
 

  

Distr. 
LIMITED 
 
E/ESCWA/ICTD/2011/4/Add.9 
15 November 2011 
ORIGINAL: ARABIC 

  
  )سكوااإل(سيا آاللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لمالمح الوطنية لمجتمع المعلوماتا
  اليمنفي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

  األمم المتحدة
  ٢٠١١نيويورك، 

  



  - ب - 

  

 .طبعت هذه الوثيقة بالشكل الذي قدمت به ودون تحرير رسمي 
 

 .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  
  

  .نسخة أولية
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  مقدمة
  

 مـن  يحدها. آسيا قارة من الغربي الجنوب في العربية الجزيرة شبه جنوب في اليمنية الجمهورية تقع
 ومـن  عمان، سلطنة الشرق ومن عدن، جوخلي العربي البحر الجنوب ومن السعودية، العربية المملكة الشمال
  .األحمر البحر الغرب

  

 وتقسـم ، أمانـة العاصـمة  بما فيهـا  محافظة ) ٢١(على التقسيم اإلداري للجمهورية اليمنية  يشمل
  .وحي عزلة) ٢٢٥٥( عنها يتفرع مديرية،) ٣٣٣( إلى المحافظات

  

بلـغ  .  سـنوياً %) ٣(تصل معدالته إلى تُعد اليمن من بين البلدان ذات النمو السكاني المرتفع والذي 
تقـديرات   وصـلت ، في حين م٢٠٠٤العام تعداد وفقاً ل نسمة) ١٩.٦٨٥.١٦١(عدد سكان الجمهورية اليمنية 

يمثـل السـكان الحضـر مـا نسـبته      .  م٢٠٠٩نسمة في نهاية العـام  ) ٢٢.٤٩٢.٠٣٥(عدد السكان بنحو 
  .  في الريفالسكان  من%) ٧١.٢١(من إجمالي عدد السكان مقابل %) ٢٨.٧٩(

  

يع٣٠( بين تتراوح بنسبة القطاع هذا يساهمحيث  األساسية، اإلنتاجية القطاعات أحد النفط قطاع د %
 للدولـة  العامة الموازنة إيرادات من )%٧٠( من بأكثر يسهم كما .اإلجمالي المحلي الناتج قيمة من%) ٤٠ -

  .ةاليمني الصادرات قيمة من )%٩٠( من أكثر ويمثل
  

اقتصادية  اتانتهجت الجمهورية اليمنية سياسيم، ١٩٩٠مايو  ٢٢منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 
تقوم على أساس آليات السوق وتشجيع القطاع الخاص للقيام بدور ريادي في عملية التنمية وتحقيـق النمـو   

  .االقتصادي
  

وتسـخيرها  المعلومات واالتصـاالت  إمكانات تكنولوجيا لالستفادة من الرامية وضمن جهود اليمن 
المعلومـات والتكنولوجيـا    قطـاع  أصـبح ؛ اإلنمائيـة هـداف  األوتحقيق النماء االقتصادي دعم مقومات ل

 )م٢٠١٠ -٢٠٠١(الفتـرة  خـالل  هذا القطاع الهام  شهدو؛ متزايدحظى باهتمام ياالتصاالت والمعلوماتية 
، في الـيمن  إلقامة مجتمع المعلومات الداعمةطوير وخطوات التواالنجازات من التحوالت واسعة مجموعة 

فـي   المشـاريع و المبادراتتبني عدد من  والخطط،وضع السياسات واالستراتيجيات هذه االنجازات  شملت
،  المعلومـات العامـة  والمعلومات مصادر ، تعزيز حرية تدفق المعلومات والنفاذ إلى األساسية ةالبنيمجال 

اُألطـر القانونيـة    تطـوير  ،في مجال استخدام تكنولوجيـا المعلومـات  لبشرية بناء القدرات والمهارات ا
  .تطوير المحتوى الرقميو ، استخدام التطبيقات االلكترونية،والتشريعية والتنظيمية

  
األساسية لمجتمع المعلومات فـي الجمهوريـة   العامة والمالمح  ١من هذا التقرير الجزء التاليصف ي
   .ض أبرز تلك االنجازات، من خالل استعرااليمنية

                                                            
أنشطتها و) االسكوا(جهود لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  ضمن، )م٢٠١١(قرير حول المالمح الوطنية لمجتمع المعلومات في الجمهورية اليمنية تم إعداد هذا الت  ١

 . المتعلقة بتنفيذ توجيهات مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات
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  دور الحكومات والفرقاء األساسيين في بناء مجتمع المعلومات  -أوالً 
  

 الوطنية واإلستراتيجيات االلكترونية  المعلوماتسياسات مجتمع :  ألف 
  

، الوطنية واإلستراتيجيات االلكترونية  المعلوماتفي مجال سياسات مجتمع يمكن استعراض جهود اليمن 
  : لمن خال

 الوطني المركز تبناها وطنية مبادرةم، وهي ٢٠١١ مارسفي  وثيقة السياسة الوطنية للمعلومات اعتماد •
 بالسياسة تتعلق بمشاركة واسعة من المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاصو للمعلومات

تحقيق تنمية معلوماتية تمكن (: إلى ٢، تهدف السياسة الوطنية للمعلوماتلمعلوماتل الوطنية واإلستراتيجية
منظومة  إقامة؛ المجتمع اليمني من السير في طريق التنمية العصرية والتقدم نحو مجتمع المعلومات

 معالمجت أنشطةفي كافة مجاالت  حتياجاتاالوتوفير المعلومات التي تفي ب إنتاجمعلوماتية وطنية تكفل 
والمعامالت  األعمالالتطبيقات االلكترونية في مختلف  وإدخالالمحتوى الرقمي وتكون داعمة لصناعة 
التطوير  إدارةنظام مؤسسي متقدم في المجال المعلوماتي يكون قادر على  إيجاد؛ والخدمات المجتمعية

لوجيا المعلوماتية في دعم تحقيق دور فاعل للمعلومات والتكنو؛ المعلوماتي بطرق ومنهجيات علمية حديثة
 بالتعاون واالستراتيجيات السياسات وثائق استكمال تم وقد .)الوطنية وتكريس الحكم الرشيد اإلصالحات

 .االسكوا منظمة مع
 

كمؤسسة تحمل  )م١٩٩٥لسنة ) ١٥٥(القرار الجمهوري رقم بموجب ( إنشاء المركز الوطني للمعلومات •
 –التطبيقات (التطوير في المجال المعلوماتي  تعلى عاتقها مهمة وضع واقتراح ومتابعة تنفيذ سياسا

تحقيق خطوات عملية نحو إقامة البنية  علىم ٢٠٠٠منذ العام  المركزعمل ). المحتوى المعلوماتي
مشروعات البنية األساسية  األساسية للمعلومات على المستوى الوطني والمبادرة إلى تبني العديد من

). اإلستراتيجية الوطنية للمعلومات، الشبكة الوطنية للمعلومات، معهد المعلوماتيةالسياسة و(للمعلومات 
مراكز خدمات المجتمع، المكتبة اليمنية (وفي مراحل الحقة تبني عدد آخر من المشروعات 

طة األخرى والتي من أهمها نشر البيانات ، وذلك إلى جانب العديد من المهام واألنش...)االلكترونية
 االلكترونية العمل لبيئة التهيئة جانب وفي. والمعلومات وإتاحة النفاذ إليها من قبل المواطنين والمؤسسات

الذي يهدف إلى إيجاد  للمعلومات الوطنية الشبكةمشروع  في تنفيذتمكن المركز من تحقيق عدة خطوات 
الدولة المختلفة وقطاعات  أجهزةوتبادل البيانات والمعلومات بين  إعداديل منظومة معلوماتية فعالة لتسه

م وأقرته الحكومة في ٢٠٠١منذ العام  المركز يتبناهوعامة المواطنين والمستفيدين وهو مشروع  األعمال
 . إطار الخطة الخمسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية

 

في  التصاالت وتقنية المعلوماتلستراتيجية وثيقة الرؤية اإل"وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات تبنت  •
اإلستراتيجية (أقرتها الحكومة كجزء من  والتي ،"م٢٠٢٥ – ٢٠٠١دعم خطط التنمية في اليمن 

إلى المساهمة في  اإلستراتيجيةوتهدف ، )م٢٠٢٥- ٢٠٠١(مية المتكاملة في اليمن الوطنية لدعم خطط التن
كما تهدف . جة ومستخدمة لتطبيقات تقنيات االتصاالت والمعلوماتيةتحويل اليمن إلى دولة منت

، وتحسين جودة هذه الخدمات توفير وتسهيل خدمات االتصاالت وتقنية المعلوماتإلى  اإلستراتيجية
م عن مبادرة البرنامج ٢٠٠٢أعلنت وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات في العام كما  .٣وخفض تكلفتها
 لتكنولوجيا األساسية البنية طويرت ، والذي يستهدف)الحكومة االلكترونية(لمعلومات الوطني لتقنية ا

  .واالتصاالت المعلومات

                                                            
  .م٢٠١١يناير  ١٧لسياسة الوطنية للمعلومات، المركز الوطني للمعلومات، صنعاء، وثائق االجتماع التشاوري الموسع حول ا   ٢
  .م٢٠١٠ديسمبر  ١٩، األمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة االتصاالت وتقنية المعلومات، صنعاء، ةوثائق االجتماع التشاوري الخاص بالحكومة االلكتروني   ٣
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أضيف إلى  ي، والت)م٢٠٠٣(إنشاء وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات في الحكومة المشكلة في  •
لى جانب مسئوليتها في مجال ، وذلك إ)الشق التقني(اختصاصاتها االهتمام بمجال التكنولوجيا المعلوماتية 

 . االتصاالت وأوجه تنظيمها اتسياس
 

نى الجهاز المركزي لإلحصاء التابع يتب اإلحصاءم بشأن ١٩٩٥لسنة ) ٢٨(صدور القانون رقم منذ  •
م ٢٠٠٦في اليمن، وتبنى الجهاز في العام  لعمل اإلحصائيسياسة الوزارة التخطيط والتعاون الدولي 

 . ٤م٢٠١٠ -٢٠٠٦إلحصاء ل اإلستراتيجيةالخطة 
 

عدداً من  ٥)م٢٠١٠ -٢٠٠٦(للتخفيف من الفقر خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الثالثةتبنت  •
 بناء االقتصاد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت نحو الهادفة إلى تطوير قطاع جراءاتاإلسياسات وال

- م٢٠٠٨خالل الفترة  السياسات تلك بعضاستعراض لمستوى التطور في تنفيذ وفيما يلي المعرفي، 
  :م٢٠١٠

لمواكبة التطورات، وإعداد خطة لخصخصة  االتصاالت والمعلومات إعادة هيكلة مؤسسات قطاع( - 
وزارة هيكلة من خالل التعاقد مع طرف استشاري على إعداد مشروع إعادة  تم العمل ):االتصاالت

بإنشاء هيئة الت، ويقضي المقترح الجديد االتصاالت وتقنية المعلومات والمؤسسة العامة لالتصا
تتولى اإلشراف على كافة المشغلين في قطاع االتصاالت، كذلك فقد قامت وزارة  لتنظيم االتصاالت

 الستيعاب المعلومات وتقنية لالتصاالت جديد قانون مشروع إعداداالتصاالت وتقنية المعلومات ب
وقد تم إقرار مشروع القانون من قبل  المعلومات ةوتقني االتصاالت بنية في والتطورات المتغيرات

م وإحالته إلى البرلمان الستكمال اإلجراءات الدستورية، ٢٠٠٨لعام ) ٣٩٣(الحكومة بموجب القرار 
 واألجهزة الترددات استخدام أجور تنظيم الئحةوإصدار  إعدادإضافة إلى انتهاء الوزارة من 

 .االنترنت ومقاهي ونوادي التصاالتا مراكز تنظيم الئحة إصدار، والراديوية
 في الناظمة إلدارة المعلومات واألدلة اللوائح وإعداد تبادلها، وحرية المعلومات قانون إصدار( - 

 تمالذي " المعلومات قانون مشروع" بإعداد للمعلومات الوطني المركز قام): الحكومية المؤسسات
 أحال وبدوره م،٢٠٠٨ لعام) ٤٣١( رقم القرار ببموج البرلمان إلى وإحالته الحكومة قبل من إقراره

 .٦م٢٠٠٩ فبراير في للدراسة المختصة اللجنة إلى القانون مشروعالبرلمان 
   

 جراءاتاإلسياسات وعدداً من ال ٧)م٢٠١٥ - ٢٠١١( خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الرابعةتبنت  •
 :السياساتتلك ومن أبرز ، واإلعالماالت تكنولوجيا المعلومات واالتص اتالهادفة إلى تطوير قطاع

خط لكل ألف مواطن وتقليص الفجوة بين المناطق الريفية  ٤٥زيادة معدل الكثافة الهاتفية إلى  - 
  .  والحضرية، وتوسيع انتشار خدمة االنترنت وتخفيض أسعارها وتحسين جودتها وموثوقيتها

وتداول  ات عمل متقدمة تكفل انتظام إنتاج وتوفيرنظم وآلي وإيجادلمية وتقنية للمعلوماتية بناء قاعدة ع - 
  .وعموم المواطنين األعمالالملبية الحتياجات المؤسسات الحكومية وقطاع  المعلومات

تطوير المؤسسات اإلعالمية وتحسين البث التلفزيوني واإلذاعي وتعميم استقباله على المستويين  - 
  .ناء شخصية المواطن وتأكيد وعيهالمحلي والخارجي، وتحقيق تنمية ثقافية تسهم في ب

  

  في مجال المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالوطنية السياسات واالستراتيجيات ) ١(جدول رقم 
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  التوفر  اإلستراتيجية/ السياسة 
تاريخ 
  اإلقرار

 مستوى مضامينال  المسئولةالهيئة الحكومية 
 تنفيذال

  المركز الوطني للمعلومات  ٢٠١١ نعم  السياسة الوطنية للمعلومات
National Information Center (NIC) 

  جيد  خدمات+ محتوى 

الرؤية اإلستراتيجية لالتصاالت 
  ٢٠٠٢ نعم  وتقنية المعلومات

  وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات
Ministry of Telecommunication and 

Information Technology (MTIT) 

بنية + اتصاالت 
  جيد  تحتية

  الجهاز المركزي لإلحصاء  ٢٠٠٧ نعم  لإلحصاء اإلستراتيجيةالخطة 
Central Statistical Organization (CSO) 

  جيد  إحصاءات

  
  الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو الشراكة متعددة القطاعات: باء 

  

مزيـد مـن   ال إلىج القطاعات االقتصادية التي تحتا منواالتصاالت المعلومات تكنولوجيا قطاع يعتبر 
منها والتدابير  اإلجراءاتعلى اتخاذ مجموعة من الحكومة اليمنية  لذلك فقد عملت.  التحرير وتفعيل المنافسة

 الحكومـة  قامـت كمـا  ، ومشاركته الفاعلة تعزيز دور القطاع الخاصباتجاه إعادة هيكلة القطاع  لىعالعمل 
 مراجعـة  خـالل  مـن  وذلك االنترنت، خدمة زوديلم التراخيص لمنح جديدة مشجعة وشروط أسس إعدادب

 االنترنت لخدمة جدد مزودين لدخول المجال تهيئة بهدف م٢٠٠١ لعام) ٦( رقم الوزراء مجلس قرار وتطوير
تأهيـل  التـدريب و التشجيع القطاع الخاص إلنشاء مراكز  تعمل الحكومة علىكما   .الخدمة تحسين ثم ومن

   .لمعلوماتيةلتكنولوجيا اامجال المتخصصة في 
مساحات  التي تغطي الخليوية ات االتصاالتفي تقديم خدم شريكاً رئيسياً في اليمن القطاع الخاص تبريع
 يقوم القطاع الخاص بتشغيل مراكز خدمات االتصاالت ومقـاهي االنترنـت  و  .التجمعات السكانيةمن  كبيرة

    .هىمركز ومق) ١٦.٢٣٤(إلى م ٢٠٠٩والتي وصل عددها نهاية العام 
والذي تم  االنترنت عبر ثانويال ألولا لطالب والرياضيات العلوم مادتي لتعليم ٨)انطلق( مشروع ويعد 

 الـذي ( المشـروع هذا العام والخاص، وينفذ  ينلشراكة بين القطاعامبادرة إحدى م ٢٠٠٨نوفمبر تدشينه في 
لوزارة والمانحين والقطاع الخاص وبتكلفة بتمويل من ا )يستهدف أربع محافظاتووالتعليم  التربية وزارة يتبع

  .مليون دوالر )١.٤٤٢( قدرها
  

  دور المنظمات غير الحكومية:  جيم 
  

 نحـو تهيئة المناخ الالزم للتغييـر  في المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني مساهمة  ظلت
 عشرشطة بشكل مقبول في هذا المجال في حدودها الدنيا، إذ ال يتجاوز عدد المنظمات النا مجتمع المعلومات

يقوم البعض من هذه المنظمات بتنظيم فعاليات تدريبية وتوعويـة فـي مجـال    في الوقت الراهن،  اتمنظم
  .يةالتكنولوجيا المعلوماتالمعلومات و

ويعتبر تواجد ممثلين عن منظمات المجتمع المدني في عضوية عدد من المجالس واللجان الوطنية العليـا  
ة من التدابير واآلليات التي تتبعها الحكومة إلشراك منظمات المجتمع المدني فـي مختلـف النشـاطات    واحد

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

  

 البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت:  ثانياً 
  

 هيكلية السوق والبيئة التنظيمية:  لف أ
لهاتف الوحيد لشغل هي المالتابعة لوزارة االتصاالت وتقنية المعلومات  المؤسسة العامة لالتصاالت

خدمات تقديم في  )تليمن( لشركة اليمنية لالتصاالت الدوليةمع االمؤسسة ترك وتش، )اآلنحتى ( الثابت
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اتسع و ،طويلة نذ فترةم فعلياًيعتبر شريكاً القطاع الخاص فان الخليوية االتصاالت أما في مجال . االنترنت
 م٢٠٠١من القطاع الخاص في عام  اتشركلثالث الخلوي  الهاتف شبكة لتشغيل رخص ثالثدوره بعد منح 

  (الـ  نظامكمشغل ثالث ل والتي تعمل )١١وآي( يونيتلهتس  شركة إلى باإلضافة ،)١٠أم تي إن(و، )٩سبأفون(
 GSM ( بينما تعمل شركة رابعة  .م٢٠٠٧منذ نوفمبر)لهاتفم كمشغل ل٢٠٠٤منذ العام ) ١٢يمن موبايل 

    ).وهي شركة تأسست برعاية المؤسسة العامة لالتصاالت اليمنية) (CDMAبتقنية ( الخلوي
  

تنظيم خدمات االتصاالت واالنترنت في الجمهورية ) ٢(دول رقم ج
  اليمنية

 تنافسية  خدمات الهاتف النقال
 احتكارية  خدمات الهاتف الثابت
 مشغلين اثنينخدمات اإلنترنت

  

  انتشار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت:  باء 
  

خالل السنوات األخيرة  المحمول خدمات اتصاالت الهاتفشهدت اليمن تطوراً ملحوظاً في تقديم 
 إلى م٢٠٠٧ عام مشترك) ٤٣٤٨٢٦٤( منوي يالخلمشتركي الهاتف عدد  رتفعحيث أ ،)م٢٠٠٩ - م ٢٠٠٧(
فقد  وبالتالي.  ١٣م٢٠٠٩مشترك نهاية العام  )٨٣١٢٧٧٣( إلىثم  ؛م٢٠٠٨عام  مشترك )٦٤٤٥٠٣٣(

خالل العام  من السكانفرد  )١٠٠( لكّلمشترك ) ٢٠.٥٠(من لخليوي ية للهاتف اكثافة الهاتفال ارتفعت
م ٢٠٠٩ ،م٢٠٠٨خالل السنوات  من السكانفرد  )١٠٠( لكّل مشترك) ٣٦.٩٦(و) ٢٩.٥١( إلىم ٢٠٠٧

  .١٤على التوالي
  

سبأفون؛ (أربعة مشغلينبين  التنافسهذه الزيادة الكبيرة في عدد مشتركي الهاتف الخليوي نتيجة  وتأتي
محافظـات  لتشـمل جميـع   الهـاتف الخلـوي    تغطية خـدمات  ها فيتوسعو ؛)يمن موبايل؛ إم تي إن؛ واي

من قبـل  على الخدمة زيادة الطلب  وتنوع الخدمات المقدمة والتنافس في أسعار الخدمة، وبالتالي الجمهورية؛
إلى أن شركة سبأفون قد استحوذت علـى مـا نسـبته    م ٢٠٠٩تشير االحصاءات الرسمية للعام   .الجمهور

، ثم %)٣٣.٩(عدد مشتركي الهاتف الخليوي في اليمن تليها شركة يمن موبايل بنسبة جمالي من إ) %٣٤.٨(
من إجمالي %) ٣.١(في المرتبة األخير بنسبة شركة واى في حين جاءت %)  ٢٨.٢(شركة إم تي إن بنسبة 

   عدد مشتركي الهاتف الخليوي في اليمن
  

  

، )١٣٣٧١٢٢(، )١٣٢٦١٢٥( هاتف المجهـزة سعات محطات البلغت فقد  ١٥الهاتف الثابت ةشبكوفي 
سجلت الكثافة الهاتفيـة  في حين . على التواليم ٢٠٠٩، م٢٠٠٨، م٢٠٠٧خط خالل السنوات  )١٣٣٨٣٢٤(

   .السنوات خالل نفس مواطن )١٠٠(لكل  هاتفخط ) ٤.٤٣( ،)٤.٤٠(، )٤.٨٢( بلغ امحدود انمو
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  ١٦)م٢٠١٠ – ٢٠٠٧(خالل الفترة والمحمولة الثابتة  مؤشرات االتصاالت الهاتفية )٣(جدول رقم 

 ** 2010 2009 2008 2007  السنوات/ المــــؤشر 
 23,153,982 22,492,035 21,843,554 21,209,379  ١٧)نسمة(عدد السكان 

 1,340,068 1,338,324 1,337,122 1,326,125  )خط(السعات المجهزة 
 4.39 4.43 4.40 4.82)مواطن١٠٠لكل  هاتفخط (الكثافة الهاتفية 

 324,184 341,343 376,534 304,137 )خط(الخطوط الشاغرة عدد 
 1,015,884 996,981 960,588 1,021,988  )خط(عدد خطوط الهاتف العاملة 

 18,903 36,393 61,400-  53,660)خط(الزيادة في الخطوط الهاتفية العاملة 
 --  49 49 49  )عدد(عدد السنتراالت الرئيسية 

 --  226 225 229  )عدد(سنتراالت الفرعية عدد ال
 --  8,312,773 6,445,033 4,348,264  )مشترك(الخلوي  الهاتف مشتركي إجمالي
 --  36.96 29.51 20.50  من السكان ١٠٠لكّل  وييالخلالهاتف  يمشترك

 ال تتوفر بيانات   --            م٢٠١٠ يوليو   **
  

  :خدمات االنترنتومشتركو مزودو 
 لالتصـاالت الشركة اليمنيـة  ( خدمة وحيدبمزود و م١٩٩٦منذ العام اليمن  فيت خدمة االنترنت بدأ
للحكومـة  %) ٤٩(و لشركة البرق والالسلكي البريطانية%) ٥١(تعود ملكيتها بواقع والتي " تيليمن" ١٨)الدولية
المؤسسة العامة لالتصـاالت  ممثلة ب إلى الحكومة اليمنية%) ١٠٠(انتقلت ملكية هذه الشركة بنسبة و. اليمنية

م بدأت ٢٠٠٢في ابريل   .م٢٠٠٣التابعة لوزارة االتصاالت وتقنية المعلومات نهاية العام  السلكية والالسلكية
لذلك فقد ظل تقديم الخدمة حتى اآلن حكـراً  . بالعمل كمزود ثاني لخدمة االنترنتالمؤسسة العامة لالتصاالت 

  .التي تعود ملكيتها للمؤسسة الدولية لالتصاالتلشركة اليمنية اعلى المؤسسة العامة لالتصاالت و
م، وزاد ٢٠٠٨مشترك فـي نهايـة العـام     )٣٠٥٧٦٢(في اليمن إلى  وصل عدد مشتركي االنترنت

تزايـد فـي   وجود  إلى اإلحصاءاتوتشير   .م٢٠٠٩في نهاية العام مشترك ) ٤٥٢١٣٢( إلىعددهم ليصل 
وتزايد عدد ؛ م٢٠٠٨مستخدم في نهاية العام ) ١٥٢٨٨١٠( إلىعددهم حيث وصل  مستخدمي االنترنتأعداد 

  .م٢٠٠٩مستخدم نهاية العام ) ٢٢٦٠٦٦٠( إلىالمستخدمين 
 التـراخيص  لمـنح  مشـجعة  جديدة شروطأسس و إعدادتجدر اإلشارة هنا إلى قيام الحكومة اليمنية ب

لعـام  ) ٦(ر مجلـس الـوزراء رقـم    مراجعة وتطوير قراقيامها ب، وذلك من خالل االنترنت خدمة لمزودي
م بهدف تهيئة المجال لدخول مزودين جدد لخدمة االنترنت وبما يساهم في تحسين خدمات النفاذ إلـى  ٢٠٠١
  .الشبكة

  

  :انتشار الحاسوب 
 إلـى ليصل  م٢٠٠٧ العام في جهاز )٣٩٦٠٠٠( من اليمن في المستخدمة الحواسيب أجهزة عددارتفع 

 لعـدد  بالنسـبة  الحاسـوب  انتشار  معدل ارتفعوفي مقابل ذلك   .م٢٠٠٨لعام جهاز في نهاية ا )٥٩٢٥٥١(
نهايـة العـام   من السـكان  ) نسمة ١٠٠(لكل  جهاز) %٢.٧( إلى م٢٠٠٧ العام نهاية) %١.٨( من السكان
 . م٢٠٠٨
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  ١٩)م٢٠٠٩ – ٢٠٠٧(خالل الفترة  والحواسيب في الجمهورية اليمنيةاالنترنت  مؤشرات) ٤(جدول رقم 

 2009 2008 2007  السنوات/ مـــــــؤشر      ال
 452,132 305,762 205,613  )مشترك(    مشتركي االنترنت إجمالي
 2.01 1.40 0.97  من السكان ١٠٠مشتركي االنترنت  لكّل  إجمالي

 2,260,660 1,528,810 1,028,065  )مستخدم(   عدد المستخدمين لالنترنت
 10.05 7.00 4.85  من السكان ١٠٠لكّل  عدد المستخدمين لالنترنت

 --  592,551 396,000  )حاسوب(  عدد الحواسيب في الجمهورية
 --  2.7 1.8  )من السكان ١٠٠لكّل جهاز ( الحواسيب انتشاركثافة 

ال تتوفر بيانات -- 
  

  

  المشاريع في البنية األساسية و المبادرات: جيم 
 ات جديدةلتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطوير خدم

المعلومات واالتصـاالت مـن    اتعد المبادرات والمشاريع الرامية إلى تطوير البنية األساسية لتكنولوجي
مـن   اعـدد  عالحكومة اليمنية والمعنيين بتطوير القطـا تبنت فقد لذلك هذا القطاع، التطوير في أهم عوامل 

 ومن تلك المشـاريع  المعلومات واالتصاالت ايالمبادرات والمشاريع الداعمة لتطوير البنية األساسية لتكنولوج
 إعداد دليل الخدمات الخاصة؛ وإعداد مقترح إلعادة هيكلة وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات: ٢٠والمبادرات

 اللـوائح  فـي  التـرددات  لتخصيص وطنية وخطة الراديوية واألجهزة الترددات استخدام أجور تنظيم الئحةب
 لمـنح  مشجعة جديدة شروط إعداد تم؛ كما اليمنية الجمهورية في استخدامها تنظيمو استثمارها بهدف الدولية

 مراكـز  فيها بما الشاملة االتصاالت خدمات لتأمين وطني برنامج وإعداد االنترنت خدمة لمزودي التراخيص
 الحـوافز  يموتقـد  اليمنية الجمهورية في السكانية التجمعات كافة في المجتمعية المعلومات وتقنية االتصاالت
  .المجال هذا في لالستثمار المشجعة

  

 مـن  عـدد  خـالل  مـن  التحية البنية تطوير على لعملا اليمنية الحكومة أقرت فقد ذلك إلى باإلضافة 
 مشـروع  وهو للمعلومات الوطنية الشبكة مشروع منها) في خطة التنمية أقرتها التي( األساسية المشروعات

 مـن  آخـر  عـدد  جانـب  إلـى  الجهات، مختلف مع بالتنسيق تنفيذه على للمعلومات الوطني المركز يعمل
  .للمعلومات األساسية البنية مشروعات

  
 )ICT Connectivity(ترابطية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت :   دال

  
  

ـ  اإلجراءات أسهمت  مات االتصـاالت دالحكومية المتخذة في السنوات األخيرة في توسيع وتطوير خ
الضوئية القائمة وبعض  األليافففي مجال االتصاالت الريفية تم تركيب وتوسعة كبائن   :٢١وماتوتقنية المعل

كما تـم  ). CDMA‐WLL(العامل بتقنية ) FWTs(الهواتف الالسلكية الثابتة  أنظمةمثل  األخرىالنفاذ  أنظمة
 باألقمـار العاملـة   رضـية األالمحطات  وإدخالحديثة  بأنظمةالتقليدية  األنظمةالعديد من  إحاللالعمل على 

م بلـغ عـدد   ٢٠١٠وفي منتصف العـام  . االصطناعية والخدمات الالسلكية لتغطية المناطق البعيدة والنائية
، وبلغ طـول مسـارات   )١٧٧٥٨٨(محطة، ووصل عدد خطوط الهاتف الريفية ) ١٣١٢(المحطات الريفية 

   .كم)١٣٢٩٩(الضوئية  األليافكابالت 

                                                            
  . م٢٠١٠ ،الجهاز المركزي لإلحصاء & وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات& المركز الوطني للمعلومات  :مواقع ويب ١٩ 

 .م٢٠١٠، سبتمبر .م٢٠٠٩م، يوليو ٢٠٠٨، يوليو اءاألداء الحكومي، األمانة العامة لمجلس الوزر م٢٠٠٩، م٢٠٠٨، م٢٠٠٧لألعوام األداء الحكومي ارير تق  ٢٠

  .مرجع سابق م،٢٠٠٩، ٢٠٠٨، ٢٠٠٧لألعوام األداء الحكومي ارير تق  ٢١
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في العـام   )%٤.٤٣( إلىم ٢٠٠٨ امفي ع )%٤.٤٠(من  ات الهاتف الثابتمعدل انتشار خدمارتفع 
 .م٢٠٠٩في العام  سنترال) ٢٢٦(إلى م ٢٠٠٨ عامفي ) ٢٢٥(من الفرعية د السنتراالت وارتفع عد. م٢٠٠٩

مركز في عموم محافظـات  ) ١٥٢٤٥(م ٢٠٠٩العام  نهاية حتى مراكز خدمة الهواتف العمومية بلغ عددكما 
مقهى فـي العـام   ) ٩٨٩(كما ارتفعت أعداد مقاهي االنترنت في معظم المدن اليمنية لتصل إلى ، الجمهورية
   . م٢٠٠٩

  

م إلـى  ٢٠٠٠عـام  %) ٠.١٥(لعدد السكان من  بالنسبة وييمعدل انتشار خدمات الهاتف الخلارتفع و
 منفي اليمن ة المستخدمالحاسوب  د أجهزةاعدارتبطت تلك التطورات، بارتفاع أو. م٢٠٠٩عام %) ٣٦.٩٦(
  . م٢٠٠٨في العام جهاز  )٥٩٢٥٥١(م إلى٢٠٠٠في العام  جهاز) ٣٦٦٠٠(

األمر الذي يمكن شريحة واسعة من التعامل مع تكنولوجيا المعلومات واالستفادة منها ويتضح ذلك من 
ـ  التابعة للقطاع الحكومي والخاصخالل االستخدامات المختلفة للمعلوماتية وأدواتها في الجهات  ذا نسـبة  وك

  .كبيرة من المدارس والجامعات الحكومية والخاصة
  

 البنية األساسية لإلنترنت:   هاء
 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 االنترنت خدمة تدشين عن االتصاالت وزارة أعلنت م٢٠٠٦ ديسمبر
 العاصمة في موقعا ١٧في ساخنة نقاط عبر السلكياً الشبكة إلى النفاذ من االنترنت خدمة مشتركي لتمكين
  .أولى كمرحلة عدن ومحافظة صنعاء
  

والذي يهدف ) IP/MPLS(مشروع شبكة الـــ ) ١:  ٢٢معلوماتتتبنى وزارة االتصاالت وتقنية ال
لربط جميع الشبكات والخدمات ) BACKBONE(تحديث شبكة التراسل الوطنية وستمثل العمود الفقري  إلى

 ,xDSL, FTTx, VPN(كالخدمات ذات السعات الواسعة) ACCESS NETWORK(التي تقدمها شبكة النفاذ 
WIMAX ( و الــ)VoIP(من المشروع تركيب وتشغيل عدد  األولىالمرحلة  ،  تم في)٦ (CORE 
Routers    إلىبسعة تراسل تصل )G ٤٥(، كما تم العمل على تركيب وتشغيل )١٠ (Edge Router  .

بناء شبكات حديثة متعددة الخدمات تغطي غالبية مدن  إلىالهادف ) NGN(مشروع شبكات الجيل القادم ) ٢
خدمات منافسة ونوعية خاصة من الحزم العريضة تلبي احتياجات المجتمع، وقد تم  الجمهورية اليمنية وتقديم

) WIMAX(مشروع شبكة الــ ) ٣. وثائق المناقصة ودعوة الشركات لتقديم عروضها إعداداالنتهاء من 
ت والمؤسسا األعمالتقديم خدمات االنترنت الالسلكي عريضة النطاق للربط بين الشبكات لقطاع  إلىالهادف 

  .الحكومية، وقد تم االنتهاء من التعاقد مع الشركة المنفذة
  

حالياً مجموعة من خدمات االتصاالت تشمل الهاتف الـدولي المباشـر، بطـائق     ٢٣تيليمنشركة توفر 
اتصال دولي، اإلنترنت، القنوات المؤجرة ، خدمـة االتصال الدولي المباشر عبـر األقمـار الصناعيـــة    

)Inmarsat (ـ وخدمات الBGAN والـ.Vsat  .السـعة   لتصـل  ،الدوليـة  االتصاالت خدمات كما اتسعت
األقمـار  (قناة هاتفية موزعة على أنظمـة   )٣٨١٢( م إلى٢٠٠٤الكلية لمنظومة االتصاالت الدولية حتى عام 

بإنشـاء  مؤخراً كما قامت الحكومة  ).قناة ١٧٤٣ألياف ضوئية ، قناة ٦٥٥بحري  كابل ،قناة ١٤١٤الصناعية 
نترال دولي جديد بالتقنيات الحديثة وبسعة ابتدائية تزيد عن ألف قناة دولية تربط الجمهورية اليمنية بكافـة  س

  .بلدان العالم

                                                            
  .سابقااللكترونية، مصدر  وثائق االجتماع التشاوري الخاص بالحكومة  ٢٢

  xhttp://www.teleyemen.com.ye/ar/About/briefhistory.asp موقع ويب شركة تليمن،   ٢٣
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 النفاذ إلى المعلومات والمعرفة:  ثالثاً 

  
  المعلومات المتاحة للعموم:  ألف 

  

هتمام متنامي من يحظى استخدام شبكة االنترنت ألغراض الحصول على المعلومات في اليمن با
األفراد والمؤسسات على السواء، وتقوم العديد من الوزارات والمؤسسات بنشر بياناتها من خالل مواقع 

البوابة اليمنية  على) لدى المضيف المحلي(بلغ عدد المواقع المستضافة خاصة بها على شبكة االنترنت، 
م تراجع عدد المواقع ٢٠٠٨ العام، وفي م٢٠٠٧م موقعاً اليكترونياً نهاية العا )٩١٥() يمن نت(لالنترنت 

 )٥٤٢( لتصل إلى عدد المواقع المستضافةعاد ليسجل زيادة محدودة في ، ثم موقعاً )٤٦٠( الىالمستضافة 
ويقابل ذلك زيادة مطردة في عدد المواقع اليمنية المستضافة لدى مضيفات . م٢٠٠٩ العامفي نهاية  موقعاً

   . والشبكات والمنظمات والتعليمية والحكومية التجارية بين اقعالمو تلك وتنوعت. خارجية
تُصدر العديد من هذه الجهات تقارير ونشرات مطبوعة عن األداء الحكومي وأداء المؤسسات، و 

  . وتمثل هذه األنشطة جانباً من أنشطة إتاحة المعلومات للعموم
  

باحثين ومهتمين (مات تزويد المستفيدين وإلى جانب ذلك يقوم المركز الوطني للمعلومات بتقديم خد
بما يحتاجون إليه من معلومات والتي يتولى تجميعها والحصول عليها من مختلف ) ومستثمرين وطالب

المصادر بما في ذلك مؤسسات القطاع الحكومي وإعادة تنظيمها وحفظها لديه ألغراض تزويد المستفيدين بها 
خدمات التي يقدمها المركز هي خدمات مجانية ودون مقابل، فانه يقوم وتبعاً لما يصله من طلبات، ومع إن ال

بتقديم خدمات متعددة للتزويد بالمعلومات تشمل النشر من خالل مواقع الويب والرد على طلبات المعلومات 
م ، كما يقوم المركز بتقدي)الهاتف، الفاكس، البريد العادي، البريد االلكتروني(التي تصله بوسائل مختلفة 

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

  

 وفقـا وذلـك   العربيـة  الـدول  في المعلومات تداول حرية مؤشر في الثاني المركز على حصل اليمن
 حقـوق  لدراسـات  عمـان  مركز أصدره والذي الصحفية الحريات حول الخامس السنوي التقرير لتصنيف
 والمخـتص  الجمهورية لرئاسة التابع اليمن في للمعلومات الوطني المركز أنإلى  التقريرويشير  .٢٤اإلنسان
 حيـث , االنترنـت  على موقعه عبر المعلومات بطلب التقدم يتيح, المعلوماتي المجال في الدولة سياسة بتنفيذ
 الطلبـات  آالف مئـات  علـى  واإلجابـة , االلكتروني البريد عبر طالبيها الى المعلومات بتزويد المركز يقوم
  ٢٥سنوياً

  
  

  

  النفاذ إلى المعلومات والمعلومات العامة:  باء 
وتُعد . يتمكن المواطنون من اإلطالع على المعلومات المتاحة عبر مواقع الويب للجهات الحكومية

للحصول على المعلومات المنشورة في مواقع الويب للجهات  مقاهي االنترنت من ابرز نقاط النفاذ 
  .والمؤسسات اليمنية، أو المنشورة على االنترنت بشكل عام

  

تقدم به المركز الوطني  اقتراحبموجب مشروع قانون المعلومات الذي أقرته الحكومة اليمنية بناء على 
؛ فان جميع الجهات الحكومية م٢٠٠٨ة العام نهاي )البرلمان(مجلس النواب  إلى بإحالتهللمعلومات وقامت 

والخدمات التي تقوم  بأنشطتهامواقع ويب لها وبنشر المعلومات المتصلة  بإنشاء ستصبح ملزمة قانوناً

                                                            
  http://www.achrs.org/images/stories/news/pdf/access_information.pdf موقع ويب،   ٢٤
 http://www.sabanews.net/ar/news213271.htm                           موقع ويب،  ٢٥
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 إلى، كما يحوي مشروع القانون مواد تضمن لذوي االحتياجات الخاصة الوصول الميسر للمواطنينبتقديمها 
  . المعلومات ومصادرها المختلفة

  

الجهات اليمنية التي تمتلك مواقع ويب، غير أن القليل منها يعد متميزاً في  عدادأ تتزايدبشكل الفت و
ويعتبر  .تخضع للتحديث المستمرو تتعلق بالقطاعات المختلفة حجم ونوعية ما يقوم بعرضه من معلومات

  .  من هذه الناحيةمواقع المتميزة من ال  onic.inf-http://www.yemen موقع ويب المركز الوطني للمعلومات 
  

، بدأت األمانة العامة لمجلس ٢٦م٢٠٠٨لسنة ) ٤١٢(و ) ٣٣٢(بموجب قرارات مجلس الوزراء رقم و
الوزراء بالتعاون مع وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات في إنشاء موقع الكتروني للحكومة اليمنية يختص 

الشفافية في  تأكيد إلىالمختلفة على شبكة االنترنت ويهدف الحكومة وأجهزتها  وأنشطةبعرض مهام وخدمات 
  ehttp://www.yemen.gov.y عمل الحكومة وتوفير المعلومات لعموم المواطنين 

  

  مراكز نفاذ مجتمعية متعددة المهام للعموم: جيم 
ن في يالمواطنتعتبر مقاهي االنترنت ومراكز االتصاالت بمثابة نقاط نفاذ أساسية يتاح استخدامها لعموم 

 م٢٠٠٩نهاية العام  ومقهى مركز )١٦.٢٣٤( ومقاهي االنترنت االتصاالتمراكز عدد  إجماليبلغ . اليمن
من أهم و . انترنت مقهى )٩٨٩(و مركز لالتصاالت )١٥.٢٤٥(الجمهورية منها في عموم محافظات 
جور ال تتجاوز ريال واحد للدقيقة مقاهي خدمة النفاذ إلى االنترنت بأهذه المراكز والالخدمات المقدمة في 

مراكز تتواجد في األرياف هذه الن عدد محدوداً من إمع ذلك ف ).دقيقة/ دوالر أمريكي  ٠.٠٥أي ما يعادل (
  .ن فرصة ضئيلة جداً تتاح للمواطنين في هذه المناطق للنفاذ إلى الشبكةإاليمنية وبالتالي ف

  

 )م٢٠٠٩ – ٢٠٠٧(خالل الفترة ترنت في الجمهورية اليمنية مراكز االتصاالت ومقاهي االن) ٥(جدول رقم 
٢٧  

 2009 2008 2007  السنوات/ المـــــــؤشر 
 15,245 14,757 13,769 مراكز االتصاالت
 989 973 925 مقاهي االنترنت
 16,234 15,730 14,694 اإلجمالي

  
  

جانب المركز الوطني للمعلومـات  ومن ناحية ُأخرى، فان خدمات النفاذ المقدمة في الوقت الراهن من 
عبر مقره الرئيسي قد تم توسعتها لتضم وحدة متخصصة بالنفاذ إلى المعلومات العامة تابعة للمركز وُأخـرى  
في جامعة صنعاء وقد تم إنشاء هاتين الوحدتين بالتعاون مع البنك الدولي، وباإلضافة إلى ذلك فقد قام المركز 

مكاتب تنسيق تابعة له في المحافظات لتيسير تقديم خدماته للجمهور فـي  ) ثةثال(الوطني للمعلومات بتشغيل 
هذه المحافظات، كما بدأت عدد من المحافظات الرئيسية اليمنية وبالتنسيق مع المركز بالعمل علـى تأسـيس   

ـ )محافظات ٤شملت المرحلة األولى منها (مراكز معلومات في مقار المحافظات  ة ، وتعتبر هذه الخطوة بداي
، خاصة وان الخطة الخمسية الثالثة للتنمية االقتصادية واالجتماعيـة  مجتمعيةمشجعة تمهد إلنشاء مراكز نفاذ 

مركز معلومات لخدمات المجتمع المحلي فـي مـدن   ) ١٤( م، قد أقرت مشروعاً إلنشاء عدد٢٠١٠-٢٠٠٦
ة معلومات في المؤسسـات  وحد) 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 
خدمات المعلومات وتعزيز النفاذ إلى مصادرها المختلفة من قبل المواطنين في المحافظات ومدن األريـاف،  

                                                            
  .مرجع سابق م،٢٠٠٩م، ٢٠٠٨تقارير األداء الحكومي لألعوام    ٢٦

    .لجهاز المركزي لإلحصاءا &وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات& المركز الوطني للمعلومات : مواقع ويب ٢٧  
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الذي أعده المركز الوطني للمعلومـات  (م ٢٠٠٩ذ الخطة في العام وقد أظهر التقرير التقييمي حول نتائج تنفي
  . ن عدم توفر التمويل الالزم للمشروع قد تسبب في تأجيل البدء بالتنفيذأ، ب)المشرف على المشروع –

  

  
  

 في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بناء القدرات: رابعاً 
 

 يم والتدريبتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعل: ألف 
  

شهدت األعوام األخيـرة  و. م١٩٩٨أقرت اليمن استراتيجية وطنية لمحو االمية وتعليم الكبار منذ العام 
تشـير  و. ٢٨م٢٠٠٩فـي العـام   ) ٣٦٥٠( إلـى والتي وصلت  األميةفي أعداد مراكز محو في اليمن زيادة 

 األساسـية والمهارات  األبجدية األميةمحو (وتعليم الكبار  األميةااللتحاق ببرامج محو  أن إلى ٢٩اإلحصاءات
 -م  ٢٠٠٤/٢٠٠٥(دارساً ودارسة بين العامين الدراسـيين  ) ٤٤٦٥٦( إلىقد سجلت نمواً وصل ) والنسوية
 إلـى لتصـل   اإلنـاث ارتفـاع نسـبة مشـاركة    و%). ٨.٦(بمتوسط نمو سنوي يقدر بـ )م٢٠٠٨/٢٠٠٩

قـد   األبجدية األميةوان برنامج محو  ،)م٢٠٠٨/٢٠٠٩(الدراسي االلتحاق في العام  إجماليمن %) ٩٤.٢٤(
وتعليم الكبار في العام الدراسـي   األميةااللتحاق في برنامجي محو  إجماليمن  %)٩٢.٤(استأثر بما نسبته 

  %).٧٠.١٣( إلىبنسبة تصل وفي الريف تركز تغالبية الدارسات ن أو ،)م٢٠٠٨/٢٠٠٩(
القراءة أمية (األساسية  األميةن وتعليم الكبار، فإ ألميةامحو  مجالالجهود المبذولة في وعلى الرغم من 

تفشـي   ؛عدم تطبيق إلزامية التعليم األساسي وضعف كفاءته :إلى ذلكأسباب وترجع . ال عاليةال تز) والكتابة
؛ قصور ضعف المخصصات المالية المعتمدة لبرامج محو األميةجانب  إلى. )خاصة في المجتمع الريفي(الفقر
وحفـز   األميـة في التوعية بمخاطر  اإلعالمالخطط على مستوى المحافظات؛ ضعف دور وسائل  إعدادفي 

   . ٣٠وتعليم الكبار األميةلاللتحاق ببرامج محو  األميين
  

 األميةالمعلومات في برامج محو  جيالوتكنووبرامج  ألدوات وال يبدو في الوقت الراهن وجود استخدام
  .جالبرامزيادة فاعلية هذه في  تسهم به هذه التقنيات أنا يمكن ذلك؛ لم أهميةوتعليم الكبار، مع 

  

اإلستراتيجية الوطنية أقرت اليمن فقد : العالي موالتعلي والتعليم الفني والمهني العام وفي مجال التعليم 
وكـذلك   ،)م٢٠١٥-٢٠٠٦(، اإلسـتراتيجية الوطنيـة للتعلـيم الثـانوي     )م٢٠١٥-٢٠٠٣( األساسيللتعليم 
إضافة إلـى اإلسـتراتيجية الوطنيـة    ) م٢٠١٤-٢٠٠٥(يجية الوطنية للتعليم الفني والتدريب المهني اإلسترات

ومجمل هذه االستراتيجيات تتطلع إلى تحقيق غايات أساسـية فـي   ، )م٢٠١٠-٢٠٠٦(العالي ملتطوير التعلي
     .إدماج التكنولوجيا المعلوماتية في مراحل التعليم المختلفة

طالب وطالبـة فـي العـام    ) ٤٩٠٨٢٧٩( إلى) والثانوي األساسي(بالتعليم العام وصل عدد الملتحقين 
  . طالب وطالبة كل عام) ٤٨٧١٢(م وبمعدل زيادة سنوية قدرها ٢٠٠٨/٢٠٠٩

والتي تقدم بها البنك الدولي فـي عـام   العام  تطوير التعليملمبادرة المسار السريع ُأدرجت اليمن ضمن 
مدرسـة   )٦٠٥(يوجد حاليـاَ  كما  من مدارس الجمهورية )%٦٠(رنت في خدمة االنت وتم إدخال. ٣١م٢٠٠٤

مادة الحاسوب في جميع صفوف المرحلة الثانوية، كما يجري تقيـيم   دراسة أدخلت، مجهزة بأجهزة كمبيوتر
قامـت وزارة التربيـة والتعلـيم    كما . مختلف المدارس بالمحافظاتل وتوزيعهمادة الحاسوب  منهجودراسة 

توزيـع عـدد   قامت بكما ، مدرسة بمعامل الحاسوب المتكاملة في جميع المحافظات) ٥٠٠( من أكثرتجهيز ب
) ٩٠٠٠٠(، وذلك ضمن خطة تستهدف توزيـع  محافظاتالجهاز حاسوب على عدد من المدارس في ) ٣٥٥(

                                                            
 .، مرجع سابق٢٠٠٩آتاب اإلحصاء السنوي    ٢٨

.٧م، ص٢٠١٠م، المجلس األعلى لتخطيط التعليم، أغسطس ٢٠٠٩ - ٢٠٠٨مؤشرات التعليم في الجمهورية اليمنية للعام    ٢٩
   

  .  ٤ص ،م٢٠٠٩عليم، أغسطس م، المجلس األعلى لتخطيط الت٢٠٠٧/٢٠٠٨مؤشرات التعليم في الجمهورية اليمنية للعام   ٣٠

 
  .٤٧٩، مرجع سابق، ص)م٢٠١٠-٢٠٠٦(خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية  ٣١
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ى  اإلحصاءات ُتشير  وفي المقابل  .٣٢حاسوب على المدارس الثانوية دارس الخاصة ف    %) ٩٢.٣٠( أن إل ي من الم
ى   نة األول معلم ) ٧٣٢(كما تم تدريب  .اليمن تقوم بتدريس مادة الحاسوب في مختلف المستويات التعليمية ابتداء من الس

  .في مجال مهارات استخدام الحاسوب
  

زيادة عدد الملتحقين بهذه المعاهد  إلى اإلحصاءاتتشير ) سنتان بعد الثانوية(وفيما يتعلق بالتعليم التقني 
بلـغ  م ٢٠٠٨/٢٠٠٩الدراسي هذه المعاهد خالل العام  الملتحقين بالدراسة في، وان عدد ألخيرةافي السنوات 

طالب وطالبة فـي تخصصـات   ) ١٨٥٢(عدد بينهم  طالب وطالبة في العديد من التخصصات من) ٩٩٨٠(
  ).الكترونيات واتصاالت؛ برمجة حاسوب؛ صيانة حاسوب(

ت حكومية تخصصات نوعية وبرامج تقنية عالية، تقبـل  وتضم كليات المجتمع البالغ عددها خمس كليا
الطالب  إجماليبلغ . ٣٣)ثالث سنوات(متخرجي الثانوية العامة ويحصل المتخرج منها على شهادة دبلوم تقني 

) ٢٠٦٧(مـنهم   طالب وطالبة) ٥٠٤٤() م٢٠٠٨/٢٠٠٩(عام الدراسي للكليات هذه البالدراسة في  المنتظمين
  .واالتصاالت تكنولوجيا المعلوماتمتنوعة تتعلق بتخصصات  فييدرسون طالب وطالبة 

  

) ٨(جامعة منها ) ٢٨(م ٢٠٠٨/٢٠٠٩الجامعات العاملة في العام  إجماليبلغ وفي مجال التعليم العالي 
بتدريس عدد من تخصصات  في هذه الجامعاتتقوم عدد من الكليات جامعة خاصة، ) ٢٠(جامعات حكومية و

 هندسة االتصاالت، هندسة وبرمجة وعلوم الحاسوب، علـم المعلومـات  (واالتصاالت تكنولوجيا المعلومات 
بينمـا  .  تتيح عدد من كليات الجامعات الخاصة قاعات خاصة لتصفح االنترنت من قبل طالبها مجانـاً . )...

  .يندر وجود مبادرات من هذا النوع في الجامعات الحكومية
لعـام  ) ١٧٤(رقم  الوزراء مجلس رئيسة التعليم العالي بقرار مركز تقنية المعلومات في وزار إنشاءتم 
مؤسسة لتقنية المعلومات بهدف ربط الجامعات اليمنية بشـبكة معلومـات    إنشاءم وذلك ضمن برنامج ٢٠٠٧
  .  موحدة
  

 برامج التدريب لبناء القدرات في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت:  باء 
  

تنمية الموارد البشرية الالزمة لـدعم انتشـار تكنولوجيـا    مجال لمؤسسات اليمنية في العديد من ا تنشط
في مجال الرخصة الدوليـة   تدريبيةتقدم برامج المؤسسات التدريبية هذه والعديد من  المعلومات واالتصاالت،

  . لقيادة الحاسوب
عمـل علـى بلـورة األفكـار     أنشأت وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات مركز تنمية المبدعين الذي ي

المبتكرة في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات وتحويلها إلى مشاريع إنتاج وصناعة التكنولوجيا المعلوماتية، 
شملت هذه البرامج الدولة والشباب  أجهزةويساهم المعهد العام لالتصاالت بتنظيم برامج تدريبية للعاملين في 

) ١٧١٠٨( ٣٤وقد قام المعهـد بتـدريب  لرخصة الدولية لقيادة الحاسوب، برامج تطبيقات الحاسوب وبرنامج ا
  .م٢٠٠٩متدرب ومتدربة خالل العام  )١٥٠٠٠(و  م٢٠٠٨خالل العام ومتدربة متدرب 

  

لتدريب وتأهيـل   تنفيذ برامج سنويةعلى معهد المعلوماتية  من خاللعمل المركز الوطني للمعلومات وي
سات واألجهزة الحكومية في مجال المعلومات وتطبيقاتها، وقد بلغ عدد من وكذلك العاملين في المؤسه موظفي

   ).م٢٠٠٩-م٢٠٠٨(متدرباً خالل الفترة ) ٣٣٧٥(تم تدريبهم 
يساهم المعهد الوطني للعلوم اإلدارية والمعهد العام لالتصاالت بتنظيم برامج تدريب العاملين في أجهزة 

كما تُقدم مراكز التطوير التابعة لعدد من الجامعـات   . ية واالتصاالتالدولة في مجاالت التكنولوجيا المعلومات
القطاع الخاص في جهود تنمية الموارد البشرية من خالل العديد مـن مراكـز   ومثل جامعتي صنعاء وعدن 

   .ديد من المحافظات اليمنيةالتدريب والتأهيل المتخصصة في مجال التكنولوجيا المعلوماتية المنتشرة في الع
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    .٥٣م، ص٢٠١٠م، المجلس األعلى لتخطيط التعليم، أغسطس ٢٠٠٩ - ٢٠٠٨مؤشرات التعليم في الجمهورية اليمنية للعام  ٣٣

   .م، مرجع سابق٢٠٠٩م و٢٠٠٨تقارير األداء الحكومي لألعوام  ٣٤
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في مجـال   تقديم برامج التدريب والتأهيل  علىالخاصة التدريب ومراكز المؤسسات من د يعدال تعملو
  .م٢٠٠٩نهاية العام ) ١٨٨(المعلومات، وقد بلغ عدد هذه المراكز تكنولوجيا 

  

 واألمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الثقة بناء:  خامساً 
  

  لوثائق اإللكترونيةاستخدام المعامالت وا: ألف 
 يقارب ما عددها بلغ والتي) LAN( الحاسوب شبكات بإدخال اليمن في المؤسسات اهتمام من الرغم على

 األعمـال  تسـيير  إلجراءات تشغيله يتم ما أن إال ،م٢٠١٠منتصف العام  القطاعات مختلف في  شبكة ٢٦٧
 بـين  فيمـا  الكتروني تبادل من بذلك يتعلق ماو الشبكات خالل من  االلكترونية وسائلال باستخدام واألنشطة
  :يلي ما الجانب هذا في إليه اإلشارة يمكن ما وأهم.  في الوقت الراهن محدوداً يعد المؤسسات

المركز من بينها اليومية في عدد محدود من المؤسسات،  األعمالاعتماد التراسالت االلكترونية في تسيير  -
  . تماعي للتنميةالوطني للمعلومات، الصندوق االج

 طريـق  عـن  األجنبيـة  والشـركات  بالوكاالت المتعلقة المعامالت وانجاز باستقبال الصناعة وزارة تقوم -
  .االنترنت

 نظـام  إدخال واستكمال المحافظات في فروعها مع المدني والسجل المدنية األحوال لمصلحة الشبكي الربط -
 وكذا ،اآللي اإلصدار خدمة لتقديم متنقلة محطة) ٤٨( جهيزت إلى إضافة المحافظات جميع في اآللي اإلصدار
   .المدني السجل تأسيس منذ ئقاالوث لكافة متحرك آلي رشيفأ إنشاء

  

وتصديق للتعامالت  اعتمادكما ال توجد هيئة . مع ذلك فانه ال يوجد تعامالت الكترونية بمعناها الحقيقي
  .االلكترونية

  
  

  نية والشبكاتأمن المعامالت اإللكترو:  باء 
 لسـنة ) ٤٠(فيما عدا قانون أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية االلكترونيـة الصـادر بـرقم    

في مجال أمـن المعـامالت   سارية التطبيق متكاملة تشريعات في الوقت الراهن في اليمن  م، ال تتوفر٢٠٠٦
  .وضمان أمنهاااللكترونية والشبكات 

البرلمان بابـاً   إلى بإحالتهالذي وافقت عليه الحكومة وقامت لمعلومات يتضمن مشروع قانون ا بينماو 
يشير التقرير السنوي حول مستوى تنفيذ خطة عمل المركز الوطني للمعلومات للعام ألمن المعلومات، مستقالً 
مجلـس   إلـى عرضـها   سـيتم م إلى انتهاء المركز من وضع وثيقة وطنية لسياسات أمن المعلومات ٢٠١٠
   .م٢٠١١خالل العام  واإلقرارء للمناقشة الوزرا

االلكترونيـة   الجرائم لمكافحة قانون مشروع تتعلق بمساعيها إلعدادعن مبادرة  الداخلية أعلنت وزارة
قد قامت مؤخراً باستحداث  أنها، وتشير تقارير الوزارة إلى غير أن هذه المبادرة ال زالت في مراحلها األولى

    .الجرائم االلكترونية إدارة عامة للتحقيقات في
  

 
 

 حماية الخصوصية والبيانات:  جيم 
ال يزال اسـتخدام   إذ ، أمنية المعلوماتمحدودة من التدابير في مجال  مستوياتفي الوقت الراهن يوجد 

ويعود ذلك إلى حداثة مجـال  . بسيطة لحماية وتأمين البيانات والمعلومات هو األكثر شيوعاًالولية واألطرق ال
  .، واعتبار التنظيم القانوني لهذا المجال ال زال في بدايتهلوماتيةالمع

  

فـي  ) مجلس النـواب (البرلمان  إلى وإحالته" مشروع قانون المعلومات" بإقرارفقد قامت الحكومة لذلك 
 بمثابة البداية الحقيقيـة لحمايـة   ، ويعتبر مشروع القانونالبرلمان أمامم وال زال منظورا ٢٠٠٨نهاية العام 
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والنصوص في مجال حمايـة   العديد من الموادعلى مشروع القانون  ويشتملالخصوصية والبيانات الشخصية 
حرية الحصول على المعلومات وإدارة المعلومـات   تشملستة أبواب  مشروع القانون نويتضم. الخصوصية

  .وأمنية المعلومات والمخالفات والجزاءات واألحكام العامة
  خدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتمجابهة سوء است: دال 

  

سـوء  ومجابهـة  تكنولوجيـا المعلومـات    حتى اآلن، ال تتوفر التشريعات التي تنظم عملية اسـتخدام 
عـن مبـادرة تتعلـق     الداخليـة  وزارة إعالنهم التوجهات في هذا المجال أومن  .بالشكل الدقيق استخدامها

باسـتحداث   مً ٢٠٠٩فـي العـام   االلكترونية وقيام الوزارة  ئمالجرا لمكافحة قانون مشروع بمساعيها إلعداد
    .إدارة عامة للتحقيقات في الجرائم االلكترونية

  

 التمكينية البيئة:  سادساً 
 

 البيئة القانونية والتنظيمية:  ألف 
حاليـاً  في اليمن، غيـر كافيـة    تالتشريعية والقانونية المنظمة لمجال المعلوماتية واالتصاال ةتعد البيئ

  . هاوتطوير هاإصالح نحو اليمنية الحكومة قبل من وملموس جاد توجه هناك لتفعيل دور القطاع إال أن
والـذي تـم    المعلومات وتقنية االتصاالت قانون مشروع إعداد تم وشفافة داعمة لبيئة التهيئة إطار ففي

 وقـد إلى مجلس النواب اليمنـي   تهوإحالم ٢٠٠٨لعام ) ٣٩٣(بموجب القرار من قبل الحكومة  الموافقة عليه
والقانون  .م تمهيداً إلقراره٢٠٠٩في فبراير  للدراسة المختصة اللجنة إلى القانون مشروع النواب مجلس أحال

 .لالتصاالت الدولي االتحاد خبراء أحد بمشاركةوزارة االتصاالت وتقنية المعلومات  قبل من إعداده الجديد تم
 واألهـداف  والتعـاريف  التسـمية  :هي باباً عشر احد على موزعة مادة )٧٨( على القانون مشروع يشتملو

 تنظـيم  إنشـاء  أسس جانب إلى والتنفيذية السيادية المهام بين الفصل أساس على الوزارة وصالحيات ومهام
 ورخص العامة االتصاالت شبكات وإدارة وتشغيل بإنشاء المتعلقة الرخص منح ومعايير وشروط االتصاالت

 رخصة سريان مدة وكذلك االتصاالت أجهزة وإجازة النوعية الموافقات وإصدار الراديوية الترددات اماستخد
 اسـتخدام  أجـور  تنظـيم  الئحـة  كما أعدت وزارة االتصاالت .الترددات واستخدام العامة االتصاالت شبكة

 وتنظـيم  استثمارها بهدف الدولية اللوائح في الترددات لتخصيص وطنية وخطة الراديوية واألجهزة الترددات
م إصدار الئحة تنظيم مراكز االتصاالت ونوادي ٢٠٠٨كما تم خالل العام . اليمنية الجمهورية في استخدامها

  .وقد تم تعميم نسخ من هذه اللوائح على مراكز االتصاالت ونوادي ومقاهي االنترنت.ومقاهي االنترنت
  

 الحكومة قبل من إقراره تم الذي" المعلومات قانون عمشرو"كما قام المركز الوطني للمعلومات بإعداد 
 القانون مشروع النواب مجلس أحال ، وقدم٢٠٠٨ لعام) ٤٣١( رقم القرار بموجب النواب مجلس إلى وإحالته

 النظـام  منظومـة  إلـى  هامـة  ةويمثل هذا القانون إضاف .م٢٠٠٩في فبراير  للدراسة المختصة اللجنة إلى
 تتضـمن  أبواب ستة على موزعة مادة) ٨٥(احتوى القانون على . اليمنية الجمهورية في والقانوني التشريعي

. العامة واألحكام والجزاءات والمخالفات المعلومات وأمنية المعلومات وإدارة المعلومات على الحصول حرية
هادفـاً   الخصوصية ويحمي المعلومات على الحصول وحرية الشفافيةوقانون المعلومات الجديد ينظم ويدعم 

 علـى  الحصـول  مـن  المـواطنين  وتمكين الحكومية واإلجراءات المعامالت جميع في الشفافية تعزيزإلى 
   .٣٥ويسر بسهولة المعلومات

  :شملت، تصاالتاالالمعلومات وفإن التشريعات النافذة في مجال وفي الوضع الراهن 
 .م١٩٩٦م وعدلت بعض مواده في عام ١٩٩١قانون االتصاالت الصادر عام  −
 .م بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للمعلومات وتعديالته١٩٩٥لسنة ) ١٥٥(القرار الجمهوري رقم  −

 :باالضافة الى 
                                                            

  nic.info/info-http://www.yemen           موقع ويب، المرآز الوطني للمعلومات،  ٣٥
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 .م١٩٩٥لسنة ) ٢٨(رقم قانون اإلحصاء  −
 .م٢٠٠٢لسنة ) ٢١(قانون الوثائق رقم  −

  

  :الملكية الفكريةحماية ذات الصلة بوفي مجال االتفاقيات الدولية 
 في عضوا أصبحتكما . م٢٠٠٢منذ العام  راقب في منظمة التجارة العالميةعضو ملى صفة عحصلت 

 بـاريس  إتفاقيـة  إلـى  نضماماإل علىم ٢٠٠٦نوفمبر  فيصادقت اليمن و ،الفكرية للملكية العالمية المنظمة
 المصـنفات  لحمايـة  برن إتفاقية إلى نضماماإلصادقت على م ٢٠٠٨ أبريل وفي، الصناعية الملكية لحماية
  .والفنية األدبية

  

الـيمن  وتُجـري   ،الحق الفكـري بشأن  م١٩٩٤لسنة ) ١٩(رقم قانون اليتم في الوقت الراهن العمل بموجب 
 الـواردة  األحكام مع وافقوالت العالمية التجارة منظمة إلى النضمامل الالزمة التشريعية االصالحات من العديد
 الرئيسـية  الـثالث  االتفاقيات إحدى تعد التي) تربس( لفكريةا الملكية حقوق من التجارية الجوانب اتفاقية في
 :مجموعة من القوانين الجديدة، منهالذلك فقد أصدرت مؤخراً  .العالمية التجارة منظمة نظام عليها يقوم التي

 .م، بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية االلكترونية٢٠٠٦ لسنة) ٤٠(القانون رقم  −
 .م، بشأن العالمات التجارية والمؤشرات الجغرافية٢٠١٠لسنة ) ٢٣(القانون رقم  −
 .م،  بشأن التصاميم الصناعية٢٠١٠لسنة ) ٢٨(القانون رقم  −
 غيـر  المعلومات المتكاملة، الدوائر تصميمات المنفعة، ونماذج اإلختراع براءة بشأن ،م٢٠١١ لسنة) ٢( رقم القانون −

 .عنها المفصح
 

  في اليمناالتفاقيات والمعاهدات الدولية هن لبعض الوضع الرا) ٧(جدول رقم 

/ المعاهدة 
 االتقافية

منظمة 
التجارة 
 العالمية

اتفاقية 
  باريس
 لحماية
 الملكية
 الصناعية

معاهدة 
التعاون 
بشأن 
 البراءات

 المنظمة معاهدة
 للملكية العالمية

 الفكرية بشأن
 حق المؤلف

 اتفاق
 مدريد

 اتفاق
 الهاي

 معاهدة
 قانون
 ءاتالبرا

 الجوانب اتفاق
 لحقوق التجارية
 الفكرية الملكية

  -  -  -  - - - عضو مراقب الوضع الراهن

  -  -  -  -  -  - ٢٠٠٧ ٢٠٠٢التاريخ
  

  

  إدارة أسماء النطاقات: باء 
ال توجـد  ، بينمـا  )ye.(النطاقات العلوية  أسماء بإدارة، )تليمن(تقوم الشركة اليمنية لالتصاالت الدولية 

  .أسماء النطاقات في اليمنوتنظيم دارة إل ةتشريعيعية حتى اآلن مرج
  

 توحيد المعايير في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: جيم 
ومـا تـم    .وظيفة أساسية لم تحظى باالهتمام الكافي من قبل الجهات المعنيـة  المعايير تُعد عملية توحيد

 التـرددات  استخدام أجور تنظيم الئحةل ية المعلوماتوزارة االتصاالت وتقن إعداد هو انجازه في هذا الجانب
 استخدامها وتنظيم استثمارها بهدف الدولية اللوائح في الترددات لتخصيص وطنية وخطة الراديوية واألجهزة

  .اليمنية الجمهورية في
  

 االستثمار في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتدابير الحكومية الداعمة:  دال 
  

 تل بوجود اتجاه نحو تحسين البيئة التشريعية والقانونية المنظمة لمجال المعلوماتية واالتصـاال يمكن القو
وافقت عليها الحكومة ضمن مساعيها لتشجيع القطاع في اليمن، ويتضح ذلك من خالل مشاريع القوانين التي 

الذي أعدتـه   المعلومات ةوتقني االتصاالت قانون مشروعتلك التشريعات  ومن أهم الخاص على االستثمار، 
 .للمعلومـات  الـوطني  المركـز  أعدهالذي  المعلومات قانون مشروعوزارة االتصاالت وتقنية المعلومات، و
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 في المعلومات إلدارة المنظمة واألدلة اللوائح إلعداد منهما االنتقال يمكنويوفر القانونان المشار إليهما أساساً 
  .الحكومية المؤسسات

ما زالـت   أو جداً محدودة يمكن القول أنها المعلومات مجتمعتعزيز ل الداعمة التدابير بباقي وفيما يتعلق  
إلى مزيد من الجهود من قبل جميع الشركاء وإيجاد رؤية مشتركة تمكـن مـن تعزيـز     وتحتاجفي بداياتها 

  .  التوجه نحو بناء مجتمع المعلومات
  

 صاالتواالت المعلومات تكنولوجيا تطبيقات:  سابعاً 
 

  الحكومة اإللكترونية:  ألف 
  

نحو إدخـال واسـتخدام أنظمـة     المؤسسات اليمنية في القطاعين الحكومي والخاصمن العديد  اتجهت
 نظـام األتمتة وشبكات المعلومات، وقد نجحت عدد من الجهات في هذا الجانب من أعمال التطـوير، مثـل   

رة الخدمة المدنية، نظام المعلومات المحاسبية والمالية فـي  في وزا ةالموارد البشرية، نظام البصمة البيولوجي
والمساعدات، نظام التحويالت الخارجية، إضـافة إلـى    إدارة القروضوالمالي  نظام التحليلوزارة المالية، 

  .اليمني إلى األنظمة اآللية البنك المركزيالعديد من األنظمة والشبكات التي نقلت أعمال 
المركز الوطني : ارات اُألخرى التي أدخلت األنظمة اآللية إلى مجاالت عملهاومن بين الجهات والوز

زارة التخطيط والتعاون للمعلومات، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الجهاز المركزي لإلحصاء، و
زارة الجمارك، وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، ومصلحة الدولي، 

المدنية التي  األحوالالمحلية، وزارة السياحة، مصلحة  اإلدارة، وزارة األعلىالتربية والتعليم، مجلس القضاء 
آلي متحرك، كما تم  أرشيف بإنشاءاستكملت ربط فروعها في المحافظات بشبكة الحاسب اآللي كما قامت 

  .والجوازاتحة الهجرة استكمال الربط الشبكي للمنافذ البرية والبحرية والجوية لمصل
األنظمة  القتناءجري عمليات تطوير على النظم المستخدمة لديها وتسعى ومع أن الكثير من المؤسسات تُ

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

  

) م٢٠٠٣(م في العـا  )الحكومة االلكترونية(البرنامج الوطني لتقنية المعلومات مبادرة عن عالن اإلمنذ و
دوار ألضـعف التنسـيق وعـدم تحديـد     ، إال أن المبادرة قد تعثرت، للحكومة على االنترنتوافتتاح موقع 

حيث أن العدد األكبـر  . عدم جاهزية البيئة الحافزة للتحولجانب  إلىومسؤوليات الجهات الحكومية المختلفة، 
إدخـال واسـتخدام الـنظم والتطبيقـات     من الجهات والمؤسسات ال زالت دون الحد المأمول في مسـتويات  

كما أن غالبية النظم المعلوماتية المتاحة لدى الجهات تفتقد عنصر التوافقية الفنيـة ممـا يـنعكس    . المحوسبة
  . بصورة سلبية على إمكانية الربط الشبكي فيما بينها

  

ع ويب خاصة بها مواق بإنشاء واألجهزةالوزارات والمؤسسات الهيئات والعديد من مع ذلك فقد قامت 
   . بأنشطتهاالبيانات والمعلومات المتصلة نشر تقوم ب خالل هذه المواقعومن  على شبكة االنترنت

بينما عملت بعض الجهات والمؤسسات الحكومية على إتاحة نماذج إضافية يقوم المواطنـون بتعبئتهـا   
ل على معلومـات معينـة إلـى    وإرسالها للحصول على خدمة معينة ومثال ذلك نموذج التقدم بطلب الحصو

.  المركز الوطني للمعلومات عبر موقع ويب الخاص بالمركز والرد على هذه الطلبات بشكل إلكتروني أيضـاً 
والنموذج المستخدم على موقع ويب الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والذي يخصص لتقديم بالغات إلـى  

وعدد آخـر  . ف المتاحة في موقع وزارة الخدمة المدنية والتأميناتالتوظي بإجراءاتالهيئة، والنماذج الخاصة 
. المواطنين من خالل مواقع الويب التابعة لها مالحظات أومن النماذج التي تستخدمها الجهات لتلقي شكاوى 

  .*في حين تقوم الهيئة العامة للبريد من خالل موقع ويب بتشغيل خدمة سداد فواتير الهاتف والكهرباء



 -١٧ -  

  

ة عامة فان الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل إلكتروني ال زالت في بداياتها، حيـث ال يوجـد   وبصور
وعدا ذلك فان غالبة الجهـات والمؤسسـات   . معامالت أو إجراءات يمكن القيام بها الكترونياً بصورة كاملة

ت الحصول على أي من وخطوا للمواطنينالمعلومات حول الخدمات التي تقوم بتقديمها  بإتاحةالحكومية تقوم 
  . الخدمات التي تقوم بتقديمها باإلضافة إلى النماذج واالستمارات المستخدمة في الحصول على الخدمة

  

األمانة العامة لمجلس  قامت، ٣٦م٢٠٠٨لسنة ) ٤١٢(و ) ٣٣٢(بموجب قرارات مجلس الوزراء رقم و
موقع الكتروني للحكومة اليمنية يختص  إنشاءبالوزراء بالتعاون مع وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات 

الشفافية في  تأكيد إلىالحكومة وأجهزتها المختلفة على شبكة االنترنت ويهدف  وأنشطةبعرض مهام وخدمات 
  .http://www.yemen.gov.yeعمل الحكومة وتوفير المعلومات لعموم المواطنين 

  

  في الجمهورية اليمنية للبوابة الحكومية بيالوموقع تقييم  )٨(جدول رقم 

  التقييم  عناصرال  الـــــمجال

  المعلومات

  نعم  معلومات عامة

  نعم  القوانين

  حد ما إلى  األدلة

  اتــــــالخدم

  الخدمات تفاعلية

  نعمنماذج يمكن تنزيلها

  نعممعلومات ساكنة

  *محدود  الدفع اإللكتروني

  نعم  ل المستخدمينتسجي

  مشاركة المواطنين
  نعم  استفتاءات

  ال  مدونات

  خدمات إضافية

  نعم  )RSS(ب يقناة الو

  نعم  بيإحصاءات الو

  نعم  بحث

  ال  وجود أكثر من لغة للموقع
  

  في مجال المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المسئولةالجهات ) ٩(جدول رقم 

  المسئولةة الحكومية الهيئ  مجال النشاط
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  المركز الوطني للمعلومات  المحتوى والخدمات
National Information Center (NIC) 

  العامة لمجلس الوزراء األمانة  بوابة الحكومة
Cabinet General Secretariat (CGS) 

تكنولوجيا المعلومات 
  واالتصاالت

  االتصاالت وتقنية المعلوماتوزارة 
Ministry of Telecommunication and 

Information Technology (MTIT) 
  

  التجارة اإللكترونية:  باء 
الدفع  ألنظمةمع استخدام محدود  توجد خدمات الصيرفة االلكترونية التي تقدمها غالبية البنوك في اليمن

فر تومن رغم بال. الكترونية أسواقبات التجارة االلكترونية أو ؛ وفيما عدى ذلك ال تتوافر بواااللكتروني

                                                            
  .م٢٠٠٩م، ٢٠٠٨اء الحكومي لألعوام تقارير األد  ٣٦

 bill.post.ye‐http://www.e   انظر  ):الهاتف، الكهرباء، االنترنت، المياه( األساسية الخدمات بعض فواتير تسديديتاح في الوقت الراهن   *
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في اليمن،  االلكترونيةالتطبيقات وعدم اكتمال نضج حداثة  إلىعزو ذلك مواقع انترنت للمصارف اليمنية،  وي
  . شحة وجود نصوص قانونية تنظم هذا الجانب إلى باإلضافة

عدد من  مع" E-mail"االلكتروني البريد طريق عن ات اليمنيةمؤسسبعض ال طلبياتل يتم انجاز صفقات
 دفع عمليات تتم ومن ثم عبر البريد االلكتروني والمواصفات الطلبيات على االتفاق يتم حيث ،الشركات
  .البنوك طريق عن الصفقة أموال

   . لبيعلبعض البنوك اليمنية بفتح نقاط الكترونية ل) ما زالت في بدايتها(اإلعالن عن مبادرة تم مؤخراً 
  التجارة االلكترونية في اليمن) ١٠(جدول رقم 

 رقم القانون  التوفر  الـــــــالمج
  م٢٠٠٦ لسنة) ٤٠(قانون رقم نعم  وجود خدمات الصيرفة اإللكترونية

  --   ال  وجود قانون للتجارة اإللكترونية

 -- ال  وجود قانون للمعامالت اإللكترونية
 -- ال  ترونيةوجود قوانين أخرى للخدمات اإللك

  

 التعلم اإللكتروني: جيم 
تم الدخول في مجال التعليم االلكتروني في اليمن بشكل محدود، إذ يقـوم المعهـد العـام لالتصـاالت     
بالتعاون مع شركة االتصاالت األردنية بتقديم خدمات للتعليم عن بعد، كما تقوم عدد من المؤسسات التعليمية 

، كما يعمـل فـي   م٢٠٠٥منذ العام  عبر االنترنت ICDLلية لقيادة الحاسوب بإجراء امتحانات الرخصة الدو
  . http://www.yca.edu.yeفرع ألكاديمية سيسكو  م٢٠٠٣منذ العام اليمن 
عـام  والتي تقدم بها البنـك الـدولي فـي     تطوير التعليملمبادرة المسار السريع ُأدرجت اليمن ضمن  
  .من مدارس الجمهورية )%٦٠(خدمة االنترنت في  وتم إدخال ،٣٧م٢٠٠٤

اسـتخدام نظـم وتطبيقـات  إدارة    بينما يتم . ال يتم تطبيق مفهوم الجامعات االفتراضية حالياً في اليمن
عـدد مـن الكليـات المتخصصـة      حوتتـي . في العديد من الجامعات المعلومات، نظم إدارة معلومات الطلبة

يا المعلومات واالتصاالت استخدم االنترنت لطالبها لتصفح االنترنت والوصـول إلـى المصـادر    بتكنولوج
المعلومات المتعلقة بالمقررات الدراسية ونتائج الطـالب مـن    بإتاحةوتقوم بعض الجامعات   .مجاناً التعليمية

تخصصية لطالبهـا علـى   منتديات علمية  إلقامة إمكانيةخالل موقع لها على الويب، وتتيح بعض الجامعات 
  . موقع الويب الخاص بها

  

عـدد مـن الجامعـات اليمنيـة     خدمة التعليم عن بعد فـي  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  أقرت
؛ ٣٩؛ جامعة العلـوم والتكنولوجيـا  ٣٨التعليم عن بعد جامعة عدنومن الجامعات التي تقدم ). حكومية، خاصة(

  .من الجامعات، وعدد آخر ٤٠جامعة العلوم الحديثة
باستخدام اإلنترنت والحصول على شهادات عن بعد،  برامج التعلمبشكل محدود يتم التحاق اليمنيين في 

      . باستخدام التعلم عن بعد
  التعليم االلكتروني في اليمنبعض مؤشرات ) ١١(جدول رقم 

  ١: ٥٣  نسبة الطالب للحواسيب

  % ٦٠  نسبة المدارس التي لديها نفاذ لإلنترنت
  

  الصحة اإللكترونية:  دال 

                                                            
  .٤٧٩، مرجع سابق، ص)م٢٠١٠-٢٠٠٦(خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية   ٣٧

  univ.net-http://www.aden موقع ويب جامعة عدن،    ٣٨
 http://www.ust.edu موقع ويب جامعة العلوم والتكنولوجيا،    ٣٩
     edu.com-http://www.ums         موقع ويب جامعة العلوم الحديثة،  ٤٠
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 وزارة فـي  المعديـة  األمـراض  انتشار ومراقبة لرصد المستخدمة االلكترونية التطبيقات بعض توجد
ويجـري   الجمهوريـة  محافظـات  في منتشرة نقاط عبر الرصد بيانات تتلقى والتي والسكان العامة الصحة

ويب الخاصة بالمؤسسات الصحية باإلضافة إلـى  ورغم توفر عدد من مواقع ال. حاسوبأجهزة الإدخالها إلى 
موقع وزارة الصحة العامة والسكان إال أن ذلك يترافق مع ندرة المعلومات الطبية المنشورة محلياً، بينمـا ال  

ـ    الطبيـة استخدام التطبيقات  وألتطبيب عن بعد تُتاح خدمات الكترونية ل  ىاإللكترونيـة  كتشـخيص المرض
بعض مصادر المعلومات مثل قاعـدة   إلىوفي الوقت الراهن يوجد نفاذ محدود   .عدالطبية عن ب واالستشارة

رعايـة   وإدارة ،تستخدم بعض المستشفيات أنظمة معلومات لحفظ السـجالت . بيانات منظمة الصحة العالمية
  .الصيدليات إدارة أنظمة إلى باإلضافةالمرضى 

  

 العمالة اإللكترونية:  هاء 
  

المفاضلة بـين المتنافسـين    اتالمدنية والتأمينات أنظمة محوسبة في إجراء عمليتستخدم وزارة الخدمة 
وتقوم من خالل موقعها علـى   . لشغل الوظائف الحكومية باإلضافة إلى أنظمة ُأخرى إلدارة الموارد البشرية

االستعالم بواسـطة  (االطالع على نتائج المفاضلة  بتقديم خدمة) http://www.mocsi.gov.ye(االنترنت 
. كوسيلة للبحـث عـن عمـل    األخيرة اآلونةوتستخدم تكنولوجيا المعلومات بشكل الفت في ). كود التسجيل

عدد من الشركات الخاصة وتقوم . المتخصصةواقع االلكترونية ممن الوتنشط في هذا الجانب الترويجي عدد 
   .بينما ال يتاح في الوقت الراهن العمل عن بعد.  رة لديها من خالل هذه المواقعباإلعالن عن الوظائف الشاغ

  

 المحلي والمحتوى واللغوي الثقافي التنوع:  ثامناً  
   

 واالتصاالت لدعم التنوع الثقافي واللغوي المعلومات استخدام تكنولوجيا: ألف 
  

تاحة المعلومات التاريخية والثقافيـة اليمنيـة،   نشر وإفي مجال لتقنية المعلوماتية استخدام محدود ل يوجد
، ولكن رغـم  هاأعداد في ملحوظاً تزايدا األخيرةفي السنوات  تشهدخصوصاً من خالل مواقع الويب والتي 

من إجمالي مـا  %) ١٢(وثقافية وبنسبة ال تتجاوز أكثر من  ةذلك فان جزء بسيط منها يقدم معلومات تاريخي
%) ٨٠(وبنسبة تصل إلـى  اإللكتروني بينما يجري اعتماد اللغة العربية في النشر ينشر في مختلف المواقع، 

  ). االنجليزية ثم الفرنسية(وتخصص النسبة المتبقية للنشر بلغات أخرى 
 األنشـطة تنشط العديد من الشبكات االجتماعية المحلية من خالل مواقع االنترنت، وتتـاح مثـل هـذه    

  . تمعالمج أفرادالعديد من  اتلمشارك
العاصمة  يالوطني ف بالمتحف المعلومات ووحدة اإللكتروني الدليل خدمةتم تدشين م ٢٠٠٨في ديسمبر 

، المختلفة المتحف قاعات على موزعة إلكترونيةصنعاء والذي يعرض مقتنيات المتحف عبر شاشات عرض 
 والمقتنيـات  األثرية بالقطع خاصة بيانات قاعدة تشمل متكاملة تقنية كوحدة بالمتحف المعلومات وحدةوتعمل 
كمـا يقـوم المركـز الـوطني     . الشـعبي  الموروث وثائقيات من كبير وجزء المتحف أدبيات وكل األخرى

 اللمعلومات بتبني مبادرة تجميع الدراسات واألبحاث اليمنية وأتمتتها وحفظها في قواعد بيانات تتيح استرجاعه
  .لمختلف فئات المستفيدين

  
  حتوى الرقمي المحلي والوطنيتطوير الم:  باء 

 

في تحسين فرص تطـوير المحتـوى   سسات اليمنية نحو أتمتة أعمالها التوجهات األخيرة للمؤساهمت 
ظهور محتويات جديدة علـى مواقـع الويـب الخاصـة      إلىذلك  أدىوقد الرقمي على صعيد المؤسسات، 

  . بالمؤسسات
وتوسيع المحتوى المعلوماتي في الـيمن   ايا تطويريعنى المركز الوطني للمعلومات بدرجة أساسية بقض 

ووضعه في متناول المستفيدين منه من صناع قرار ومستثمرين ومهتمين وباحثين وإتاحـة هـذا المحتـوى    
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البيانـات  يقوم المركـز بتلقـي    . المواطنينولعامة  لمختلف المؤسسات العامة والخاصة وأصحاب االهتمام
القيام بمهمة دراسـة وتحليـل وإنتـاج    ثم لمختلفة من مختلف مؤسسات الدولة والتقارير ااألولية المعلومات 

المعلومات إلى جانب القيام بمهمة تحويل المعلومات الواردة إليه بأشكال ووسائط مختلفة إلى الشكل الرقمـي  
 وإعادة تنظيمها وحفظها في إطار نظم مؤتمتة ومتخصصة ومن ثم إتاحتها لجمهور المستفيدين سـواء عبـر  

يتوفر لدى المركز في الوقت الراهن مجموعـة  . مواقع الويب أو من خالل باقي خدمات التزويد المقدمة منه
من قواعد البيانات في مجاالت مختلفة يتاح جزء منها من خالل موقع المركز على الويب مثل قاعدة بيانـات  

إلى جانب ذلك يتوفر لدى المركـز  . يمنيةال والقوانينالجامعية وقاعدة بيانات التشريعات  واألبحاثالدراسات 
وكذلك مكتبة الكترونية داخليـة   يتاح غالبيتها عبر موقع المركز على االنترنت، محتوى واسع من المعلومات

يقـوم المركـز باتاحـة هـذه المكتبـة       كتاب الكتروني في مختلف المجاالت) ١٢٠٠٠( ما يزيد عنتحوي 
  .داخل اليمن في الوقت الراهن للمستفيدين المتصلين بشبكة المركز من

  

 الحكوميـة  واألجهزةالعديد من المؤسسات هذا التوجه لتطوير المحتوى الرقمي كان من بين اهتمامات 
فـي االنتقـال السـتخدام    ) على األقل(السلطات المحلية في المحافظات، ويبرز نجاح محافظة حضرموت و

في تسيير العديد من أعمالها واطالع المواطنين على أنشطة  )http://www.hadhramaut.info(تطبيقات الويب 
  .المجلس المحلي في المحافظة من خالل المحتوى المنشور على الويب

 عموم ويشمل المحلية السلطة معلومات لنظام الشبكي الربط مشروعتنفيذ لوزارة اإلدارة المحلية  تسعى
 المحليـة  والمـوارد  التنموية مشاريعمحوسبة لل وبرامج أنظمة على المشروع لالجمهورية، ويشتم محافظات
 المحلية المجالس وشؤون اإلدارية الوحدات أنشطة معلومات ونظام والديموغرافي الجغرافي المعلومات ونظام

  .  وغيرها والموازنة الخطط ونظم الوظيفية القوى وبيانات واالنتخابات
  

  والتطوير في معالجة اللغة العربية واالتصاالت وبرامج البحث المعلومات أدوات وبرمجيات تكنولوجيا:  جيم 
مدينة تكنولوجيا م بافتتاح المرحلة األولى من ٢٠٠٢قامت وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات في العام 

دعم ت والذي تم إنشائه بهدف وتطوير البرمجيا صناعة ن ضمن مكوناتها مركزوم االتصاالت والمعلومات
و  م٢٠٠٩ األعواموعملت الوزارة في يتطلبه من احتياجات تطوير التقنية المعلوماتية، السوق اليمنية بما 

 . عدن مدينة في مماثلة مدينة إنشاءللمدينة في العاصمة صنعاء والبدء في  جديدة مكونات إقامةم على ٢٠١٠
 العناصر تشجيعيهدف إلى ) أف دي تي( التكنولوجيا تنمية صندوق لتأسيس وزارة االتصاالتوتسعى 
 مردود ذو منتج إلى الخالقة أفكارها بتحويل ومساعدتها والمبدعة المتخصصة الكفاءات ذات المؤهلة
  .الجوال الهاتف مشغلي قبل من دعمه يتم أن على اقتصادي

  

شركات  مع من خالل التعاقد تالبرمجيااليمنية برامج التطبيقات، كما تقتني  ساتالموئتستخدم غالبية 
البرمجيات المحلية والخارجية، وفي بعض الحاالت تقوم من خالل المختصين العاملين لديها في مجال  إنتاج

  .تكنولوجيا المعلومات على تطوير بعض البرمجيات
  

بإنشاء المجلس األعلى للبحث العلمي، كما تضمن قانون م ٢٠٠٢لعام ) ٢(صدر القرار الجمهوري رقم
. دعما لتطوير المعرفة بإجراء البحوث العلمية في مختلف مجاالت المعرفة ١٩٩٥لسنة ) ١٨(الجامعات رقم

مؤسسة لتقنية المعلومات بهدف ربط  إنشاءمركز تقنية المعلومات ضمن برنامج  إنشاءتم  اإلطاروفي نفس 
أولويات البحث العلمي، السياسات الوطنية ( الئحتي إعدادشبكة معلومات موحدة، كما تم الجامعات اليمنية ب

  ).للبحث العلمي
  

  أسماء النطاقات العربية: دال 
  

على اسم نطاق علوي ، وهناك توجه للحصول عربية نطاقات أسماءاستخدام ال يتم في الوقت الراهن 
  .للدولة باللغة العربية
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 عالماإل وسائل:  تاسعاً 
 

  تنوع واستقاللية وتعدد اإلعالم:  ألف 
  

تنوع مصادر من خالل ما تحققه من ، طوير المجتمعفي تعزيز وت اليمنية اإلعالمتساهم وسائل 
  .المعلومات

ملكية هذه الوسائل  تتوزعكما . مرئيةال؛ سموعةمال؛ مقروءةاليمنية فمنها السائل اإلعالم في تنوع هنالك 
  . حكومية وملكية خاصة ملكيةبين  اإلعالمية

  

 قناة سبأ، قناة ،)يمانية(عدن  قناة الفضائية، اليمن قناة( هيات قنوات فضائي) ٤(تمتلك الحكومة  
  .)قناة السعيدة، قناة سهيل، قناة العقيق(فضائيات هي ) ٣(في حين يمتلك القطاع الخاص  ،)اإليمان

   . محلية ةإذاع) ١١( باالضافة إلى رئيسيتان، إذاعتانوللحكومة 
 ومجلة صحيفة )٣٤( اليمنية، حيث تشير االحصاءات الى وجود والمجالت الصحف وتتنوع ملكية

 أو مستقلة، أهلية ومجلة صحيفة) ٤٦(، ومظمات جماهيرية حزبية ومجلة صحيفة) ٤٣(، حكومية رسمية
   .المجتمع المدني لمنظمات تابعة ومجلة صحيفة) ٢٨( باالضافة الى

  

لصحف الرسمية والحزبية بالنشر من خالل مواقع ويب مخصصة لها على المضيف اغالبية تقوم 
ُأنشأت مواقع وبوابات إخبارية وإعالمية متخصصة تشرف عليها بعض المؤسسات كما . المحلي أو الخارجي

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

 والمطبوعات الصحافة نأبش م١٩٩٠ لسنة) ٢٥( رقم القانونالراهن يتم العمل بموجب  في الوقت
 واإلعالم التعبير حرية قانونال نظم، ويم١٩٩٣ لسنة) ٤٩(رقم الجمهوري بالقرار الصادرة التنفيذية والئحته
 حق ومةالمعل على الحصول حق اعتباره القانون هذا تضمنه ما ابرز ومن المعلومة على الحصول وحق
  .للمواطنين أو للصحيفة أو للصحفيين سواء القانون يكفله أساسي
 لصحفيينمنح امجلس الوزراء الئحة خاصة ت ، كما اقرلمؤسسات اإلعالميةة تطوير احكومالعم تد

الصحافة قانون  مشروع(ي قانونين جديدين هما أقرت الحكومة مشروعومؤخراً  .إضافيةمزايا  واإلعالميين
من مشاريع وهما  ،)اإللكتروني واإلعالم الخاص والبصري السمعي اإلعالم تنظيم قانون مشروعو، واإلعالم
 .)البرلمان(المنظورة حالياً أمام مجلس النواب  القوانين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  في اليمن اإلعالموسائل ) ١٢(جدول رقم 

  اللغة  العدد  وسيلة اإلعالم
  الملكية

مجتمع  حزبية   أهلية
  مدني

  أجنبية  حكومية

  عربية ١١٤  ١١٨  الصحف
  ٠  ٢٠  ٢٠  ٤٠  ٣٨  انجليزية  ٤

  عربية  ٤٥  الصحف االلكترونية
  ٤ ٦ ٨  ١٢  ١٥  انجليزية

  ٠  ١٤  ٨  ٣  ٨  عربية  ٣٣  المجالت

  عربية  ١  الهيئات اإلخبارية
  ٠  ١  ٠  ٠  ٠  انجليزية

  ٠  ١٣  ٠  ٠  ٠  عربية  ١٣  الراديومحطات 

  ٠  ٤  ٠  ٠  ٣  عربية  ٧  التلفزيونمحطات 
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 اإلعالم ودوره في مجتمع المعلومات:  باء 
  

في الوقت الراهن حيزاُ محدوداً نسبياً لقضايا تكنولوجيا المعلومات والتوعية  المكتوبخصص اإلعالم ي
ة الصحف والمجالت موضوعات تتعلق بتكنولوجيـا المعلومـات   يتنشر غالبحيث . بمجتمع المعلومات اليمني

أو عـدة  تقوم بعض الصحف والمجالت بتخصيص صـفحة كاملـة   و، )عدد بمعدل موضوع واحد في كل(
، في حين تصدر مجلة شـهرية  )أسبوعيةبصورة دورية ( موضوعات التكنولوجيا المعلوماتيةصفحات لنشر 

واألمر أفضل نسبياً بالنسبة للصـحافة  . واحدة متخصصة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بصورة شهرية
  . االلكترونية

  

فقط من مجمـوع  %) ١٠(ما يقارب ) واإلذاعة نالتلفزيو(المرئي والمسموع  اإلعالموسائل  خصصوت
  .الثقافيةلعلمية والتعليمية والمعلومات ساعات اإلرسال للبرامج ا

  

  تقارب تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واإلعالم: جيم 
  

 الفـت بشـكل  والمعلومات واالتصـاالت  لتكنولوجيا  اإلعالميةالوسائل مختلف تزايد استخدم في اليمن 
،  أوسـع لتحقيـق حضـور    اعتمادها على تكنولوجيا المعلومات واالتصـاالت وزاد  ،األخيرةخالل السنوات 

تقوم هي أيضاً من خـالل مواقـع ويـب     واإلذاعيةفغالبية الصحف لها مواقع ويب وكذا القنوات التلفزيونية 
  .   خاصة بها بالبث المباشر على االنترنت

   
 واإلقليمي الدولي التعاون : عاشراً 

 
 تمويل شبكات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخدماتها:  ألف 

  

 المعلومـات  تكنولوجيـا مشـروعات   تمويـل  مجـال  فـي  اليمن مع واإلقليمي الدولي التعاونال يزال 
ـ  الصـدد  هذا في إليه اإلشارة يمكن وما، الراهن الوقت في محدوداً واالتصاالت  الـدليل "  خدمـة  روعمش
 تجهيـزه  من االنتهاء تم والذي اليابانية الحكومة من المقدم الوطني بالمتحف"  المعلومات ووحدة اإللكتروني
 أمانـة  مـن  مدرسـة  )٢٠(في االنترنت عبر ثانوي ألول والرياضيات العلوم مادتي تعليم مشروعو مؤخراً،
     .الخاص والقطاع انحينالم من بتمويل وحضرموت وتعز عدن ومحافظات العاصمة
  

وفيما يتعلق ببيئة االستثمار فعلى الرغم من التسهيالت الحكومية المقدمة إال أن االستثمارات مـا زالـت   
دون الحد المأمول كون البيئة االستثمارية مازالت تواجه بعض الصعوبات لتكون بيئة مستقرة وآمنة جاذبـة  

  .لتي تعد من أفضل التشريعات في الوطن العربيرغم التشريعات المتوافرة وا لالستثمارات
  

 مشروعات تنمية البنية األساسية: باء 
  

  مشروعات تطوير البنية األساسية الجاري تنفيذها أو المقترحة للتنفيذبعض ) ١٣(جدول رقم 

 مالحظات فترة التنفيذ الجهة المنفذة  اسم المشروع
مشروع نظام معلومات وقاعدة 

لوطنية لمجتمع بيانات المؤشرات ا
 المعلومات

 المركز الوطني للمعلومات
  

ابتداء من 
مطلع العام 
 م٢٠١١

يجري حالياً البحث عن 
 مصدر تمويل

 المركز الوطني للمعلومات  مشروع مراكز خدمات المجتمع
 

تحت التنفيذ 
منذ العام 
م٢٠٠٦  

بتمويل محلي  التنفيذيجري 
  محدود حتى اآلن

 المركز الوطني للمعلومات  لكترونيةمشروع المكتبة اليمنية اال
 

تحت التنفيذ 
منذ العام 
 م٢٠٠٦

بتمويل محلي  التنفيذيجري 
  محدود حتى اآلن

 المركز الوطني للمعلومات  مشروع الشبكة الوطنية للمعلومات
 

تحت التنفيذ 
منذ العام 
 م٢٠٠١

بتمويل محلي  التنفيذيجري 
  محدود حتى اآلن
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ة االتصاالت وتقنية وزار  الرقمية الخارطة مشروع
  المعلومات

تحت التنفيذ 
منذ العام 
 م٢٠٠١

 بتمويل محلي  التنفيذيجري 

  المكانية البيانات حاوية بناء مشروع
وزارة االتصاالت وتقنية 

 المعلومات

تحت التنفيذ 
منذ العام 
 م٢٠٠٦

 بتمويل محلي  التنفيذيجري 

 التراسل شبكة تطوير مشروع
 التكاب مسارات شبكة استكمال(

منذ العام ) البصرية األلياف
  .م، بتمويل محلي٢٠٠٦

  

وزارة االتصاالت وتقنية 
 المعلومات

تحت التنفيذ 
منذ العام 
 م٢٠٠٦

 بتمويل محلي  التنفيذيجري 

 تقنية لمركز الشبكي الربط مشروع
 التعليم وزارةالتابعة ل المعلومات
 والبحث العلمي العالي

  

 وزارة التعليم العالي
يذ تحت التنف

منذ العام 
 م٢٠٠٥

 بتمويل محلي التنفيذيجري 
  وخارجي

لتشجيع هذه المبـادرات والمشـاريع ودعمهـا    ضرورية الحاجة  تبدولفة الذكر اوفي جميع المشاريع الس
المخصصات المالية المرصودة  ةلشحللتسريع من وتيرة التنفيذ كون أغلبها يحقق معدالت انجاز بطيئة نظراً 

عليه المؤسسات اليمنية من خالل جهودها ومساعيها لتفعيل التعاون مع األطراف الدوليـة  وهو ما تعول  .لها
  .وبحث فرص الحصول على التمويل الالزم لتنفيذ هذه المشروعاتالمانحة و

  

 متابعة القمة العالمية لمجتمع المعلومات: جيم 
 

  

وضع خطط وبرامج عمل ب، المقرةوفقاً للسياسات العامة  المؤسسات واألجهزة الحكومية المختصة تقوم
  .  ومن ثم القيام بالتنفيذ لهذه الخطط والبرامج سنوية

  

وذلـك  ، فـي الـيمن   مجتمع المعلومات دقيقة حولم معلومات إحصائية يتقديصعب في الوقت الراهن 
لعـدم   ونظراً. تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مؤشرات قياس أداءكافة البيانات الخاصة ب بسبب عدم توفر

ولذلك .  بتجميع البيانات والمعلومات حول مؤشرات مجتمع المعلومات في اليمنتولى جهة بعينها مهمة القيام 
 ٢٠١٠ للـيمن  ضمن مشروعات خطة التنمية الرابعة(مبادرة ن المركز الوطني للمعلومات قد بدأ في تبني إف
، طنية حول مؤشرات مجتمع المعلومـات نظام معلومات وقاعدة بيانات ومشروع بناء تتمثل في ) م٢٠١٥ –

تساعد في رصد البيانات والمعلومات الخاصة بمؤشرات مجتمع المعلومات، وبما يمكن من قيـاس مسـتوى   
 .التقدم نحو مجتمع المعلومات

حول أفضل الممارسات وقصص النجـاح بهـدف   ويب متخصصة مواقع ال تتوافر في الوقت الراهن 
 .وسهلة الوصولتبادل الخبرات بطريقة موجزة 

  

  المشاركة في أنشطة حوكمة اإلنترنت: دال 
  

 بما في ذلك المشاركة في منتدى حوكمة اإلنترنت العالمي،وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات تشارك 
 .في صياغة السياسات واالستشارات العامة التي تقوم بها األيكان

  

 التبناء قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصا: ادي عشر ح
 

 شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت:  ألف 
 

أربع شركات تقـدم خـدمات   (من خالل  ات االتصاالتفي تقديم خدمفي اليمن  القطاع الخاص يشارك
 كما يقوم القطاع الخاص بتشغيل مراكز خدمات االتصاالت ومقاهي االنترنـت ). اتصاالت الهاتف المحمول
تأهيـل  التـدريب و التشجيع القطاع الخاص إلنشاء مراكـز   كومة علىوتعمل الح .على مستوى الجمهورية

  .التكنولوجيا المعلوماتيةمجال المتخصصة في 
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م ٢٠١٠، وسـجل العـام   البرمجيـات  صناعة تطوير على والمشجعة المنظمة القانونية األطر ال توجد
  . نشاط محدود للشركات العاملة في صناعة البرمجيات في اليمن

  

لمكونـات الماديـة   نشاط شركات القطاع الخاص العاملـة فـي مجـال ا   ما زال راهن وفي الوقت ال
)Hardware ( مكونات ماديـة  صناعة بمحلية تقوم  شركاتالمستوردة وال توجد  المنتجاتعلى بيع يقتصر

  .أو ملحقاتها للحواسيب
  

 

  التسهيالت الحكومية:  باء 
 

 والتشـريعية  التحتيـة  البنيـة  توفير تضمن التي تواإلجراءا السياسات لتطوير اليمنية الحكومة تسعى
 وتحفيـز  الخـاص،  القطـاع  دور تعزيز ،أهمها من والتي المعلومات وتقنية االتصاالتمجال  في المتطورة

ال إال أنه . وتقدم الحكومة قروض مالية من خالل صناديق تشجيع الصناعات الصغيرة. الخاصة االستثمارات
المختلفـة لتبنـي الحلـول     بأنواعهـا نحو دعم المؤسسـات  ضوابط تنفيذية توجد أي إجراءات مرسومة أو 

 من القطاعـات وبموجـب  مشاريع استثمارية في أي  إقامةوتوجد تسهيالت للراغبين في . لديها تكنولوجيةال
  .قانون االستثمار

  

 مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في االقتصاد الوطني:  جيم 
  

بحيث يمكن القول أن لهـا مسـاهمة    المعلومات تكنولوجيال إلى اآلن صناعة حقيقية توفريفي اليمن ال 
كما ال تتوافر معلومات دقيقة عن حجم اإلنفاق في مجال المعلوماتية والتي قدرت . فعلية في االقتصاد الوطني

اإلنفاق فـي   مليون دوالر، وتتركز اغلب مجاالت )٦٣.١٤( م بـ ٢٠٠١حسب بيانات مسح الواقع الراهن 
وقد بلغ إجمالي ما تم إنفاقـه علـى المشـاريع والبـرامج     . تجهيز الحواسيب والشبكات والنظم والبرمجيات

مليار ريال بما يعـادل  ) ١٩.٢٧٨(م ٢٠٠٧التنموية لقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات والبريد خالل العام 
مليـار  ) ١٤.٩٢٧(تم رفد خزينة الدولة بمبلـغ  وفيما يتعلق بإيرادات القطاع فقد . مليون دوالر )٩٦.٢٩٠(

وال توجد سجالت  ،م٢٠٠٧تمثل إيرادات المؤسسات الرسمية للعام  دوالر مليون )٧٤.٣٦٥( يعادل بما ريال
) ٢٩(المعلومات نحـو   اويستوعب قطاع تكنولوجي. إحصائيات توضح إيرادات بقية القطاع العامل في اليمن

  .ن أجمالي العاملين في اليمنألف عامل يمثلون نسبة بسيطة م
  

 المشاريع في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/البحث والتطوير والمبادرات:  دال 
  

 لتأسـيس  دراسةوزارة االتصاالت  تعدالمعلومات واالتصاالت  افي مجال البحث والتطوير لتكنولوجي
 والمبدعة المتخصصة الكفاءات ذات لمؤهلةا العناصر بتشجيع يقوم) أف دي تي(  التكنولوجيا تنمية صندوق

  .اقتصادي مردود ذو منتج إلى الخالقة أفكارها بتحويل ومساعدتها
عدة منهـا   مجاالت في االستثمارية الشركات من كثيررغم تحسن البيئة االستثمارية في اليمن ودخول 

دون مـا زال   واالتصـاالت  وماتالمعل تكنولوجيا قطاعأن االستثمار الخارجي في  إال والسياحة، المقاوالت
  .المأمولالمستوى 

 وتطوير توسعة مشاريعفي مجال  المؤسسة العامة لالتصاالت اتقوم بهات األخرى التي الستثماراومن 
بهدف  األخرىتطوير منافذ الربط مع الدول الضوئية و األلياف كابالت مسارات شبكة وتوسعة التراسل شبكة

  . وتأمين نقل حركة االتصاالت الهاتفية والمعلوماتية في الجمهورية سعوأو أكثر تراسليهتوفير سعات 
  

  وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وأدواتمعدات  البحث والتطوير في) ١٤(جدول رقم 

  مستوى التوفر  المجـــــــــال
  ال  وجود فعاليات للبحوث في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  محدود  ة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتوجود تجمعات صناعي



 -٢٥ -  

  

  محدود  وجود حاضنات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية: ثاني عشر 
 

 التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف األلفية:  ألف 
  

عدات التأهيلية لصندوق األلفية، كما أن خطط التنميـة  مع سبع دول فقط لالنضمام للمسااليمن اختيرت 
ـ   أصبحت مرتبطة بشكل و) في اليمن(اإلستراتيجية الوطنية  األلفيـة  ة ثيق بمراقبة وتحقيـق أهـداف التنمي

  .في اليمن أهداف األلفيةمستوى التقدم المحرز نحو تحقيق لجدول التالي ويبين ا. ٤١م٢٠١٥
  

  ٤٢في اليمن أهداف األلفيةتحقيق  التقدم المحرز نحو) ١٥(جدول رقم 

قيمة   المؤشر  هدف األلفية
  الفترة الزمنية  المؤشر

  الهدف األول
القضاء على الفقر 
  المدقع والجوع

  م٢٠٠٥  % ١٧.٤  نسبة السكان الذين دخلهم أقل من دوالر واحد في اليوم

  م٢٠٠٦  % ٣٤.٧  نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني

  م٢٠٠٥  % ١٢.٤٦  كان الذين يعيشون تحت مستوى خط فقر الغذاءنسبة الس

  م٢٠٠٥  % ٨.٩٣  نسبة فجوة الفقر

  م٢٠٠٥  % ٣.٣٢  نسبة شدة الفقر

  الهدف الثاني
تحقيق التعليم 

  للجميع األساسي

  م٢٠٠٨  % ٦٩.٨  معدل االلتحاق اإلجمالي في التعليم األساسي للجنسين

  م٢٠٠٧  % ٧٤.٨٧  م األساسي للذكورمعدل االلتحاق اإلجمالي في التعلي

  م٢٠٠٧  % ٥٧.٤٢  معدل االلتحاق اإلجمالي في التعليم األساسي لإلناث

  الهدف الثالث
تعزيز المساواة 
حسب النوع 

وتعزيز   االجتماعي
دور المرأة في 

  السلطة

 م٢٠٠٨  % ٧٤.٨  نسبة اإلناث إلى الذكور في التعليم األساسي
 م٢٠٠٧  % ٥٠.٤  التعليم الثانوي نسبة اإلناث إلى الذكور في

 م٢٠٠٧  % ٣٩.٧  نسبة اإلناث إلى الذكور في التعليم العالي

  م٢٠٠٨  % ٠.٣٣  )البرلمان( النساء في مجلس النوابالتي تشغلها مقاعد النسبة 

  الهدف الرابع
تخفيض معدالت 
  وفيات األطفال

 م٢٠٠٦  % ٧٨.٢  الخامسة من بين كل ألف مولود حيدون سن  األطفالمعدل وفيات 
من بين كل ألف مولود  )قبل بلوغ سنة من العمر(لرضع ا األطفالمعدل وفيات 

 م٢٠٠٦  % ٦٩.٠٠  حي

 م٢٠٠٦  % ٥٩.٢  المحصنين ضد الحصبةنسبة األطفال البالغين من العمر سنة واحدة 
  الهدف الخامس
تحسين صحة 

  األمومة

  م٢٠٠٩  ٣٦٥  كل مائة ألف مولود حيحاالت النساء الالتي يواجهن الوفاة عند الوالدة ل

  م٢٠٠٦  % ٣٦.٠٠  كادر طبي مؤهلنسبة الوالدات التي تجري تحت إشراف 

  الهدف السادس
مقاومة مرض 

اإليدز، والمالريا 
  وأمراض أخرى

 م٢٠٠٧  %)٨٧(  نسبة التحصين ضد األمراض الستة
  م٢٠٠٩  ٦٠٠  من السكان ألفلكل مائة  اإلصابة بالمالريا معدالت

  م٢٠٠٩  ٣١٨  د األشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة اإليدز من المجتمععد

  م٢٠٠٨  ٣٤.٠٠  السل لكل مائة ألف من السكانالسنوية بمرض  اإلصابةمعدل 

  الهدف السابع
بيئية  استدامةضمان 

  سليمة

  م٢٠٠٦  % ٧٤.٠٠  شربلل صالحةمياه  نسبة سكان الحضر الذين يمكنهم بصورة مستدامة الحصول على

مياه صالحة  نسبة سكان الريف الذين يمكنهم بصورة مستدامة الحصول على
  م٢٠٠٦  % ٥٢.٠٠  للشرب

  م٢٠٠٦  % ٩٢.٠٠  لذين تتصل مساكنهم بشبكات صرف صحينسبة السكان في التجمعات الحضرية ا

                                                            
 .م٢٠٠٩م، الجهاز المرآزي لإلحصاء، صنعاء، سبتمبر ٢٠٠٨مؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية في الجمهورية اليمنية   ٤١
ة    ٤٢ وزارة التخطيط & م، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ٢٠١٠و تقرير اليمن حول األهداف اإلنمائية لأللفية   .المرجع السابق  م، ٢٠٠٨مؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية في الجمهورية اليمني

  .م٢٠١٠ة لأللفية، األمم المتحدة و جامعة الدول العربية، نيويورك، أغسطس والتقرير العربي الثالث حول األهداف التنموي.  م٢٠١٠والتعاون الدولي، صنعاء 
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  الهدف الثامن
تطوير شراكة عالمية 

  للتنمية

  م٢٠٠٩  ٤.٤٣  م٢٠٠٩عدد خطوط الهاتف الثابت لكل مائة من السكان 

  م٢٠٠٩  ٣٦.٩٦  م٢٠٠٩عدد خطوط الهاتف النقال لكل مائة من السكان 

  م٢٠٠٨  ٢.٧  م٢٠٠٨عدد أجهزة الحاسوب المستخدمة لكل مائة فرد من السكان 

  م٢٠٠٩  ٢.٠١  م٢٠٠٩عدد مشتركي االنترنت لكل مائة فرد من السكان 

  م٢٠٠٩  ١٠.٠٥  م٢٠٠٩عدد مستخدمي االنترنت لكل مائة فرد من السكان 
  

 واالتصاالت لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية المعلومات استخدام تكنولوجيا:  باء 
قامت الحكومة اليمنية بالتنسيق مع منظمة الغذاء العالمي بتنفيذ مسح لنظام الخرائط والمعلومات لغياب 

، عـدد مـن   )م٢٠١٠-م٢٠٠٦(لثـة  وأقرت الخطة الخمسية الثا  ٤٣.م٢٠٠٣األمن الغذائي في اليمن في عام 
تكنولوجيـا  ، من ذلك تسليط الضوء على أهداف األلفيةالمعلومات واالتصاالت لتحقيق  مشروعات تكنولوجيا

ألغراض التنمية البشرية وتعزيز استخدامها في التنمية الريفية والتخفيف من الفقـر   المعلومات واالتصاالت
  .وفي التعليم والصحة

  
  

  :المراجع والمصادر

 . م٢٠١٠، سبتمبر ، الجمهورية اليمنيةالوزراء مجلسالعامة ل األمانة، ٢٠٠٩الحكومي لعام  األداءتقرير  .١
 .م٢٠٠٩، الجمهورية اليمنية، يوليو الوزراء مجلسالعامة ل األمانة، ٢٠٠٨الحكومي لعام  األداءتقرير  .٢
  .م٢٠٠٨الوزراء، الجمهورية اليمنية، يوليو  العامة لمجلس األمانةم، ٢٠٠٧التقرير التنفيذي السنوي للحكومة لعام  .٣
، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الجمهورية اليمنية، أغسـطس  )م٢٠١٠-٢٠٠٦(خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر  .٤

 .م٢٠٠٦
 .م٢٠١٠يونيو دولي، الجمهورية اليمنية، التخطيط والتعاون الوزارة م، الجهاز المركزي لإلحصاء، ٢٠٠٩كتاب اإلحصاء السنوي  .٥
  .م٢٠١١يناير  ١٧وثائق االجتماع التشاوري الموسع حول السياسة الوطنية للمعلومات، المرآز الوطني للمعلومات، صنعاء، السياسة الوطنية للمعلومات،  .٦
 .م٢٠١١يناير  ، صنعاء،٢٠١٠المركز الوطني للمعلومات، التقرير السنوي حول مستوى تنفيذ خطة عمل المركز للعام  .٧
ديسمبر  ١٩العامة لمجلس الوزراء ووزارة االتصاالت وتقنية المعلومات، صنعاء،  األمانةكترونية، لوثائق االجتماع التشاوري الخاص بالحكومة اال .٨

 .م٢٠١٠
 .م٢٠٠٧مارس  صنعاء،، لإلحصاء، الجهاز المركزي )م٢٠١٠ -٢٠٠٦(، لإلحصاء اإلستراتيجيةالخطة  .٩
 .م٢٠١٠وزارة التخطيط والتعاون الدولي، صنعاء،  &اإلنمائي المتحدة  األممم، برنامج ٢٠١٠ لأللفية اإلنمائية األهدافيمن حول تقرير ال .١٠
 .م٢٠٠٩، صنعاء، سبتمبر لإلحصاءم، الجهاز المركزي ٢٠٠٨في الجمهورية اليمنية  لأللفية اإلنمائية األهدافمؤشرات  .١١
 .م٢٠١٠ أغسطسالمتحدة و جامعة الدول العربية، نيويورك،  األمم، لأللفيةالتنموية  فاألهداالتقرير العربي الثالث حول  .١٢
  .م٢٠١٠، يونيو لإلحصاء، المجلس الوطني للسكان والجهاز المركزي )م٢٠٢٥-٢٠٠٥(للفترة لجمهورية اليمنيةل اإلسـقاطات السكانية .١٣
 . ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي)م٢٠١٠ – ٢٠٠٦(ة عملها المستقبلية في الجمهورية اليمنية وخطالوطنية للتعليم العالي  اإلستراتيجية .١٤
 .م٢٠١٠تقرير حول وضع التعليم في اليمن، التحديات والفرص، البنك الدولي والجمهورية اليمنية، يونيو  .١٥
 .م٢٠١٠ لتخطيط التعليم، أغسطس األعلىم، المجلس ٢٠٠٨/٢٠٠٩مؤشرات التعليم في الجمهورية اليمنية للعام  .١٦
  .  م٢٠٠٩لتخطيط التعليم، أغسطس  األعلىم، المجلس ٢٠٠٧/٢٠٠٨مؤشرات التعليم في الجمهورية اليمنية للعام  .١٧
 .م٢٠٠٩مشروع قانون المعلومات في اليمن، المركز الوطني للمعلومات،  .١٨
اجتماعات مجلس الشورى اليمني، المركز الوطني ، ورقة عمل مقدمة إلى "خصوصية الواقع اليمني ومنهجية تحقيق الطموح" الحكومة االلكترونية  .١٩

 .م٢٠٠٥للمعلومات، يونيو 
 .م٢٠١٠سبتمبر  )١١١( م، العدد٢٠١٠أبريل ) ١٠٦( مجلة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، العدد .٢٠
دية واالجتماعية لغرب آسـيا  اللجنة االقتصا م،٢٠٠٩ م،٢٠٠٧، ٢٠٠٥، ٢٠٠٣تقارير المالمح الوطنية لمجتمع المعلومات في الجمهورية اليمنية  .٢١

)ESCWA(األمم المتحدة ،. 
، األمـم المتحـدة، نيويـورك    )ESCWA(، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا المالمح اإلقليمية لمجتمع المعلومات في غربي آسياتقارير  .٢٢

 .م٢٠٠٩، ٢٠٠٧، ٢٠٠٥، ٢٠٠٣
 nic.info-http://www.yemen          المركز الوطني للمعلومات، اليمن، :  موقع ويب .٢٣
 yemen.org-http://www.cso                        ، اليمن،لإلحصاءالجهاز المرآزي : موقع ويب .٢٤
 http://www.yemen.gov.ye                               بوابة الحكومة اليمنية، اليمن،: موقع ويب .٢٥
 yemen.org-http://www.mpic               وزارة التخطيط والتعاون الدولي، اليمن،: موقع ويب .٢٦

                                                            
   .٧٧، مصدر سابق، ص)م٢٠١٠-م٢٠٠٦(خطة التنمية  االقتصادية واالجتماعية     ٤٣
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               http://www.ptc.gov.ye                                   ،   مجموعة االتصاالت اليمنيةموقع ويب،  .٢٧
 http://www.mtit.gov.ye                   موقع ويب، وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات، اليمن،  .٢٨
   http://www.mocsi.gov.ye                            ة المدنية، اليمن،    موقع ويب، وزارة الخدم .٢٩
 http://www.moit.gov.ye موقع ويب، وزارة الصناعة والتجارة، اليمن،                                .٣٠
  http://www.sabanews.net                              ،، اليمنويب، وآالة األنباء اليمنية سبأموقع  .٣١
  yemen.gov.yehttp://www.                     موقع ويب بوابة الحكومة اليمنية،                     .٣٢
  http://www.itu.int                                               االتحاد الدولي لالتصاالت،:  موقع ويب .٣٣
 http://www.escwa.un.org                                              االسكوا، بيروت،:  موقع ويب .٣٤
 http://www.wsis.org                          مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات، :  موقع ويب .٣٥
  http://www.sabafon.com                                                  موقع ويب، شرآة  سبأفون،  .٣٦
  http://www.mtn.com.ye                                           يمن،     موقع ويب، شرآة  أم تي إن .٣٧
 http://www.yemenmobile.com.ye                                  موقع ويب، شرآة  يمن موبايل، .٣٨
 http://www.teleyemen.com.ye                                           موقع ويب، شرآة تيليمن،    .٣٩
 univ.net-http://www.aden                                             موقع ويب جامعة عدن،          .٤٠
 http://www.ust.edu                                      موقع ويب، جامعة العلوم والتكنولوجيا، اليمن، .٤١
 http://www.scepye.org                                   طيط التعليم، لتخ األعلىموقع ويب، المجلس  .٤٢
   edu.com‐http://www.ums                                           جامعة العلوم الحديثة، ،موقع ويب .٤٣
 http://www.moe.gov.ye           وزارة التربية والتعليم،                  ،بموقع وي  .٤٤
  http://www.achrs.org                   موقع ويب، مركز عمان لدراسات حقوق االنسان .٤٥
 


