
وثـیقــة الرؤیة اإلستراتیجیة
  )م٢٠٢٥ –  ٢٠٠١(في الیمن       التنمیة المتكاملة  لالتصاالت وتقنیة المعلومات في دعم خطط

  : مقدمة
بعد انتصار الثورة الیمنیة في الستینات من القرن الماضي بدأ اھتمام الدولة بأھمیة خدمات 

وضئالة ومحدودیة خدمات االتصاالت القائمة االتصاالت السلكیة والالسلكیة إدراكا منھا بتدني 
قبل انتصار الثورة الیمنیة المباركة وإدراكا منھا بدور االتصاالت السلكیة والالسلكیة في تعزیز 

قدرات كفأة أجھزة الدولة المدنیة واألمنیة والعسكریة وأھمیة االتصاالت كأحد العناصر 
  .االجتماعیة للتنمیة االقتصادیة و األساسیة للبنیة التحتیة

وخالل الثالثون السنة الماضیة وبدعم من القیادة السیاسیة والدولة نفذت وزارة   
العدید من المشروعات في مجال االتصاالت السلكیة والالسلكیة تمكنت خاللھا من   المواصالت

إنشاء وتشغیل شبكة اتصاالت سلكیة وطنیة تستخدم التقنیات الرقمیة المتقدمة وتؤمن خدمات 
تصاالت الھاتفیة الوطنیة والدولیة في محافظات الجمھوریة ، وتوفر أیضا خدمات النداء اال

م في حــــدود ٢٠٠٠وبلغت السعات المركبة لشبكة الھاتف الثابت في نھایة العام . اآللي 
مقارنة بعدد السكان وھي نسبة متدنیة % ٢رقم ھاتفي وبنسبة انتشار في حدود ) 346,000(

  % .١٠نسبة انتشار الھاتف في البلدان العربیة التي تتجاوز نسبة  مقارنة بمتوسط
م تم البدء ١٩٩٦وفي عام   )النظام التماثلي ( م تم تأمین خدمات الھاتف السیار ١٩٩٢وفي عام 

في تشغیل خدمات اإلنترنت بشكل متواضع ومحدود أذ وصل عدد المشتركین في خدمات 
وفي إطار سیاسات الدولة لإلصالح . م ٢٠٠٠ة العام مشترك نھای) 6.000(اإلنترنت في حدود 

المالي واالقتصادي عبر التحول الي اقتصادیات السوق وتشجیع القطاع الخاص في االستثمار 
والمساھمة مع الدولة في تنمیة قطاع االتصاالت سمحت وزارة االتصاالت بحریة االتجار 

الخاصة   متنوعة ، المقاسم الھاتفیة الفرعیةاألجھزة الھاتفیة ال( بأجھزة االتصاالت الطرفیــة 
كما سمحت وزارة االتصاالت بإعادة بیع الخدمة ) وأجھزة الھاتف النقال والنداء اآللي والفاكس 

الھاتفیة العمومیة عبر مراكز عامة لتسویق خدمات الھاتف العمومیة ومن خالل أجھزة 
م منحت وزارة ٢٠٠٠وفي عام . عمومیة تعمل بواسطة البطاقات المسبوقة الدفع   ھاتفیة

 GSMاالتصاالت الترخیص لشركتین من القطاع الخاص بإنشاء وتشغیل أنظمة الھاتف النقال 
وترخیص أخر للقطاع الخاص لتسویق خدمة االتصاالت العالمیة . مبدأ التنافس  على أساس

  .الشخصیة عبر األقمار االصطناعیة وعلى أسس تنافسیة 
م في تنفیذ المرحلة األولى من ٢٠٠١وزارةاالتصاالت منذ أواخر العام الحالي وقد بدأت   

برنامج طموح إلنشاء وتشغیل شبكة لتبادل المعطیات وشبكة إنترنت وفقا لسیاسات تھدف إلى 
كما یجري حالیا تنفیذ توسعة لشبكة .  توسیع انتشار خدمات اإلنترنت في الجمھوریة الیمنیة

  .  إلى ملیون خط ھاتفي  الھاتف الثابت لتصل 
كما شھد قطاع البرید ھو األخر تطورا كبیرا منذ انتصار الثورة الیمنیة وانتشرت مكاتب البرید   

في مختلف أنحاء الجمھوریة ونمت وتوسعت الخدمات التي یقدمھا لیشمل البرید الممتاز 
صرف  –یر بریدي توف –حواالت مالیة ( والطرود ونقل البضائع والخدمات المالیة المختلفة 

وأعطت الفرصة للقطاع الخاص لالستثمار في ھذا ) الخ ……تحصیل الفواتیر  -المعاشات
   .المجال ومنحت التراخیص للعدید من الوكاالت البریدیة الخاصة 

أن الجھود التي بذلت لتنمیة االتصاالت والبرید خالل السنوات الماضیة جھود ال یستھان بھا ، 
تنمویة لتوسیع نسبة انتشار خدمات الھاتف الثابت وإدخال خدمات غیر أن التحدیات ال

  التي تصل إلى أكثر من   االتصاالت والمعلومات األساسیة إلى المناطق الریفیة والنائیة
تجمع سكاني وتوظیف تقنیات االتصاالت والمعلومات لخدمة التنمیة والمجتمع ) 70,000( 

ین الطموحات والغایات وتحدد المسار ودلیل للعمل أعداد رؤیة إستراتیجیة تب  تتطلب جمیعھا
لتحقیق شراكھ قویة وفاعلة لجمیع القوى المؤثرة في المجتمع الیمني للنھوض بھا لدعم خطط 

  .التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة المتكاملة 



أن تطویر قطاع االتصاالت والبرید فضال عن الخدمات التي سیوفرانھا لكافة القطاعات 
ادیة واالجتماعیة والتي ستسھم بشكل كبیر في تأھیل الیمن للدخول في األلفیة الثالثة االقتص

والتواصل والتفاعل مع العالم بلغة العصر وتقنیاتھ كما ستخلق منھا مؤسسات استثماریة 
تحقق عائدات مربحة تزید الخزینة العامة للدولة إذا ما أعید تنظیمھا وأحسن توظیفھا   ناجحة

ة انتشارھما انطالقا من رؤى وسیاسات واضحة وھو ما بدأت الدولة تدرك وتوسعت قاعد
أھمیتھ وتؤكد علیھ في برامجھا وفي الرؤیة اإلستراتیجیة التي تبنتھا لتطویر الیمن ویأتي ھذا 

المشروع انسجاما مع ھذه الرؤیة وھذا التوجھ الھادف إلى أحداث نقلة نوعیھ لكافة جوانب 
        .الحیاة في الیمن 

  
:األھداف 

الھدف األساسي لإلستراتیجیة ھو المساھمة في تحویل الیمن إلى دولة منتجة ومستخدمة 
لتطبیقات تقنیة االتصاالت والمعلوماتیة واالرتقاء بخدمات البرید والتوفیر البریدي وجعل كل 

لمتكاملة للمجتمع الیمین ذلك متاحا لكافة أبناء الیمن في مختلف أرجاء الوطن لإلسراع بالتنمیة ا
م ، وینبثق من ھذا الھدف األساسي ٢٠٢٥تحقیقا ألھداف الرؤیة اإلستراتیجیة للیمن حتى عام 

  -:العدید من األھداف العامة التي نشیر ألبرزھا في التالي 
نشر خدمات االتصاالت والمعلومات لكافة التجمعات السكانیة وتحسین ھذه الخدمات     -

كلفتھا لتكون في متناول جمیع المواطنین ، وإیجاد البنیة األساسیة لتطویر ھذه وتخفیض 
  .الخدمات والمتمثلة بصورة أساسیة في الشبكة الوطنیة 

أعداد وتطویر الكوادر البشریة الالزمة للعمل في مجال االتصاالت وتقنیة المعلومات لسد      - 
قادر على التعامل مع مكونات ومتطلبات عصر حاجة القطاع وتكوین جیل من الشباب الیمني ال

ا المجال للعمل في >المعرفة والمعلومات لسد حاجة القطاع وخلق فرص عمل جدیدة في ه
  .الداخل والخارج 

وتشجیع القطاع الخاص لالستثمار في مجال تقنیة المعلومات  تطویر صناعة البرمجیات      -
  .واالتصاالت 

أداء األجھزة الحكومیة وكافة القطاعات االقتصادیة واالجتماعیة في المساھمة في رفع       -
الدولة وإیجاد النواة للحكومة اإللیكترونیة والتجارة اإللیكترونیة للمجتمع وتوفیر البنیة والخدمات 

المساعدة على زیادة الكفاءة العلمیة والتعلیمیة لنشر التعلیم عن بعد والتعلیم المستمر وتسییر 
  .الصحیة كالتطبیب عن بعد وغیرھا من الخدمات الخدمات 

تنظیم عمل المؤسسات والشركات العاملة في قطاع االتصاالت والمعلوماتیة العامة      -
والخاصة وتنظیم العالقة بینھا وبین مراقبة التزاماتھا بالقوانین واألنظمة واللوائح المنظمة 

  .لعملھا 
  .والمعلومات واإلنترنت من االختراقات حمایة شبكة االتصاالت      -
المساعدة على وضع الخطط المنظمة الستخدام الطیف الترددي واالستثمار األمثل لما ھو     -

متاح منھ الستیعاب كافة أنظمة االتصاالت والمعلومات وبما یعزز من الحمایة واألمن والحفاظ 
  )) .ارھا استقر((على السیادة الوطنیة وسالمة الدولة وأمنھا 

تحسین المستوى المعیشي للعاملین في قطاع االتصاالت والبرید لرفع مستوى األداء وخلق     -
  .االستقرار الوظیفي والحیلولة دون تسرب وفقدان الكوادر والخبرات المتمیزة 

 إصالح وتطویر قطاع البرید واعادة ھیكلتھ واالرتقاء بھ لیعمل كوحدة استثماریة اقتصادیة     -
وتھیئتھ للتحوالت الجذریة الناجمة عن تحریر الخدمات البریدیة عالمیا، وإنشاء شبكة معلومات 

  .بریدیة وطنیة مرتبطة بالشبكة العالمیة 
توفیر الخدمات البریدیة والمالیة الحدیثة والشاملة بما یضمن وصول الخدمة لكافة أفراد       -

  .الشعب بالجودة والسرعة المناسبة 



أیجاد الكوادر البریدیة المدربة والمؤھلة والقادرة بما یضمن رفع مستوى اإلنتاجیة وجودتھا       -
           .والحفاظ على الكوادر من التسرب 

  :م٢٠٢٥إطار وتوجھات الرؤیة االستراتیجیة للیمن : أوال     
إلیھا المجتمع الیمني بعیدة المدى الطموحات واألھداف التي یتطلع   تعكس الرؤى االستراتیجیة

في المجاالت االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والسیاسیة إضافة إلى تمكین اإلنسان الیمنــي من 
  .المشاركة الفعالة والمتكافئة في االقتصاد العالمي بما یؤكد محاور تمیزه وإمكاناتھ الكامنة

ام المسیرة اإلنمائیــــة وال شك في أن وضوح تلك الرؤى االستراتیجیة یضيء الطریق أم  
بكافة فئاتھ وتنظیماتھ ویصبح دلیال لعمل الدولة من خالل خططھا ومشاریعھا  للمجتمع الیمني

  .التنمویة
للمجتمع الیمني تستھدف الصعود بالیمن إلى مصاف الدول "  ٢٠٢٥رؤیة "  ولما كانت

التعلیمیة والثقافیة متوسطة التنمیة على األصعدة االقتصادیة والدیموغرافیة والصحیة و
والسیاسیة وغیرھا فإن ھذا یستدعي تنویع قاعدة االقتصاد الیمني وزیادة وجودة اإلنتاج 

وحفز المجتمع على " االقتصاد الجدید " والصادرات وإیجاد فرص عمل منتجة مع التوجھ نحو 
یحول الفرد من تطویر إنتاجیتھ وتنافسیتھ في كافة المجاالت وكذلك تنمیة نظام وطني لالبتكار 

باحث عن عمل إلى مولد لفرص جدیدة للعمل لھ ولغیره ، وذلك في إطار اقتصادیات السوق 
وال شك في أن تقنیة االتصاالت والمعلومات یجب أن  ودعم شراكھ الدولة والقطاع الخاص

  .یكون لھا دور أساسي في تحقیق ھذه الرؤیة االستراتیجیة 
  :ھا االقتصادي واالجتماعي واألمنيالفجوة الرقمیة وتأثیر: ثانیا   

لإلشارة إلى تأخر بعض الدول في استخدام علوم وتقنیات " الفجوة الرقمیة " یستخدم تعبیر
فالعالم الیوم یمكن . االتصاالت والمعلومات وھي نتاج العلم والتقنیة خالل المائة سنة األخیرة

 -في إنتاجھا واستغالل مواردھا تقسیمھ إلى دول غنیة ذات اقتصاد قوي قادرة على التحكم 
وھي في  -من خالل إنتاج وإتقان واستخدام تقنیة االتصاالت والمعلومات  -وموارد اآلخرین 

ودول أخرى فقیرة ذات اقتصاد ضعیف یتحكم في استغالل مواردھا  - الغالب دول الشمال 
تخدام الوسائل التقنیة عوامل خارجیة بسبب قصور طاقاتھا العلمیة والتقنیة وعدم قدرتھا على اس

وھي في أغلب األمر دول  –المختلفة وخاصة تلك المتعلقة بتقنیة االتصاالت والمعلومات 
  .الجنوب

    
لمجتمع االتصاالت وتقنیة المعلومات التي اقرھا مجلس   وتشیر وثیقة االستراتیجیة العربیة

م إلى أن ٢٠٠١بریل في مؤتمر القمة المنعقد في عمان في شھر أ الملوك والرؤساء العرب
السبیل الوحید ألن تتحول دول المنطقة العربیة إلى مرحلة نمو حقیقي یتوازن ویتوافق مع 

النمور اآلسیویة وغیرھا من الدول النامیة ھو تنمیة وتطویر واستخدام تقنیات مجتمع 
. ةاالتصاالت والمعلومات التي تطورت تطورا عظیما خالل السنوات الخمس والعشرین الماضی

  .وتشمل ھذه الدول على سبیل المثال سنغافورة ومالیزیا وكوریا الجنوبیة والھند وغیرھا
إن عواقب عدم رأب الفجوة الرقمیة اآلن وعدم استخدام تقنیات االتصاالت والمعلومات كأداة   

رئیسیة من أدوات التنمیة الوطنیة الشاملة وخیمة وال یمكن تخیلھا إذ أنھا تعني ببساطة عدم 
لتواجد كعضو عامل في نادي التحضر للقرن الواحد والعشرین وما بعده ، إذ أنھ لن یقدر لھذه ا

الدول أن تسود في مجتمع دولي أصبحت السیادة فیھ لمن یمتلك تقنیة االتصاالت والمعلومات 
  .وأصبحت التبعیة والھامشیة فیھ لآلخرین

    
الجدید ممثال بمنظمة التجارة العالمیة فعلى جمیع األصعدة التنمویة نجد أن النظام الدولي 

واتفاقیات الجات وغیرھا یزید من القوة النسبیة للقوي ویزید من الضعف النسبي للضعیف مما 



یحول الفجوة الرقمیة لتقنیة االتصاالت والمعلومات إلي فجوة اقتصادیة لھا أثرھا المدمر على 
  .أمن الوطن والمنطقة

  :یة االتصاالت والمعلومات الیمنیةأھداف استراتیجیة تقن: ثالثا
الھدف األساسي الستراتیجیة تقنیة االتصاالت والمعلومات للجمھوریة الیمنیة ھو المساھمة   

تحویل الیمن إلي دولة منتجة ومستخدمة لتطبیقات تقنیة االتصاالت والمعلومات لإلسراع   في
. م ٢٠٢٥الستراتیجیة للیمن حتى عام بالتنمیة المتكاملة للمجتمع الیمني تحقیقا ألھداف الرؤیة ا

وال شك في أن الوصول إلي تحقیق ھذا الھدف االستراتیجي یستلزم إنشاء برنامج وطني لتقنیة 
االتصاالت والمعلومات یتطلب شراكھ قویة بین جمیع القوى المؤثرة في المجتمع الیمني شاملة 

األعمال العامة والخاصة واألجھزة الحكومة بوزاراتھا وھیئاتھا المختلفة واإلعالم وقطاعات 
التشریعیة ومؤسسات التعلیم الخاصة والعامة ومؤسسات البحث العلمي ونقل وتوطین التقنیة 

ومؤسسات المجتمع المدني وغیرھا على أن تكون القناعة المشتركة لھا جمیعا ھي أن البرنامج 
أھداف الرؤیة االستراتیجیة  الوطني لتقنیة االتصاالت والمعلومات ھو آلیـة أساسـیة لتحقیق

  . في مواجھة التحدیات التنمویة الرئیسیة - م  ٢٠٢٥ - للیمن 
  : ما یلـي –م  ٢٠٢٥ –وتشمل الرؤیـة اإلستراتیجیة للیمن 

  : رؤیة استراتیجیة في المجال االقتصادي وتشمل  -أ   
  .النھوض بالمناطق الساحلیة -١
  .التسریع بعجلة التصنیع -٢
  .الصناعات اإلستخراجیةتشجیع  -٣
  .تنمیة وترشید النشاط الزراعي -٤
  .االستغالل المتوازن للثروة السمكیة -٥
  .استثمار إمكانیات القطاع السیاحي -٦
  .العولمة والتوجھ نحو التصدیر -٧
  .استثمار میزة الموقع الجغرافي وتعزیز المناطق الحرة -٨
  .ديتحقیق متطلبات وشروط تحقیق النمو االقتصا -٩

  القطاع الخاصتعزیز الشراكة بین الحكومة والقطاع الخاص وحمایة استثمارات  - ١٠
  .الحكومة اإللكترونیة -تحدیث الجھاز اإلداري للدولة  -١١
  .النمو االقتصادي للفئات األكثر فقرا -١٢
  .حمـایة البیئیة -١٣
  :رؤیة استراتیجیة في المجال االجتماعي وتشمل –ب 
  .وتحدیث الخدمات السكانیة تعزیز -١
  .تعزیز وتحدیث الخدمات الصحیة -٢
  .تعزیز وتحدیث الخدمات التعلیمیة -٣

  :رؤیة استراتیجیة في مجال العلم والتقنیة وتشمل  -ج 
  .وضع استراتیجیة وطنیة للعلوم والتقنیة -١
  .تطور وتحدیث التعلیم والتدریب -٢
  .واإلبتكاریةدعم البحث العلمي والتطویر  -٣
  .نقل التقنیة وتوطینھا -٤
  . المعلومات وخدمات االتصاالت وتوفیــــــرتعزیز وتحدیث الخدمات العلمیة والتقنیة  -٥
  : رؤیة استراتیجیة في المجال الثقافي وتشمل -د   
  .تحدید البعد الثقافي للتنمیة -١
  .تعزیز التنوع الثقافي واألدبي والفني -٢
  .مفھوم اإلبداع توسیع -٣
  .نقل العلوم والتقنیة -٤



  .تعزیز ثقافة الصیانة -٥
  .تطویر النظرة الى المرأة -٦
  .معالجة مسألة القات -٧
  .تحقیق الصلة بین القطاعات -٨
  :رؤیة استراتیجیة في المجال السیاسـي وتشمل  –ھـ   
  .تعزیز المشاركة الدیمقراطیة والمشاركة السیاسیة  -١  
  .ریات العامة وحقوق اإلنسان وحقوق الملكیة الفكریةتعزیز الح -٢
  .تطویر اإلدارة الجیدة والشفافیة  -٣
  .تفعیل الالمركزیة والسلطة المحلیة -٤
  .تشجیع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني  -٥
  .ترسیخ الوعي السیاسي وتقالید الممارسة السیاسیة -٦
  .دعم السیاسة الخارجیة -٧

لرؤى إلى سیاسات ومشروعات قطاعیة من خالل الخطة الخمسیة الثانیة وقد تم ترجمة ھذه ا
  ). م ٢٠٠٥ - ٢٠٠١( للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة 

وال شك في أن لتقنیة االتصاالت والمعلومات دور كبیر في تحقیق كل من الرؤى السابقة وفي 
مسیة الثانیة وخطط التنمیة تنفیذ كل من السیاسات والمشروعات القطاعیة الواردة في الخطة الخ

تحسن  الالحقة ذلك ألن االتصاالت والمعلومات عنصر فعال للتنمیة االقتصادیة واالجتماعـیة
وتعزز من كفاءة أجھزة الدولة والمؤسسات والشركات وأداة ھامة لإلنتاج والخدمات والتجارة 

ات وتحد من عزلة باعتبار أنھا وسیلة إلحراز المعلومات تساعد على سرعة اتخاذ القرار
كما أن خدمات البرید الحدیثة المتنوعة والمالیة تساعد على رفع كفاءة األداء . المناطق النائیة

  .اإلداري وتقلیص األنفاق العام 
وینبغي أن یؤخذ ھذا الدور الھام في االعتبار عند وضع البرنامج الوطني لتقنیة االتصاالت 

  .نفیذهوالمعلومات وعند تحدید آلیـات ت
  :المفاھیـم األساسیـة للبرنامج الوطني لتقنیة االتصاالت والمعلومات والبرید : رابعا   
یھدف البرنامج إلى استخدام التطورات الحدیثة في تقنیة االتصاالت والمعلومات   

الدعم واإلسراع بالتنمیة الشاملة للمجتمع الیمني في كافة مجاالت  كأدوات تساھم في والبرید
  .التنمیة ومجمل المناطق الجغرافیة بما یتوافق مع المتطلبات االجتماعیة واالقتصادیة للدولة

وكما سبق القول فأن تنفیذ ھذا البرنامج یستدعي تعبئة الجھود وتضافر القوى المتفاعلة في   
الدولة من األجھزة والمؤسسات المختلفة للحكومة و قطاعات األعمال العامة والخاصة 

العمل المدني ومؤسسات التعلیم والبحث العلمي بل وأیضا المھاجرین والمغتربین  ومؤسسات
  .الیمنیین في الخارج

  
:خالصة

استندت ھذه الرؤیة االستراتیجیة للعدید من الدراسات المتخصصھ والوثائق والرؤى والخطط 
الوطنیة للیمن في الوطنیة والعربیة والدولیة ذات العالقة وفي مقدمة ذلك الرؤیة االستراتیجیة 

والمقره من الحكومة والھادفة لنقل الیمن من الدول االقل نموًا الى الدول ) ٢٠٢٥-٢٠٠١(
المتوسطة النمو والتى یمثل قطاع االتصاالت والمعلوماتیة المركزیة االساسیة لتنفیذ مختلف 

  .الجوانب التى اشتملت علیھا
) ٢٠٠١مارس(العربیة المنعقدة في عمان  كما استندت الى الوثائق الصادرة عن مؤتمر القمة

الذي اوصى بانشاء المنظمة العربیة للعلوم والتكنولوجیة وتبنى استراتیجیة عربیة لالتصاالت 
م وعلى ٢٠٠٢ستوضع على جدول اعمال مؤتمر القمة القادم المزمع عقده في بیروت العام 

  .مقررات وزراء االتصاالت العرب 



على وثائق االتحاد الدولي لالتصاالت وفي قطاع البرید فقد استندت  واعتمدت ھذه االستراتیجیة
الرؤیة للعدید من االستراتیجیات المقره من الصعید الدولي كاستراتیجیة بكین البریدیة 

م وبرنامج عمل واشنطن ودراسة البنك ١٩٩٤م واستراتیجیة سیئول االستراتیجیة ١٩٩٩في
  .م لالتحاد البریدي العالمي ٢٠٠٥دراسات البرید الدولي لصالح قطاع البرید في الیمن و

وقد جاء ذلك انطالقًا من قطاعي االتصاالت والبرید في بالدنا الیمكن لھما ان یسیرا و یتطورا 
بمعزًال عنما یدور من رؤى وخطط وبرامج تنمیة وطنیة والعنما یتم اقراره واالتفاق علیھ على 

وتصورات باعتبار ان قطاع االتصاالت من توجھات الصعیدین العربي والدولي ومایتم طرحھ 
والمعلوماتیة ھو من اھم المجاالت التى تتأثر سریعًا وباستمرار بما یجري من تغیرات ویستحیل 

  ).مرفق قائمة بالمرجعیات(معھا ان ینمو ویتطور بمعزًال عن االخرین 
    

  :قائمة المرجعیات
>! --]if !supportLists[--<١-   >!--]endif[--< ٢٠٠١الرؤیة االستراتیجیة للیمن-

  .م٢٠٢٥
>! --]if !supportLists[--<٢-   >!--]endif[--<م٢٠٠٥-٢٠٠١   الخطة الخمسیة الثانیة.  
>! --]if !supportLists[--<٣-   >!--]endif[--< مشروع االستراتیجیة العربیة لالتصاالت
.  

>! --]if !supportLists[--<٤-   >!--]endif[--< الدولي لالتصاالت وثائق االتحاد.  
>! --]if !supportLists[--<٥-   >!--]endif[--< م١٩٩٩استراتیجیة بكین البریدیة.  
>! --]if !supportLists[--<٦-   >!--]endif[--< م١٩٩٤استراتیجیة سیئول البریدیة.  
>! --]if !supportLists[--<٧-   >!--]endif[--< م١٩٨٩برنامج عمل واشنطن.  
>! --]if !supportLists[--<٨-   >!--]endif[--< المنتدى االستراتیجي لالتحاد البریدي

  .م١٩٩٩العالمي جنیف 
>! --]if !supportLists[--<٩-   >!--]endif[--< دراسة البنك الدولي الصالح قطاع البرید

  .في الیمن
>! --]if !supportLists[--<١٠-              >! --]endif[ --<لالتحاد ) ٢٠٠٥(دراسة البرید

  .البریدي العالمي 


