
 اليمن
 

أما    .    ٢٠٠٤بحسب إحصاء      % ٣ مليون نسمة تقريباً وبمعدل تزايد سنوي          ١٩,٧   اليمن   بلغ عدد سكان    
يعتمد اليمن      . ١% ٤٩ونسبة األمية        ،٢٠٠٢ دوالر للعام    ٨٧٠حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي فهي            

 . الناتج المحلي اإلجمالي          من %  ٣٠على إنتاج النفط الذي يمثل     
 

.  ١٩٩٥النقد الدولي والبنك الدولي برنامج الحكومة إلعادة الهيكلة االقتصادية منذ عام                    يدعم صندوق 
 .   األساسية لالتصاالت      ةومنذ ذلك الحين وضعت سياسات لتخفيف الفقر وتضمنت تطوير البني         

 
 السياسات واالستراتيجيات  -١

 
واالتصاالت وتطبيقاتها وبناء        جرى تسليط الضوء على أهمية البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات                 

 الثانية للتنمية      ٢٠٠٥-٢٠٠٠الخطة الخمسية        القدرات من قبل وزارة التخطيط والتنمية وذلك من خالل         
 التي تقترح الوصول إلى المؤشرات المبينة في          ٢٠٢٥وثيقة الرؤية االستراتيجية      االجتماعية واالقتصادية، و      

 . ١الجدول  
 

 النتشار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اليمن بحسب وثيقة الرؤية   المؤشرات المقترحة-١الجدول 
 ٢٠٠٤ و ٢٠٠٠ والمؤشرات الحقيقية ألعوام ٢٠٢٥حتى عام 

 المؤشرات المقترحة   ٢٠٠٠ ٢٠٠٤ ٢٠٢٥
 ١٠٠عدد الخطوط الثابتة لكل  مواطن         ١,٩١ ٤,٠٥ ١٥
 ١٠٠لكل  مواطن     عدد الخلوي  ٠,١٧٥ ٤,٨٨ ١٥
  مواطن   ١٠٠ مستخدمي اإلنترنت لكل       عدد ٠,٠٠١ ١,٠٣ ٢٦

 مستضيفات اإلنترنت    ٥٣ ١١٩ ٧٠٠٠
  مواطن     ١٠٠عدد الحواسيب لكل      ٠٢ ٠,٩٣ ٧

 
ُسلط الضوء على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للتنمية                " استراتيجية التخفيف من الفقر    "وفي وثيقة 

 . ة والتعليم البشرية لتعزيز استخدامها في مبادرات التخفيف من الفقر والصح           
 

أسس المركز الوطني للمعلومات في منتصف التسعينيات بهدف بناء وتطوير وإدارة قطاع معلومات                          
وطني وإعداد استراتيجية وطنية، وال يزال المركز الوطني للمعلومات يعكف على إعداد استراتيجية وطنية                            

 . ٢٠٠٥الوطنية قبل نهاية العام      ومن المتوقع إقرار االستراتيجية        . للمعلومات واستراتيجيات قطاعية         
 

وقد  . وتتولى وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات الجديدة مسؤولية سياسة االتصاالت وأوجه تنظيمها                     
 الخاصة بالتطبيقات الحكومية       ٢) ٢٠٠٧-٢٠٠٣( قامت الوزارة بإعداد الخطة الشاملة لتكنولوجيا المعلومات               

والوزارة هي  .  ٢٠٠٢ية التي أقرها مجلس الوزراء في عام    وإنشاء الشبكة الخاصة بالحكومة اإللكترون           
 . المنسق للخطة      

                                                 
  UNICEF statistics. http://www.unicef.org/infobycountry/yemen_statistics.html: Population annual growth rate 1990-2003 1   
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 :  مجاالت    ٧استناداً إلى خطة اليمن الشاملة لتكنولوجيا المعلومات، فإن البرنامج  الوطني يستهدف                           
 

   ؛تطوير البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت                -١

منظمة حكومية للقضايا المرتبطة بتكنولوجيا           تهيئة المؤسسات إلنشاء وحدات تنسيق في كل           -٢
   ؛المعلومات    

 ؛تطوير إدارة المعلومات ومحتوى الخدمات اإللكترونية عبر موقع بوابة الحكومة                   -٣

صياغة األنظمة والقوانين والتشريعات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والعمل بالتوقيع اإللكتروني                        -٤
 ؛ لضمان حسن سير أنشطة تكنولوجيا المعلومات             

 ؛ نشر الوعي بتكنولوجيا المعلومات         -٥

تطوير القطاع الخاص العامل في مجال تكنولوجيا المعلومات خاصة، وتشجيع تطوير التجارة                        -٦
 ؛ اإللكترونية  

 . الموارد البشرية   تطوير -٧
 

إن غياب التمويل الالزم، وآلية عمل واضحة وأطر وهياكل وطنية فاعلة تمتلك وظائف واضحة قد              
والتقدم البطيء في المجاالت السبعة هو نتيجة للجهود المشتتة التي بذلتها مختلف                 .   أدى إلى تجميد األنشطة    

 . المؤسسات والوزارات ضمن خططها ومشاريعها، ونتيجة لغياب استراتيجية وطنية                      
 

  والتنظيميةةاألطر القانوني -٢
 

 للمؤلفين     بشأن الحقوق الفكرية      ١٩٩٤ لعام   ١٩أصدرت الحكومة اليمنية القرار الجمهوري رقم          
 . TRIPSولكنه ال يتماشى ومعاهدة        .  والمخترعين والعالمات التجارية الصناعية، والنماذج والرسوم             

 
 لحماية األعمال الفنية واألدبية إضافة إلى االتفاقية              Berne أقر مجلس الوزراء اتفاقية       ٢٠٠٤في عام  

 . الدولية لحماية الملكية الفكرية ولم يصادق عليها البرلمان بعد              
 

وأعدت وزارة التجارة والصناعة اليمنية مسودة مشروع قانون جديد لبراءات االختراع وقانون                      
 .   العالمة التجارية وقانون التصميم وحقوق النسخ         

 
ليس للمركز الوطني للمعلومات وال ألية برامج وطنية أخرى لتكنولوجيا المعلومات أنشطة خاصة                                 

وهناك غياب لألطر القانونية والتشريعية            .   القطاع الحكومي      بتقييس أي تطبيقات برمجية الستخدامها في         
 .  المنظمة لقطاع المعلومات الوطني            

 
 معايير للبيئة        دوال توجد هناك ضمانات قانونية للخصوصية الشخصية على اإلنترنت، كما ال توج                

 .  الشبكية ولتطبيقات قواعد البيانات      
 

 WIPO ووقّعت اليمن على اتفاقية باريس    .  مية إن اليمن عضو مراقب فقط في منظمة التجارة العال       
 أصبحت اليمن عضواً في المنظمة الدولية للملكية الفكرية، وتقوم اآلن             ١٩٩٩مارس  /وفي آذار.  ١٩٧٩عام 

 .  بتعديل قوانينها بإرشاد من المنظمة        
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 البنية األساسية  -٣
 

 .ثافة الهاتف واإلنترنت     ك ٢ويلخص الجدول    .  تحتكر الدولة حالياً سوق خدمة الهاتف الثابت           
 

   استخدام الهاتف واإلنترنت في اليمن-٢الجدول 
 

 مؤشرات االتصاالت      ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤
 عدد خطوط الهاتف الثابت       ٤٢٢٠٠٠ ٥٤٢٠٠٠ ٦٨٥٠٠٠ ٧٩٨١٦٣

  مواطن    ١٠٠عدد خطوط الهاتف لكل        % ٢,٢٤ % ٢,٧٨ % ٣,٣٩ % ٤,٠٥
 وي عدد خطوط الخل    ١٤٤٥٠٠ ٤٨٧٧٠٠ ٧٢٦٨٢٠ ٩٦٣٩٤٠

  مواطن    ١٠٠عدد خطوط الخلوي لكل       % ٠,٨٩ % ٢,٥١ % ٣,٧٥ % ٤,٨٨
 عدد مشتركي اإلنترنت      ٧٠٠٠ ١٢٧٨٠ ٣١٥٨٠ ٧٥٥٣٣

 .االتحاد الدولي لالتصاالت ووزارة االتصاالت وتقنية المعلومات  :   المصدر
 

إن المنظمات        وباالستناد إلى دراسة انتشار اإلنترنت التي أجراها البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة، ف                    
 .٣من جملة اشتراكات اإلنترنت          %  ١٤األجنبية والمغتربين يمثلون        

 
وال يتوجب دفع  . تبلغ كلفة استخدام اإلنترنت رياالً واحداً للدقيقة الواحدة من أي منطقة في الجمهورية          

   رسوم شهرية لالشتراك باإلنترنت وإنما هناك مبلغ يدفع لمرة واحدة من قبل المشترك مقابل ربطه                  
 . بخدمة اإلنترنت   

 
ويتبعها موقع العمل        %  ٦١وتعتبر مقاهي اإلنترنت المكان الرئيس لالتصال باإلنترنت وتحتل نسبة                

 .   فقط % ٢وال يستطيع االتصال باإلنترنت من المدارس سوى        %  ١٣ثم المنزل بنسبة  %  ٢٤بنسبة  
 .  اإلنترنت وال يستطيع كثير من األفراد تحمل تكاليف االستخدام المنتظم لمقاهي                

 
 ، فإن عدد أجهزة الحاسوب بلغت          ٢٠٠٢وبحسب تقرير المركز الوطني للمعلومات لعام             

 .٤ جهاز    ١٤٠٠٠٠
 

 بناء القدرات  -٤
 

توجد حالياً العديد من مراكز وشركات التدريب المرخصة من اليونسكو، ومن بينها مركز الحاسب                                
لرخصة قيادة الحاسوب والمستويات المتقدمة من              اآللي في جامعة صنعاء الذي يدرب على الشهادة الدولية            

 . Cisco و Microsoft الدورات المعتمدة لشركات       
 

من إجمالي نفقاتها للتعليم وذلك بغرض تحسين طاقات المجتمع لزيادة نسبة                   %  ٢٢خصصت الحكومة    
دارس   من الم     %  ٢٥,٧٠من المدارس الخاصة حواسيب، مقارنه مع             %  ٩٢,٣٠وتمتلك حوالي     .  ٥المتعلمين    

                                                 
 3   Helmi Noman. UNDP An Overview of The Demographics and Usage Patterns of Internet Users in Developing 

Countries: Yemeni Internet Population as a Case Study http://www.undp.org.ye/ict.htm 
4   NIC Report, September, 2002. 
5   UNICEF Yemen statistics at a glance, 2003 http://www.unicef.org/infobycountry/yemen_statistics 
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وأدخلت دراسة الحاسوب منذ العام          .  وتجعل بعض الجامعات الخاصة اإلنترنت مجاناً لطالبها              .  ٦الحكومية   
 .   في المدارس الحكومية على سبيل التجربة         ٢٠٠٤-٢٠٠٣

 
.    أنشئت وزارة تعنى بالتدريب الفني لدعم للمشاريع الصغيرة ودعم فرص العمل         ٢٠٠١وفي عام 

في مجال تكنولوجيا المعلومات          " أثناء الخدمة    "الشركات اليمنية التي تعرض التدريب         ويوجد حالياً العديد من     
 . واالتصاالت  

 
.   ، يتوفر في القليل منها تخصصات في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت          ٧ جامعة    ١٦يوجد في اليمن  

 مجموع      من  ٢٠٠٣-٢٠٠٢للعام   %  ٢٤وتبلغ نسبة الخريجين اليمنيين في تخصصات العلوم التطبيقية           
 . الخريجين  

 
تعتبر تخصصات المعلوماتية واالتصاالت من التخصصات الحديثة في الجامعات اليمنية، وعدد                    

وكذلك عدد المدرسين         .محدود من تلك الكليات متخصص في مجاالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت                   
 . مدرسي الجامعات اليمنية        من   %  ٤المختصين في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ال تزيد نسبتهم عن               

 
ال توجد حالياً خطط واضحة وممولة للبحث والتطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،                           

أما على مستوى      . وتقتصر األبحاث على مشاريع التخرج وكذلك األبحاث الالزمة للترقي في الجامعات                    
 . ز تنمية المبدعين التابع لوزارة االتصاالت         المؤسسات األخرى فيمكن اإلشارة إلى التجربة المحدودة لمرك                

 
 بناء القطاع -٥

 
 لتقييم التقدم في تكنولوجيا المعلومات في           ٢٠٠١نفذ المركز الوطني للمعلومات مسح معلوماتي عام                   

وقد أظهرت النتائج غياب التنسيق        .اليمن، شمل كل المؤسسات والمنظمات الحكومية وشركات خاصة مختارة                    
 . ات بين مشاريع قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الدولة                 وتبادل المعلوم   

 
إن الحصول على بيانات ومؤشرات محدثة ودقيقة وصحيحة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يعتبر                      
صعباً للغاية، بسبب غياب الشفافية وعدم وجود نظام معلومات إحصاء وطني لتكنولوجيا المعلومات، إضافة                       

 .  نات غالباً ما تكون متناقضة ومتضاربة         إلى أن البيا  
 

تعتبر اليمن مستهلكة للمنتجات اإللكترونية، وتوجد الكثير من الشركات الخاصة العاملة في مجال                         
تكنولوجيا المعلومات، التي تهتم غالباً بالمعدات والشبكات والصيانة والتركيب وتطوير البرمجيات وتصميم                          

 . هزة، ومع ذلك يوجد نقص كبير في مجال تقديم االستشارات والحلول         المواقع على اإلنترنت وبيع األج      
 

 .  وتعمل الحكومة على جذب المستثمرين األجانب باعتمادها سياسة جديدة موحدة لكل المستثمرين                         
وقد عقدت اتفاقية بين اليمن وبنك كوريا الجنوبية لالستيراد والتصدير بخصوص مشاريع لتوسيع شبكة                    

وكذلك وضع حجر األساس لمصنع تجميع أجهزة الحاسوب محلياً                . ٨ق مختلفة من اليمن       االتصاالت في مناط    
                                                 

6   National Information Centre,Sana’a2002. 
7  The High Council of Education Planning, universities indexes in 2002/2003 
8  Strategis.gc.ca 2003 Yemen CCG chapter 7 – Investment Climate 
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  ١٠٠٠ جهاز حاسوب إضافة إلى       ١٥٠,٠٠٠بمدينة تكنولوجيا المعلومات بصنعاء الذي عليه أن يؤمن تجميع                 
 . جهاز محمول سنوياً لعرضها بأسعار مناسبة وبالتقسيط               

 
 باالتصاالت المتعدد المراحل بهدف مراقبة وتنظيم              وضع حجر األساس لمشروع بناء مركز التحكم              

 . دفق مختلف شبكات االتصاالت لكي يسمح بالتدخل السهل لمواجهة أي انهيار في الشبكة                       
 

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب ويقر مجموعة من القوانين المالية المتصلة بالجمارك                      
ك وتسهيل شراء معدات تكنولوجيا المعلومات             والضرائب التي تقترح إعفاء أجهزة الحاسوب من الجمار        

 . واالتصاالت  
 

 االستخدامات في المؤسسات الحكومية  -٦
 

 وهي األخيرة في مقياس      ٠,١٨٨٩ هو  ٢٠٠٣إن مؤشر جهوزية الحكومة اإللكترونية لليمن في عام                
 . جهوزية الحكومة اإللكترونية لغرب أسيا            

 
ولكن بعض الوزارات لم         . مجيات الحكومة االلكترونية         وتمتلك اليمن خططاً إلنشاء بوابة لتطوير بر           

 . تنشأ لها مواقع على اإلنترنت بعد ولم تضع بياناتها في موقع الحكومة اليمنية على اإلنترنت                  
 

من المؤسسات الحكومية والعامة والخاصة ال تهتم باستخدام تكنولوجيا                    % ٢٥تبين المؤشرات بأن     
 .  ناك غياب للتناسق بين نظم قواعد البيانات اإلدارية           ، وه١٠المعلومات في أنشطتها اليومية         

 
يجرى التنسيق حالياً بين اللجنة العليا لالنتخابات ومصلحة السجل المدني الستخدام رقم وطني موحد                        

 .  للمواطنين بهدف تكامل قاعدتي البيانات في الجهتين والخاصة بالمواطنين               
 

درات الحكومة اإللكترونية بالبدء بتأمين معلومات على                    دشّنت وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات مبا         
وأعلنت عدن المدينة الرئيسة الثانية في اليمن  كمدينة            .   مواقع اإلنترنت باتجاه تطبيقات الحكومة اإللكترونية           

 وهو ما يعني أن معظم الخدمات الرئيسة التي تقدمها المرافق الحكومية ستكون إلكترونية                      " رقمية"
تتمثل األنشطة والبرامج التي نفذت في مجال الضرائب والجمارك بالربط الشبكي لمصلحتي                    .   ٢٠٠٨عام  

 .الضرائب والجمارك داخلياً وخارجياً مع الفروع وتطبيق نظام البيان الجمركي اآللي ونظام الرقم الضريبي                    
 

 االستخدامات في التعليم  -٧
 

ية خاصة بالتعليم اإللكتروني يستفيد منها         وقعت جامعة صنعاء وشركة مايكروسوفت للبرمجيات اتفاق            
 .  ألف طالب   ٧٠أكثر من    

 
ويوجد مشروع للربط الشبكي         .  وبخصوص المدرسة اإللكترونية فإن اليمن ال يمتلك خططاً واضحة            

 .بين الجامعات اليمنية بتمويل خارجي لم ينفذ بعد           

                                                 
9  United Nations Economic and Social Affairs. World Public Sector Report 2003, E-government at the Crossroad. 

10  National Information Center, Yemen,2002 
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زويد عدد من المدارس الثانوية في         تنفذ حالياً وزارة التربية والتعليم مشروعاً تجريبياً يتمثل في ت          
 . صنعاء وعدن بمختبرات حاسوب وربطها باإلنترنت وتأهيل المدربين            

 
 االستخدامات في التجارة واألعمال  -٨

 
ما تزال التجارة واألعمال والصرافة اإللكترونية في مراحل تطورها المبكرة مع أن لدى غالبية                      

 .كن الصرافة اإللكترونية لم تتحقق بعد      المصارف في اليمن مواقع على اإلنترنت، ول        
 

)   الريال اإللكتروني    ( هناك خدمات مثل خدمة تسديد فواتير الماء والكهرباء والهاتف عبر اإلنترنت                     
 . ١١ولكنها ما زالت غير مكتملة ولم تجد اإلقبال والترويج الكافيبن              

 
 لتمكين اإلدارة المالية          أنهت وزارة المالية مشروع تطوير نظام المعلومات المالية والمحاسبية                       

 .  والوزارات من االرتباط مع وحدات الميزانية واإلدارات والمحافظات               
 

وتهدف وزارة المالية إلى        . نُشر كتيب وتقارير مالية دورية على موقع وزارة المالية على اإلنترنت               
 . ك توسيع نظام معلوماتها الشبكي ليشمل ربط شبكي مع المصرف المركزي ومع خدمة الجمار                       

 
 االستخدامات في الصحة  -٩

 
 توجد إحصائيات مختلفة حول الوضع الصحي في اليمن منشورة في كتب اإلحصاء السنوي،                   

 . غير متوفرة على اإلنترنت    
 

وتوجد حالياً بعض المواقع اليمنية على اإلنترنت تعمل على دعم نظام الرعاية الصحية وتؤمن خدمة                        
وترتبط    .  ة العام موجود على الشبكة الوطنية السعودية للطب عن بعد               مستشفى الثور  نكما أ   . الطب عن بعد    

 . اليمن أيضاً بالشبكة العربية والمصرية للطب عن بعد             
 

 المحتوى الرقمي العربي  -١٠
 

 .    فقط من الرقم اإلجمالي للمواقع التي تجري زيارتها         %   ١تمثل المواقع المستضافة محلياً نسبة         
 . تي تجري زيارتها مكتوبة باللغة اإلنكليزية          من المواقع ال   %  ٨٧كما أن    

 
إن عدد ومحتوى مواقع اإلنترنت ليس متناسقاً وغير كاف لنشر المخزون الحضاري والتاريخي                       

كما أن معظم مواقع اإلنترنت اليمنية ليست محدثه وجودة محتواها المعلوماتي ال تواكب التطورات                           .   لليمن  
 . واألحداث  

 
منتشرة جداً في اليمن، إضافة إلى معدل األمية العالي وهذه كلها تمثل عوامل                      واللغة اإلنجليزية ليست         
 .  تساهم في قلة استخدام اإلنترنت    
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