمية، صحف  (٦٦:وتُصنف الصحف حسب الجهات المؤسسة لها إلى  .واإلرشادية والتوجيهية
).  ت ومنظمات المجتمع المدنيحزبية، صحف أهلية أو مستقلة، صحف المنظمات الجماهيرية والوزارا

وتقوم عدد من الصحف الرسمية والحزبية بالنشر من خالل مواقع ويب مخصصة لها على المضيف المحلي 
أو الخارجي، بينما ُأنشأت مواقع وبوابات إخبارية وإعالمية متخصصة تشرف عليها بعض المؤسسات 

 ويمكن القول .ب السياسية في السلطة والمعارضةاإلعالمية في حاالت ُأخرى تكون تابعة للمنظمات واألحزا
  . أن وسائل االعالم تحقق نجاحاً جيداً نوعاً ما في تنوع المصادر وتصوير التنوع اإلجتماعي

 
 إلعالم ودوره في مجتمع المعلوماتا  -باء

  
) لمائةا في ١٠( ، نسبة بسيطة ال تتعدى الـ) واإلذاعةنالتلفزيو(ًيخصص اإلعالم المرئي والمسموع   

وفي جانب التوعية اإلعالمية المقروءة فاألمر  . لعلمية والتعليميةفقط من مجموع ساعات اإلرسال للبرامج ا
ال تقوم ما زالت ومع ذلك، فإن الوسائل اإلعالمية المختلفة  . أفضل نسبياً من اإلعالم المرئي والمسموع

  . يبالدور المتوقع منها في التوعية بمجتمع المعلومات اليمن
  

 واإلقليمي الدولي التعاون  -عاشراً
 

 واالتصاالت وخدماتها المعلومات تمويل شبكات وخدمات تكنولوجيا  -ألف
  
 المعلومات تكنولوجيا لقطاع الموجه التمويل مجال في اليمن مع واإلقليمي الدولي التعاون زال ما  

 الدليل "خدمة ٦٧مشروع الصدد هذا يف اليه االشارة يمكن وما الراهن، الوقت في محدوداً واالتصاالت
                                                            

  . سبأوكالة االنباء اليمنية  ٦٥
 بكلية اإلعالم   علي البريهي، أستاذ اإلعالم واالتصال.د، لنفاذ إليها من منظور المجتمع المدني واإلعالمحرية المعلومات وا  ٦٦
  .٩-٨ ص  ،جامعة صنعاء
   http://www.sabanews.net/ar/news171737.htm  وكالة االنباء اليمنية سبأ،  ٦٧
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 تجهيزه من اإلنتهاء تم والذي اليابانية الحكومة من المقدم الوطني بالمتحف" المعلومات ووحدة اإللكتروني
 أمانة من مدرسة )٢٠( في اإلنترنت عبر ثانوي ألول والرياضيات العلوم مادتي تعليم ٦٨مشروعو مؤخراً،
  .الخاص والقطاع المانحين من بتمويل توحضرمو وتعز عدن ومحافظات العاصمة

  
وفيما يتعلق ببيئة االستثمار فعلى الرغم من التسهيالت الحكومية الُمقدمة إال أن االستثمارات ما زالت   

دون الحد المأمول كون البيئة االستثمارية مازالت تواجه بعض الصعوبات لتكون بيئة مستقرة وآمنة جاذبة 
  . المتوافرة والتي تعد من أفضل التشريعات في الوطن العربيلإلستثمارات رغم التشريعات

  
    مشروعات تنمية البنية األساسية-باء

 
 مشروعات تطوير البنية األساسية الجاري تنفيذها أو المقترحة للتنفيذ  -٣الجدول 

  
  مصدر التمويل  مقترح للتنفيذ  جاري التنفيذ  الجهة المعنية بالتنفيذ  المشروع  م

مة رئيس مشروع فخا  ١
  الجمهورية لتعميم الحاسوب

وزارة االتصاالت وتقنية 
  المعلومات

تحت التنفيذ منذ 
٢٠٠٢  

  محلي  

مشروع الشبكة الوطنية   ٢
  للمعلومات

المركز الوطني 
  للمعلومات

تحت التنفيذ منذ 
٢٠٠١  

  محلي حتى اآلن  

مشروع بناء حاوية البيانات   ٣
  المكانية

وزارة االتصاالت وتقنية 
  تالمعلوما

تحت التنفيذ منذ 
٢٠٠٦  

  محلي  

نظام المعلومات الجغرافية   ٤
  الشامل

المركز الوطني 
  للمعلومات 

  محلي    تحت التنفيذ 

الجهاز المركزي   مشروع الخارطة الرقمية  ٥
  لإلحصاء

تحت التنفيذ منذ 
٢٠٠٦  

  محلي  
  

مشروع مراكز خدمات   ٦
  المجتمع

المركز الوطني 
  للمعلومات

مقترح للتنفيذ   
  ٢٠٠٦منذ 

  

مشروع استكمال المرحلة   ٧
الثانية من مدينة تكنولوجيا 

  االتصاالت والمعلومات 

وزارة االتصاالت وتقنية 
  المعلومات

تحت التنفيذ منذ 
٢٠٠٥  

  محلي  

مشروع المكتبة اليمنية   ٨
  اإللكترونية

المركز الوطني 
  للمعلومات

مقترح للتنفيذ   
  ٢٠٠٦منذ 

  

مشروع تطوير شبكة التراسل   ٩
 خالل استكمال شبكة من

مسارات كابالت األلياف 
  البصرية

وزارة االتصاالت وتقنية 
  المعلومات

تحت التنفيذ منذ 
٢٠٠٦  

  محلي  

مشروع الربط الشبكي لمركز   ١٠
  تكنولوجيا المعلومات 

وزارة التعليم العالي 
  والبحث العلمي

تحت التنفيذ منذ 
٢٠٠٥  

  محلي وخارجي  

مركز المعلومات السياحية   ١١
  بوزارة السياحة

تحت التنفيذ منذ   وزارة السياحة
٢٠٠٧  

  محلي  

                                                            
       http://www.sabanews.net/ar/news169652.htm وكالة االنباء اليمنية سبأ،   ٦٨
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  مصدر التمويل  مقترح للتنفيذ  جاري التنفيذ  الجهة المعنية بالتنفيذ  المشروع  م

مشروع نظام المعلومات   ١٢
  واالتصاالت بوزارة اإلعالم

تحت التنفيذ منذ   وزارة اإلعالم
٢٠٠٨  

  محلي  

مشروع شبكة المعلومات   ١٣
  لوزارة اإلدارة المحلية

تحت التنفيذ منذ   وزارة اإلدارة المحلية
٢٠٠٧  

  محلي وخارجي  

مشروع صندوق تنمية   ١٤
  )تي جي أف(التكنولوجيا 

تحت التنفيذ منذ   
٢٠٠٧  

  محلي  

  
لتشجيع هذه المبادرات والمشاريع ودعمها ضرورية  الحاجة تبدولفة الذكر اوفي جميع المشاريع الس  

ة  المخصصات المالية المرصودلشحةللتسريع من وتيرة التنفيذ كون أغلبها يحقق معدالت انجاز بطيئة نظراً 
وهو ما تعول عليه المؤسسات اليمنية من خالل جهودها ومساعيها لتفعيل التعاون مع األطراف الدولية   .لها
  .وبحث فرص الحصول على التمويل الالزم لتنفيذ هذه المشروعاتالمانحة و
  

  متابعة القمة العالمية لمجتمع المعلومات  -جيم
 

سات واالستراتيجيات بالتعاون مع منظمة االسكوا، تم استكمال المراجعات النهائية لوثائق السيا  
اإلطار التنفيذي -اإلستراتيجية الوطنية للمعلومات-السياسة الوطنية للمعلومات(وتشمل هذه الوثائق 

، ومن شأن هذه الوثائق بعد إقرارها أن تساهم في )لإلستراتيجية الوطنية للمعلومات في المستوى القطاعي
وبالتالي  المعلومات،  مجتمع ات واالستراتيجيات مع خطة العمل اإلقليمية لبناءتحقيق توافق هذه السياس

  . في اليمنمجتمع المعلوماتالوصول إلى منهجية واضحة للُمضي نحو إقامة 
  

 لأللفية  اإلنمائيةهداف األلتحقيق واالتصاالت المعلومات ولوجيا  تكن-حادي عشر
 

 لفيةأهداف األالتقدم المحرز نحو تحقيق   -ألف
  
م للدولة في اليمن، إلى أهداف التنميـة        ٢٠١٠-٢٠٠٦التنمية االقتصادية واالجتماعية    استندت خطة     
م كأحد المنطلقات الرئيسية لتحقيق أهدافها وتم وضع أهداف مرحلية ومحددة للخطة تتوافق مع              ٢٠١٥األلفية  

 في اليمن، وذلـك     أهداف األلفية و تحقيق   ويمكن بيان مستوى التقدم المحرز نح      . تحقيق أهداف التنمية األلفية   
  :وفقاً للجدول التالي
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  ٦٩ في اليمنأهداف األلفيةالتقدم المحرز نحو تحقيق   -٤الجدول 
  

  العام  قيمة المؤشر  المؤشر  هدف األلفية
  ٢٠٠٥  %٣٥,٥  الفقر العام
  ٢٠٠٥  %٥,٠  حدة الفقر
  ٢٠٠٥  %١٤,٥  ن يعيشون تحت خط فقر الغذاءمن السكا

هدف القضاء على  -١
  الفقر المدقع والجوع

  ٢٠٠٥  %١١,٣  نسبة فجوة الفقر
  ٢٠٠٧  %٧٥  معدل االلتحاق اإلجمالي في التعليم األساسي للجنسين
  ٢٠٠٧  %٨٤,٨١  معدل االلتحاق اإلجمالي في التعليم األساسي للذكور

 هدف تعميم التعليم -٢
  االبتدائي

  ٢٠٠٧  %٦٤,٥   األساسي لإلناثمعدل االلتحاق اإلجمالي في التعليم
 ٢٠٠٧  %٤١,٥  نسبة اإلناث إلى الذكور في التعليم األساسي
 ٢٠٠٧  %٣٣,٥  نسبة اإلناث إلى الذكور في التعليم الثانوي
  ٢٠٠٥  %٢٨  نسبة اإلناث إلى الذكور في التعليم العالي

هدف تعزيز المساواة  -٣
بين الجنسين وتمكين 

  المرأة
  ٢٠٠٥  %٠,٣٣  )البرلمان(في مجلس النوابنسبة مقاعد النساء 

نسبة األطفال الذين يموتون دون سن الخامسة من بين كل ألف 
  مولود حي

٢٠٠٧  %٧٨ 

نسبة األطفال الرضع الذين يموتون قبل بلوغ سنة من العمر 
  من بين كل ألف مولود حي

٢٠٠٧  %٦٨ 

 هدف تخفيض معدل -٤
  وفيات األطفال

 الحصبة البالغين من العمر سنة نسبة األطفال المحصنين ضد
  واحدة

٢٠٠٧  %٩٠ 

حاالت النساء الالتي يواجهن الوفاة عند الوالدة لكل مائة ألف 
  مولود حي

 هدف تحسين صحة -٥  ٢٠٠٧  ٣٦٦
  األم

  ٢٠٠٦  %٣٥,٧  نسبة الوالدات التي تجري تحت إشراف موظفي الصحة
 ٢٠٠٧  %٨٧  نسبة التحصين ضد األمراض الستة

  ٢٠٠٧  %٤٨  حالة اإلصابة بالمالريا
عدد األشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة اإليدز من 

  المجتمع
٢٠٠٧  ١٨٨٢  

فحة فيروس  هدف مكا-٦
نقص المناعة 

ريا اإليدز المال/البشرية
والسل وغيرها من 

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

نسبة سكان الحضر الذين يمكنهم بصورة مستدامة الحصول 
  على مصدر جيد لمياه الشرب

٢٠٠٤  %٧٣,٧  

نسبة سكان الريف الذين يمكنهم بصورة مستدامة الحصول 
  على مصدر جيد لمياه الشرب

٢٠٠٤  %٢٧,٩  

 هدف كفالة االستدامة -٧
  يئيةالب

نسبة السكان في التجمعات الحضرية الذين تتصل مساكنهم 
  بشبكات صرف صحي

٢٠٠٤  %٨٢,٨  

عدد خطوط الهاتف الثابت والنقال لكل مائة فرد من السكان 
٢٠٠٧  

٢٠٠٧  ٢٦,٤  

عدد أجهزة الحاسوب المستخدمة لكل مائة فرد من السكان 
٢٠٠٧  

٢٠٠٧  ١,٨  

 هدف إقامة شراكة -٨
  عالمية من أجل التنمية

  ٢٠٠٧  ٤,٤  ٢٠٠٧ لكل مائة فرد من السكان اإلنترنتعدد مستخدمي 

                                                            
ة للتخفيف من خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الثالث"تستند اإلحصاءات والنسب الواردة في هذا البند على ما أوردته   ٦٩

وزارة الصحة العامة  ،٢٠٠٧التقرير التنفيذي للحكومة  ؛ المعلومات في اليمنتكنولوجياكتاب االتصاالت و، )م٢٠١٠- ٢٠٠٦(الفقر 
  .٢٠٠٧والسكان التقرير االحصائي الصحي السنوي 
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  األلفية اإلنمائيةهدافواالتصاالت لتحقيق األ المعلومات كنولوجيااستخدام ت  -باء
 

قامت الحكومة اليمنية بالتنسيق مع منظمة الغذاء العالمي بتنفيذ مسح لنظام الخرائط والمعلومات   
، عدد من )م٢٠١٠-٢٠٠٦( وأقرت الخطة الخمسية الثالثة  ٢٠٠٣.٧٠لغياب األمن الغذائي في اليمن في عام 

تكنولوجيا ، من ذلك تسليط الضوء على أهداف األلفيةالمعلومات واالتصاالت لتحقيق  تكنولوجيامشروعات 
 ألغراض التنمية البشرية وتعزيز استخدامها في التنمية الريفية والتخفيف من الفقر المعلومات واالتصاالت
  .وفي التعليم والصحة

  
  بناء قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -ثاني عشر

 
 شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -ألف

  
 ثالثةاتسع دوره بعد منح و ات االتصاالت في تقديم خدمشريكاً رئيسياً  في اليمن القطاع الخاصُيعد  
  ، )٢٠٠٠ في ٧١سبأفون( من القطاع الخاص اتشركلثالث الخلوي   الهاتف شبكة لتشغيلامتيازات

MTN(و
بينما تعمل شركة  .٢٠٠٧في نوفمبر  دشنت والتي ٧٣)وآي( هتس يونيتل وشركة ،)٢٠٠١في  ٧٢

كما يقوم القطاع الخاص   ).CDMA تكنولوجياب (الخلوي لهاتف كمشغل ل٢٠٠٤منذ العام ) يمن موبايل(رابعة 
 تشجيع القطاع الخاص إلنشاء وتعمل الحكومة على  .اإلنترنتبتشغيل مراكز خدمات االتصاالت ومقاهي 

مركز تدريب  )١٨٧( التكنولوجيا المعلوماتية والتي تجاوزتمجال المتخصصة في هيل تأالتدريب والمراكز 
  .٢٠٠٧الى مطلع العام 

  
 البنية وتقتصر والعالمية، العلمية بالمعايير البرمجيات لصناعة تحتية بنية اليمن في توجد الو  
 ممتازة أنظمة وجود من مكن يالذ االمر ،اإلنترنتو واإلتصاالت والبرمجيات األجهزة على االن المتوافرة
 أما المكونات المادية .الصناعة هذه تطوير على والمشجعة المنظمة القانونية األطر وتنعدم. يمنية لكوادر

)Hardware ( فيقتصر النشاط فيها على بيع السلع المستوردة وال توجد شركة محلية تقوم بتطوير مكونات
  .أو ملحقاتها مادية للحواسيب

  
  المشاريع في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/حث والتطوير والمبادراتالب  -باء

 
 ٧٤دراسةوزارة االتصاالت  تعد المعلومات واالتصاالت افي مجال البحث والتطوير لتكنولوجي  
 المتخصصة الكفاءات ذات المؤهلة العناصر بتشجيع يقوم) أف دي تي (التكنولوجيا تنمية صندوق لتأسيس
 ٢٠٠٩ العام خالل وسيتم، اقتصادي مردود ذو منتج الى الخالقة افكارها بتحويل ومساعدتها والمبدعة
 وتطوير صناعة مركز والتي من مكوناتها والمعلومات االتصاالت تكنولويجا لمدينة الثانية المرحلة استكمال

  .المعلوماتية تكنولوجياال رتطوي احتياجات من يتطلبه بما اليمنية السوق دعم بهدف إنشائه تم والذي البرمجيات

                                                            
 .)م٢٠١٠- ٢٠٠٦(ة خطة التنمية االقتصادية واالجتماعي  ٧٠
    http://www.sabafon.comموقع ويب،   ٧١
   http://www.mtn.com.ye موقع ويب،  ٧٢
   http://www.y-gsm.com موقع ويب،  ٧٣
  .سبأ، مرجع سابق وكالة األنباء اليمنية  ٧٤
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عدة منها  مجاالت في االستثمارية الشركات من كثيررغم تحسن البيئة االستثمارية في اليمن ودخول   
دون  ما زال واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا قطاع اال أن االستثمار الخارجي في والسياحة، المقاوالت
كمشغل للهاتف ) وآي( هتس يونيتلهذا الجانب استثمار شركة المأمول، وما يمكن االشارة اليه في المستوى 

  .٢٠٠٧في العام ) GSM(النقال بنظام 
  

 الخط وتطوير توسعةمن بين االستثمارات الحالية في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   
 والذي ٢٠٠٦  في العام)المستقبل شركة( الحاسوب النتاج وطنية مساهمة لشركة إنشاءه تم الذي االنتاجي

 وهو أحد مكونات .محمول جهاز) ١٠٠٠(و مكتبي حاسوب جهاز الف) ١٦٠ (السنوية االنتاجية طاقته يبلغ
 يونيو/حزيران ١٤المرحلة الثانية لمدينة تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات افتتحه رئيس الجمهورية في 

 موبايل يمن شركة خدمات وتطوير وسيعتب الذي تقوم به المؤسسة العامة لالتصاالتالستثمار وا . ٢٠٠٦
 ببعض واالرتقاء) أو دي - في أي (الثالث الجيل من ارقى مستوى الى موبايل يمن بنظام لالنتقال بها والدفع
 مسارات شبكة استكمال خالل من التراسل شبكة وتطوير توسعة مشاريع تنفيذ .)أس تي بي( البث محطات
 وأوسع أكثر تراسليه بهدف توفير سعات األخرىفذ الربط مع الدول تطوير منا. البصرية األلياف كابالت

 في وهو من المشاريع الجاري تنفيذها. وتأمين نقل حركة االتصاالت الهاتفية والمعلوماتية في الجمهورية
  .)٢٠١٠-٢٠٠٦(إطار خطة التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية 

  
  ت في االقتصاد الوطنيمساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاال  -جيم

 
 العمـود  وتعتبـر  دوراً كبيراً في التنمية االقتصادية       االتصاالت المعلومات و  اتلعب صناعة تكنولوجي    
 بحيـث   المعلومات تكنولوجيال  وفي اليمن ال يوجد إلى اآلن صناعة حقيقية        .مزدهر قوي اقتصاد ألي الفقري

كما ال تتوافر معلومات دقيقة عن حجم اإلنفاق فـي           . طنييمكن القول أن لها مساهمة فعلية في االقتصاد الو        
 وتتركز  ،مليون دوالر ) ٦٣,١٤( بـ   ٢٠٠١مجال المعلوماتية والتي قدرت حسب بيانات مسح الواقع الراهن          

وقد بلغ إجمالي ما تم إنفاقه على         .اغلب مجاالت اإلنفاق في تجهيز الحواسيب والشبكات والنظم والبرمجيات        
 ٢٠٠٧ المعلومـات والبريـد خـالل العـام      تكنولوجيـا برامج التنموية لقطـاع االتـصاالت و      المشاريع وال 

 وفيما يتعلق بإيرادات القطاع فقـد تـم رفـد            .مليون دوالر ) ٩٦,٣٩٠( بما يعادل     مليار ريال  ٧٥)١٩,٢٧٨(
سـسات   تمثل إيـرادات المؤ    دوالر مليون) ٧٤,٣٦٥ (يعادل  بما مليار ريال ) ١٤,٩٢٧(خزينة الدولة بمبلغ    

. إحصائيات توضح إيرادات بقيـة القطـاع العامـل فـي الـيمن            سجالت   وال توجد    ٢٠٠٧٧٦الرسمية للعام   
سيطة من أجمالي العـاملين فـي        يمثلون نسبة ب   ألف عامل ) 29( المعلومات نحو    استوعب قطاع تكنولوجي  يو

  .ناليم
  

  الحكومية التسهيالت  -دال
 

 والتشريعية التحتية البنية توفير تضمن التي إلجراءاتوا السياسات لتطوير  اليمنيةالحكومة تسعى  
 وتحفيز الخاص، القطاع دور تعزيز ،أهمها من والتي المعلومات تكنولوجياو االتصاالت في المتطورة

                                                            
 . سابق، مرجع٢٠٠٧التقرير التنفيذي للحكومة   ٧٥
 .لمرجع السابقا  ٧٦
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ال إال أنه . وتقدم الحكومة قروض مالية من خالل صناديق تشجيع الصناعات الصغيرة. الخاصة االستثمارات
 لتبني الحلول  بانواعها المختلفةنحو دعم المؤسساتمة أو ضوابط تنفيذية توجد أي إجراءات مرسو

فلها قانون يكأي قطاع  قامة مشاريع استثمارية فيوتوجد تسهيالت للراغبين في إ. يها لدتكنولوجيةال
  .التنظيمية لمجال تكنلوجيا المعلومات يعد عائقاً أمام المشاركة الفاعلة األطراال أن غياب االستثمار، 
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   والمراجعالمصادر
  
  

 .، الجمهورية اليمنيةالوزراء مجلس، ٢٠٠٧ للحكومة يالتنفيذ التقرير  )١(
 
 .، الجمهورية اليمنيةالوزراء مجلس، ٢٠٠٨ يونيو - ينايرللحكومة  سنوي النصف التنفيذي التقرير  )٢(
 
، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، )م٢٠١٠-٢٠٠٦(خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر   )٣(

 .٢٠٠٦الجمهورية اليمنية، أغسطس 
 
، وزارة التخطيط والتعـاون الـدولي،    ) )٢٠٠٥-٢٠٠١(وثيقة الخطة الخمسية الثانية للتنمية االقتصادية واالجتماعية          )٤(

  .الجمهورية اليمنية
  
 المعلومـات،   تكنولوجيـا ، وزارة االتـصاالت و    ٢٠٠٨أكتـوبر  ،)٨٨( العدد ،المعلوماتاالتصاالت و  اتكنولوجي مجلة  )٥(

  .الجمهورية اليمنية
 
التخطيط والتعاون الدولي، الجمهوريـة اليمنيـة،       وزارة  ، الجهاز المركزي لإلحصاء،     ٢٠٠٧كتاب اإلحصاء السنوي      )٦(

٢٠٠٨.  
 
، اللجنـة االقتـصادية     ٢٠٠٧،  ٢٠٠٥،  ٢٠٠٣تقارير المالمح الوطنية لمجتمع المعلومات في الجمهوريـة اليمنيـة             )٧(

 .، األمم المتحدة)ESCWA(واالجتماعية لغرب آسيا 
  
، )ESCWA(، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسـيا       المالمح اإلقليمية لمجتمع المعلومات في غربي آسيا      تقارير    )٨(

 .٢٠٠٧، ٢٠٠٥، ٢٠٠٣األمم المتحدة، نيويورك 
  
  . المعلوماتتكنولوجيااليمن، وزارة االتصاالت و المعلومات في تكنولوجيااالتصاالت و  )٩(
  
، ورقة عمل مقدمة إلى اجتماعـات مجلـس         "خصوصية الواقع اليمني ومنهجية تحقيق الطموح      "ةاإللكترونيالحكومة    )١٠(

  .٢٠٠٥الشورى اليمني، المركز الوطني للمعلومات، يونيو 
 
 .ت المجلس األعلى لتخطيط التعليم،  سلسلة أعواممؤشرات التعليم في الجمهورية اليمنية، سلسلة إصدارا  )١١(
  
 . ٢٠٠٢، الجمهورية اليمنية، سبتمبر المركز الوطني للمعلومات،ييم الواقع المعلوماتي الراهن في الجمهورية اليمنيةتق  )١٢(
  
 .٢٠٠٧ السنوي الصحي اإلحصائي  التقرير،والسكان العامة الصحة ةوزار  )١٣(
  
ُأستاذ اإلعالم واالتـصال بكليـة      علي البريهي،   .، د نفاذ إليها من منظور المجتمع المدني واإلعالم      حرية المعلومات وال    )١٤(

   .اإلعالم جامعة صنعاء
  
  .٢٠٠٧، التقرير السنوي المهني والتدريب الفني التعليم زارةو  )١٥(
  
  info.nic-yemen.www://httpالمركز الوطني للمعلومات، اليمن،:  موقع ويب  )١٦(
  
   com.yemenparliament.www://http ،اليمني النواب مجلسموقع ويب،   )١٧(
  
  ye.gov.ptc.www://http ،لالتصاالت العامة المؤسسةموقع ويب،   )١٨(
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  net.sabanews.www://http ،سبأ اليمنية األنباء وكالةموقع ويب،   )١٩(
  
 net.almotamar.www://http ،موقع ويب، المؤتمر نت  )٢٠(
  
 int.itu.www://httpاالتحاد الدولي لالتصاالت، :  موقع ويب  )١٢(
  
  org.un.escwa.www://httpاالسكوا، بيروت، :  موقع ويب  )٢٢(
 
 org.wsis.www://httpمؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات، :  موقع ويب  )٣٢(
  
  com.sabafon.www://http ،موقع ويب، شركة  سبأفون  )٤٢(

  
  ye.com.mtn.www://httpموقع ويب، شركة  أم تي إن،   )٥٢(

  


