اإلسكوا
األمم المتحدة – اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

المالمح الوطنية لمجتمع المعلومات
في الجمهورية اليمنية3102 ،

مقدمة
واجه االقتصاد اليمني خالل السنوات القليلة الماضية سلسلة من التدنديات التنموينة هامانا اتجناو المنوا د
النفطية التي يعتمد علياا االقتصاد للنضوب ،شدة الموا د المائينة ،ضنع الخندمات اسساسنية ،وا تفنا معندل
النمو السكاني.
و ُتعد اليم م بي البلدا ذات النمو السكاني الم تفن والنذت تصنل معدالتنه لن ( )%1.3سننويا .بلن
عنندد سننكا الجماو يننة ( )3669586393نس نمة وفقننا لتعننداد العننا  ، 4002فنني دنني وصننلت تقنندي ات عنندد
السنننكا لننن ندنننو ( )4268496,01نسنننمة فننني منتصننن العنننا  . 4034يمثنننل السنننكا الدضننن منننا نسنننبته
( )%45.58م جمالي عدد السكا مقابل ( )%38،,3م السكا في ال ي .
خالل عا  ،4033شاد اليم د اك شعبي متواصل في مختل المدافظات يطالب بتغيين النظنا وبننا
يمن جدينند ديمق اطنني يقنني دولننة النظننا والقننانو ودولنة المعسسننات ويدقن العدالننة فنني تو ين النندخل والثن و
ويدا ب كل هوجه الفساد المالي واإلدا ت .وصادب ذلك تفاق في اسوضا االقتصادية واإلنسانية والمعيشنية
للسكا ؛ نتيجة للتداو الشديد في المشاد السياسني وانفنالت اسمن والتندمي الج ئني للبنينة التدتينة .و اد من
سنو اسوضنا  ،تجميند معظن مشنا ي الب ننام االسنتثما ت فني الموا ننة العامنة للدولنة ،وتعلين كثين من
الماندي للق وض والمساعدات الخا جية.
لقد ساامت اسدوات الجديد لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ووسائل اإلعال في صناعة التغيي الذت
تشادو اليم .
وفي طا مساعي اليم ل االستفاد م مكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومداولة تسخي اا
لنندع خطننط النمننا االقتصننادت وتدقي ن اسانندا اإلنمائيننة؛ تمك ن الننيم م ن تدقي ن مجموعننة م ن الخطننوات
التطوي ية في قطا تكنولوجيا المعلومنات واالتصناالت شنملت مجناالت السياسنات واالسنت اتيجيات والخطنط،
تبني عدد م المباد ات والمشا ي في مجال البنية اسساسية ،تع ي د ية تدف المعلومات ود المنواط فني
النفاذ ل مصاد اا ،بنا القد ات والماا ات البش ية في مجال استخدا تكنولوجيا المعلومات ،تطنوي اسُطن
القانونية والتش يعية والتنظيمية ،استخدا التطبيقات االلكت ونية ،وتطوي المدتوى ال قمي.
ُتقد اسقسا التالية م اذا التق ي ع ضا تدليلينا دنول هبن المالمن العامنة واسساسنية الداعمنة إلقامنة
مجتم المعلومات في الجماو ية اليمنية للفت (.) 4034 – 4006

أولا -دور الحكومات والفرقاء األساسيين في بناء مجتمع المعلومات
ألف -سياسات مجتمع المعلومات الوطنية واإلستراتيجيات اللكترونية
يمك استع اض جاود اليم في مجال سياسات مجتم المعلومات الوطنية واإلست اتيجيات االلكت ونية ،
م خالل:
 صدو القانون رقم ( )02لسنة 3103م بشـأن حق الحصول على المعلومات ،1والذت ياد ل :
(ه -تأمي وتسايل د المواط في الدصول عل المعلومات وتوسي قواعد مما سة الدقو والد يات؛
ب -تع ي مقومات الشفافية وتوسي ف ص المشا كة الواعية والمسئولة.؛ ج -تمكي المجتم م تنمية قد اته
لالستفاد المت ايد م المعلومات) ،يدوت القانو عل  99ماد مو عة عل ستة هبواب تشمل (التسمية
والتعا ي واسادا ؛ د ية الدصول عل المعلومات؛ دماية المعلومات؛ دماية الخصوصية؛ المخالفات؛
هدكا عامة وختامية) .ويعتب القانو م ها السياسات العامة التي ت ق ا ااا م قبل السلطة التش يعية
(مجلس النواب) وتمت المصادقة عليه و صدا و م قبل ئيس الجماو ية في ( ،) 4034/0,/03وبذلك
هصب اليم ثاني دولة ع بية تق سياسة عامة في مجال د الدصول عل المعلومات .يُعد القانو م بي
السياسات العامة التي دظيت بمناقشات واسعة ومشا كة دقيقية وفاعلة لمختل اسط ا (السلطة التش يعية،
السلطة التنفيذية ،منظمات المجتم المدني) .وم ه قانو د الدصول عل المعلومات يُعد خطو متقدمة في
مسا مجتم المعلومات في اليم ال ه تطبي اذا القانو في الواق يظل م اونا بالعديد م العوائ
والتدديات المت تبة عل عد نضوج واكتمال اسط المعسسية المعنية بتنظي نتاج المعلومات وتقدي خدماتاا
في القطاعات المختلفة مما يستوجب اإلس ا في تطوي السياسات والتش يعات الال مة لتايئة البيئة اإلدا ية
والمعسسية في مجال المعلومات وتشغيل خدماتاا في مختل القطاعات لتكو قاد عل االستجابة وال د عل
الطلبات المقدمة لاا.
تضم البرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني 2مجموعة م السياسات في قطا االتصاالت وتقنية

المعلومات باعتبا اذا القطا عنص ا ديويا م عناص البنية التدتية في اليم ويلعب دو ا ماما في نمو
االقتصاد الوطني ،كما ه التطو ات المتسا عة في تقنيات االتصاالت والمعلومات بداجة ماسة ل ه ي افقاا
تطو في التش ي وتكامل واندماج في خدمات االتصاالت وتطوي في شبكات االتصاالت وتقنية المعلومات
بأشكالاا المختلفة والمتعدد الوسائط وفي اذا الجانب ستعمل دكومة الوفا الوطني في مجال االتصاالت
وتقنية المعلومات عل تنفيذ اآلتي:3
 توسي انتشا خدمات الاات الثابت والتوس في يصال الخدمة لمختل المناط ال يفية والنائيةوالددودية  ،واستكمال المشا ي التطوي ية للشبكة الثابتة والتي م هاماا مش و االنتقال ل
شبكات الجيل التالي ( ،)NGNالتي تدع تقدي خدمات النطا الع يض والوسائط المتعدد بما فياا
خدمات الصوت والصو واإلنت نت؛
 توسي انتشا نفاذ خدمات اإلنت نت باستخدا تكنولوجيـا النطا الع يض (سلكيا وال سلكيا) كماونوعا في دض و ي اليم وتقدي س عات عالية؛
 -تطوي شبكة الت اسل الوطنية م خالل االستم ا في توسعة شبكة اسليا

1

لالطال عل نص القانو ؛ صديفة الجماو ية ،العدد ( ،)3882,بتا يخ  4يوليو  ، 4034ص 33؛ المنشو عل ال ابط:
http://www.algomhoriah.net/day/2012/07/02-07-2012/all.pdf
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دكومة الوفا الوطني المشكلة بموجب الق ا الجماو ت ق ( )352لسنة  4033؛ للم يد م التفاصيل يمك العود ل ال ابط التالي:
http://www.yemen-nic.info/government/government
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الب نام العا لدكومة الوفا الوطني؛

http://www.yemen-nic.info/government/government/detail.php?ID=37821

الضوئية وتطوي شبكة

النطا الع يض فائ الس عة ،وتع ي قد ات المعسسة لتقدي خدماتاا لم ي يد م مشغلي
وم ودت خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات ،والبد بمش و اسليا الضوئية ل المنا ل
والايئات الدكومية والقطا الخاص ( )FTTxوبما يقد خيا ات هكث م خدمات النطا الع يض؛.
 بنا وتطوي البنية التدتية لتقنية المعلومات واالتصاالت اليمنية لتايئة البيئة المناسبة لتقدي خدماتالدكومة اإللكت ونية؛
 توسعة وتنوي ال بط الدولي للجماو ية اليمنية م خالل كابالت اسليا الضوئية البد ية وتنفيذتوسعة السعات المتادة لليم في الكابل البد ت (فالج فالكو ) بسعة ( )345وصلة (،)STM1
و ضافة نقاط بط بد ت عب باب المندب واستكمال توسعة المدطات الط فية للكابل البد ت عد -
جيبوتي؛
 صدا ت خيص جديد إلنشا وتشغيل شبكة ااتخدمات الاات النقال؛

نقال – الجيل ال اب – باد

تطوي وتدديث

 -توسعة نقاط ال بط الت اسلي الدولي ب ا م كل م المملكة الع بية السعودية وسلطنة عما .

 دع مباد االنت نت في المدا س وتطوي التعلي باستخدا تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات ،ودعنشا وتشغيل بوابة دوليــــــة لخدمات االتصاالت عب اسقمـــــــا الصناعية ( )VASTالخاصة؛

جاود مدو همية الداسوب؛
 م اجعة مش و قانو االتصاالت وتقنية المعلومات واستكمال ج ا ات ق ا و و صدا و بادعاد ايكلة و ا االتصاالت وتقنية المعلومات  ،بديث تتول الو ا الماا السيادية والمتمثلة
عل سبيل المثال ال الدص في س السياسات و عداد االست اتيجيات والتش يعات لقطا االتصاالت
وتقنية المعلومات ،ووض الخطط والب ام لتشجي االستثما وانتشا الخدمات وضما االستخدا
اسفضل للطي الت ددت وتعظي العائد منه ضم طا ولوائ ال اديو الدولية الخاصة بتو ي
ال ت ددات واإلش ا عل استثما ات الدولة في المجال و عاية مصال الجماو ية لدى الدولة
والمنظمات الدولية واإلقليمية واالتدادات والايئات المعنية بشئو االتصاالت وتقنية المعلومات
وتع ي مكانة الجماو ية في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات وعل المستوى اإلقليمي والدولي؛
 نشا ايئة لتنظي قطا االتصاالت وتقنية المعلومات تتول مسئولية س وتنفيذ سياسات الدولة فيمجاالت االتصاالت وتقنية المعلومات في طا بيئة تنافسية بي كافة المشغلي واعتماد آليات السو
باد تدفي المنافسة وانتشا الخدمات بأسعا مناسبة و دا الطي الت ددت ومن الت اخيص
إلنشا وتشغيل وت ويد الخدمات وتنظي ومعالجة كافة قضايا العمل بي مختل المشغلي وفقا لقواعد
الشفافية وعد التمي وضما جود الخدمات ودماية المنتفعي .
 عاد ايكلة المعسسة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية بديث تكو ش كة تعمل عل هسستجا ية تملك الدولة كامل هسمالاا ،وذلك باد تع ي موا داا المالية وقد اتاا اإلدا ية وعملياتاا
التجا ية وتدسي مستوى هدائاا والمدافظة عل موا داا البش ية وتطوي قد اتاا وتمكي الش كة
(المعسسة) م تأدية مااماا بكفا واقتدا في بيئة تنافسية.
 تضمن البرنامج المرحلي لالستقرار والتنمية (3102 – 3103م) 4والذت تبنته الدكومة اليمنية
وتقدمت به ل جتما معتم الماندي  5 4034عددا م سياسات تطوي قطاعات تكنولوجيا المعلومات
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الب نام الم دلي لالستق ا والتنمية ( ،) 4032 – 4034و ا
للم يد م المعلومات يمك العود ل ال ابط؛

التخطيط والتعاو الدولي ،يوليو  ، 4034ص .45

http://www.ydcar.mpic-yemen.org

واالتصاالت ،تاد ل توفي بنية تدتية متطو وكفع لالتصاالت وتقنية المعلومات تلبي متطلبات التنمية
واالندماج في االقتصاد العالمي ،وم هب تلك السياسات:

-

استكمال و صدا قانو االتصاالت وتقنية المعلومات؛
عاد ايكلة المعسسة العامة لالتصاالت و نشا ايئة تنظيمية للقطا ؛
استكمال المشا ي التطوي ية للشبكة الثابتة وتطوي خدمات الاات النقال؛
توسي انتشا نفاذ خدمات اإلنت نت وتطوي شبكة الت اسل الوطنية؛
توسعة وتنوي ال بط الدولي للجماو ية اليمنية؛
بنا وتدديث داوية البيانات الوطنية والخا طة ال قمية المودد لليم ؛
التطوي الشامل للخدمات الب يدية والمالية وتدديث قانو الب يد.

تعتب وثيقة السياسة الوطنية للمعلومات التي هعتمدت منذ ما س  ، 4033مباد وطنية اامة تتعل

بالسياسة واإلست اتيجية الوطنية للمعلومات تبنااا الم ك الوطني للمعلومات وبمشا كة واسعة م المعسسات
في القطاعي الدكومي والخاص ومنظمات المجتم المدني ،تاد السياسة الوطنية للمعلومات 6ل ( :تدقي
تنمية معلوماتية تمك المجتم اليمني م السي في ط ي التنمية العص ية والتقد ندو مجتم المعلومات؛
قامة منظومة معلوماتية وطنية تكفل نتاج وتوفي المعلومات التي تفي باالدتياجات في كافة مجاالت هنشطة
المجتم وتكو داعمة لصناعة المدتوى ال قمي و دخال التطبيقات االلكت ونية في مختل اسعمال والمعامالت
والخدمات المجتمعية؛ يجاد نظا معسسي متقد في المجال المعلوماتي يكو قاد عل دا التطوي
المعلوماتي بط ومناجيات علمية دديثة؛ تدقي دو فاعل للمعلومات والتكنولوجيا المعلوماتية في دع
اإلصالدات الوطنية وتك يس الدك ال شيد) .وقد ت استكمال وثائ السياسات واالست اتيجيات بالتعاو م
منظمة اإلسكوا.
تبنت و ا االتصاالت وتقنية المعلومات "وثيقة الرؤية اإلستراتيجية لالتصالت وتقنية المعلومات في

7
دعم خطط التنمية في اليمن 3132 – 3110م"  ،والتي هق تاا الدكومة كج م (اإلست اتيجية الوطنية
لدع خطط التنمية المتكاملة في اليم ( ،) 4048-4003وتاد اإلست اتيجية ل المساامة في تدويل اليم
ل دولة منتجة ومستخدمة لتطبيقات تقنيات االتصاالت والمعلوماتية .كما تاد اإلست اتيجية ل توفي
وتسايل خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات ،وتدسي جود اذو الخدمات وخفض تكلفتاا .كما هعلنت و ا
االتصاالت وتقنية المعلومات في العا  4004ع مباد الب نام الوطني لتقنية المعلومات (الدكومة
االلكت ونية) ،والذت يستاد تطوي البنية اسساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
وفيما يتعل بالسياسات الخاصة بوضع وتنظيم األ أطر المؤسسية في مجال المعلومات وتكنولوجيا

المعلومات والتصالت وخدماتها يمك اإلشا ل ها تلك السياسات واي:
 نشا المركز الوطني للمعلومات بموجب الق ا الجماو ت ق ( )388لسنة ( ) 3668كمعسسةتتول مامة وض واقت اح ومتابعة تنفيذ سياسات التطوي في المجال المعلوماتي (التطبيقات –
المدتوى المعلوماتي)؛
 نشا وزارة التصالت وتقنية المعلومات في الدكومة المشكلة في ( ،) 4001ديث هضي لاختصاصات الو ا االاتما بمجال التكنولوجيا المعلوماتية (الش التقني) ،وذلك ل جانب
مسئوليتاا في مجال سياسات االتصاالت وهوجه تنظيماا؛
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لإلطال عل وثيقة السياسة يمك العود ل ال ابط ؛
لإلطال عل وثيقة ال عية اإلست اتيجية يمك العود ل ال ابط ؛

http://www.yemen-nic.info/info_politics/politics.pdf

/http://www.yemen.gov.ye/portal/mtitاالست

اتيجياتtabid/197/Default.aspx/

 نشا الجهاز المركزي لإلحصاء بموجب القانو ق ( )45لسنة  3668واو جاا يتب و االتخطيط والتعاو الدولي ويتول سياسات واست اتيجيات العمل اإلدصائي في اليم ؛
 نشا مكتب المفوض العام للمعلومات بموجب قانو د الدصول عل المعلومات ق ( )31لسنة ، 4034ويتول المكتب مامة وض وتنظي الب ام والخطط والسياسات الخاصة بمما سة الف د
لدقه في الدصول واالطال عل المعلومات.
وبشكل عا يمك القول با السياسات التي ت وضعاا واعتماداا دت اآل ال تعد كافية لتدقي التدول
المنشود ل مجتم المعلومات في اليم  ،خاصة وه تطوي تلك السياسات وتنفيذاا يج ت عل ندو بطي
جدا وقد يع ى ذلك ل الظ و االقتصادية التي تعيشاا اليم مما يف ض هولويات هخ ى هما الدكومة ،لذلك
فم الض و ت ه يت تطوي سياسات المعلومات والتكنولوجيا المعلوماتية واالتصاالت والخدمات المتصلة باا
ومش وعات التطوي المعلوماتي والتقني عموما عل ندو هكب م التنسي والتكامل بي مختل الجاات
واسط ا ذات العالقة ،وسيكو م اسنسب تبني خطة وطنية طا ية في هعل المستويات للتدول ل مجتم
المعلومات ،يت في طا اا عاية ودع وتنسي مختل المباد ات القطاعية وتددد بشكل واض مسعوليات
وواجبات مختل اسط ا .
جدول رقم ( )0السياسات والستراتيجيات الوطنية في مجال المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات والتصالت
السياسة  /اإلست اتيجية

التوف

تا يخ
اإلق ا

الايئة الدكومية المسئولة

المضامي

مستوى
التنفيذ

ال عية اإلست اتيجية لالتصاالت
وتقنية المعلومات

نع

4004

و ا االتصاالت وتقنية المعلومات
Ministry of Telecommunication and
)Information Technology (MTIT

اتصاالت  +بنية
تدتية

جيد

السياسة الوطنية للمعلومات

نع

4033

الم ك الوطني للمعلومات
)National Information Center (NIC

مدتوى  +خدمات

جيد

الد في الدصول عل
المعلومات

نع

4034

مكتب المفوض العا للمعلومات
Office of the CommissionerGeneral of the Information

خدمات

مددود

الخطة اإلست اتيجية لإلدصا

نع

400,

الجاا الم ك ت لإلدصا
Central Statistical Organization
)(CSO

دصا ات

جيد

باء -الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو الشراكة متعددة القطاعات

تعمل الدكومة اليمنية عل تطوي عالقات الش اكة م القطنا الخناص للمسناامة فني التنمينة االقتصنادية
واالجتماعية ،وضم تلك التوجاات نجد القطا الخاص ممثال في العديد م المجالس واللجا الوطنية.
ويُعتب ن القطننا الخنناص فنني الننيم – منننذ العننا  - 4000ش ن يكا ئيسننيا فنني تقنندي خنندمات االتصنناالت
الخليوية التني تغطني مسنادات كبين من التجمعنات السنكانية .ويقنو القطنا الخناص بتشنغيل م اكن خندمات
االتصاالت ومقااي االنت نت والتي ه تف عدداا م ( )396412نااية العنا  4006ليصنل لن ()3,62,1
م ك ومقا في العا  . 4034كما يعمل القطا الخناص فني نشنا وتشنغيل معااند وم اكن تند يب وتنمينة
القد ات في تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
ويغلب عل الش اكة بي الدكومة والقطا الخاص شنكل الشن اكة التعاقدينة قصني اسجنل من الشن كات
العاملة في مجال ( )Software ،Hardwareوال ت ق انذو الشن اكة س يتنول القطنا الخناص دو ا دقيقينا فني
قضايا البدث والتطوي في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

ويعكنند ذلننك علن هاميننة النندو الننذت يجننب علن الدكومننة والقطننا الخنناص القيننا بننه لتبننني طننا ا هكث ن
وضننودا يتعلن بننتطال وتن وي الشن اكات بنني المعنينني بمجتمن المعلومننات وتددينند آليننات اننذو الشن اكة فنني
المستوى الوطني.
جيم -دور المنظمات غير الحكومية

يُعتب تواجد ممثلي عن منظمنات المجتمن المندني فني عضنوية عندد من المجنالس واللجنا الوطنينة العلينا
وادنند م ن التنندابي واآلليننات التنني تتبعاننا الدكومننة إلش ن اك منظمننات المجتم ن المنندني فنني مختل ن النشنناطات
التنمويننة (االقتصننادية والسياسننية واالجتماعيننة) وبمننا يسنناعد فنني تع ين الشن اكة من انذو المنظمننات فنني سن
السياسات ووض الخطط التنموية وتدديد المشا ي التي تلبي ادتياجات المجتمعات المدلية والفئات الفقي .
وم ذلك تظل مساامة المنظمات غي الدكومية في تنمية قطا تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مددودا
فيما يتعل بتايئة المننا النال للتغيين ندنو مجتمن المعلومنات ،وال يتجناو عندد المنظمنات الناشنطة فني انذا
المجال عش منظمات دت اآل  ،كمنا ال يتعندى نشناط الغالنب منانا مجنال تنظني فعالينات تد يبينة وتوعينة فني
مجال المعلومات والتكنولوجيا المعلوماتية.
ونتيجننة لضننع ومددوديننة نشنناط المنظمننات غينن الدكوميننة الناشننطة فنني مجننال تكنولوجيننا المعلومننات
واالتصننناالت؛ كنننا لنننبعض منظمنننات المجتمننن المننندني –اسخننن ى مننن خنننا ج قطنننا تكنولوجينننا المعلومنننات
واالتصاالت -دضو الفت وتأثي مباش في صياغة و ق ا سياسات عامة في مجال المعلومات (مثل :القانو
ق ن  31لسنننة  4034بشننأ الد ن فنني الدصننول عل ن المعلومننات) ودشنند النندع والمناص ن لاننذا القننانو
وبمساعد م بعض المنظمات الغي دكومية من خنا ج النيم  ،وصنوال لن قن ا و علن الن غ من اخنتال
عية الدكومة دول القانو في ذلك الوقت.

ثانيا ا -البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات والتصالت
ألف -هيكلية السوق والبيئة التنظيمية

اليم م الدول التي ل تنشئ بعد ايئة لتنظي قطا االتصاالت ولذلك فت و ا االتصاالت وتقنية
المعلومات في اليم اي م يقو بدو تنظي القطا دت اآل  ،عل ال غ م عال الو ا – منذ هكث م
 5سنوات -توجااا ندو عاد ايكلة المعسسة العامة لالتصاالت و نشا ايئة تنظيمية للقطا .
وال ت ال المعسسة العامة لالتصاالت 8التابعة لو ا االتصاالت وتقنية المعلومات اي المشغل الوديد
للاات الثابت (دت اآل ) ،كما ال ي ال تقدي خدمات االنت نت مقتص ا عل م ودي هثني فقط اما المعسسة
العامة لالتصاالت 9والش كة اليمنية لالتصاالت الدولية (تيليم ) 10وكال الم ودي يتبعا و ا االتصاالت
وتقنية المعلومات.
يُعد سو اتصاالت الاات الخليوت م اسسوا التي ت تد ي اا في اليم وهصب القطا الخاص
فاعال هساسيا في مجال االتصاالت الخليوية منذ فت طويلة ،واتس دو و بعد من ثالث خص لتشغيل شبكة
الاات الخلوت لثالث ش كات م القطا الخاص في عا ( 4003سبأفو  ،)11و(ه تي  ،)12باإلضافة ل
ش كة اتس يونيتل (وآت )13والتي تعمل كمشغل ثالث لنظا الـ(  )GSMمنذ نوفمب  . 400,بينما تعمل ش كة
ابعة (يم موبايل )14منذ العا  4002كمشغل للاات الخلوت (بتقنية ( )CDMAواي ش كة تأسست ب عاية
المعسسة العامة لالتصاالت اليمنية).
جدول رقم ( )3تنظيم خدمات التصالت والنترنت في الجمهورية اليمنية
خدمات الاات

النقال

تنافسية

خدمات الاات

الثابت

ادتكا ية

خدمات اإلنت نت

تقتص عل مشغلي اثني فقط

باء -انتشار تكنولوجيا المعلومات والتصالت

شادت اليم نموا مط دا في عدد مشت كي خدمات الاات الخليوت ،والذت ا تف م ()561346,,1
مشت ك في العا  4006ل ( )3360586122مشت ك في العا  4030ث ل ( )3461266590مشت ك
في العا  15 4033ليصل عددا ل ( )3165616498مشت ك في نااية العا .16 4034
وفي المقابل ا تفعت الكثافة الااتفية للاات الخليوت 17م ( )19.69مشت ك لك ّل ( )300ف د م السكا
نااية العا  4006ل ( )2,.55نااية العا  4030ث ل ( )83.54في العا  4033لتصل ل
( )89.98مشت ك لك ّل ( )300ف د م السكا نااية العا . 4034
 8موق ويب؛
 9ممثلة باإلدا
 10موق ويب؛
http://www.teleyemen.com.ye/ty_home_eng.aspx
 11موق ويب،
http://www.sabafon.com
 12موق ويب،
http://www.mtn.com.ye
 13موق ويب،
http://www.y-gsm.com
 14موق ويبhttp://www.yemenmobile.com.ye ،
 15كتاب اإلدصا السنوت  ،4033الجاا الم ك ت لإلدصا  ،هكتوب . 4034
 16النش اإلدصائية السنوية  ، 4034المعسسة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية ،اليم  ،هب يل . 4031
 17كتاب اإلدصا السنوت  ،4033مصد ساب .
http://www.ptc.gov.ye/ytp

العامة لالنت نت (البوابة اليمنية لالنت نت)؛

http://www.yemen.net.ye

و ُتعلل اذو ال ياد المط د في هعداد مستخدمي الاات الخليوت ل التنافس بي ه بعة مشغلي ( تي ؛
يم موبايل؛ سبأفو ؛ وات)؛ وتوسعاا في تغطية خدمات الاات الخلوت لتشمل جمي مدافظات الجماو ية؛
وتنو الخدمات المُقدمة والتنافس في هسعا الخدمة ،وبالتالي ياد الطلب عل الخدمة م قبل الجماو .
وتشي اإلدصا ات ال سمية للعا  18 4034ل ه ش كة ( تي ) قد جا ت في الم تبة اسولن من
ديث عدد المشت كي ديث تستدوذ عل ما نسبته ( )%18.53م جمالي عدد مشت كي الانات الخلينوت فني
اليم تلياا في الم تبة الثانينة شن كة (يمن موباينل) بنسنبة ( ،)%46.83وتنأتي شن كة (سنبأفو ) فني الت تينب
الثالث وبنسبة ( )%45.,6في دي جا ت ش كة (واى) في الم تبة ال ابعنة وبنسنبة ( )%8.60من جمنالي
عدد مشت كي الاات الخليوت في اليم .
وفننننني شببببببكة الهببببباتف الثاببببببت 19فقننننند بلغنننننت سنننننعات مدطنننننات الانننننات المجاننننن (،)361196542
( )361926854( ،)3619061,1( ،)361816516خننننننط خننننننالل السنننننننوات ، 4033 ، 4030 ، 4006
 4034عل التوالي .في دي سجلت الكثافة الااتفية نسب بلغنت ( )2.80( ،)2.83( ،)2.84( ،)2.21خنط
اات لكل ( )300مواط خالل نفس السنوات.
جدول رقم ( )2مؤشرات التصالت الهاتفية الثابتة والمحمولة خالل الفترة (3103 – 3119م)
المــــعش  /السنوات

20

4006

4030

4033

4034

4462646018

4163816654

4165146896

4268496,01

361196542

361816516

3619061,1

361926854

2.21

2.84

2.83

2.80

1236121

10,68,9

4586093

4906,,8

6696653

360296491

360,86134

36301650,

196161

266454

466026

456268

عدد السنت االت ال ئيسية (عدد)

26

25

26

26

عدد السنت االت الف عية (عدد)

449

419

41,

415

561346,,1

3360586122

3461266590

3165616498

19.69

2,.55

83.54

89.98

عدد السكا (نسمة)
السعات المجا

21

(خط)

الكثافة الااتفية (خط اات
عدد الخطوط الشاغ
عدد خطوط الاات

لكل 300مواط )

(خط)
العاملة (خط)

ال ياد في الخطوط الااتفية العاملة (خط)

جمالي مشت كي الاات
مشت كي الاات

الخلوت (مشت ك)

الخليوت لك ّل  300م السكا

م ودو ومشت كو خدمات االنت نت:
دخلت خدمة االنت ننت لن النيم مننذ العنا  3669وبمن ود خدمنة وديند (الشن كة اليمنينة لالتصناالت
الدولية)" 22تيليم " والتني كاننت ملكيتانا تعنود بواقن ( )%83لشن كة البن والالسنلكي الب يطانينة و()%26
للدكومة اليمنية .وفي نااية العا  4001انتقلت ملكية اذو الش كة بنسبة ( )%300ل الدكومة اليمنية ممثلة
بالمعسسننة العامننة لالتصنناالت السننلكية والالسننلكية التابعننة لننو ا االتصنناالت وتقنيننة المعلومننات .ومنننذ اب يننل
 4004بدهت المعسسة العامنة لالتصناالت ومن خنالل البوابنة اليمنينة لالنت ننت بالعمنل كمن ود ثناني لخندمات
االنت نننت (االنت نننت عنن يض النطنننا  ،خنندمات الت اسننل  ،MPLSخننندمات االستضننافة ،االنت نننت الالسنننلكي
وغي اا).23

18
19
20
21
22
23

موق ويب؛
كتاب اإلدصا السنوت  ،4033مصد ساب .
كتاب اإلدصا السنوت  ،4033مصد ساب  ،.النش اإلدصائية السنوية  ، 2102المعسسة العامة لالتصاالت ،مصد ساب .
اإلسـقاطات السكانية للجماو ية اليمنية للفت ( ،) 4048-4008المجلس الوطني للسكا والجاا الم ك ت لإلدصا  ،يونيو 4030
موق ويبhttp://www.teleyemen.com.ye ،
موق ويبhttp://yemen.net.ye/pages_details_ar.aspx?id=25 ،
http://www.cso-yemen.org/content.php?lng=arabic&id=598

ومنننذ تلننك الفت ن ودت ن اآل ال ي ن ال تقنندي خدمننة االنت نننت فنني الننيم دك ن ا عل ن المعسسننة العامننة
لالتصاالت والش كة اليمنية لالتصاالت الدولية التي تعود ملكيتاا للمعسسة .وذلنك بنال غ من عنال الدكومنة
قياماا بتعداد هسس وش وط جديد مشجعة لمن الت اخيص لم ودت خدمة االنت نت باد تايئة المجال لدخول
م ودي جدد لخدمة االنت نت وبما يساا في تدسي خدمات النفاذ ل الشبكة.
وصل عدد مشت كي االنت نت فني النيم لن ( )2886246مشنت ك نااينة العنا  ، 4006و اد عنددا
ليصل ل ( )8536544مشت ك في نااية العا  4030ث ل ( )5306,80مشت ك نااية العنا  4033ثن
وصل عددا ل ( )58,66,0مشنت ك نااينة العنا  .24 4034وتشني اإلدصنا ات 25لن وجنود ت ايند فني
هعداد مستخدمي االنت نت ديث وصل عددا ل ( )464906990مستخد نااية العا  4006؛ وت ايد عددا
ليصل ل ( )260,46492مستخد نااية العا  ، 4030ث ل ( )265136901مستخد نااية العا . 4033
26

جدول رقم ( )2مؤشرات النترنت في الجمهورية اليمنية خالل الفترة (3103 – 3119م)
4034
4033
4030
4006
 /السنوات
المـــــــعش
جمالي مشت كي االنت نت

(مشت ك)

2886246

8536544

5306,80

58,66,0

جمالي مشت كي االنت نت لك ّل  300م
السكا

4.04

4.83

1.20

1.80

عدد المستخدمي لالنت نت (مستخد )

464906990

260,46492

265136901

ـــ

30.08

3,.86

40.4,

ـــ

عدد المستخدمي لالنت نت لك ّل  300م السكا
ـــ ال تتوف بيانات

جيم -المبادرات والمشاريع في البنية األساسيةلتكنولوجيا المعلومات والتصالت وتطوير خدمات جديدة

تعد المباد ات والمشا ي ال امية ل تطوي البنية اسساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت م هان
عوامننل التطننوي فنني اننذا القطننا  ،لننذلك فقنند تبنننت الدكومننة اليمنيننة فنني ب نامجاننا العننا عننددا م ن المبنناد ات
والمشا ي الداعمة لتطوي البنية اسساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،ومناا:27
 توسي انتشا خدمات الاات الثابت والتوس في يصال الخدمة لمختل المناط ال يفية والنائيةوالددودية ،واستكمال المشا ي التطوي ية للشبكة الثابتة والتي م هاماا مش و االنتقال ل شبكات
الجيل التالي ( ،)NGNالتي تدع تقدي خدمات النطا الع يض والوسائط المتعدد بما فياا خدمات
الصوت والصو واإلنت نت؛
 توسي انتشا نفاذ خدمات اإلنت نت باستخدا تكنولوجيـــــا النطا الع يض (سلكيا وال سلكيا) كماونوعا في دض و ي اليم وتقدي س عات عالية؛
 تطوي شبكة الت اسل الوطنية م خالل االستم ا في توسعة شبكة اسليا الضوئية وتطوي شبكةالنطا الع يض فائ الس عة ،وتع ي قد ات المعسسة لتقدي خدماتاا لم ي يد م مشغلي
وم ودت خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات ،والبد بمش و اسليا الضوئية ل المنا ل
24
25

النش

اإلدصائية السنوية  ، 2102المعسسة العامة لالتصاالت ،مصد ساب .

كتاب اإلحصاء السنوي  ،4033مصدر سابق.
26
27

مواق ويب :الم ك الوطني للمعلومات & و ا االتصاالت وتقنية المعلومات & الجاا الم ك ت لإلدصا . 4031 ،
الب نام العا لدكومة الوفا الوطني المشكلة بموجب الق ا الجماو ت ق ( )352لسنة  4033؛
/tabid/946/Default.aspxب نامجالدكومةhttp://www.yemen.gov.ye/portal/gov/

والايئات الدكومية والقطا الخاص ( )FTTxوبما يقد خيا ات هكث م خدمات النطا الع يض.
 بنا وتطوي البنية التدتية لتقنية المعلومات واالتصاالت اليمنية لتايئة البيئة المناسبة لتقدي خدماتالدكومة اإللكت ونية؛
 توسعة وتنوي ال بط الدولي للجماو ية اليمنية م خالل كابالت اسليا الضوئية البد ية وتنفيذتوسعة السعات المتادة لليم في الكابل البد ت (فالج فالكو ) بسعة ( )345وصلة (،)STM1
و ضافة نقاط بط بد ت عب باب المندب و استكمال توسعة المدطات الط فية للكابل البد ت
عد -جيبوتي؛
 صدا ت خيص جديد إلنشا وتشغيل شبكة ااتخدمات الاات النقال؛

نقال – الجيل ال اب – باد

تطوي وتدديث

 -توسعة نقاط ال بط الت اسلي الدولي ب ا م كل م المملكة الع بية السعودية وسلطنة عما ؛

 دع مباد االنت نت في المدا س وتطوي التعلي باستخدا تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات ،ودعنشا وتشغيل بوابة دوليــــــة لخدمات االتصاالت عب اسقمـــــــا الصناعية ( )VASTالخاصة؛

جاود مدو همية الداسوب؛

 م اجعة مش و قانو االتصاالت وتقنية المعلومات واستكمال ج ا ات ق ا و و صدا و بادعاد ايكلة و ا االتصاالت وتقنية المعلومات ،بديث تتول الو ا الماا السيادية والمتمثلة عل
سبيل المثال ال الدص في س السياسات و عداد االست اتيجيات والتش يعات لقطا االتصاالت
وتقنية المعلومات ،ووض الخطط والب ام لتشجي االستثما وانتشا الخدمات وضما االستخدا
اسفضل للطي الت ددت وتعظي العائد منه ضم طا ولوائ ال اديو الدولية الخاصة بتو ي
الت ددات واإلش ا عل استثما ات الدولة في المجال و عاية مصال الجماو ية لدى الدولة
والمنظمات الدولية واإلقليمية واالتدادات والايئات المعنية بشئو االتصاالت وتقنية المعلومات
وتع ي مكانة الجماو ية في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات وعل المستوى اإلقليمي والدولي؛
 نشا ايئة لتنظي قطا االتصاالت وتقنية المعلومات تتول مسئولية س وتنفيذ سياسات الدولة فيمجاالت االتصاالت وتقنية المعلومات في طا بيئة تنافسية بي كافة المشغلي واعتماد آليات السو
باد تدفي المنافسة وانتشا الخدمات بأسعا مناسبة و دا الطي الت ددت ومن الت اخيص
إلنشا وتشغيل وت ويد الخدمات وتنظي ومعالجـــة كافة قضايا العمل بي مختل المشغلي وفقا
لقواعد الشفافية وعد التمي وضما جود الخدمات ودماية المنتفعي ؛
 عاد ايكلة المعسسة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية بديث تكو ش كة تعمل عل هسستجا ية تملك الدولة كامل هسمالاا ،وذلك باد تع ي موا داا المالية وقد اتاا اإلدا ية وعملياتاا
التجا ية وتدسي مستوى هدائاا والمدافظة عل موا داا البش ية وتطوي قد اتاا وتمكي الش كة
(المعسسة) م تأدية مااماا بكفا واقتدا في بيئة تنافسية.
دال -ترابطية تكنولوجيا المعلومات والتصالت ()ICT Connectivity

هسامت اإلج ا ات الدكومية المتخذ في السنوات اسخي
المعلومات فقد شاد اليم :

في توسي وتطوي خدمات االتصاالت وتقنية

 ا تفا معدل انتشا خدمات الاات الثابت م ( )%2.21في عا  4006ل ( )%2.84فيالعا  . 4030وا تف عدد السنت االت الف عية م ( )449في عا  4006ل ( )419سنت ال
في العا  ، 4030ث ل ( )41,سنت ال في العا  4033؛

 ا تفا عدد م اك خدمة الاوات العمومية م ( )386428م ك في عا  4006ل ()386,95ث ل ( )3960,8م ك في نااية العا  4033ووصل عدد اذو الم اك ل ( )3961,2في
نااية العا  4034في عمو مدافظات الجماو ية ،كما ا تفعت هعداد مقااي االنت نت م ()656
مقا في العا  4006لتصل ل ( )36002ث ل ( )36012ث ل ( )36066مقا خالل
السنوات  4034 ، 4033 ،4030عل التوالي؛
 ا تفا معدل انتشا خدمات الاات الخليوت بالنسبة لعدد السكا م ( )%19.69عا  4006ل( )%2,.55عا  4030ث ل ( )%83.54في العا  ، 4033ليصل في نااية العا 4034
ل ()%89698؛
 اتسا ش يدة المستخدميوالخاص وكذا نسبة كبي
واسس .

لتكنولوجيا المعلومات وهدواتاا في الجاات التابعة للقطا الدكومي
م المدا س والجامعات الدكومية والخاصة وعل مستوى اسف اد
هاء -البنية األساسية لإلنترنت

تتصل اليم
بطول  449ك ل
 4009هعلنت و
االنت نت م النفاذ
تتبن و ا

بالعال الخا جي (منذ العا  ) 3668م خالل شبكة
جيبوتي ومناا ل عدد م البلدا الع بية وجنوب ش
ا االتصاالت ع تدشي خدمة االنت نت الالسلكي
ل الشبكة السلكيا عب نقاط ساخنة في العاصمة صنعا

هليا ضوئية وعب الكابل البد ت
آسيا وهو وبا .في نااية ديسمب
(وآت فآت) لتمكي مشت كي خدمة
ومدافظة عد كم دلة هول .

االتصاالت وتقنية المعلومات 28في الوقت ال اا عدد م المشا ي  ،هاماا:

 مش و شبكة الـــ ( )IP/MPLSوالذت ياد ل تدديث شبكة الت اسل الوطنية وستمثل العمودالفق ت ( )BACKBONEل بط جمي الشبكات والخدمات التي تقدماا شبكة النفاذ ( ACCESS
 )NETWORKكالخدمات ذات السعات الواسعة ( )xDSL, FTTx, VPN, WIMAXوالــ (،)VoIP
ت في الم دلة اسول م المش و ت كيب وتشغيل عدد ( CORE Routers )9بسعة ت اسل
تصل ل ( ،)30 Gكما ت العمل عل ت كيب وتشغيل (Edge Router )28؛
 مش و شبكات الجيل القاد ( )NGNالااد ل بنا شبكات دديثة متعدد الخدمات تغطي غالبيةمد الجماو ية اليمنية وتقدي خدمات منافسة ونوعية خاصة م الد الع يضة تلبي ادتياجات
المجتم ؛
 مش و شبكة الــ ( )WIMAXالااد ل تقدي خدمات االنت نت الالسلكي ع يضة النطا لل بطبي الشبكات لقطا اسعمال والمعسسات الدكومية ،وقد ت في (هب يل  ) 4031اإلعال ع
استكمال المعسسة العامة لالتصاالت التشغيل التج يبي لخدمة االنت نت الالسلكي بتنقية (الوات
ماكس) الم دلة اسول والتي تشمل همانة العاصمة صنعا وعد 29؛
 وقعت المعسسة العامة لالتصاالت السلكة والالسلكية ممثلة بالش كة اليمنية لالتصاالت الدولية(تليم ) وش كة (عمانتل) العمانية اتفاقية ش اكة في الكابالت البد ية لتوسعة وتطوي السعات
الت اسلية لد كة االتصاالت بي البلدي بما يع اال تقا بمستوى خدمات االتصاالت والسعات
الدولية لإلنت نت.
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وثائ االجتما التشاو ت الخاص بالدكومة االلكت ونية ،اسمانة العامة لمجلس الو ا وو ا
موق ويب؛ http://www.sabanews.net/ar/news307517.htm

االتصاالت وتقنية المعلومات ،صنعا  36 ،ديسمب . 4030

تقد ش كة ( 30)Yemen Mobileخدمات الجيل الثالث والتي تقتص في الوقت ال اا
العاصمة ومدافظة عد باإلضافة ال الدقول النفطية.

عل

همانة

تننوف الش ن كة اليمنيننة لالتصنناالت الدوليننة  -تيلننيم  31مجموعننة م ن خنندمات االتصنناالت تشننمل الاننات
الدولي المباش  ،بطائ اتصال دولي ،اإلنت نت ،القنوات المعج  ،خدمـة االتصال الدولي المباش عب اسقما
الصناعيــة ( )Inmarsatوخدمات الـ  BGANوالـ.Vsat.
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موق ويب،
موق ويب ش كة تليم ،

http://www.yemenmobile.com.ye
http://www.teleyemen.com.ye/ar/About/briefhistory.aspx

ثالثا ا -النفاذ إلى المعلومات والمعرفة
ألف -المعلومات المتاحة للعموم
يدظ استخدا شبكة االنت نت سغ اض الدصول عل المعلومات في اليم بااتما مت ايد م اسف اد
والمعسسات عل السوا  ،وتقو العديد م الو ا ات والمعسسات بنش بياناتاا م خالل مواق خاصة باا
عل شبكة االنت نت ،بل جمالي عدد المواق المستضافة (لدى المضي المدلي) عل البوابة اليمنية لالنت نت
(يم نت) ( ),69موقعا اليكت ونيا دت نااية العا  ، 4034وانالك ياد مط د في عدد المواق اليمنية
المستضافة لدى مضيفات خا جية .وتتنو اذو المواق بي التجا ية والدكومية والتعليمية والمنظمات
والشبكات.
و ُتصد العديد م اذو الجاات تقا ي ونش ات مطبوعة ع اسدا الدكومي وهدا المعسسات ،وتمثل
اذو اسنشطة جانبا م هنشطة تادة المعلومات للعمو ؛ وبموجب القانو ق ( )31لسنة  4034والذت ياد
ل ( :ه -تأمي وتسايل د المواط في الدصول عل المعلومات وتوسي قواعد مما سة الدقو والد يات؛
ب -تع ي مقومات الشفافية وتوسي ف ص المشا كة الواعية والمسئولة.؛ ج -تمكي المجتم م تنمية قد اته
لالستفاد المت ايد م المعلومات) ،فقد هصبدت الجاات المختلفة في اليم مل مة بنش و تادة المعلومات
دول هنشطتاا المختلفة.
يقو الم ك الوطني للمعلومات بتقدي خدمات ت ويد المستفيدي (بادثي وماتمي ومستثم ي وطالب)
بما يدتاجو ليه م معلومات والتي يتول تجميعاا والدصول علياا م مختل المصاد بما في ذلك
معسسات القطا الدكومي و عاد تنظيماا ودفظاا لديه سغ اض ت ويد المستفيدي باا وتبعا لما يصله م
الخدمات التي يقدماا الم ك اي خدمات مجانية ودو مقابل ،فانه يقو بتقدي خدمات متعدد
طلبات ،وم
للت ويد بالمعل ومات تشمل النش م خالل مواق الويب وال د عل طلبات المعلومات التي تصله بوسائل
مختلفة (الاات  ،الفاكس ،الب يد العادت ،الب يد االلكت وني) ،كما يقو الم ك بتقدي الخدمة عب هقسا
ووددات عمل متخصصة تتول استقبال المستفيدي واإليفا بطلباتا في العاصمة صنعا وعدد م عواص
المدافظات اليمنية .وفي العا  4034دش الم ك الوطني للمعلومات خدمات المكتبة ال قمية في اليم .
وكان اليمن قد حصل على المركز الثاني في مؤشر حرية تداول المعلومات في الدول العربية وذلنك وفقنا
لتصني التق ي السنوت الخامس دول الد يات الصدفية للعا  ، 4030والذت هصد و م ك عما لد اسنات
دقننو اإلنسننا  .32ويُشنني التق ي ن ل ن ه المركببز الببوطني للمعلومببات فببي الببيمن التنناب ل ئاسننة الجماو يننة
والمختص بتنفيذ سياسة الدولة في المجال المعلوماتي ،يتي التقد بطلب المعلومات عب موقعه عل االنت ننت،
ديث يقو الم ك بت ويد المعلومات ل طالبيانا عبن الب يند االلكت ونني ،واإلجابنة علن مئنات آال الطلبنات
سنويا.33
باء -النفاذ إلى المعلومات والمعلومات العامة

يتمك المواطنو م اإلطال عل المعلومات المتادة عب مواق الويب للجاات الدكومية .و ُتعد مقااي
االنت نت م اب نقاط النفاذ للدصول عل المعلومات المنشو في مواق الويب للجاات والمعسسات
اليمنية ،هو المنشو عل االنت نت بشكل عا .
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موق ويب،
موق ويب،

http://www.achrs.org/images/stories/news/pdf/access_information.pdf
http://www.sabanews.net/ar/news213271.htm

ويعتب القانو ق ( )31لسنة  4034د الوصول ال المعلومات د م دقو المواطنة في اليم ،
وم ذلك فت م بي المآخذ عل اذا القانو بأنه ال يل الجاات بالنش واإلتادة للمعلومات م خالل مواق
الويب .باإلضافة ل عد تضمينه مواد تضم لذوت االدتياجات الخاصة الوصول الميس ل المعلومات.
وبشكل الفت ت ايدت هعداد الجاات اليمنية التي تمتلك مواق ويب ،غي ه القليل مناا يُعد متمي ا في
دج ونوعية ما يقو بع ضه م معلومات تتعل بالقطاعات المختلفة وتخض للتدديث المستم  .ويُعتب موق
ويب الم ك الوطني للمعلومات  http://www.yemen-nic.infoم المواق المتمي م اذو النادية.
وبموجب ق ا ات مجلس الو ا ق ( )114و ( )234لسنة  ، 4005بدهت اسمانة العامة لمجلس
الو ا بالتعاو م و ا االتصاالت وتقنية المعلومات في نشا موق الكت وني للدكومة اليمنية يختص
بع ض ماا وخدمات وهنشطة الدكومة وهجا تاا المختلفة عل شبكة االنت نت وياد ل تأكيد الشفافية في
عمل الدكومة وتوفي المعلومات لعمو المواطني http://www.yemen.gov.ye
جيم -مراكز نفاذ مجتمعية متعددة المهام للعموم
تعتب مقااي االنت نت وم اك االتصاالت بمثابة نقاط نفاذ هساسية يُتاح استخداماا لعمو المواطني في
اليم  .بل جمالي عدد م اك االتصاالت ومقااي االنت نت ( )3,62,1م ك ومقا نااية العا  4034في
عمو مدافظات الجماو ية مناا ( )3961,2م ك لالتصاالت و( )36066مقا انت نت .وم ها الخدمات
المقدمة في اذو الم اك والمقااي خدمة النفاذ ل االنت نت بأجو ال تتجاو لاير وادد للدقيقة (هت ما يعادل
 0.08دوال هم يكي/دقيقة) .م ذلك فت عدد مددودا م اذو الم اك تتواجد في اس يا اليمنية وبالتالي فت
ف صة ضئيلة جدا تتاح للمواطني في اذو المناط للنفاذ ل الشبكة.
34

جدول رقم ( )2مراكز التصالت ومقاهي النترنت في الجمهورية اليمنية خالل الفترة (3103 – 3119م)
4034
4033
4030
4006
المـــــــعش  /السنوات
3961,2
3960,8
386,95
386428
م اك االتصاالت
36066
36012
36002
656
مقااي االنت نت
3,62,1
3,6306
396,,4
396412
اإلجمالي

داليا ُ يقد الم ك الوطني للمعلومات خدمات معلومات لجماو المستفيدي عب مقن و ال ئيسني باإلضنافة
ل (ه بعة) مكاتب تنسي تابعة له في المدافظات لتيسي تقدي خدماته للجماو في اذو المدافظات ،كما بدهت
عنندد من المدافظننات ال ئيسننية اليمنيننة وبالتنسنني من الم كن بالعمننل علن تأسننيس م اكن معلومننات فنني مقننا
المدافظات (شملت الم دلة اسول مناا  2مدافظات) ،وتعتب اذو الخطو بداينة مشنجعة تماند إلنشنا م اكن
نفاذ مجتمعية وم شأ ذل ك المساامة في تقدي خندمات المعلومنات وتع ين النفناذ لن مصناد اا المختلفنة من
قبل المواطني في المدافظات ومد اس يا .
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مواق ويب  :الم ك الوطني للمعلومات & و ا

االتصاالت وتقنية المعلومات& الجاا الم ك ت لإلدصا . 4031 ،

رابعا ا -بناء القدرات في تكنولوجيا المعلومات والتصالت
ألف -تكنولوجيا المعلومات والتصالت في التعليم والتدريب

هق ت اليم است اتيجية وطنية لمدو اسمية وتعلي الكبا منذ العا  . 3665وشادت اسعوا اسخي فني
اليم ياد في هعداد م اك مدو اسمية والتي وصنلت لن ( )1196فني العنا ( .35) 4033/4030وتشني
اإلدصا ات 36ل ه اإللتدا بب ام مدو اسمية وتعلي الكبا (مدو اسمية اسبجدية والماا ات اسساسية) قد
سنننننجلت نمنننننوا وصنننننل لننننن ( )23091دا سنننننا ودا سنننننة بننننني العنننننامي الد اسنننننيي (- 4008/4002
 ) 4030/4006بمتوسط نمو سنوت يقد بـ(.)%8.2
وا تفا نسبة مشا كة اإلناث م ( )%63.3في العا ( ) 4009/4008لتصل ل ( )%68.6فني فني
العا ( .) 4030/4006وه ب نام مدو اسمية اسبجدينة قند سنتأث علن منا نسنبته ( )%61.2من جمنالي
اإللتدا في ب نامجي مدو اسمية وتعلني الكبنا فني العنا الد اسني ( ،) 4030/4006وه غالبينة الدا سنات
تت ك في ال ي وبنسبة تصل ل (.)%9,.9
وعل ال غ م الجاود المبذولة في مجال مدو اسمية وتعلي الكبا  ،فنت اسمينة اسساسنية (همينة القن ا
والكتابة) ال ت ال عالية .وت ج هسباب ذلك ل  :قصو الايكلينة المعسسنية لجانا مدنو اسمينة وتعلني الكبنا ،
ضع القد االستيعابية في ب ام مدو اسمية وتعلي الكبا  ،ضع التمويل لب ام مدو اسمية؛ ضنع دو
وسائل اإلعال في التوعية بمخاط اسمية ودف اسميي لاللتدا بب ام مدو اسمية وتعلي الكبا .37
وتعتب اإلست اتيجية الوطنية لمدو اسمينة وتعلني الكبنا والتني وضنعت مننذ العنا  3665قديمنة نسنبيا،
ولذلك فانه ال معش ع وجود استخدا سدوات وب ام تكنولوجينا المعلومنات فني بن ام مدنو اسمينة وتعلني
الكبا  ،م هامية ذلك؛ لما يمك ه تسا به اذو التقنيات في ياد فاعلية اذو الب ام .
وفي مجال التعليم العام والتعليم الفني والمهني والتعليم العبالي :فقند هقن ت النيم اإلسنت اتيجية الوطنينة
لتطوي التعلي اسساسي ( ،38) 4038-4001اإلست اتيجية الوطنية للتعلي الثانوت العا (،39) 4038-4009
وكننذلك اإلسننت اتيجية الوطنيننة للتعلنني الفننني والتنند يب الماننني ( 40) 4032-4008ضننافة ل ن اإلسننت اتيجية
الوطنيننة لتطننوي التعلنني العننالي( ،41) 4030-4009ومجمننل اننذو االسننت اتيجيات تتطل ن ل ن تدقي ن غايننات
هساسية في دماج التكنولوجيا المعلوماتية في التعلي بأنواعه وفي مستوياته المختلفة.
هُد جت النيم ضنم مبناد
.42 4002

المسنا السن ي لتطنوي التعلني العنا والتني تقند بانا البننك الندولي فني عنا

وت دخال خدمة االنت نت في ( )%90م مندا س الجماو ينة كمنا يوجند دالينا ( )908مد سنة مجان
بأجا كمبيوت  ،هدخلت د اسة ماد الداسوب في جمين صنفو الم دلنة الثانوينة ،كمنا يجن ت تقيني ود اسنة
منا ماد الداسوب وتو يعه لمختل المدا س بالمدافظات.
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معش ات التعلي في الجماو ية اليمنية للعا  ،4030-4006المجلس اسعل لتخطيط التعلي  ،هغسطس  ، 4033ص.42
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كما قامت و ا الت بية والتعلي بتجاي هكث م ( )800مد سنة بمعامنل الداسنوب المتكاملنة فني جمين
المدافظات ،كما قامت بتو ي عدد ( )188جاا داسوب عل عدد م المدا س في المدافظات ،وذلك ضنم
خطة تستاد تو ي ( )606000داسوب عل المدا س الثانوية.43
وينفذ مش و تطوي التعلني اسساسني 44فني و ا الت بينة والتعلني وضنم الم دلنة الثالثنة من ب ننام
المسا الس ي فقد ت معخ ا تو ي  308جاا داسوب و  308طابعة لعدد  308مندا س فني  ,مدافظنات
اي (الدديد وذما والضال و يمة ودجة والمدويت والبيضا ) ،ل جانب تو ي  50جانا داسنوب و20
آلة تصوي و 20طابعة و 20جاا فاكس لعدد  20مدي ية (مكتب ت بية) في  6مدافظات اي (الدديد ودجة
وذمننا والبيضننا والضننال و يمننة والمدويننت ولدنن وهبنني ) منن ذات م دلننة الب نننام بكلفننة ماليننة قنند اا
( ) 4586080دوال هم يكي.
كما ينفذ مش و تدسي التعلي العا  )GEIP( 45ك ب ننام تنمنوت يمنني هلمناني لتدسني قطنا التعلني فني
اليم  .وياد الب نام ال تدسي معدالت االلتدا بالمدا س والجود المد سية والتدصيل العلمي للتالميذ.
وفي مايو  4031دشنت و ا الت بية والتعلي ب نام تعلي اللغة االنجلي ية م خنالل االنت ننت (وانو
عبا ع ب نام التدادث الصوتي عب االنت نت سكايب كأول ب نام م نوعه في العال الع بي لتعل اللغنة
االنجلي ية).46
وتشي اإلدصا ات ل ه ( )%64.10م المدا س الخاصة في اليم تقو بتد يس ماد الداسوب في مختلن
المستويات التعليمية ابتدا م السنة اسول  .كما ت تد يب ( ),14معل في مجال ماا ات استخدا الداسوب.

وتضن كليننات المجتمن البننال عندداا سننب كليننات دكومينة تخصصننات نوعينة وبن ام تقنينة عاليننة ،تقبننل
متخ جي الثانوية العامة ويدصل المتخ ج مناا عل شنااد دبلنو تقنني (ثنالث سننوات) .بلن جمنالي الطنالب
المنتظمنني بالد اسننة فنني اننذو الكليننات للعننا الد اسنني ( ) 4033/4030بلنن ( )8,59طالننب وطالبننة منننا
( )36,95طالننب وطالبننة يد سننو فنني تخصصننات متنوعننة تتعل ن بتكنولوجيننا المعلومننات واالتصنناالت مثننل
( تكنولوجيا اندسة الكمبيوت ؛ تكنولوجيا اإلنت نت؛ تكنولوجيا التصنمي والوسنائط اإلعالمينة؛ ب مجنة داسنوب؛
تكنولوجيا المعلومات؛ اندسة داسوب؛ نظ معلومات؛ تجا الكت ونية؛ اندسة شبكات الداسوب).47
وفي مجال التعلي العالي بل جمالي الجامعات العاملة في العنا  )46( 4033/4030جامعنة منانا ()6
جامعات دكومية و( )40جامعة خاصة ،تقو عدد م الكليات في اذو الجامعات بتد يس عندد من تخصصنات
تكنولوجيننا المعلومننات واالتصنناالت ( اندسننة االتصنناالت ،اندسننة وب مجننة وعلننو الداسننوب ،عل ن المعلومننات
 .48)...تتي عدد م كليات الجامعات الخاصنة قاعنات خاصنة لتصنف االنت ننت من قبنل طالبانا مجاننا .بينمنا
يند وجود مباد ات م اذا النو في الجامعات الدكومية.
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ت نشا م ك تقنية المعلومات 49في و ا التعلي العالي بق ا
 400,وذلك ضم ب ننام نشنا معسسنة لتقنينة المعلومنات باند
مودد .

ئيس مجلس الو ا ق ( )3,2لعنا
بنط الجامعنات اليمنينة بشنبكة معلومنات

هق ت و ا التعلي العالي والبدث العلمي خدمة التعلي ع بعد في عدد م الجامعنات اليمنينة (دكومينة،
خاصنننة) .ومننن الجامعنننات التننني تقننند التعلننني عننن بعننند جامعنننة صننننعا  ،50جامعنننة عننند 51؛ جامعنننة العلنننو
والتكنولوجيا52؛ جامعة العلو الدديثة ،53وعدد آخ م الجامعات.
بشكل مددود يت التدا اليمنيي في ب ام التعل ع بعند ،باسنتخدا اإلنت ننت والدصنول علن شناادات
باستخدا التعل ع بعد.
باء -برامج التدريب لبناء القدرات في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات والتصالت

تنشننط العدينند م ن المعس سننات اليمنيننة فنني مجننال تنميننة المننوا د البش ن ية الال مننة لنندع انتشننا تكنولوجيننا
المعلومات واالتصاالت ،والعديد م اذو المعسسات التد يبية تقند بن ام تد يبينة فني مجنال ال خصنة الدولينة
لقياد الداسوب.
تعمل و ا االتصاالت وتقنية المعلومات م خالل م ك تنمية المبدعي عل بلو اسفكا المبتك في
مجننال االتصنناالت وتقنيننة المعلومننات وتدويلاننا لن مشننا ي نتنناج وصننناعة التكنولوجيننا المعلوماتيننة ،ويسنناا
المعاد العا لالتصاالت بتنظي ب ام تد يبية للعناملي فني هجان الدولنة والشنباب شنملت انذو البن ام بن ام
تطبيقات الداسوب وب نام ال خصة الدولية لقياد الداسوب.
كما ينفذ الم ك الوطني للمعلومات (م خالل معاد المعلوماتية التاب له) بن ام سننوية لتند يب وتأاينل
موظفيننه وكننذلك العنناملي فنني المعسسننات واسجانن الدكوميننة فنني مجننال المعلومننات وتطبيقننات التكنولوجيننا
المعلوماتية.
ويسنناا المعانند الننوطني للعلننو اإلدا يننة التنناب لننو ا الخدمننة المدنيننة – وعب ن ف وعننه فنني عنندد م ن
المدافظنننات -بتنظننني بننن ام تننند يب العننناملي فننني هجاننن الدولنننة فننني مجننناالت التطنننوي اإلدا ت وتطبيقنننات
التكنولوجيننا المعلوماتيننة .كمننا ُتقنند م اك ن التطننوي التابعننة لعنندد م ن الجامعننات مثننل جننامعتي صنننعا وعنند
والقطا ا لخاص في جاود تنمية الموا د البش ية م خالل العديد م م اك التد يب والتأايل المتخصصة في
مجال التكنولوجيا المعلوماتية المنتش في العديد م المدافظات اليمنية.
وفي العا  4033ت تجاي م ك تد يبي تقني دديث لدى الجاا الم ك ت لل قابنة والمداسنبة وت ويندو
بالكمبيوت ات واسثاث والمعدات اسخ ى الال مة للقيا بعملية التد يب.54
كمننا تعمننل العدينند م ن المعسسننات الغين دكوميننة وم اك ن التنند يب الخاصننة عل ن تقنندي ب ن ام التنند يب
والتأايل في مجال تكنولوجيا المعلومات ،وتغطي اذو االنشطة فئات الشباب ،الم ه  ،المعلمو .
49
50
51
52
53
54

للم يد م المعلومات ،يمك العود ل ال ابط؛
موق ويب جامعة صنعا ؛
موق ويب جامعة عد http://www.aden-univ.net ،
موق ويب جامعة العلو والتكنولوجياhttp://www.ust.edu ،
موق ويب جامعة العلو الدديثةhttp://www.ums-edu.com ،
موق ويب الجاا الم ك ت لل قابة والمداسبة؛ http://www.coca.gov.ye
http://ycit-he.net/a

http://www.suye.ac/san

خامسا ا -بناء الثقة واألمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والتصالت
ألف -استخدام المعامالت والوثائق اإللكترونية
عل ال غ م ااتما المعسسات في اليم بتدخال شبكات الداسوب ( )LANوالتي بلن عندداا منا يقنا ب
 4,0شننبكة فنني مختلن القطاعننات منتصن العننا  ، 4034ال ه مننا يننت تشننغيله إلجن ا ات تسننيي اسعمننال
واسنشننطة باسننتخدا الوسننائل االلكت ونيننة من خننالل الشننبكات ومننا يتعلن بننذلك من تبننادل الكت وننني فيمننا بنني
المعسسات ال ال مددودا في الوقت ال اا  .وها ما يمك اإلشا ليه في اذا الجانب ما يلي:
 اعتماد الت اسالت االلكت ونية في تسيي اسع مال اليومية فني عندد مدندود من المعسسنات ،من بينانا الم كنالوطني للمعلومات ،55الصندو االجتماعي للتنمية.56
 عملننت و ا الماليننة من خننالل مشن و تدننديث الماليننة العامننة( 57بتمويننل من البنننك النندولي) والننذت تانندمكوناته ل تدسي كفا وشفافية دا المالية العامة م خالل تدسي هنظمنة عنداد و دا الموا ننة وتطنوي
اللوائ واسنظمة وتطوي ونش اسنظمة المعلوماتية المالية والمداسبية عل :
 استكمال نش النظا المالي والمداسبي اآللي (هفمس) ل خمنس مواقن ضنافية وتشنغيل النظنا فياناخننالل العننا  ،4033ليبلن جمننالي المواقن المشننغل فياننا النظننا  6مواقن مناننا  ,و ا ات وجاننا ي
دكوميي ؛
 نش نظا الق وض و المساعدات (لجمنس) لن وادند و عشن و ودند من ودندات تنفينذ المشنا يالممولة خا جيا( .تمويل تجاي ات عش وددات عب مش و اإليفاد) ؛
 ناا الم دلة اسول ( )%90م مامة تبسيط اإلج ا ات في بعض قطاعنات و ا المالينة ( عندادخطط بالعمليات الموجود في القطاعات المستادفة م عملية تبسيط اإلج ا ات في و ا المالية).
تقو و ا
ط ي االنت نت.

الصناعة والتجا

58

باستقبال وانجا المعامالت المتعلقة بالوكاالت والش كات اسجنبينة عن

ال بط الشبكي لمصنلدة اسدنوال المدنينة والسنجل المندني من ف وعانا فني المدافظنات واسنتكمال دخنال
نظا اإلصدا اآللي في جمي المدافظات ضافة ل تجاي ( )25مدطة متنقلنة لتقندي خدمنة اإلصندا اآللني،
وكذا نشا ه شي آلي متد ك لكافة الوثائ منذ تأسيس السجل المدني.
م ذلك فتنه ال يوجد تعامالت الكت ونية بمعنااا الدقيقي .كما ال توجند ايئنة اعتمناد وتصندي للتعنامالت
االلكت ونية.
باء -أمن المعامالت اإللكترونية والشبكات

فيما عدا قانو هنظمة الدف والعمليات المالية والمص فية االلكت ونية الصاد ب ق ( )20لسننة ، 4009
وبعض النصوص القانونية المددود المتعلقة بدماية اسنظمة االلكت ونية في القنانو قن ( )31لسننة 4034
بشأ د الدصول عل المعلومات؛ فتنه ال تتوف دتن اآل فني النيم تشن يعات متكاملنة سنا ية التطبين فني
مجال هم المعامالت االلكت ونية والشبكات وضما همناا.
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وكانننت و ا الداخليننة قنند هعلنننت عن مبنناد تتعلن بمسنناعياا إلعننداد مشن و قننانو لمكافدننة الجن ائ
االلكت ونية غي ه اذو المباد ل ت ى النو بعد ،وتشي تقا ي الو ا ل هناا قد قامت منعخ ا باسنتدداث
دا عامة للتدقيقات في الج ائ االلكت ونية تابعة للبدث الجنائي بأمانة العاصمة.
وقنند هعل ن الم ك ن الننوطني للمعلومننات مننعخ ا ع ن تبنيننة مقت ن ح متكامننل يتعل ن بسياسننة وطنيننة سم ن
المعلومات في اليم بما في ذلك الــ .CERT
جيم  -حماية الخصوصية والبيانات
تضم القانون رقم ( )02لسنة 3103م بشـأن حق الحصول على المعلومات ،والذت ت المصادقة عليه
و صنندا و مننعخ ا منن قبننل ئننيس الجماو يننة فنني  ، 4034/0,/03عننددا منن النصننوص المتعلقننة بدمايننة
المعلومات؛ دماية الخصوصية؛ ولك القانو ال يتناول الخصوصية عب اإلنت نت وسبل دمايتاا.
و ل جانب ذلك يوجد مستويات مددود م التندابي فني مجنال همنينة المعلومنات ،كمنا ال ين ال اسنتخدا
الط اسولية والبسيطة لدماية وتأمي البيانات والمعلومات او اسكث شيوعا.
دال -مجابهة سوء استخدام تكنولوجيا المعلومات والتصالت

دت اآل  ،ال تتوف التش يعات التي تنظ عملية استخدا تكنولوجيا المعلومات ومجاباة سنو اسنتخداماا
بالشكل الدقي  .وم ها التوجاات في اذا المجنال عنال و ا الداخلينة عن مبناد تتعلن بمسناعياا إلعنداد
مشنن و قننانو لمكافدننة الجنن ائ االلكت ونيننة وقيننا الننو ا فنني العننا  4006باسننتدداث مكننو تنظيمنني
للتدقيقات في الج ائ االلكت ونية.

سادسا ا -البيئة التمكينية
ألف -البيئة القانونية والتنظيمية

تعد البيئة التش يعية والقانونية المُنظمة لمجال المعلوماتية واالتصاالت في اليم  ،غي كافية داليا لتفعيل
دو القطا ال ه اناك توجه للدكومة اليمنية ندو صالداا وتطوي اا.
ففي طا التايئة لبيئنة داعمنة وشنفافة تن عنداد مشن و قنانو االتصناالت وتقنينة المعلومنات والنذت تن
الموافقة عليه من قبنل الدكومنة بموجنب القن ا ( )161لعنا  4005و دالتنه لن مجلنس الننواب اليمنني وقند
هدال مجلس النواب مش و القانو ل اللجنة المختصة للد اسة منذ فب اي  4006ودت اآل ل يت صدا
القانو  .والقانو المقت ح ت عدادو م قبل و ا االتصاالت وتقنينة المعلومنات بمشنا كة هدند خبن ا االتدناد
النندولي لالتصنناالت .ويشننتمل مش ن و القننانو عل ن ( ),5منناد مو عننة عل ن ادنند عش ن بابننا انني :التسننمية
والتعا ي واسادا وماا وصالديات الو ا عل هساس الفصنل بني المانا السنيادية والتنفيذينة لن جاننب
هسس نشا تنظي االتصاالت وش وط ومعايي من ال خص المتعلقة بتنشا وتشغيل و دا شبكات االتصاالت
العامة و خص استخدا الت ددات ال اديوية و صدا الموافقات النوعية و جنا هجان االتصناالت وكنذلك مند
س يا خصة شبكة االتصاالت العامة واستخدا الت ددات .كمنا هعندت و ا االتصناالت الئدنة تنظني هجنو
استخدا الت ددات واسجا ال اديوية وخطة وطنية لتخصيص التن ددات فني اللنوائ الدولينة باند اسنتثما اا
وتنظي استخداماا في الجماو ية اليمنية .كما ت خنالل العنا  4005صندا الئدنة تنظني م اكن االتصناالت
ونوادت ومقااي االنت نت.وقد ت تعمي نسخ م اذو اللوائ عل م اك االتصاالت ونوادت ومقااي االنت نت.
صنندو القببانون رقببم ( )02لسببنة 3103م بشببـأن حببق الحصببول علببى المعلومببات ،والننذت يانند ل ن :
(ه -تننأمي وتسننايل دن المننواط فنني الدصننول علن المعلومننات وتوسنني قواعنند مما سننة الدقننو والد يننات؛
(ب -تع ي مقومات الشفافية وتوسي ف ص المشا كة الواعية والمسئولة.؛ ج -تمكي المجتم م تنمية قد اته
لالسننتفاد المت اينند من المعلومننات) ،يدننوت القننانو علن  99منناد مو عننة علن سننتة هبننواب تشننمل (التسننمية
والتعنا ي واسانندا ؛ د ينة الدصننول علن المعلومنات؛ دمايننة المعلومننات؛ دماينة الخصوصننية؛ المخالفننات؛
هدكا عامة وختامية) .ويعتب القنانو من هان السياسنات العامنة التني تن ق ا اانا من قبنل السنلطة التشن يعية
(مجلس النواب) وتمت المصادقة عليه و صدا و م قبل ئيس الجماو ية في . 4034/0,/03
كما قا الم كن النوطني للمعلومنات بتعنداد "مشن و قنانو دا المعلومنات" النذت تن قن ا و من قبنل
الدكومة و دالته ل مجلس النواب بموجب الق ا ق ( )213لعا  ، 4005وقد هدال مجلس النواب مش و
القانو ل اللجنة المختصة للد اسة منذ فب اي  4006ال هنه ل يصد دت اآل  .ويمثل اذا القانو ضنافة
اامة ل منظومة النظا التش يعي والقانوني في الجماو ية اليمنينة .ادتنوى القنانو علن ( )58مناد مو عنة
علن سننتة هبننواب تتضننم د يننة الدصننول علن المعلومننات و دا المعلومننات وهمنيننة المعلومننات والمخالفننات
والج ا ات واسدكا العامة .ومش و قانو دا المعلومات المقت ح يننظ ويندع الشنفافية ود ينة الدصنول
علن المعلومننات ويدمني الخصوصننية اادفننا لن تع ين الشنفافية فنني جمين المعنامالت واإلجن ا ات الدكوميننة
وتمكي المواطني م الدصول عل المعلومات بساولة ويس .59
وفي الوض ال اا فت التش يعات النافذ في مجال المعلومات واالتصاالت ،تشمل:


قانو االتصاالت الصاد عا  3663وعُدلت بعض موادو في عا . 3669
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موق ويب ،الم ك الوطني للمعلومات،
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الق ا الجماو ت ق ( )388لسنة  3668بتنشا وتنظي الم ك الوطني للمعلومات وتعديالته.
القانو ق ( )31لسنة  4034بشأ الد في الدصول عل المعلومات.

باالضافة ال :



قانو اإلدصا ق ( )45لسنة . 3668
قانو الوثائ ق ( )43لسنة . 4004
جدول رقم ( )6البيئة التشريعية
مجال القانو
قانو للمعامالت اإللكت ونية

مستوى التوف
القانو ق ( )20لسنة  ، 4009بشأ هنظمة الدف والعمليات المالية
والمص فية االلكت ونية( .واو قانو ي ك عل العمليات المص فية للبنوك
بينما ال يوجد قانو متكامل للمعامالت االلكت ونية)

قانو للتوقي اإللكت وني
وجود دا

ال
ال

للبنية اسساسية للمفاتي العمومية

وفي مجال االتفاقيات الدولية ذات الصلة بدماية الملكية الفك ية:
دصلت اليم عل صفة عضو م اقب في منظمة التجا العالمية منذ العا  . 4004كما هصبدت عضوا
في المنظمة العالمية للملكية الفك ية ،وصنادقت النيم فني ننوفمب  4009علن االنضنما لن إتفاقيبة بباري
لحماية الملكيبة الصبناعية ،وفني هب ينل  4005صنادقت علن االنضنما لن إتفاقيبة ببرن لحمايبة المصبنفات
األدبية والفنية.
فببي  33يوليببو 3103م صببدر القببانون رقببم ( )02لسببنة 3103م بشببأن حمايببة حببق المؤلببف والحقببوق
المجاورة ،60كقانو بديل ع القانو ق ( )36لسنة  3662بشأ الد الفك ت والذت ظل معموال به طيلة الفتن
الماضية ،و ُتج ت اليم العديد م اإلصالدات التش يعية الال مة لالنضما ل منظمة التجا العالمية والتواف
م اسدكا الوا د في اتفاقية الجوانب التجا ية م دقو الملكية الفك ية (تبرب ) التني تعند دندى االتفاقينات
الثالث ال ئيسية التي يقنو عليانا نظنا منظمنة التجنا العالمينة .لنذلك فقند هصند ت منعخ ا مجموعنة من القنواني
الجديد  ،مناا:


القانو

ق ( )20لسنة  ، 4009بشأ هنظمة الدف والعمليات المالية والمص فية االلكت ونية؛



القانو

ق ( )41لسنة  ، 4030بشأ العالمات التجا ية والمعش ات الجغ افية؛



القانو

ق ( )45لسنة  ، 4030بشأ التصامي الصناعية؛

القننانو

المفص عناا؛


القانو
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ق ن ( )4لسنننة  ، 4033بشننأ ب ن ا االخت ن ا ونمنناذج المنفعننة ،تصننميمات النندوائ المتكاملننة ،المعلومننات غي ن
ق ( )38لسنة  4034بشأ دماية د المعل

للم يد م المعلومات دول القانو الجديد ،يمك العود ل ال ابط؛

والدقو المجاو .

http://www.sabanews.net/ar/news275736.htm

جدول رقم ( )7الوضع الراهن لبعض التفاقيات والمعاهدات الدولية في اليمن
المعااد /
االتقافية

منظمة
التجا
العالمية

اتفاقية
با يس
لدماية
الملكية
الصناعية

معااد
التعاو
بشأ
الب ا ات

معااد
المنظمة
العالمية للملكية
الفك ية بشأ
د المعل

اتفا
مد يد

الوض ال اا
التا يخ

م اقب

عضو

×

×

×

×

4004

400,

×

×

×

×

اتفا
الاات

معااد
قانو
الب ا ات

اتفا الجوانب
التجا ية لدقو
الملكية الفك ية

×

×

×

×

× = ل توق علياا اليم

باء -إدارة أسماء النطاقات

تقو الش كة اليمنية لالتصاالت الدولية (تيليم ) التابعة للمعسسة العامة لالتصاالت ،بتدا هسما النطاقات
العلوية ( ، ).yeبينما ال توجد دت اآل م جعية تش يعية إلدا وتنظي هسما النطاقات في اليم .
جدول رقم ( )8تسجيل النطاقات العلوية في اليمن
اس الجاة المعولة ع تسجيل النطا العلوت
الش كة اليمنية لالتصاالت الدولية (تليم
للبلد
Teleyemen
عنوا اإلنت نت لاذو الجاة
http://www.teleyemen.com.ye/
جمالي عدد النطاقات المسجلة في اليم
للسنوات

)

العا

4005

4006

4030

4033

4034

جمالي
النطاقات
المسجلة

غي مبي

غي مبي

58

80

52

جيم -توحيد المعايير في مجال تكنولوجيا المعلومات والتصالت
ُتعد عملية توديد المعايي وظيفة هساسية ما الت ل تدظ باالاتما الكافي م قبل الجاات المعنية .ومنا تن
انجا و في اذا الجانب انو عنداد و ا االتصناالت وتقنينة المعلومنات لالئدنة تنظني هجنو اسنتخدا التن ددات
واسجا ال اديوية وخطة وطنية لتخصيص الت ددات في اللوائ الدولينة باند اسنتثما اا وتنظني اسنتخداماا
في الجماو ية اليمنية.
دال -الستثمار في تكنولوجيا المعلومات والتصالت والتدابير الحكومية الداعمة
انالك توجاات دكومية ندو تدسي البيئة التش يعية والقانونية المُنظمة لمجال المعلوماتية واالتصاالت في
النيم  ،ويتضن ذلنك من خنالل مشنا ي القنواني التنني وافقنت عليانا الدكومنة ضننم مسناعياا لتشنجي القطننا
الخاص عل االستثما  ،ومن ه ان تلنك التشن يعات مشن و قنانو االتصناالت وتقنينة المعلومنات النذت هعدتنه
و ا االتصاالت وتقنية المعلومات.
وفيما يتعل بباقي التدابي الداعمة لتع ي مجتم المعلومات يمك القول هناا ما النت مدندود جندا هو منا
الت في بداياتاا وتدتاج ل م يد م الجاود م قبل جمي الش كا و يجناد عينة مشنت كة تمكن من تع ين
التوجه ندو بنا مجتم المعلومات.

سابعا ا -تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والتصالت
ألف -الحكومة اإللكترونية
اتجات غالبية المعسسات اليمنينة فني القطناعي الدكنومي والخناص ندنو دخنال واسنتخدا هنظمنة استمتنة
وشننبكات ال معلومننات ،وقنند نجدننت عنندد من الجاننات فنني اننذا الجانننب من هعمننال التطننوي  ،مثننل نظننا المننوا د
البش ية ،نظنا البصنمة البيولوجينة فني و ا الخدمنة المدنينة ،نظنا المعلومنات المداسنبية والمالينة فني و ا
المالية ،نظا التدليل المالي و دا الق وض والمسناعدات ،نظنا التدنويالت الخا جينة ،ضنافة لن العديند من
اسنظمة والشبكات التي نقلت هعمال البنك الم ك ت اليمني ل اسنظمة اآللية.
وم بي الجاات والو ا ات اسُخ ى التي هدخلت اسنظمة اآللية ل مجاالت عملاا :الم ك الوطني
للمعلومات ،الجاا الم ك ت لل قابة والمداسبة ،الجاا الم ك ت لإلدصا  ،و ا التخطيط والتعاو الدولي،
مصلدة الجما ك ،61و ا الخا جية ،و ا الداخلية ،و ا التعلي الفني والتد يب الماني ،و ا الت بية
والتعلي  ،مجلس القضا اسعل  ،و ا اإلدا المدلية ،و ا السيادة ،مصلدة اسدوال المدنية التي استكملت
بط ف وعاا في المدافظات بشبكة الداسب اآللي كما قامت بتنشا ه شي آلي متد ك ،كما ت استكمال ال بط
الشبكي للمنافذ الب ية والبد ية والجوية لمصلدة الاج والجوا ات.
وم ه الكثي م المعسسات ُتج ت عمليات تطوي عل النظ المستخدمة لدياا وتسع القتنا اسنظمة
اسددث ما همك وضم بيئة تنافسية ،ال ه استم ا غياب المعايي المودد التي يت بموجباا دخال واستخدا
داالت م عد التواف بي اسنظمة والتطبيقات
نظ وتكنولوجيا المعلومات في اذو المعسسات تب
المستخدمة وضع تكامليتاا فيما بي المعسسات ،وبالتالي التقليل م ف ص استخداماا معا في االنتقال لتقدي
خدمات الكت ونية تكاملية.
ومنذ اإلعال ع مباد الب نام الوطني لتقنية المعلومنات (الدكومنة االلكت ونينة) فني العنا () 4001
وافتتننناح موقننن للدكومنننة علننن االنت ننننت ،ال ه المبننناد قننند تعثننن ت ،لضنننع التنسننني وعننند تدديننند هدوا
ومسعوليات الجاات الدكومية المختلفة ،ل جانب عد جاا ينة البيئنة الدناف للتدنول .دينث ه العندد اسكبن
م الجاات والمعسسات ال الت دو الدد المأمول في مستويات دخال واستخدا النظ والتطبيقات المدوسبة.
كما ه غالبية النظ المعلوماتية المتادة لدى الجاات تفتقد عنص التوافقية الفنية مما ينعكس بصو سلبية عل
مكانية ال بط الشبكي فيما بيناا.
م ذلك فقد قامت العديد م الايئات والو ا ات والمعسسات واسجا بتنشا مواق ويب خاصة باا
عل شبكة االنت نت وم خالل اذو المواق تقو بنش البيانات والمعلومات المتصلة بأنشطتاا.
بينمنا عملنت بعننض الجانا ت والمعسسنات الدكوميننة علن تادننة نمناذج ضنافية يقننو المواطننو بتعبئتاننا
و سالاا للدصول عل خدمة معينة ومثال ذلك نموذج التقد بطلب الدصول عل معلومات معينة ل الم كن
الوطني للمعلومات عب موق ويب الخاص بالم ك وال د عل اذو الطلبات بشكل لكت وني هيضا .والنمنوذج
المسننتخد علن موق ن ويننب الايئننة الوطنيننة العليننا لمكافدننة الفسنناد والننذت يُخصننص لتقنندي بالغننات لن الايئننة،
والنمنناذج الخاصننة بننتج ا ات التوظي ن المتادننة فنني موق ن و ا الخدمننة المدنيننة والتأمينننات .وعنندد آخ ن م ن
النماذج التي تستخدماا الجاات لتلقي شكاوى هو مالدظات المنواطني من خنالل مواقن الوينب التابعنة لانا .فني
دي تقو الايئة العامة للب يد م خالل موق ويب بتشغيل خدمة سداد فواتي الاات والكا با .
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موق ويب مصلدة الجما ك؛

http://www.customs.gov.ye/13/index_ar.php

وبشكل عا فت الخدمات المقدمة للمواطني بشكل لكت وني ال الت في بداياتاا ،ديث ال يوجد معامالت
هو ج ا ات يمك القيا باا الكت ونيا بصو كاملة .وعدا ذلك فت غالبية الجاات والمعسسات الدكومينة تقنو
بتتادة المعلومات دول الخدمات التي تقو بتقديماا للمواطني وخطوات الدصنول علن هت من الخندمات التني
تقو بتقديماا باإلضافة ل النماذج واالستما ات المستخدمة في الدصول عل الخدمة.
وبموجب ق ا ات مجلس الو ا ق ( )114و( )234لسنة  ، 4005قامت اسمانة العامة لمجلس
الو ا بالتعاو م و ا االتصاالت وتقنية المعلومات بتنشا موق الكت وني للدكومة اليمنية يختص
بع ض ماا وخدمات وهنشطة الدكومة وهجا تاا المختلفة عل شبكة االنت نت وياد ل تأكيد الشفافية في
عمل الدكومة وتوفي المعلومات لعمو المواطني .http://www.yemen.gov.ye
جدول رقم ( )9تقييم موقع الويب للبوابة الحكومية في الجمهورية اليمنية
http://www.yemen.gov.ye
المجـــــال

العناص

التقيي

معلومات عامة

نع

القواني

بشكل مددود

اسدلة

بشكل مددود

خدمات تفاعلية

ال

نماذج يمك تن يلاا

بشكل مددود

المعلومات

الخدمــــــات

مشا كة المواطني

معلومات ساكنة

نع

الدف اإللكت وني

بشكل مددود

تسجيل المستخدمي

نع

وجود هكث م لغة للموق

ال  //فقط اللغة الع بية

استفتا ات

بشكل مددود

مدونات
فايسبوك

ال
ال

تويت

ال

لينكد

ال

يوتيوب

ال

خدمات هخ ى

ال

قنا الويب ()RSS

نع

دصا ات الويب

نع

بدث

نع

هدوات وسائل اإلعال
االجتماعي

خدمات ضافية

نسخة للاات المدمول/
اسجا اللودية

دع للاات
اللودية

الذكي/اسجا

تطبي مخصص للاات الذكي/
اسجا اللودية (iOS or
)Android based

*

ال
ال

ووفقا للمعش العا لتطو الدكومة االلكت ونية للعا  4034الصاد ع اسم المتدد فقد جا ت اليم
في الم تبة ( )39,م بي ( )361دولة شملاا التق ي .62

* يتاح في الوقت ال اا تسديد فواتي بعض الخدمات اسساسية (الاات  ،الكا با  ،االنت نت ،المياو) :انظ
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http://www.e-bill.post.ye

ومننعخ ا صنند ق ن ا مجلننس الننو ا ق ن ( )403لعننا  4034بشننأ عنناد تشننكيل اللجنننة اإلش ن افية
لمش و البوابة االلكت ونية للدكومة والتايئة للدكومة االلكت ونية وتدديد مااماا واختصاصاتاا ال ئيسية ،جا
اذا الق ا بعد تعث تنفينذ المشن و لعند من ات ،ويعنول علن اللجننة المشنكلة بموجنب القن ا الخن وج ب عينة
واضدة ومددد للمش و ووض طا است اتيجي له.
جدول رقم ( )01الجهات المسئولة في مجال المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات والتصالت
مجال النشاط

دوسبة اإلدا العامة
بمشا كة مختل الجاات

الايئة الدكومية المسئولة
الم ك الوطني للمعلومات
)National Information Center (NIC
اسمانة العامة لمجلس الو ا
)Cabinet General Secretariat (CGS

المدتوى والخدمات
بوابة الدكومة

و ا االتصاالت وتقنية المعلومات
Ministry of Telecommunication and
)Information Technology (MTIT

تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

ولعننل من هان التدننديات التنني تواجننه الننيم فنني مجننال الدكومننة االلكت ونيننة اننو غينناب ال عيننة الدكوميننة
الواضدة ،والخطة اإلست اتيجية المعلنة للتدول ندو الدكومة االلكت ونية عل المستوى الوطني ،ووجود فجو
كبي بي التطلعات التي يت وض عاا للتدول ال الدكومة اإللكت ونية وبي آليات التنفيذ التي يج ت هتباعاا في
الواق العملي ،وغياب التنسي بي الجاات واسجا والدوائ الدكومية ،وغياب اسدلة والمعايي الفنية واسط
التشنن يعية الال مننة للتدننول النن الدكومننة االلكت ونيننة ،عنند تننوف التمويننل الننال لتنفيننذ مشنن و الدكومننة
اإللكت ونية وبما يلبي ادتياجات تطوي البنية اسساسنية التكنولوجينة للتنفينذ ،باإلضنافة مخ جنات هدنداث العنا
 4033والتي قد تف ض هولويات هخ ى هما الدكومة.
باء -التجارة اإللكترونية

توجد خدمات الصي فة االلكت ونية التي تقدماا غالبية البنوك في اليم م استخدا مددود سنظمة الدف
االلكت وني؛ وفيما عدى ذلك ال تتواف بوابات التجا االلكت ونية هو هسوا الكت ونية .بال غ م توف مواق
اليمنية ،ويع و ذلك ل دداثة وعد اكتمال نض التطبيقات االلكت ونية في اليم ،
انت نت للمصا
باإلضافة ل شدة وجود نصوص قانونية تنظ اذا الجانب.
يت انجا صفقات لطلبيات بعض المعسسات اليمنية ع ط ي الب يد االلكت وني" "E-mailم عدد م
الش كات ،ديث يت االتفا عل الطلبيات والمواصفات عب الب يد االلكت وني وم ث تت عمليات دف هموال
الصفقة ع ط ي البنوك.
ت معخ ا اإلعال ع مباد

(ما الت في بدايتاا) لبعض البنوك اليمنية بفت نقاط الكت ونية للبي .

جدول رقم ( )00التجارة اللكترونية في اليمن
ق القانو
التوف
المجـــــــال
وجود خدمات الصي فة اإللكت ونية
وجود قانو للتجا

اإللكت ونية

نع

قانو

ق ( )20لسنة 4009

ال

--

وجود قانو للمعامالت اإللكت ونية

ال

--

وجود قواني هخ ى للخدمات اإللكت ونية

ال

--

جيم -التعلم اإللكتروني
بشكل مددود دخلنت النيم فني مجنال التعلني االلكت ونني ،ذ يقنو المعاند العنا لالتصناالت بالتعناو من
ش ن كة االتصنناالت اس دنيننة بتقنندي خنندمات للتع لنني ع ن بُعنند ،كمننا تقننو عنندد م ن المعسسننات التعليميننة بننتج ا
امتدانات ال خصة الدولية لقياد الداسنوب  ICDLعبن االنت ننت مننذ العنا  ، 4008كمنا يعمنل فني النيم مننذ
العا  4001ف سكاديمية سيسكو .http://www.yca.edu.ye
هُد جت ال يم ضم مباد المسا الس ي لتطوي التعلي والتي تقد باا البنك الدولي في عنا ، 4002
وت دخال خدمة االنت نت في ( )%90م مدا س الجماو ية.
في العا  4034بدهت و ا الت بية والتعلي في تادة المناا التعليمية للطالب م خالل موقعانا علن
االنت نت ،باإلضافة ل بعض الخدمات الخاصة بالمعلمي .63
ال يننت تطبي ن مفاننو الجامعننات االفت اضننية داليننا فنني الننيم  .بينمننا يننت اسننتخدا نظ ن وتطبيقننات دا
المعلومات ،نظ دا معلومات الطلبة في العديد م الجامعات .وتتي عدد م الكليات المتخصصة بتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت استخد االنت ننت لطالبانا لتصنف االنت ننت والوصنول لن المصناد التعليمينة مجاننا.
وتقو بعض الجامعات بتتادة المعلومات المتعلقة بالمق ات الد اسية ونتائ الطالب م خالل موق لانا علن
الويب ،وتتي بعض الجامعات مكانية إلقامة منتديات علمية تخصصية لطالباا عل موق الويب الخاص باا.
عتمنندت و ا التعلنني العننالي والبدننث العلمنني خننالل الفت ن ( )4034 – 4006خدمننة التعلنني ع ن بعنند
(التعلي المفتنوح) فني عندد من الجامعنات اليمنينة (دكومينة ،خاصنة) .ومن تلنك الجامعنات :جامعنة صننعا ،64
جامعة عد 65؛ جامعة العلو والتكنولوجيا66؛ جامعة العلو الدديثة ،67وعدد آخ م الجامعات.
بشكل مددود يت التدا اليمنيي في ب ام التعل ع بعند ،باسنتخدا اإلنت ننت والدصنول علن شناادات
باستخدا التعل ع بعد.
جدول رقم ( )03بعض مؤشرات التعليم اللكتروني في اليمن
نسبة الطالب للدواسيب

3 :81

نسبة المدا س التي لدياا نفاذ لإلنت نت

% 90

دال -الصحة اإللكترونية

توجد بعض التطبيقات االلكت ونية المستخدمة ل صد وم اقبة انتشا اسم اض المعدية في و ا الصدة
العامة والسكا والتي تتلق بياننات ال صند عبن نقناط منتشن فني مدافظنات الجماو ينة ويجن ت دخالانا لن
هجا الداسوب .و غ توف عدد م مواق الوينب الخاصنة بالمعسسنات الصندية باإلضنافة لن موقن و ا
الصدة العامة والسكا ال ه ذلك يت اف م ند المعلومنات الطبينة المنشنو مدلينا ،بينمنا ال تـُنـتاح خندمات
الكت ونية للتطبيب ع بعد هو استخدا التطبيقنات الطبينة اإللكت ونينة كتشنخيص الم ضن واالستشنا الطبينة
ع بعد .وفي الوقت ال اا يوجد نفاذ مددود ل بعض مصاد المعلومات مثل قاعد بيانات منظمنة الصندة
63
64
65
66
67

موق
موق
موق
موق
موق

ويب و ا الت بية والتعلي ؛
ويب جامعة صنعا ؛
ويب جامعة عد http://www.aden-univ.net ،
ويب جامعة العلو والتكنولوجياhttp://www.ust.edu ،
ويب جامعة العلو الدديثةhttp://www.ums-edu.com ،

http://www.yemenmoe.net

http://www.suye.ac/san

العالمية .تستخد بعنض المستشنفيات هنظمنة معلومنات لدفنظ السنجالت ،و دا
هنظمة دا الصيدليات.

عاينة الم ضن باإلضنافة لن

هاء -العمالة اإللكترونية

تسننتخد و ا الخدمننة المدنيننة والتأمينننات هنظمننة مدوسننبة فنني جن ا عمليننات المفاضننلة بنني المتنافسنني
لشغل الوظائ الدكومية باإلضافة ل هنظمنة هُخن ى إلدا المنوا د البشن ية .وتقنو من خنالل موقعانا علن
االنت نننت ( )http://www.mocsi.gov.yeبتقنندي خدمننة االطننال عل ن نتننائ المفاضننلة (االسننتعال بواسننطة كننود
التسجيل) .وتستخد تكنولوجيا المعلومات بشكل الفت في اآلونة اسخي كوسيلة للبدث عن عمنل .وتنشنط فني
اذا الجانب الت ويجي عدد م المواق االلكت ونية المتخصصة .وتقو عدد م الش كات الخاصة باإلعال ع
الوظائ الشاغ لدياا م خالل اذو المواق  .بينما ال يتاح في الوقت ال اا العمل ع بعد.

ثامنا ا -التنوع الثقافي واللغوي والمحتوى المحلي
ألف -استخدام تكنولوجيا المعلومات والتصالت لدعم التنوع الثقافي واللغوي
يوجد اسنتخدا مدندود للتقنينة المعلوماتينة فني مجنال نشن و تادنة المعلومنات التا يخينة والثقافينة اليمنينة،
خصوصا م خالل مواق الويب والتي شادت في السنوات اسخي ت ايدا ملدوظا في هعداداا ،ولك غ ذلك
فت ج بسيط مناا يُقد معلومات تا يخية وثقافية وبنسبة ال تتجاو هكثن من ( )%31من جمنالي منا ينشن
فنني مختل ن المواق ن  ،بينمننا يج ن ت اعتمنناد اللغننة الع بيننة فنني النش ن اإللكت وننني وبنسننبة تصننل ل ن ()%58
وتخصص النسبة المتبقية للنش بلغات هخ ى (االنجلي ية ث الف نسية).
تنشننط العدينند م ن الشننبكات االجتماعيننة المدليننة م ن خننالل مواق ن االنت نننت ،وتتنناح مثننل اننذو اسنشننطة
لمشا كات العديد م هف اد المجتم  .وفني السننوات اسخين هصنب لدفن اد والمعسسنات اليمنينة دضنو الفنت
عل شبكات التواصل االجتماعي عل االنت نت وفي مقندمتاا (face book؛ )Twitter؛ وخاصنة هثننا اسدنداث
التي شاداا اليم في العا  4033والفت الالدقة لاا.
منذ ديسمب  4005ت تدشي خدمة الدليل اإللكت وني وودد المعلومات بالمتد الوطني فني العاصنمة
صنعا والذت يع ض مقتنيات المتد عب شاشات ع ض لكت ونية مو عنة علن قاعنات المتدن المختلفنة،
وتعمل ودد المعلومات بالمتد كودد تقنينة متكاملنة تشنمل قاعند بياننات خاصنة بنالقط اسث ينة والمقتنينات
اسخ ى وكل هدبيات المتد وج كبي م وثائقيات المو وث الشعبي .كما يقو الم ك النوطني للمعلومنات
بتبني مباد تجمي الد اسات واسبداث اليمنية وهتمتتانا ودفظانا فني قواعند بياننات تتني اسنت جاعاا لمختلن
فئات المستفيدي .
باء -تطوير المحتوى الرقمي المحلي والوطني

سنناامت التوجاننات اسخي ن للمعسسننات اليمنيننة ندننو هتمتننة هعمالاننا فنني تدسنني ف ن ص تطننوي المدتننوى
ال قمنني علنن صننعيد المعسسننات ،وقنند هدى ذلننك لنن ظاننو مدتويننات جدينند علنن مواقنن الويننب الخاصننة
بالمعسسات.
يُعن الم ك الوطني للمعلومات بد جة هساسية بقضايا تطنوي وتوسني المدتنوى المعلومناتي فني النيم
ووضعه في متناول المستفيدي منه م صنا ق ا ومستثم ي وماتمي وبادثي و تادة اذا المدتوى لمختل
المعسسننات العامننة والخاصننة وهصننداب االاتمننا ولعامننة المننواطني  .يقننو الم كن بتلقنني البيانننات المعلومننات
اسولية والتقا ي المختلفة م مختل معسسنات الدولنة ثن القينا بمامنة د اسنة وتدلينل و نتناج المعلومنات لن
جانب القيا بمامة تدويل المعلومات الوا د ليه بأشنكال ووسنائط مختلفنة لن الشنكل ال قمني و عناد تنظيمانا
ودفظاا في طا نظ معتمتة ومتخصصة وم ث تادتاا لجماو المستفيدي سوا عب مواقن الوينب هو من
خالل باقي خدمات الت ويد المُقدمة منه .يتوف لدى الم ك في الوقت ال اا مجموعنة من قواعند البياننات فني
مجاالت مختلفة يتاح جن منانا من خنالل موقن الم كن علن الوينب مثنل قاعند بياننات الد اسنات واسبدناث
الجامعية وقاعند بياننات التشن يعات والقنواني اليمنينة .لن جاننب ذلنك يتنوف لندى الم كن مدتنوى واسن من
المعلومات يتاح غالبيتاا عب موق الم ك عل االنت نت.
اذا التوجه لتطوي المدتوى ال قمني كنا من بني ااتمامنات العديند من المعسسنات واسجان الدكومينة
والسننلطات المدليننة فنني المدافظننات ،ويب ن نجنناح مدافظننة دض ن موت (عل ن اسقننل) فنني االنتقننال السننتخدا
تطبيقات الويب ( )http://www.hadhramaut.infoفي تسيي العديد م هعمالاا و طنال المنواطني علن هنشنطة
المجلس المدلي في المدافظة م خالل المدتوى المنشو عل الويب.

تسع و ا اإلدا المدلية لتنفيذ مش و ال بط الشبكي لنظا معلومنات السنلطة المدلينة ويشنمل عمنو
مدافظنات الجماو يننة ،ويشننتمل المشن و علن هنظمننة وبن ام مدوسننبة للمشننا ي التنمويننة والمننوا د المدليننة
ونظا المعلومات الجغ افي والديموغ افي ونظا معلومات هنشطة الوددات اإلدا ية وشعو المجنالس المدلينة
واالنتخابات وبيانات القوى الوظيفية ونظ الخطط والموا نة وغي اا.
جيم -أدوات وبرمجيات تكنولوجيا المعلومات والتصالت وبرامج البحث والتطوير في معالجة اللغة العربية
قامت و ا االتصاالت وتقنية المعلومات في العا  4004بافتتاح الم دلة اسول م مديننة تكنولوجينا
االتصاالت والمعلومات 68وم ضم مكوناتاا م ك صناعة وتطوي الب مجيات والذت ت نشنائه باند دعن
السنو اليمنيننة بمنا يتطلبننه من ادتياجننات تطنوي التقنيننة المعلوماتينة ،وعملننت النو ا فنني اسعننوا  4006و
 4030عل قامة مكونات جديد للمدينة في العاصمة صنعا والبد في نشنا مديننة مماثلنة فني مديننة عند .
وتسع و ا االتصاالت لتأسيس صندو تنمية التكنولوجيا (تي دت ه ) ياد ل تشجي العناص المعالنة
ذات الكفا ات المتخصصة والمبدعة ومساعدتاا بتدويل هفكا اا الخالقة ل منت ذو م دود اقتصادت علن ه
يت دعمه م قبل مشغلي الاات الجوال.
تستخد غالبية المعسسات اليمنية ب ام التطبيقات ،كما تقتني الب مجيات م خالل التعاقد م ش كات
نتاج الب مجيات المدلية والخا جية ،وفي بعض الداالت تقو م خالل المختصي العاملي لدياا في مجال
تكنولوجيا المعلومات عل تطوي بعض الب مجيات.
صد الق ا الجماو ت ق ( )4لعا  4004بتنشا المجلس اسعل للبدث العلمي ،كما تضم قانو
الجامعات ق ( )35لسنة  3668دعما لتطوي المع فة بتج ا البدوث العلمية في مختل مجاالت المع فة.
بط
وفي نفس اإلطا ت نشا م ك تقنية المعلومات ضم ب نام نشا معسسة لتقنية المعلومات باد
الجامعات اليمنية بشبكة معلومات مودد  ،كما ت عداد الئدتي (هولويات البدث العلمي ،السياسات الوطنية
للبدث العلمي).
دال -أسماء النطاقات العربية

في الوقت ال اا ال يت استخدا هسما نطاقات ع بية ،واناك توجه للدصول عل اس نطا علوت
للدولة باللغة الع بية.
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تاسعا ا -وسائل اإلعالم
ألف -تنوع واستقاللية وتعدد اإلعالم
تساا وسائل اإلعال اليمنية في تع ي
المعلومات.

وتطوي

المجتم  ،م

خالل ما تدققه م

انالك تنو في سائل اإلعال اليمنية فمناا المق و ؛ المسموعة؛ الم ئية .كما تتو
اإلعالمية بي ملكية دكومية وملكية خاصة.

تنو

مصاد

ملكية اذو الوسائل

تمتلك الدكومة ( )2قنوات فضائيات اي :قنا اليم الفضائية (اليم )؛ القنا الثانية (يمانية)؛ قنا سبأ؛
قنا اإليما  .في دي يمتلك القطا الخاص واسط ا السياسية ( )5قنوات فضائية اي :قنا السعيد ؛ قنا
سايل؛ قنا اليم اليو ؛ قنا يم شباب؛ قنا آ ال؛ قنا معي ؛ قنا المسي ؛ قنا المصي ) .وللدكومة ذاعتا
ئيسيتا  ،باإلضافة ل ( )34ذاعة مدلية دكومية وهطلقت معخ ا مدطتي ذاعيتي للقطا الخاص.
وبشكل الفت ت ايدت بشكل كبي جدا هعداد الصد والمجالت والمواق اإلخبا ية والمدونات منذ هدداث
العا  ،4033وتتنو ملكية الصد والمجالت اليمنية ،ديث تشي اإلدصا ات 69ل وجود ( )19صديفة
ومجلة سمية دكومية )28( ،صديفة ومجلة د بية ومنظمات )3,0( ،صديفة ومجلة هالية هو مستقلة،
باإلضافة ل ( )23صديفة ومجلة جمااي ية ايئات ونقابات.
تقو غالبية الصد ال سمية والد بية بالنش م خالل مواق ويب مخصصة لاا عل المضي المدلي
علياا بعض المعسسات
هو الخا جي .كما هُنشأت مواق وبوابات خبا ية و عالمية متخصصة تش
اإلعالمية ،وفي داالت هُخ ى تكو تابعة للمنظمات واسد اب السياسية في السلطة والمعا ضة.
في الوقت ال اا يت العمل بموجب القانو ق ( )48لسنة  3660بشأ الصدافة والمطبوعات
والئدته التنفيذية الصاد بالق ا الجماو ت ق ( )26لسنة  ، 3661وينظ القانو د ية التعبي واإلعال
ود الدصول عل المعلومة وم هب ما تضمنه اذا القانو اعتبا و د الدصول عل المعلومة د
هساسي يكفله القانو سوا للصدفيي هو للصديفة هو للمواطني .
وصد معخ ا القانو ق ( )31لسنة  4034بشأ د الدصول عل المعلومات؛ ويدع اذا القانو
د الدصول عل المعلومات للصدفيي بشكل واس  .وقد كا للعاملي في مجال الصدافة تأثي دقيقي في
ق ا اذا القانو .
تدع الدكومة تطوي المعسسات اإلعالمية ،كما هق مجلس الو ا الئدة خاصة تمن الصدفيي
واإلعالميي م ايا ضافية .ومعخ ا هق ت الدكومة مش وعي قانوني جديدي اما (مش و قانو الصدافة
واإلعال  ،ومش و قانو تنظي اإلعال السمعي والبص ت الخاص واإلعال اإللكت وني) ،واما م مشا ي
القواني التي ال الت منظو هما مجلس النواب (الب لما ).
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كتاب اإلدصا السنوت  ، 1122مصد ساب .

جدول رقم ( )02وسائل اإلعالم في اليمن
وسيلة اإلعال

العدد

اللغة

الصد

409

 400ع بية
 9انجلي ية

309

25

ع بية
انجلي ية

39

32

المجالت

89

ع بية

3,

1

الايئات اإلخبا ية

3

الصد

االلكت ونية

70

الملكية
مجتم
مدني

دكومية

هجنبية

هالية

د بية

15

0

19

49

2

5

9

0

6

4,

ع بية
انجلي ية

0

0

0

3

0

مدطات ال اديو

39

 38ع بية
 3انجلي ية

4

0

0

32

0

مدطات التلف يو

34

ع بية

5

0

0

2

0

باء -اإلعالم ودوره في مجتمع المعلومات

يُخصص اإلعال المكتوب في الوقت ال اا دي ا ُ مدندودا نسنبيا لقضنايا تكنولوجينا المعلومنات والتوعينة
بمجتم المعلومنات اليمنني .دينث تنشن غالبينة الصند والمجنالت موضنوعات تتعلن بتكنولوجينا المعلومنات
(بمعنندل موضننو وادنند فنني كننل عنندد) ،وتقننو بعننض الصنند والمجننالت بتخصننيص صننفدة كاملننة هو عنند
صفدات لنش موضوعات التكنولوجيا المعلوماتينة (بصنو دو ينة هسنبوعية) ،فني دني تصند مجلنة شنا ية
وادد متخصصة بتكنولوجينا المعلومنات واالتصناالت بصنو شنا ية .واسمن هفضنل نسنبيا بالنسنبة للصندافة
االلكت ونية.
وتخصص وسائل اإلعال الم ئي والمسمو (التلف يو واإلذاعنة) منا يقنا ب ( )%30فقنط من مجمنو
ساعات اإل سال للب ام العلمية والتعليمية والمعلومات الثقافية.
جيم -تقارب تكنولوجيا المعلومات والتصالت واإلعالم
في اليم ت ايد استخدا مختل الوسائل اإلعالمية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وبشكل الفت خالل
السنننوات اسخي ن  ،و اد اعتماداننا عل ن تكنولوجيننا المعلومننات واالتصنناالت لتدقي ن دضننو هوس ن  ،فغالبيننة
الصد لاا مواق ويب وكذا القنوات التلف يونية واإلذاعية تقنو اني هيضنا من خنالل مواقن وينب خاصنة بانا
بالبث المباش عل االنت نت.
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موق ويب و ا

اإلعال ،

http://www.yemen-media.gov.ye

عاشراا -التعاون الدولي واإلقليمي
ألف -تمويل شبكات تكنولوجيا المعلومات والتصالت وخدماتها
دت اآل ال ي ال التعاو الدولي واإلقليمني من النيم فني مجنال تموينل مشن وعات تكنولوجينا المعلومنات
واالتصنناالت مدنندودا فنني الوقننت ال ن اا  ،ومننا يمك ن اإلشننا ليننه فنني اننذا الصنندد مش ن و خدمننة " النندليل
اإللكت وني وودد المعلومات " بالمتد النوطني المقند من الدكومنة اليابانينة والنذت تن االنتانا من تجاين و
مننعخ ا ،ومشن و تعلنني مننادتي العلننو وال ياضننيات سول ثننانوت عبن االنت نننت فنني ( )40مد سننة من همانننة
العاصمة ومدافظات عد وتع ودض موت بتمويل م الماندي والقطنا الخناص .ومشن و تدنديث اإلدا
المالية بالتعاو م البنك الدولي.
وفيما يتعل ببيئة االستثما فعل ال غ م التسايالت الدكومية المُقدمة ال ه االستثما ات منا النت دو
الدنند المننأمول كننو البيئننة االسننتثما ية ما الننت تواجننه بعننض الصننعوبات لتكننو بيئننة مسننتق وآمنننة جاذبننة
لالستثما ات غ التش يعات المتواف والتي تعد م بي هفضل التش يعات في المنطقة الع بية.
باء -مشاريع تطوير البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات والتصالت
جدول رقم ( )02بعض مشروعات تطوير البنية األساسية الجاري تنفيذها أو المقترحة للتنفيذ
مالدظات
فت التنفيذ
الجاة المنفذ
اس المش و
مش و نظا معلومات وقاعد
بيانات المعش ات الوطنية لمجتم
المعلومات
مش و المكتبة ال قمية

مش و الشبكة الوطنية للمعلومات

مش و الخا طة ال قمية

مش و بنا داوية البيانات المكانية
مش و تطوي شبكة الت اسل
(استكمال شبكة مسا ات كابالت
اسليا البص ية) منذ العا
 ، 4009بتمويل مدلي.
مش و ال بط الشبكي لم ك تقنية
المعلومات التابعة لو ا التعلي
العالي والبدث العلمي

ابتدا م
مطل العا
4033

يج ت داليا البدث ع
مصد تمويل

تدت التنفيذ
منذ العا
4033

يج ت التنفيذ بتمويل مدلي
مددود دت اآل

تدت التنفيذ
منذ العا
4003

يج ت التنفيذ بتمويل مدلي
مددود دت اآل

و ا

االتصاالت وتقنية
المعلومات

تدت التنفيذ
منذ العا
4003

يج ت التنفيذ بتمويل مدلي

و ا

االتصاالت وتقنية
المعلومات

تدت التنفيذ
منذ العا
4009

يج ت التنفيذ بتمويل مدلي

تدت التنفيذ
منذ العا
4009

يج ت التنفيذ بتمويل مدلي

تدت التنفيذ
منذ العا
4008

يج ت التنفيذ بتمويل مدلي
وخا جي

الم ك الوطني للمعلومات

الم ك الوطني للمعلومات

الم ك الوطني للمعلومات

و ا

و ا

االتصاالت وتقنية
المعلومات

التعلي العالي

وفنني جمي ن المشننا ي السننالفة الننذك تبنندو الداجننة ض ن و ية لتشننجي اننذو المبنناد ات والمشننا ي ودعماننا
للتس ي م وتي التنفيذ كو هغلباا يدق معدالت انجا بطيئنة نظن ا لشندة المخصصنات المالينة الم صنود
لاا .واو ما تعول عليه المعسسات اليمنية من خنالل جاودانا ومسناعياا لتفعينل التعناو من اسطن ا الدولينة
والماندة وبدث ف ص الدصول عل التمويل الال لتنفيذ اذو المش وعات.

جيم -متابعة القمة العالمية لمجتمع المعلومات
وفقا للسياسات العامة المق تقو المعسسات واسجا
سنوية وم ث القيا بالتنفيذ لاذو الخطط والب ام .

الدكومية المختصة  ،بوضن خطنط وبن ام عمنل

و يصعب في الوقت ال اا تقدي معلومات دصائية دقيقة دول مجتم المعلومات في اليم  ،وذلك بسبب
عد توف كافة البيانات الخاصة بمعش ات قياس هدا تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .ونظ ا لعد تول جاة
بعيناا مامة القيا بتجمي البيانات والمعلومات دول معش ات مجتم المعلومات في اليم  .ولذلك فت الم ك
الوطني للمعلومات قد بده في تبني مباد تتمثنل فني مشن و بننا نظنا معلومنات وقاعند بياننات وطنينة دنول
معش ات مجتم المعلومات ،تساعد في صد البيانات والمعلومات الخاصة بمعش ات مجتم المعلومات ،وبمنا
يمك م قياس مستوى التقد ندو مجتم المعلومات.
كما ال تتواف في الوقت ال اا مواق ويب متخصصة دنول هفضنل المما سنات وقصنص النجناح باند
تبادل الخب ات بط يقة موج وسالة الوصول.
دال -المشاركة في أنشطة حوكمة اإلنترنت
تشا ك و ا االتصاالت وتقنية المعلومات في منتدى دوكمة اإلنت نت العنالمي ،بمنا فني ذلنك المشنا كة
في صياغة السياسات واالستشا ات العامة التي تقو باا اسيكا .

حادي عشر -بناء قطاع تكنولوجيا المعلومات والتصالت
ألف -شركات تكنولوجيا المعلومات والتصالت
يشا ك القطا الخناص فني النيم فني تقندي خندمات االتصناالت من خنالل (ه بن شن كات تقند خندمات
اتصاالت الاات المدمول) .كما يقو القطا الخاص بتشغيل م اك خدمات االتصاالت ومقااي االنت نت عل
مستوى الجماو ية .وتعمل الدكومة عل تشجي القطا الخاص إلنشا م اك التند يب والتأاينل المتخصصنة
في مجال التكنولوجيا المعلوماتية.
ال توجنند اسطن القانونيننة المنظمننة والمشننجعة علن تطننوي صننناعة الب مجيننات ،وسننجلت خننالل اسعننوا
 4034 – 4030نشاط مددود للش كات العاملة في صناعة الب مجيات في اليم .
وفننني الوقنننت الننن اا منننا ال نشننناط شننن كات القطنننا الخننناص العاملنننة فننني مجنننال المكوننننات المادينننة
( )Hardwareيقتص ن عل ن بي ن المنتجننات المسننتو د وال توجنند ش ن كات مدليننة تقننو بصننناعة مكونننات ماديننة
للدواسيب هو ملدقاتاا.
باء -التسهيالت الحكومية
تسننع الدكومننة اليمنيننة لتطننوي السياسننات واإلج ن ا ات التنني تضننم تننوفي البنيننة التدتيننة والتش ن يعية
المتطننو فنني مجننال االتصننا الت وتقنيننة المعلومننات والتنني م ن هاماننا ،تع ي ن دو القطننا الخنناص ،وتدفي ن
االستثما ات الخاصة .وتقد الدكومة ق وض مالية م خالل صننادي تشنجي الصنناعات الصنغي  .ال هننه ال
توجد هت ج ا ات م سومة هو ضوابط تنفيذية ندو دع المعسسات بأنواعاا المختلفة لتبني الدلول التكنولوجية
لدياا .وتوجد تسايالت لل اغبي في قامة مشا ي استثما ية في هت م القطاعات وبموجب قانو االستثما .
جيم -مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والتصالت في القتصاد الوطني
في اليم ال يتوف ل اآل صناعة دقيقية لتكنولوجيا المعلومات بديث يمك القول ه لاا مساامة فعلية
في االقتصاد الوطني .كما ال تتواف معلومات دقيقة ع دج اإلنفنا فني مجنال المعلوماتينة .ويسنتوعب قطنا
تكنولوجيا المعلومات ندو ( )46هل عامل يمثلو نسبة بسيطة م هجمالي العاملي في اليم .
دال -البحث والتطوير والبتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتصالت
فنني مجننال البدننث والتطننوي لتكنولوجيننا المعلومننات واالتصنناالت تعنند و ا االتصنناالت د اسننة لتأسننيس
صندو تنمية التكنولوجيا ( تي دت ه ) يقو بتشنجي العناصن المعالنة ذات الكفنا ات المتخصصنة والمبدعنة
ومساعدتاا بتدويل هفكا اا الخالقة ل منت ذو م دود اقتصادت.
جدول رقم ( )02البحث والتطوير في معدات وأدوات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والتصالت

المجـــــــــال
وجود فعاليات للبدوث في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
وجود تجمعات صناعية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
وجود داضنات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

مستوى التوف
ال
مددود
مددود

هاء -الستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتصالت
غ تدس البيئة االستثما ية في النيم ودخنول كثين من الشن كات االسنتثما ية فني مجناالت عند منانا
المقنناوالت والسننيادة ،ال ه االسننتثما الخننا جي فنني قطننا تكنولوجيننا المعلومننات واالتصنناالت مننا ال دو
المستوى المأمول .خاصة بعد اسدداث التي شاداا اليم في . 4033
وم االستثما ات اسخ ى التي تقو باا المعسسة العامة لالتصاالت في مجنال مشنا ي توسنعة وتطنوي
شبكة الت اسل وتوسعة شبكة مسا ات كابالت اسليا الضوئية وتطوي منافذ ال بط من الندول اسخن ى باند
توفي سعات ت اسليه هكث وهوس وتأمي نقل د كة االتصاالت الااتفية والمعلوماتية في الجماو ية.

المراجع والمصادر
 .3الب نام الم دلي لالستق ا والتنمية ( ،) 4032 – 4034و ا

التخطيط والتعاو الدولي ،يوليو . 4034

 .4قانو

ق ( )31لسنة  ، 4034صديفة الجماو ية ،العدد ( ،)3882,بتا يخ  4يوليو  ، 4034ص .33

 .1النش

اإلدصائية السنوية  ، 4034المعسسة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية ،اليم  ،هب يل . 4031

 .2اليم في ه قا  ، 4033الجاا الم ك ت لإلدصا  ،و ا

التخطيط والتعاو الدولي ،صنعا  ،ما س . 4031

 .8كتاب اإلدصا السنوت  ، 4033الجاا الم ك ت لإلدصا  ،و ا
. 4034

التخطيط والتعاو الندولي ،الجماو ينة اليمنينة ،هكتنوب

 .9اإلسننـقاطات السننكانية للجماو يننة اليمنيننة للفت ن ( ،) 4048-4008المجلننس الننوطني للسننكا والجاننا الم ك ن ت لإلدصننا ،
يونيو . 4030
 .,وثنننائ االجتمنننا التشننناو ت الخننناص بال دكومنننة االلكت ونينننة ،اسماننننة العامنننة لمجلنننس النننو ا وو ا
المعلومات ،صنعا  36 ،ديسمب . 4030

االتصننناالت وتقنينننة

 .5معش ات التعلي في الجماو ية اليمنية للعا  ، 4030/4006المجلس اسعل لتخطيط التعلي  ،هغسطس . 4033
 .6تقننا ي المالم ن الوطنيننة لمجتم ن المعلومننات فنني الجماو يننة اليمنيننة  ، 4033 ، 4006 ، 400, ،4008 ،4001اللجنننة
االقتصادية واالجتماعية لغ ب آسيا ( ،)ESCWAاسم المتدد .
 .30تقا ي المالم اإلقليمية لمجتم المعلومات في غ بي آسيا ،اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغن ب آسنيا ( ،)ESCWAاسمن
المتدد  ،نيويو ك . 4033 ، 4006 ،400, ،4008 ،4001
 .33موق ويب :الم ك الوطني للمعلومات ،اليم ،
 .34موق ويب :الجاا الم ك ت لإلدصا  ،اليم ،
 .31موق ويب :بوابة الدكومة اليمنية ،اليم ،
 .32موق ويب :و ا

http://www.cso-yemen.org

http://www.yemen.gov.ye

التخطيط والتعاو الدولي ،اليم ،

 .38موق ويب ،مجموعة االتصاالت اليمنية،
 .39موق ويب ،و ا

http://www.yemen-nic.info

http://www.mpic-yemen.org

http://www.ptc.gov.ye

االتصاالت وتقنية المعلومات ،اليم ،

http://www.yemen.gov.ye/portal/Default.aspx?alias=www.yemen.gov.ye/portal/mtit

 .3,موق ويب ،و ا

الخدمة المدنية ،اليم ،

 .35موق ويب ،و ا

الصناعة والتجا  ،اليم ،

http://www.mocsi.gov.ye

 .36موق ويب ،وكالة اسنبا اليمنية سبأ ،اليم ،
 .40موق ويب ،و ا

http://www.moit.gov.ye
http://www.sabanews.net

التعلي العالي والبدث العلمي؛

http://www.yemen.gov.ye/portal/Default.aspx?alias=www.yemen.gov.ye/portal/mohe

 .43موق ويب :االتداد الدولي لالتصاالت،
 .44موق ويب :االسكوا ،بي وت،

http://www.itu.int

http://www.escwa.un.org

 .41موق ويب :معتم القمة العالمي لمجتم المعلومات،
 .42موق ويب ،ش كة سبأفو ،
 .48موق ويب ،ش كة ه تي

http://www.wsis.org

http://www.sabafon.com

يم

 .49موق ويب ،ش كة يم موبايل،

http://www.mtn.com.ye ،
http://www.yemenmobile.com.ye

 .4,موق ويب ،ش كة تيليم ،

http://www.teleyemen.com.ye

 .45موق ويب جامعة صنعا ،

http://www.suye.ac/san

http://www.aden-univ.net

،  اليم، جامعة العلو والتكنولوجيا، موق ويب.10

http://www.ust.edu

http://www.scepye.org

،  المجلس اسعل لتخطيط التعلي، موق ويب.13
، جامعة العلو الدديثة، موق ويب.14

http://www.ums-edu.com

، الت بية والتعلي

http://www.moe.gov.ye
http://www.achrs.org

،  موق ويب جامعة عد.46

 و ا، موق ويب.11

 م ك عما لد اسات دقو االنسا ؛، موق ويب.12

http://www.hadhramaut.info
http://www.npc-ts.org

 موق مدافظة دض موت؛.18

 اليم ؛،  موق المجلس الوطني للسا.19

http://www.yemen-media.gov.ye

، اإلعال

 موق ويب و ا.1,

 ؛ للم يد من التفاصنيل يمكن العنود4033 ) لسنة352(  دكومة الوفا الوطني المشكلة بموجب الق ا الجماو ت ق.15
http://www.yemen-nic.info/government/government :ل ال ابط التالي
http://www.yemen-nic.infog/overnment/government/detail.php?ID=37821

 الب نام العا لدكومة الوفا الوطني؛.16

http://www.ydcar.mpic-yemen.org
http://www.yemen-nic.info/info_politics/politics.pdf

 موق ويب؛.20

 السياسة الوطنية للمعلومات؛.23

،ال عية اإلست اتيجية لالتصاالت

.24

http://www.yemen.gov.ye/portal/mtit/االستراتيجيات/tabid/197/Default.aspx
http://www.yemen.net.ye

 البوابة اليمنية لالنت نت؛.21

http://www.y-gsm.com

، موق ويب.22

http://www.teleyemen.com.ye

، موق ويب.28

http://www.sabanews.net/ar/news307517.htm

 موق ويب؛.29

http://www.achrs.org/images/stories/news/pdf/access_information.pdf

، موق ويب.2,

http://www.sabanews.net/ar/news213271.htm

، موق ويب.25

http://www.yemenmoe.net/PrimareyStrategy.aspx

، موق ويب.26

http://www.yemenmoe.net/SecondaryStratigy.aspx
http://www.edpau.org

 موق ويب؛.80

 موق ويب؛ مش و تطوي التعلي اسساسي؛.83

http://www.moeyemen.net

، الت بية والتعلي

 موق ويب و ا.84

http://www.edpau.org

 موق ويب؛.81

http://geip-yemen.org/ar/index.htm

 موق ويب؛.82

http://www.sabanews.net/ar/news309269.htm

 موق ويب؛.88

http://ycit-he.net/a

 موق ويب؛.89

http://www.coca.gov.ye

 موق ويب الجاا الم ك ت لل قابة والمداسبة؛.8,

http://sfd.sfd-yemen.org/ar

 اليم ؛- موق ويب الصندو االجتماعي للتنمية.85

http://www.mof.govye./pfmp

 موق ويب المش و ؛.86

http://www.moit.gov.ye/moit/ar
http://www.customs.gov.ye/13/index_ar.php

 موق ويب؛.90

 موق ويب مصلدة الجما ك؛.93

http://www.e-bill.post.ye

 موق ويب؛.94

http://www.tech-city.gov.ye

 موق ويب؛.91
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