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 ةـمقدم
 

واجه االقتصاد اليمني خالل السنوات القليلة الماضية سلسلة من التحديات التنموية أهمها اتجاه الموارد 
اع معدل ارتفالخدمات األساسية، و ضعفالنفطية التي يعتمد عليها االقتصاد للنضوب، شحة الموارد المائية، 

 .النمو السكاني
 
بلغ .  سنويًا %(1.3)من بين البلدان ذات النمو السكاني المرتفع والذي تصل معدالته إلى  اليمنُتعد و

، في حين وصلت تقديرات عدد م4002 مة وفقًا لتعداد العامنس (3669586393) عدد سكان الجمهورية
يمثل السكان الحضر ما نسبته .  م4034العام  منتصفنسمة في ( 4268496,01) نحوإلى السكان 

 .  من السكان في الريف%( 3.38,)من إجمالي عدد السكان مقابل %( 45.58)
 

، شهد اليمن حراك شعبي متواصل في مختلف المحافظات يطالب بتغيير النظام وبناء 4033خالل عام 
دالة في توزيع الدخل والثروة يمن جديد ديمقراطي يقيم دولة النظام والقانون ودولة المؤسسات ويحقق الع

 والمعيشية واإلنسانية االقتصادية وصاحب ذلك تفاقم في األوضاع. واإلداريالفساد المالي  أوجهويحارب كل 
 من وزاد. التحتية للبنية والتدمير الجزئي األمن وانفالت السياسي الشديد في المشهد  للسكان؛ نتيجة للتدهور

 من كثير وتعليق للدولة، في الموازنة العامة االستثماري البرنامج يعمشار تجميد معظم سوء األوضاع،
 .والمساعدات الخارجية للقروض المانحين

 
في صناعة التغيير ووسائل اإلعالم  الجديدة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت األدواتلقد ساهمت 

 . الذي تشهده اليمن
 
محاولة ات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والستفادة من إمكانإلى اليمن في إطار مساعي او

مجموعة من من تحقيق  تمكن اليمن؛ النماء االقتصادي وتحقيق األهداف اإلنمائية خططتسخيرها لدعم 
السياسات واالستراتيجيات مجاالت  شملت في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ية خطوات التطويرال

وحق والمشاريع في مجال البنية األساسية، تعزيز حرية تدفق المعلومات والخطط، تبني عدد من المبادرات 
،  بناء القدرات والمهارات البشرية في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات، هاالنفاذ إلى مصادرالمواطن في 

 .الرقمي تطوير اأُلطر القانونية والتشريعية والتنظيمية، استخدام التطبيقات االلكترونية، وتطوير المحتوى
 

الداعمة المالمح العامة واألساسية أبرز عرضًا تحليليًا حول من هذا التقرير األقسام التالية  ُتقدم
 .(م9009-9002)للفترة  مجتمع المعلومات في الجمهورية اليمنيةإلقامة 
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 دور الحكومات والفرقاء األساسيين في بناء مجتمع المعلومات  -أواًل
 

 طنية واإلستراتيجيات االلكترونيةمعلومات الوسياسات مجتمع ال  -ألف
 
طنية واإلستراتيجيات يمكن استعراض جهود اليمن في مجال سياسات مجتمع المعلومات الو 

 : ، من خاللااللكترونية

  أ) :يهدف إلىوالذي  ،1م بشـأن حق الحصول على المعلومات3103لسنة ( 02)القانون رقم صدور- 
؛ .ي الحصول على المعلومات وتوسيع قواعد ممارسة الحقوق والحرياتتأمين وتسهيل حق المواطن ف

تمكين المجتمع من تنمية  -ج؛ .والمسئولةتعزيز مقومات الشفافية وتوسيع فرص المشاركة الواعية  -ب
مادة موزعة على ستة أبواب ( 66)القانون على يحوي ، (.قدراته لالستفادة المتزايدة من المعلومات

حماية ؛ ماية المعلومات؛ ححرية الحصول على المعلومات؛ والتعاريف واألهدافالتسمية )تشمل 
ويعتبر القانون من أهم السياسات العامة التي تم (. أحكام عامة وختامية؛ لمخالفات؛ االخصوصية

قبل رئيس  منوتمت المصادقة عليه وإصداره ( مجلس النواب)إقراراها من قبل السلطة التشريعية 
سياسة عامة في مجال حق أصبح اليمن ثاني دولة عربية تقر وبذلك ، (م10/10/3103) فيالجمهورية 

ُيعد القانون من بين السياسات العامة التي حظيت بمناقشات واسعة ومشاركة . الحصول على المعلومات
ومع (. السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، منظمات المجتمع المدني)حقيقية وفاعلة لمختلف األطراف 

 أنإال في اليمن مجتمع المعلومات في مسار حق الحصول على المعلومات ُيعد خطوة متقدمة  أن قانون
المترتبة على عدم نضوج والتحديات ائق بالعديد من العوفي الواقع يظل مرهونًا هذا القانون تطبيق 

القطاعات المختلفة مما  المعلومات وتقديم خدماتها في إنتاجالمؤسسية المعنية بتنظيم  األطراكتمال و
مجال في والمؤسسية  اإلداريةتهيئة البيئة والتشريعات الالزمة لفي تطوير السياسات  اإلسراع يستوجب

خدماتها في مختلف القطاعات لتكون قادرة على االستجابة والرد على الطلبات  وتشغيلالمعلومات 
  .  المقدمة لها

 

  قطاع االتصاالت وتقنية مجموعة من السياسات في  2وطنيالبرنامج العام لحكومة الوفاق التضمن
عنصرًا حيويًا من عناصر البنية التحتية في اليمن ويلعب دورًا مهمًا في باعتبار هذا القطاع المعلومات 

نمو االقتصاد الوطني، كما أن التطورات المتسارعة في تقنيات االتصاالت والمعلومات بحاجة ماسة 
في التشريع وتكامل واندماج في خدمات االتصاالت وتطوير في شبكات إلى أن يرافقها تطور 

االتصاالت وتقنية المعلومات بأشكالها المختلفة والمتعددة الوسائط وفي هذا الجانب ستعمل حكومة 
 :3على تنفيذ اآلتيفي مجال االتصاالت وتقنية المعلومات الوفاق الوطني 

 

وسع في إيصال الخدمة لمختلف المناطق الريفية والنائية توسيع انتشار خدمات الهاتف الثابت والت -
والحدودية، واستكمال المشاريع التطويرية للشبكة الثابتة والتي من أهمها مشروع االنتقال إلى 

، التي تدعم تقديم خدمات النطاق العريض والوسائط المتعددة بما (NGN)شبكات الجيل التالي 
 . نتفيها خدمات الصوت والصورة واإلنتر

                                                
 :؛ المنشور على الرابط00م، ص 3103يوليو  3، بتاريخ  (05550)لالطالع على نص القانون؛ صحيفة الجمهورية، العدد  1

http://www.algomhoriah.net/day/2012/07/02-07-2012/all.pdf. 
م؛  للمزيد من التفاصيل يمكن العودة إلى 3100لسنة ( 085)حكومة الوفاق الوطني المشكلة بموجب القرار الجمهوري رقم  2

 .http://www.yemen-nic.info/government/government :الرابط التالي

 .http://www.yemen-nic.info/government/government/detail.php?ID=37821البرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني؛  3

http://www.algomhoriah.net/day/2012/07/02-07-2012/all.pdf
http://www.yemen-nic.info/government/government
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 (سلكيًا وال سلكيًا)توسيع انتشار نفاذ خدمات اإلنترنت باستخدام تكنولوجيـــــا النطاق العريض  -
 .كمًا ونوعًا في حضر وريف اليمن وتقديم سرعات عالية

تطوير شبكة التراسل الوطنية من خالل االستمرار في توسعة شبكة األلياف الضوئية وتطوير  -
عة، وتعزيز قدرات المؤسسة لتقديم خدماتها لمن يريد من شبكة النطاق العريض فائق السر

مشغلي ومزودي خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات، والبدء بمشروع األلياف الضوئية إلى 
وبما يقدم خيارات أكثر من خدمات النطاق ( FTTx)المنازل والهيئات الحكومية والقطاع الخاص 

 .العريض

نية المعلومات واالتصاالت اليمنية لتهيئة البيئة المناسبة لتقديم بناء وتطوير البنية التحتية لتق -
 .خدمات الحكومة اإللكترونية

توسعة وتنويع الربط الدولي للجمهورية اليمنية من خالل كابالت األلياف الضوئية البحرية وتنفيذ  -
، (STM1)وصلة ( 038)بسعة ( فالج فالكون)توسعة السعات المتاحة لليمن في الكابل البحري 

وإضافة نقاط ربط بحري عبر باب المندب و استكمال توسعة المحطات الطرفية للكابل البحري 
 .جيبوتي-عدن

بهدف تطوير وتحديث  –الجيل الرابع  –إصدار ترخيص جديد إلنشاء وتشغيل شبكة هاتف نقال  -
 .خدمات الهاتف النقال

 . العربية السعودية وسلطنة عمان توسعة نقاط الربط التراسلي الدولي برًا مع كل من المملكة -

 .الخاصة( VAST)ة لخدمات االتصاالت عبر األقمار الصناعية يإنشاء وتشغيل بوابة دول -

دعم مبادرة االنترنت في المدارس وتطوير التعليم باستخدام تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات ،  -
 .ودعم جهود محو أمية الحاسوب

تقنية المعلومات واستكمال إجراءات إقراره وإصداره بهدف مراجعة مشروع قانون االتصاالت و -
إعادة هيكلة وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات ، بحيث تتولى الوزارة المهام السيادية والمتمثلة 
على سبيل المثال ال الحصر في رسم السياسات وإعداد االستراتيجيات والتشريعات لقطاع 

الخطط والبرامج لتشجيع االستثمار وانتشار الخدمات  االتصاالت وتقنية المعلومات، ووضع
وضمان االستخدام األفضل للطيف الترددي وتعظيم العائد منه ضمن إطار ولوائح الراديو 
الدولية الخاصة بتوزيع الترددات واإلشراف على استثمارات الدولة في المجال ورعاية مصالح 

ليمية واالتحادات والهيئات المعنية بشئون الجمهورية لدى الدولة والمنظمات الدولية واإلق
االتصاالت وتقنية المعلومات وتعزيز مكانة الجمهورية في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات 

 .وعلى المستوى اإلقليمي والدولي

إنشاء هيئة لتنظيم قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات تتولى مسئولية رسم وتنفيذ سياسات الدولة  -
التصاالت وتقنية المعلومات في إطار بيئة تنافسية بين كافة المشغلين واعتماد آليات في مجاالت ا

السوق بهدف تحفيز المنافسة وانتشار الخدمات بأسعار مناسبة وإدارة الطيف الترددي ومنح 
التراخيص إلنشاء وتشغيل وتزويد الخدمات وتنظيم ومعالجـــة كافة قضايا العمل بين مختلف 

 .ًا لقواعد الشفافية وعدم التميز وضمان جودة الخدمات وحماية المنتفعينالمشغلين وفق

بحيث تكون شركة تعمل على أسس  إعادة هيكلة المؤسسة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية -
تجارية تملك الدولة كامل رأسمالها، وذلك بهدف تعزيز مواردها المالية وقدراتها اإلدارية 
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تحسين مستوى أدائها والمحافظة على مواردها البشرية وتطوير قدراتها وعملياتها التجارية و
 .من تأدية مهامها بكفاءة واقتدار في بيئة تنافسية( المؤسسة)وتمكين الشركة 

 

 اليمنية والذي تبنته الحكومة 4(م3102 – 3103) والتنمية لالستقرار المرحلي لبرنامجتضمن ا 
تكنولوجيا  ددًا من سياسات تطوير قطاعاتع 5م3103ن إجتماع مؤتمر المانحيوتقدمت به إلى 

 تلبي المعلومات وتقنية لالتصاالت وكفؤة متطورة تحتية بنية إلى توفيرتهدف ، التصاالتالمعلومات وا

 :ومن أبرز تلك السياسات العالمي، االقتصاد واالندماج في التنمية متطلبات

 

 .ماتاستكمال وإصدار قانون االتصاالت وتقنية المعلو -

 .إعادة هيكلة المؤسسة العامة لالتصاالت وإنشاء هيئة تنظيمية للقطاع -

 .استكمال المشاريع التطويرية للشبكة الثابتة وتطوير خدمات الهاتف النقال -

 .توسيع انتشار نفاذ خدمات اإلنترنت وتطوير شبكة التراسل الوطنية -

 .توسعة وتنويع الربط الدولي للجمهورية اليمنية -

 .يث حاوية البيانات الوطنية والخارطة الرقمية الموحدة لليمنبناء وتحد -

 .التطوير الشامل للخدمات البريدية والمالية وتحديث قانون البريد -
 

  تتعلق هامة م، مبادرة وطنية 3100مارس منذ  أعتمدتالتي  وثيقة السياسة الوطنية للمعلوماتتعتبر
ها المركز الوطني للمعلومات وبمشاركة واسعة من تبنابالسياسة واإلستراتيجية الوطنية للمعلومات 

، تهدف السياسة الوطنية ومنظمات المجتمع المدنيالمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص 
تحقيق تنمية معلوماتية تمكن المجتمع اليمني من السير في طريق التنمية العصرية : )إلى 6للمعلومات

ومة معلوماتية وطنية تكفل إنتاج وتوفير المعلومات التي تفي والتقدم نحو مجتمع المعلومات؛ إقامة منظ
باالحتياجات في كافة مجاالت أنشطة المجتمع وتكون داعمة لصناعة المحتوى الرقمي وإدخال 
التطبيقات االلكترونية في مختلف األعمال والمعامالت والخدمات المجتمعية؛ إيجاد نظام مؤسسي متقدم 

ن قادر على إدارة التطوير المعلوماتي بطرق ومنهجيات علمية حديثة؛ في المجال المعلوماتي يكو
تحقيق دور فاعل للمعلومات والتكنولوجيا المعلوماتية في دعم اإلصالحات الوطنية وتكريس الحكم 

  .اإلسكواوقد تم استكمال وثائق السياسات واالستراتيجيات بالتعاون مع منظمة (. الرشيد
 

 وثيقة الرؤية اإلستراتيجية لالتصاالت وتقنية المعلومات "تقنية المعلومات تبنت وزارة االتصاالت و
اإلستراتيجية )، والتي أقرتها الحكومة كجزء من 7"م3132 – 3110في دعم خطط التنمية في اليمن 

، وتهدف اإلستراتيجية إلى المساهمة (م3135-3110)الوطنية لدعم خطط التنمية المتكاملة في اليمن 
كما تهدف . اليمن إلى دولة منتجة ومستخدمة لتطبيقات تقنيات االتصاالت والمعلوماتيةفي تحويل 

اإلستراتيجية إلى توفير وتسهيل خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات، وتحسين جودة هذه الخدمات 
ج م عن مبادرة البرنام3113كما أعلنت وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات في العام . وخفض تكلفتها

لتكنولوجيا  األساسية البنية ، والذي يستهدف تطوير(الحكومة االلكترونية)الوطني لتقنية المعلومات 
 .واالتصاالت المعلومات

                                                
 .38ص  ،م3103 ، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، يوليو(م3105-3103)والتنمية  لالستقرار المرحلي البرنامج 4

   http://www.ydcar.mpic-yemen.orgيد من المعلومات يمكن العودة إلى الرابط؛      للمز 5
 http://www.yemen-nic.info/info_politics/politics.pdfلإلطالع على وثيقة السياسة يمكن العودة إلى الرابط ؛       6
 .http://www.yemen.gov.ye/portal/mtittabid/197/Default.aspx؛ لإلطالع على وثيقة الرؤية اإلستراتيجية يمكن العودة إلى الرابط 7

http://www.ydcar.mpic-yemen.org/
http://www.yemen-nic.info/info_politics/politics.pdf
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  تكنولوجيا مجال المعلومات وطر المؤسسية في اأُلوتنظيم بوضع بالسياسات الخاصة وفيما يتعلق
 :لك السياسات وهياإلشارة إلى أهم تيمكن وخدماتها المعلومات واالتصاالت 

 

( م0995)لسنة ( 055)بموجب القرار الجمهوري رقم  المركز الوطني للمعلوماتإنشاء  -
مهمة وضع واقتراح ومتابعة تنفيذ سياسات التطوير في المجال المعلوماتي تتولى كمؤسسة 

 (.المحتوى المعلوماتي –التطبيقات )

أضيف إلى  حيث، (م3112)في الحكومة المشكلة في  وزارة االتصاالت وتقنية المعلوماتإنشاء  -
، وذلك إلى جانب (الشق التقني)الهتمام بمجال التكنولوجيا المعلوماتية الوزارة ا اختصاصات

 .مسئوليتها في مجال سياسات االتصاالت وأوجه تنظيمها

وزارة يتبع جهاز  ووهم 0995لسنة ( 38)قم القانون ربموجب  الجهاز المركزي لإلحصاءإنشاء  -

 .ات واستراتيجيات العمل اإلحصائي في اليمنسياسويتولى التخطيط والتعاون الدولي 

( 02)رقم حق الحصول على المعلومات قانون بموجب  مكتب المفوض العام للمعلوماتإنشاء  -
اسات الخاصة ضع وتنظيم البرامج والخطط والسي، ويتولى المكتب مهمة وم3103لسنة 

 .تواالطالع على المعلوماالحصول بممارسة الفرد لحقه في 
 
وبشكل عام يمكن القول بان السياسات التي تم وضعها واعتمادها حتى اآلن ال تعد كافية لتحقيق التحول  

يجري على نحو بطيء وتنفيذها السياسات تلك ر يتطون أفي اليمن، خاصة والمنشود إلى مجتمع المعلومات 
ك لذلأمام الحكومة،  أخرى أولوياتما يفرض ملظروف االقتصادية التي تعيشها اليمن ا إلىوقد يعزى ذلك  جدًا

لة بها أن يتم تطوير سياسات المعلومات والتكنولوجيا المعلوماتية واالتصاالت والخدمات المتص الضروريفمن 
 بين مختلف الجهات على نحو أكبر من التنسيق والتكاملومشروعات التطوير المعلوماتي والتقني عمومًا 

مجتمع  إلىللتحول في أعلى المستويات  وسيكون من األنسب تبني خطة وطنية إطاريةواألطراف ذات العالقة، 
 مسؤولياتلقطاعية وتحدد بشكل واضح دعم وتنسيق مختلف المبادرات اورعاية  إطارها، يتم في المعلومات

 .وواجبات مختلف األطراف
 

 السياسات واالستراتيجيات الوطنية في مجال المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت( 0)جدول رقم 

 التوفر اإلستراتيجية/ السياسة 
تاريخ 
 اإلقرار

 المضامين الهيئة الحكومية المسئولة
مستوى 

 التنفيذ

إلستراتيجية الرؤية ا
لالتصاالت وتقنية 

 المعلومات
 3113 نعم

 وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات
Ministry of Telecommunication and 

Information Technology (MTIT) 

بنية + اتصاالت 
 تحتية

 جيد

السياسة الوطنية 
 للمعلومات

 المركز الوطني للمعلومات 3100 نعم
National Information Center (NIC) 

+ محتوى 
 خدمات

 جيد

الحق في الحصول على 
 المعلومات

 3103 نعم
 مكتب المفوض العام للمعلومات

Office of the Commissioner-General 

of the Information 
 محدود خدمات

الخطة اإلستراتيجية 
 لإلحصاء

 الجهاز المركزي لإلحصاء 3110 نعم
Central Statistical Organization (CSO) 

 جيد إحصاءات

 

http://www.yemen-nic.info/
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=15290
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 الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو الشراكة متعددة القطاعات  -باء
 
للمساهمة في التنمية االقتصادية  شراكة مع القطاع الخاصتطوير عالقات الالحكومة اليمنية على  تعمل 

 . واللجان الوطنيةالقطاع الخاص ممثاًل في العديد من المجالس  وضمن تلك التوجهات نجد، واالجتماعية
 
شريكًا رئيسيًا في تقديم خدمات االتصاالت  -م3111منذ العام –ُيعتبر القطاع الخاص في اليمن و 

يقوم القطاع الخاص بتشغيل مراكز خدمات و.  التي تغطي مساحات كبيرة من التجمعات السكانية الخليوية
( 002502)إلى ليصل م 3119نهاية العام  (062325) منعددها  أرتفعاالتصاالت ومقاهي االنترنت والتي 

تنمية ووتشغيل معاهد ومراكز تدريب كما يعمل القطاع الخاص في إنشاء .  م3103العام مركز ومقهى في 
 . في تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالقدرات 

 
 شركاتالألجل مع قدية قصيرة االتعا شكل الشراكة كة بين الحكومة والقطاع الخاصاالشريغلب على و 

ن يتولى القطاع الخاص دورًا حقيقيًا في الشراكة ألهذه وال ترقى  (Hardware ،Software)العاملة في مجال 
 .تصاالتقضايا البحث والتطوير في تكنولوجيا المعلومات واال

ثر وضوحًا تبني إطارًا أكالقيام به لالحكومة والقطاع الخاص الدور الذي يجب على ويؤكد ذلك على أهمية 
يتعلق بإطالق وترويج الشراكات بين المعنيين بمجتمع المعلومات وتحديد آليات هذه الشراكة في المستوى 

 .  الوطني
 

 دور المنظمات غير الحكومية  -جيم
 
ُيعتبر تواجد ممثلين عن منظمات المجتمع المدني في عضوية عدد من المجالس واللجان الوطنية العليا  

بير واآلليات التي تتبعها الحكومة إلشراك منظمات المجتمع المدني في مختلف النشاطات واحدة من التدا
وبما يساعد في تعزيز الشراكة مع هذه المنظمات في رسم (  االقتصادية والسياسية واالجتماعية)التنموية 

 .ة والفئات الفقيرةالسياسات ووضع الخطط التنموية وتحديد المشاريع التي تلبي احتياجات المجتمعات المحلي
 
 تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتمساهمة المنظمات غير الحكومية في  ومع ذلك تظل 

 فيال يتجاوز عدد المنظمات الناشطة و، زم للتغيير نحو مجتمع المعلوماتالمناخ الالتهيئة فيما يتعلق بمحدودًا 
في  وتوعيةتنظيم فعاليات تدريبية نشاط الغالب منها مجال كما ال يتعدى ، حتى اآلنهذا المجال عشر منظمات 

 .مجال المعلومات والتكنولوجيا المعلوماتية
 
الحكومية الناشطة في مجال تكنولوجيا المعلومات غير ونتيجة لضعف ومحدودية نشاط المنظمات  

لومات لمعقطاع تكنولوجيا ا من خارجاألخرى –كان لبعض منظمات المجتمع المدني واالتصاالت؛ 
القانون : مثل) مجال المعلومات في سياسات عامة وإقرار صياغةتأثير مباشر في حضور الفت و -واالتصاالت

وحشد الدعم والمناصرة لهذا القانون ( م بشأن الحق في الحصول على المعلومات3103لسنة  02رقم 
 اختالفالرغم من على قراره وبمساعدة من بعض المنظمات الغير حكومية من خارج اليمن، وصواًل إلى إ

 .في ذلك الوقتحول القانون رؤية الحكومة 
 
 
 



-,- 

 

 البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -ثانيًا
 

 هيكلية السوق والبيئة التنظيمية  -ألف

 
ة ن وزارة االتصاالت وتقنيإقطاع االتصاالت ولذلك فتنظيم اليمن من الدول التي لم تنشئ بعد هيئة ل 

منذ اكثر من – ، على الرغم من إعالن الوزارةاآلنقطاع حتى الالمعلومات في اليمن هي من يقوم بدور تنظيم 
 .للقطاع تنظيمية هيئة وإنشاء لالتصاالت العامة المؤسسة هيكلة توجهها نحو إعادة -سنوات 8

لومات هي المشغل الوحيد للهاتف التابعة لوزارة االتصاالت وتقنية المع 8المؤسسة العامة لالتصاالتوال تزال 
العامة  مؤسسةالهما فقط  مزودين أثنينكما ال يزال تقديم خدمات االنترنت مقتصرًا على ، (حتى اآلن)الثابت 

وزارة االتصاالت وتقنية وكال المزودين يتبعان  10(ليمنيت)الشركة اليمنية لالتصاالت الدولية و 9لالتصاالت
 .المعلومات

 
القطاع الخاص  وأصبحت الهاتف الخليوي من األسواق التي تم تحريرها في اليمن ُيعد سوق اتصاال 

فترة طويلة، واتسع دوره بعد منح ثالث رخص لتشغيل شبكة  في مجال االتصاالت الخليوية منذ أساسيًافاعاًل 
افة إلى ، باإلض(12أم تي إن)، و(11سبأفون)م 3110الهاتف الخلوي لثالث شركات من القطاع الخاص في عام 

بينما تعمل شركة . م3110منذ نوفمبر ( GSM   )الـ والتي تعمل كمشغل ثالث لنظام ( 13وآي)شركة هتس يونيتل 
وهي شركة تأسست برعاية ( )CDMAبتقنية )م كمشغل للهاتف الخلوي 3115منذ العام ( 14يمن موبايل)رابعة 

 (.  المؤسسة العامة لالتصاالت اليمنية
 

 خدمات االتصاالت واالنترنت في الجمهورية اليمنيةتنظيم ( 3)جدول رقم 

 تنافسية خدمات الهاتف النقال

 احتكارية خدمات الهاتف الثابت

 فقط مشغلين اثنينتقتصر على  خدمات اإلنترنت

 
 انتشار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -باء

 
( 822032002) والذي ارتفع من الخليوي،خدمات الهاتف في عدد مشتركي مطردًا شهدت اليمن نموًا  

في مشترك  (0322592861) إلىثم م 3101مشترك في العام ( 0021852255) م إلى3119العام في مشترك 
 . 16م3103مشترك في نهاية العام ( 0228922365)إلى  ليصل عددهم 15م3100 العام

 

                                                
 .http://www.ptc.gov.ye/ytpموقع ويب؛  8
 .http://www.yemen.net.ye؛ (البوابة اليمنية لالنترنت)ممثلة باإلدارة العامة لالنترنت  9

 .http://www.teleyemen.com.ye/ty_home_eng.aspxموقع ويب؛  10
 .http://www.sabafon.comويب، موقع  11
 .http://www.mtn.com.yeموقع ويب،  12
 .http://www.y-gsm.comموقع ويب،  13
 .http://www.yemenmobile.com.yeموقع ويب،  14
 .م3103، الجهاز المركزي لإلحصاء، أكتوبر 3100كتاب اإلحصاء السنوي  15
 .م3102م، المؤسسة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية، اليمن، أبريل 3103النشرة اإلحصائية السنوية  16

http://www.ptc.gov.ye/ytp
http://www.yemen.net.ye/
http://www.teleyemen.com.ye/ty_home_eng.aspx
http://www.sabafon.com/
http://www.mtn.com.ye/
http://www.y-gsm.com/
http://www.yemenmobile.com.ye/
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فرد من ( 011)ك لكّل مشتر( 26.96)من  17الكثافة الهاتفية للهاتف الخليوي ارتفعتوفي المقابل  
م لتصل إلى 3100في العام ( 50.83) ثم إلىم 3101نهاية العام ( 50.88) م إلى3119العام  نهايةالسكان 

 .م3103نهاية العام فرد من السكان ( 011)مشترك لكّل ( 56.65)
 
إم تي )شغلينالتنافس بين أربعة م إلىمستخدمي الهاتف الخليوي  أعدادوُتعلل هذه الزيادة المطردة في  

؛ وتوسعها في تغطية خدمات الهاتف الخلوي لتشمل جميع محافظات (واي سبأفون؛يمن موبايل؛ إن؛ 
الجمهورية؛ وتنوع الخدمات الُمقدمة والتنافس في أسعار الخدمة، وبالتالي زيادة الطلب على الخدمة من قبل 

 . الجمهور
 
جاءت في المرتبة األولى من قد  (إم تي إن)ة إلى أن شرك 18م3103الرسمية للعام  اإلحصاءاتتشير و 

من إجمالي عدد مشتركي الهاتف الخليوي في %( 25.80)ستحوذ على ما نسبته حيث عدد المشتركين حيث ت
في الترتيب  (سبأفون)شركة  وتأتي، %(39.50)نسبة ب (يمن موبايل)شركة في المرتبة الثانية اليمن تليها 

من إجمالي %( 5.91)بنسبة و الرابعةفي المرتبة  (واى)ين جاءت شركة في ح%(  38.09)بنسبة الثالث و
  .عدد مشتركي الهاتف الخليوي في اليمن

 
 ،(022262835) فقد بلغت سعات محطات الهاتف المجهزة 19شبكة الهاتف الثابتوفي  
لى ع م3103، م3100، م3101، م3119خط خالل السنوات ( 022652583)، (022612202) ،(022522829)

خط هاتف لكل ( 5.51)، (5.50)، (5.53)، (5.52) تبلغ نسبفي حين سجلت الكثافة الهاتفية . التوالي
 . مواطن خالل نفس السنوات( 011)
 

 20(م3103 – 3119)مؤشرات االتصاالت الهاتفية الثابتة والمحمولة خالل الفترة  (2)جدول رقم 

 3103 3100 3101 3119 السنوات/ المــــؤشر 

 3525362012 3228232569 3220522983 3325932125 21(نسمة)السكان  عدد

 022652583 022612202 022522829 022262835 (خط)السعات المجهزة 

خط هاتف لكل )الكثافة الهاتفية 
 (مواطن011

5.52 5.53 5.50 5.51 

 3612005 3852160 2102506 2502252 (خط)عدد الخطوط الشاغرة 

 020122810 021056203 021562362 9962980 (خط)العاملة عدد خطوط الهاتف 

 382595 396159 592383 262292 (خط)الزيادة في الخطوط الهاتفية العاملة 

 59 59 58 59 (عدد)عدد السنتراالت الرئيسية 

 328 320 326 336 (عدد)عدد السنتراالت الفرعية 

 0228922365 0361266590 0021852255 822032002 (مشترك)إجمالي مشتركي الهاتف الخلوي 

من  011مشتركي الهاتف الخليوي لكّل 
 السكان

26.96 50.88 50.83 56.65 

 

                                                
 .، مصدر سابق3100كتاب اإلحصاء السنوي  17

 .http://www.cso-yemen.org/content.php?lng=arabic&id=598وقع ويب؛ م 18
 .، مصدر سابق3100كتاب اإلحصاء السنوي  19

 .العامة لالتصاالت، مصدر سابقم، المؤسسة 3103، النشرة اإلحصائية السنوية .، مصدر سابق3100كتاب اإلحصاء السنوي  20
، المجلس الوطني للسكان والجهاز المركزي لإلحصاء، (م3135-3115)اإلسـقاطات السكانية للجمهورية اليمنية للفترة  21

 م3101يونيو 

http://www.cso-yemen.org/content.php?lng=arabic&id=598
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 :مزودو ومشتركو خدمات االنترنت
 
الشركة اليمنية لالتصاالت )م وبمزود خدمة وحيد 0996اليمن منذ العام  إلىخدمة االنترنت  دخلت 

%( 59)لشركة البرق والالسلكي البريطانية و%( 50)بواقع تعود ها ملكيتكانت والتي " تيليمن" 22(الدولية
إلى الحكومة اليمنية ممثلة %( 011)انتقلت ملكية هذه الشركة بنسبة م 3112وفي نهاية العام . للحكومة اليمنية

بريل اومنذ . بالمؤسسة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية التابعة لوزارة االتصاالت وتقنية المعلومات
 اتبالعمل كمزود ثاني لخدمومن خالل البوابة اليمنية لالنترنت م بدأت المؤسسة العامة لالتصاالت 3113

االنترنت الالسلكي   االستضافة،، خدمات MPLSخدمات التراسل  النطاق،االنترنت عريض ) االنترنت
 .23(وغيرها

 
حكرًا على المؤسسة العامة اليمن  فيتقديم خدمة االنترنت  يزالال اآلن  ومنذ تلك الفترة وحتى 

إعالن الحكومة وذلك بالرغم من . لالتصاالت والشركة اليمنية لالتصاالت الدولية التي تعود ملكيتها للمؤسسة
بهدف تهيئة المجال لدخول  بإعداد أسس وشروط جديدة مشجعة لمنح التراخيص لمزودي خدمة االنترنتقيامها 

 .ا يساهم في تحسين خدمات النفاذ إلى الشبكةمزودين جدد لخدمة االنترنت وبم
 
، وزاد عددهم م3119مشترك نهاية العام ( 5556539) وصل عدد مشتركي االنترنت في اليمن إلى 

ثم  م3100مشترك نهاية العام  (8016051) م ثم إلى3101مشترك في نهاية العام ( 5806833) ليصل إلى
إلى وجود تزايد في أعداد  25وتشير اإلحصاءات.  24م3103ام مشترك نهاية الع( 8502901)وصل عددهم إلى 

هم ليصل ؛ وتزايد عددم3119مستخدم نهاية العام  (323612661) مستخدمي االنترنت حيث وصل عددهم إلى
 .م3100مستخدم نهاية العام ( 528202612) م، ثم إلى3101مستخدم نهاية العام ( 521032365)إلى 

 

 26(م3103 – 3119)ترنت في الجمهورية اليمنية خالل الفترة مؤشرات االن( 5)جدول رقم 

 3103 3100 3101 3119 السنوات/ المـــــــؤشر      

 8502901 8012051 5802833 5552539 (مشترك)إجمالي مشتركي االنترنت    

من  011إجمالي مشتركي االنترنت  لكّل 
 السكان

3.13 3.50 2.51 2.51 

 ـــ 528202612 521032365 323612661 (مستخدم)رنت   عدد المستخدمين لالنت

 ـــ 31.30 00.59 01.15 من السكان 011عدد المستخدمين لالنترنت لكّل 

ال تتوفر بيانات ـــ  

 
 
 
 

 لتكنولوجياالمبادرات والمشاريع في البنية األساسية   -جيم

                                                
 .http://www.teleyemen.com.yeموقع ويب،  22
 .http://yemen.net.ye/pages_details_ar.aspx?id=25موقع ويب،  23
 .م، المؤسسة العامة لالتصاالت، مصدر سابق3103النشرة اإلحصائية السنوية  24

 .، مصدر سابق3100كتاب اإلحصاء السنوي  25

 .م3102الجهاز المركزي لإلحصاء، & رة االتصاالت وتقنية المعلومات وزا& المركز الوطني للمعلومات : مواقع ويب 26

http://www.teleyemen.com.ye/
http://yemen.net.ye/pages_details_ar.aspx?id=25
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 المعلومات واالتصاالت وتطوير خدمات جديدة    
 

والمشاريع الرامية إلى تطوير البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أهم  تعد المبادرات 
عددا من المبادرات في برنامجها العام عوامل التطوير في هذا القطاع، لذلك فقد تبنت الحكومة اليمنية 

 :27اهوالمشاريع الداعمة لتطوير البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومن
 

توسيع انتشار خدمات الهاتف الثابت والتوسع في إيصال الخدمة لمختلف المناطق الريفية والنائية  -
والحدودية، واستكمال المشاريع التطويرية للشبكة الثابتة والتي من أهمها مشروع االنتقال إلى 

تعددة بما ، التي تدعم تقديم خدمات النطاق العريض والوسائط الم(NGN)شبكات الجيل التالي 
 . فيها خدمات الصوت والصورة واإلنترنت

( سلكيًا وال سلكيًا)توسيع انتشار نفاذ خدمات اإلنترنت باستخدام تكنولوجيـــــا النطاق العريض  -
 .كمًا ونوعًا في حضر وريف اليمن وتقديم سرعات عالية

لضوئية وتطوير تطوير شبكة التراسل الوطنية من خالل االستمرار في توسعة شبكة األلياف ا -
شبكة النطاق العريض فائق السرعة، وتعزيز قدرات المؤسسة لتقديم خدماتها لمن يريد من 
مشغلي ومزودي خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات، والبدء بمشروع األلياف الضوئية إلى 

طاق وبما يقدم خيارات أكثر من خدمات الن( FTTx)المنازل والهيئات الحكومية والقطاع الخاص 
 .العريض

بناء وتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات واالتصاالت اليمنية لتهيئة البيئة المناسبة لتقديم  -
 .خدمات الحكومة اإللكترونية

توسعة وتنويع الربط الدولي للجمهورية اليمنية من خالل كابالت األلياف الضوئية البحرية وتنفيذ  -
، (STM1)وصلة ( 038)بسعة ( فالج فالكون)بل البحري توسعة السعات المتاحة لليمن في الكا

وإضافة نقاط ربط بحري عبر باب المندب و استكمال توسعة المحطات الطرفية للكابل البحري 
 .جيبوتي-عدن

بهدف تطوير وتحديث  –الجيل الرابع  –إصدار ترخيص جديد إلنشاء وتشغيل شبكة هاتف نقال  -
 .خدمات الهاتف النقال

 . لربط التراسلي الدولي برًا مع كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمانتوسعة نقاط ا -

( VAST)إنشاء وتشغيل بوابة دوليــــــة لخدمات االتصاالت عبر األقمـــــــار الصناعية  -
 .الخاصة

دعم مبادرة االنترنت في المدارس وتطوير التعليم باستخدام تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات ،  -
 .م جهود محو أمية الحاسوبودع

مراجعة مشروع قانون االتصاالت وتقنية المعلومات واستكمال إجراءات إقراره وإصداره بهدف  -
إعادة هيكلة وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات، بحيث تتولى الوزارة المهام السيادية والمتمثلة 

جيات والتشريعات لقطاع على سبيل المثال ال الحصر في رسم السياسات وإعداد االستراتي

                                                
 م؛3100لسنة ( 085)لجمهوري رقم البرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني المشكلة بموجب القرار ا 27

http://www.yemen.gov.ye/portal/gov/الحكومة برنامج/tabid/946/Default.aspx. 
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االتصاالت وتقنية المعلومات، ووضع الخطط والبرامج لتشجيع االستثمار وانتشار الخدمات 
وضمان االستخدام األفضل للطيف الترددي وتعظيم العائد منه ضمن إطار ولوائح الراديو 

اية مصالح الدولية الخاصة بتوزيع الترددات واإلشراف على استثمارات الدولة في المجال ورع
الجمهورية لدى الدولة والمنظمات الدولية واإلقليمية واالتحادات والهيئات المعنية بشئون 
االتصاالت وتقنية المعلومات وتعزيز مكانة الجمهورية في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات 

 .وعلى المستوى اإلقليمي والدولي

مات تتولى مسئولية رسم وتنفيذ سياسات الدولة إنشاء هيئة لتنظيم قطاع االتصاالت وتقنية المعلو -
في مجاالت االتصاالت وتقنية المعلومات في إطار بيئة تنافسية بين كافة المشغلين واعتماد آليات 
السوق بهدف تحفيز المنافسة وانتشار الخدمات بأسعار مناسبة وإدارة الطيف الترددي ومنح 

ظيم ومعالجـــة كافة قضايا العمل بين مختلف التراخيص إلنشاء وتشغيل وتزويد الخدمات وتن
 .المشغلين وفقًا لقواعد الشفافية وعدم التميز وضمان جودة الخدمات وحماية المنتفعين

إعادة هيكلة المؤسسة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية بحيث تكون شركة تعمل على أسس  -
مواردها المالية وقدراتها اإلدارية تجارية تملك الدولة كامل رأسمالها، وذلك بهدف تعزيز 

وعملياتها التجارية وتحسين مستوى أدائها والمحافظة على مواردها البشرية وتطوير قدراتها 
 .من تأدية مهامها بكفاءة واقتدار في بيئة تنافسية( المؤسسة)وتمكين الشركة 

 
 (ICT Connectivity)ترابطية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  دال

 
سهههمت اإلجههراءات الحكوميههة المتخههذة فههي السههنوات األخيههرة فههي توسههيع وتطههوير خههدمات االتصههاالت  أ 

 :فقد شهد اليمن وتقنية المعلومات
 

في العام  %(5.53)م إلى 3119في عام  %(5.52) ع معدل انتشار خدمات الهاتف الثابت مناارتف -
سنترال في ( 326)م إلى 3119في عام ( 336)ارتفع عدد السنتراالت الفرعية من و .م3101
 .م3100سنترال في العام ( 320)ثم إلى  ،م3101العام 

ثم ( 052068) م إلى3119مركز في عام ( 052355) من عدد مراكز خدمة الهواتف العموميةع اارتف -
في نهاية ( 062205)ووصل عدد هذه المراكز إلى  م3100مركز في نهاية العام ( 062105) إلى

( 989)من وم محافظات الجمهورية، كما ارتفعت أعداد مقاهي االنترنت ي عمفم 3103العام 
خالل مقهى ( 02199)ثم إلى  (02125) ثم إلى (02115) إلى م لتصل3119في العام  مقهى

   .على التواليم 3103، م3100 ،3101السنوات 

 إلى م3119م عا %(26.96) لعدد السكان من ع معدل انتشار خدمات الهاتف الخليوي بالنسبةاارتف -
م 3103، ليصل في نهاية العام م3100في العام %( 50.83) ثم إلى م3101عام  %(50.88)

 .%( 56265)إلى 

اتساع شريحة المستخدمين لتكنولوجيا المعلومات وأدواتها في الجهات التابعة للقطاع الحكومي  -
مستوى األفراد والخاص وكذا نسبة كبيرة من المدارس والجامعات الحكومية والخاصة وعلى 

 .واألسر
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 البنية األساسية لإلنترنت  -هاء
 
من خالل شبكة ألياف ضوئية وعبر الكابل البحري ( م0995منذ العام )تتصل اليمن بالعالم الخارجي  

في نهاية ديسمبر .  كم إلى جيبوتي ومنها إلى عدد من البلدان العربية وجنوب شرق آسيا وأوروبا 336بطول 
لتمكين مشتركي خدمة ( وآي فآي)وزارة االتصاالت عن تدشين خدمة االنترنت الالسلكي م أعلنت 3116

  .العاصمة صنعاء ومحافظة عدن كمرحلة أولى فياالنترنت من النفاذ إلى الشبكة السلكيًا عبر نقاط ساخنة 
 
 :في الوقت الراهن عدد من المشاريع، أهمها 28تتبنى وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات 
 

والذي يهدف إلى تحديث شبكة التراسل الوطنية وستمثل العمود ( IP/MPLS)مشروع شبكة الـــ  -
 ACCESS)لربط جميع الشبكات والخدمات التي تقدمها شبكة النفاذ ( BACKBONE)الفقري 

NETWORK )كالخدمات ذات السعات الواسعة (xDSL, FTTx, VPN, WIMAX ) و الــ(VoIP)  ،
بسعة تراسل    CORE Routers( 6)ولى من المشروع تركيب وتشغيل عدد تم في المرحلة األ

 .  Edge Router( 55)، كما تم العمل على تركيب وتشغيل (G 01)تصل إلى 

الهادف إلى بناء شبكات حديثة متعددة الخدمات تغطي غالبية ( NGN)مشروع شبكات الجيل القادم  -
ونوعية خاصة من الحزم العريضة تلبي احتياجات مدن الجمهورية اليمنية وتقديم خدمات منافسة 

 .المجتمع

الهادف إلى تقديم خدمات االنترنت الالسلكي عريضة النطاق للربط ( WIMAX)مشروع شبكة الــ  -
 عن اإلعالن (م3102أبريل )في تم بين الشبكات لقطاع األعمال والمؤسسات الحكومية، وقد 

الواي )ل التجريبي لخدمة االنترنت الالسلكي بتنقية استكمال المؤسسة العامة لالتصاالت التشغي
 .29المرحلة األولى والتي تشمل أمانة العاصمة صنعاء و عدن( ماكس

وقعت المؤسسة العامة لالتصاالت السلكة والالسلكية ممثلة بالشركة اليمنية لالتصاالت الدولية   -
البحرية لتوسعة وتطوير السعات العمانية اتفاقية شراكة في الكابالت ( عمانتل)وشركة ( تليمن)

التراسلية لحركة االتصاالت بين البلدين بما يعزز االرتقاء بمستوى خدمات االتصاالت والسعات 
 .الدولية لإلنترنت

 
أمانة على  في الوقت الراهنخدمات الجيل الثالث والتي تقتصر  30(Yemen Mobile)تقدم شركة  

 .ول النفطيةالحقباإلضافة الى عدن العاصمة ومحافظة 
 
مجموعة من خدمات االتصاالت تشمل الهاتف  31تيليمن -اليمنية لالتصاالت الدولية شركة التوفر  

الدولي المباشر، بطائق اتصال دولي، اإلنترنت، القنوات المؤجرة ، خدمـة االتصال الدولي المباشر عبر 
 .  Vsat.والـ BGANوخدمات الـ ( Inmarsat)األقمار الصناعيــة 

 
 

                                                
اص بالحكومة االلكترونية، األمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة االتصاالت وتقنية وثائق االجتماع التشاوري الخ 28

 .م3101ديسمبر  09معلومات، صنعاء، ال

 .http://www.sabanews.net/ar/news307517.htmموقع ويب؛   29
 .http://www.yemenmobile.com.yeموقع ويب،   30

 .http://www.teleyemen.com.ye/ar/About/briefhistory.aspxموقع ويب شركة تليمن،  31

http://www.sabanews.net/ar/news307517.htm
http://www.yemenmobile.com.ye/
http://www.teleyemen.com.ye/ar/About/briefhistory.aspx
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 النفاذ إلى المعلومات والمعرفة  -ثالثًا
 

 المعلومات المتاحة للعموم:  ألف 
 
من األفراد  متزايديحظى استخدام شبكة االنترنت ألغراض الحصول على المعلومات في اليمن باهتمام  

ها والمؤسسات على السواء، وتقوم العديد من الوزارات والمؤسسات بنشر بياناتها من خالل مواقع خاصة ب
على البوابة اليمنية لالنترنت ( لدى المضيف المحلي)عدد المواقع المستضافة إجمالي على شبكة االنترنت، بلغ 

يادة مطردة في عدد المواقع اليمنية ك زهنالو، م3103 نهاية العامحتى موقعًا اليكترونيًا  (096( )يمن نت)
لتجارية والحكومية والتعليمية والمنظمات بين ا وتتنوع هذه المواقع. المستضافة لدى مضيفات خارجية

 .  والشبكات
 
وُتصدر العديد من هذه الجهات تقارير ونشرات مطبوعة عن األداء الحكومي وأداء المؤسسات، وتمثل  

والذي يهدف م 3103لسنة ( 02)؛ وبموجب القانون رقم هذه األنشطة جانبًا من أنشطة إتاحة المعلومات للعموم
وتسهيل حق المواطن في الحصول على المعلومات وتوسيع قواعد ممارسة الحقوق تأمين  -أ: ) إلى

تمكين المجتمع من  -؛ ج.تعزيز مقومات الشفافية وتوسيع فرص المشاركة الواعية والمسئولة -؛ ب.والحريات
نشر وإتاحة فقد أصبحت الجهات المختلفة في اليمن ملزمة ب، .(تنمية قدراته لالستفادة المتزايدة من المعلومات

 . المعلومات حول أنشطتها المختلفة
 
باحثين ومهتمين ومستثمرين )يقوم المركز الوطني للمعلومات بتقديم خدمات تزويد المستفيدين  

بما يحتاجون إليه من معلومات والتي يتولى تجميعها والحصول عليها من مختلف المصادر بما في ( وطالب
تنظيمها وحفظها لديه ألغراض تزويد المستفيدين بها وتبعًا لما يصله  ذلك مؤسسات القطاع الحكومي وإعادة

من طلبات، ومع إن الخدمات التي يقدمها المركز هي خدمات مجانية ودون مقابل، فانه يقوم بتقديم خدمات 
متعددة للتزويد بالمعلومات تشمل النشر من خالل مواقع الويب والرد على طلبات المعلومات التي تصله 

، كما يقوم المركز بتقديم الخدمة عبر أقسام (الهاتف، الفاكس، البريد العادي، البريد االلكتروني)ائل مختلفة بوس
ووحدات عمل متخصصة تتولى استقبال المستفيدين واإليفاء بطلباتهم في العاصمة صنعاء وعدد من عواصم 

 .ت خدمات المكتبة الرقمية في اليمنم دشن المركز الوطني للمعلوما3103وفي العام  .المحافظات اليمنية
 
وذلهك   حصل على المركز الثاني في مؤشر حريةة تةداول المعلومةات فةي الةدول العربيةة      وكان اليمن قد  

والههذي أصههدره مركههز عمههان م، 3101للعههام وفقهها لتصههنيف التقريههر السههنوي الخههامس حههول الحريههات الصههحفية 
التههابع لرئاسههة   المركةةز الةةوطني للمعلومةةات فةةي الةةيمن     وُيشههير التقريههر إلههى أن  . 32لدراسههات حقههوق اإلنسههان  

يتيح التقدم بطلب المعلومات عبر موقعه على  ،الجمهورية والمختص بتنفيذ سياسة الدولة في المجال المعلوماتي
واإلجابهة علهى مئهات آالف     ،طالبيها عبر البريد االلكتروني إلىحيث يقوم المركز بتزويد المعلومات 6 االنترنت

 .33ت سنويًاالطلبا
 
 
 
 

                                                
  http://www.achrs.org/images/stories/news/pdf/access_information.pdfموقع ويب،       32
  http://www.sabanews.net/ar/news213271.htmموقع ويب،                            33

http://www.achrs.org/images/stories/news/pdf/access_information.pdf
http://www.achrs.org/images/stories/news/pdf/access_information.pdf
http://www.sabanews.net/ar/news213271.htm
http://www.sabanews.net/ar/news213271.htm
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 النفاذ إلى المعلومات والمعلومات العامة  -باء

 
وُتعد . يتمكن المواطنون من اإلطالع على المعلومات المتاحة عبر مواقع الويب للجهات الحكومية 

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

 
م حق الوصول الى المعلومات حق من حقوق المواطنة في 3103لسنة ( 02)ويعتبر القانون رقم  

القانون بأنه ال يلزم الجهات بالنشر واإلتاحة للمعلومات من خالل  هذا علىبين المآخذ من ن إاليمن، ومع ذلك ف
اصة الوصول الميسر إلى مواد تضمن لذوي االحتياجات الخ مينهباإلضافة إلى عدم تض .مواقع الويب

 . المعلومات
 
وبشكل الفت تزايدت أعداد الجهات اليمنية التي تمتلك مواقع ويب، غير أن القليل منها ُيعد متميزًا في  

ر موقع وُيعتب. حجم ونوعية ما يقوم بعرضه من معلومات تتعلق بالقطاعات المختلفة وتخضع للتحديث المستمر
 .  من المواقع المتميزة من هذه الناحية  nic.info-http://www.yemen ويب المركز الوطني للمعلومات 

 
م، بدأت األمانة العامة لمجلس 3118لسنة ( 503)و ( 223)وبموجب قرارات مجلس الوزراء رقم  

تروني للحكومة اليمنية يختص الوزراء بالتعاون مع وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات في إنشاء موقع الك
بعرض مهام وخدمات وأنشطة الحكومة وأجهزتها المختلفة على شبكة االنترنت ويهدف إلى تأكيد الشفافية في 

 http://www.yemen.gov.ye عمل الحكومة وتوفير المعلومات لعموم المواطنين 
 

 مراكز نفاذ مجتمعية متعددة المهام للعموم  -جيم

 
نترنت ومراكز االتصاالت بمثابة نقاط نفاذ أساسية ُيتاح استخدامها لعموم المواطنين في تعتبر مقاهي اال 

في  م3103 مركز ومقهى نهاية العام( 006502) بلغ إجمالي عدد مراكز االتصاالت ومقاهي االنترنت. اليمن
ن أهم الخدمات وم.  مقهى انترنت (02199)و مركز لالتصاالت  (062205) عموم محافظات الجمهورية منها

أي ما يعادل )المقدمة في هذه المراكز والمقاهي خدمة النفاذ إلى االنترنت بأجور ال تتجاوز ريال واحد للدقيقة 
مع ذلك فإن عدد محدودًا من هذه المراكز تتواجد في األرياف اليمنية وبالتالي (. دقيقة/ دوالر أمريكي  1.15

 .هذه المناطق للنفاذ إلى الشبكة فإن فرصة ضئيلة جدًا تتاح للمواطنين في
 

 34 (م3103 – 3119)مراكز االتصاالت ومقاهي االنترنت في الجمهورية اليمنية خالل الفترة ( 5)جدول رقم 

 3103 3100 3101 3119 السنوات/ المـــــــؤشر 

 062205 062105 052068 052355 مراكز االتصاالت

 02199 02125 02115 989 مقاهي االنترنت

 002502 002019 062003 062325 اإلجمالي

 
عبههر مقههره الرئيسههي   خههدمات معلومههات لجمهههور المسههتفيدين   المركههز الههوطني للمعلومههات   حاليههُا يقههدم   

مكاتب تنسيق تابعة له في المحافظات لتيسير تقديم خدماته للجمهور في هذه المحافظات، ( أربعة)باإلضافة إلى 

                                                
 .م3102الجهاز المركزي لإلحصاء، & وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات& المركز الوطني للمعلومات : مواقع ويب 34 
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ئيسية اليمنية وبالتنسيق مع المركز بالعمل علهى تأسهيس مراكهز معلومهات فهي      كما بدأت عدد من المحافظات الر
، وتعتبهر ههذه الخطهوة بدايهة مشهجعة تمههد إلنشهاء        (محافظهات  5شملت المرحلة األولهى منهها   )مقار المحافظات 

مختلفة ومن شأن ذلك المساهمة في تقديم خدمات المعلومات وتعزيز النفاذ إلى مصادرها ال مراكز نفاذ مجتمعية
 .من قبل المواطنين في المحافظات ومدن األرياف

 

 بناء القدرات في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -رابعًا
 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم والتدريب  -ألف
 
خيرة وشهدت األعوام األ. م0998مية وتعليم الكبار منذ العام اليمن استراتيجية وطنية لمحو األ أقرت 

وتشير . 35(م3101/3100) في العام( 2269)إلى   في اليمن زيادة في أعداد مراكز محو األمية والتي وصلت
قد ( محو األمية األبجدية والمهارات األساسية)لتحاق ببرامج محو األمية وتعليم الكبار إلى أن اإل 36اإلحصاءات

( م3119/3101 -م  3115/3115)لدراسيين دارسًا ودارسة بين العامين ا( 50162)سجلت نموًا وصل إلى 
 %(. 5.5)بمتوسط نمو سنوي يقدر بـ

 
في في %( 95.9)لتصل إلى  (م3115/3116)العام في %( 90.0)من وارتفاع نسبة مشاركة اإلناث  

من إجمالي %( 92.2)نسبته  على ماستأثر إن برنامج محو األمية األبجدية قد أو . (م3119/3101)العام 
، وأن غالبية الدارسات (م3119/3101)ي برنامجي محو األمية وتعليم الكبار في العام الدراسي لتحاق فاإل

   %(.60.6)تتركز في الريف وبنسبة تصل إلى 
 
أمية القراءة )وعلى الرغم من الجهود المبذولة في مجال محو األمية وتعليم الكبار، فإن األمية األساسية  

 قصور الهيكلية المؤسسية لجهاز محو األمية وتعليم الكبار، : ع أسباب ذلك إلىوترج. ال تزال عالية( والكتابة
لبرامج محو األمية؛ ضعف دور التمويل ضعف ضعف القدرة االستيعابية في برامج محو األمية وتعليم الكبار، 

 .  37الكباروسائل اإلعالم في التوعية بمخاطر األمية وحفز األميين لاللتحاق ببرامج محو األمية وتعليم 
 
م قديمة نسبيًا، 0991وتعتبر اإلستراتيجية الوطنية لمحو األمية وتعليم الكبار والتي وضعت منذ العام  

وجود استخدام ألدوات وبرامج تكنولوجيا المعلومات في برامج محو األمية وتعليم  ولذلك فانه ال مؤشر عن 
  .يات في زيادة فاعلية هذه البرامجالكبار، مع أهمية ذلك؛ لما يمكن أن تسهم به هذه التقن

 
فقد أقرت اليمن اإلستراتيجية الوطنية : وفي مجال التعليم العام  والتعليم الفني والمهني والتعليم العالي 

، 39(م3105-3116) العهام  ، اإلسهتراتيجية الوطنيهة للتعلهيم الثهانوي    38(م3105-3112)لتعليم األساسي لتطوير ا
إضههافة إلههى اإلسههتراتيجية    40(م3105-3115)يههة للتعلههيم الفنههي والتههدريب المهنههي    وكههذلك اإلسههتراتيجية الوطن 

                                                
  .، مرجع سابق3100كتاب اإلحصاء السنوي  35
 .  32ص م،3100م، المجلس األعلى لتخطيط التعليم، أغسطس 3101-3119مؤشرات التعليم في الجمهورية اليمنية للعام  36

 .  35م، ص3100، المجلس األعلى لتخطيط التعليم، أغسطس 3101-3119مؤشرات التعليم في الجمهورية اليمنية للعام  37

 http://www.yemenmoe.net/PrimareyStrategy.aspxللمزيد من المعلومات، يمكن العودة إلى الرابط؛   38

 http://www.yemenmoe.net/SecondaryStratigy.aspxللمزيد من المعلومات، يمكن العودة إلى الرابط؛   39

لومات، يمكن العودة إلى الرابط؛ للمزيد من المع 40
http://www.yemen.gov.ye/portal/LinkClick.aspx?fileticket=BplZtGOKcXI%3d&tabid=2541. 

http://www.yemenmoe.net/PrimareyStrategy.aspx
http://www.yemenmoe.net/SecondaryStratigy.aspx
http://www.yemen.gov.ye/portal/LinkClick.aspx?fileticket=BplZtGOKcXI%3d&tabid=2541
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، ومجمل هذه االستراتيجيات تتطلع إلى تحقيق غايات أساسهية  41(م3101-3116)الوطنية لتطوير التعليم العالي
 .   المختلفةبأنواعه وفي مستوياته في إدماج التكنولوجيا المعلوماتية في التعليم 

 
يمن ضمن مبادرة المسار السريع لتطوير التعلهيم العهام والتهي تقهدم بهها البنهك الهدولي فهي عهام          ُأدرجت ال 

 . 42م3115
 
مدرسهة مجههزة   ( 615)من مدارس الجمهورية كما يوجد حاليها   %( 61)وتم إدخال خدمة االنترنت في  

ا يجهري تقيهيم ودراسهة    مادة الحاسوب فهي جميهع صهفوف المرحلهة الثانويهة، كمه       دراسة بأجهزة كمبيوتر، أدخلت
 . منهج مادة الحاسوب وتوزيعه لمختلف المدارس بالمحافظات

 
مدرسة بمعامل الحاسوب المتكاملة في جميع ( 511)كما قامت وزارة التربية والتعليم بتجهيز أكثر من  

ن جهاز حاسوب على عدد من المدارس في المحافظات، وذلك ضم( 255)المحافظات، كما قامت بتوزيع عدد 
 . 43حاسوب على المدارس الثانوية( 912111)خطة تستهدف توزيع 

 
وضمن المرحلة الثالثة من برنامج في وزارة التربية والتعليم  44وينفذ مشروع تطوير التعليم األساسي 

محافظات  0مدارس  في  015 طابعة لعدد 015 جهاز حاسوب و 015مؤخرا توزيع المسار السريع فقد تم 
 51جهاز حاسوب و 81جانب توزيع  إلى، (ار والضالع وريمة وحجة  والمحويت والبيضاءالحديدة وذم) هي

الحديدة وحجة ) محافظات هي 9في ( مكتب تربية) مديرية 51 جهاز فاكس لعدد 51طابعة و 51آلة تصوير و
ا من ذات مرحلة البرنامج بكلفة مالية قدره( وأبينوالمحويت ولحج  ةوذمار والبيضاء والضالع وريم

 .أمريكيدوالر  ( 3852151)
 
برنامج تنموي يمني ألماني لتحسين قطاع التعليم في ك( GEIP) 45كما ينفذ مشروع تحسين التعليم العام 

 .تحسين معدالت االلتحاق بالمدارس والجودة المدرسية والتحصيل العلمي للتالميذ الىهدف البرنامج وي. اليمن
 
وهو )والتعليم برنامج تعليم اللغة االنجليزية من خالل االنترنت  م دشنت وزارة التربية3102وفي مايو  

عبارة عن برنامج التحادث الصوتي عبر االنترنت سكايب كأول برنامج من نوعه في العالم العربي لتعلم اللغة 
 .46(االنجليزية

 
اسوب من المدارس الخاصة في اليمن تقوم بتدريس مادة الح%( 93.21)حصاءات إلى أن وتشير اإل 

معلم في مجال مهارات استخدام ( 023)كما تم تدريب . في مختلف المستويات التعليمية ابتداء من السنة األولى
 .الحاسوب

 
كليات حكومية تخصصات نوعية وبرامج تقنية عالية، تقبل  سبعوتضم كليات المجتمع البالغ عددها  

بلغ إجمالي الطالب (. ثالث سنوات)بلوم تقني متخرجي الثانوية العامة ويحصل المتخرج منها على شهادة د

                                                
للمزيد من المعلومات، يمكن االطالع على الرابط؛  41

http://www.yemen.gov.ye/portal/mohe/االستراتيجيات/tabid/595/Default.aspx?PageContentID=253 

 http://www.edpau.orgموقع ويب؛  مشروع تطوير التعليم األساسي؛  42
  http://www.moeyemen.net م،  التربية والتعلي موقع ويب وزارة 43

 http://www.edpau.orgللمزيد من المعلومات، يمكن العودة إلى الرابط؛   44

 http://geip-yemen.org/ar/index.htmللمزيد من المعلومات، يمكن العودة إلى الرابط؛  45

 http://www.sabanews.net/ar/news309269.htmموقع ويب؛   46

http://www.yemen.gov.ye/portal/mohe/الاستراتيجيات/tabid/595/Default.aspx?PageContentID=253
http://www.edpau.org/
http://www.moeyemen.net/
http://www.moeyemen.net/
http://www.edpau.org/
http://geip-yemen.org/ar/index.htm
http://www.sabanews.net/ar/news309269.htm
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 (02068) طالب وطالبة منهم( 5086)بلغ ( م3101/3100)المنتظمين بالدراسة في هذه الكليات للعام الدراسي 
تكنولوجيا هندسة )مثل  طالب وطالبة يدرسون في تخصصات متنوعة تتعلق بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

إلنترنت؛ تكنولوجيا التصميم والوسائط اإلعالمية؛ برمجة حاسوب؛ تكنولوجيا الكمبيوتر؛ تكنولوجيا ا
 .47(المعلومات؛ هندسة حاسوب؛ نظم معلومات؛ تجارة الكترونية؛ هندسة شبكات الحاسوب

 
( 9)جامعة منها ( 39) م3101/3100وفي مجال التعليم العالي بلغ إجمالي الجامعات العاملة في العام  

جامعة خاصة، تقوم عدد من الكليات في هذه الجامعات بتدريس عدد من تخصصات ( 31)جامعات حكومية و
. 48(جة وعلوم الحاسوب، علم المعلوماتهندسة االتصاالت، هندسة وبرم)تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

يندر وجود  بينما.  تتيح عدد من كليات الجامعات الخاصة قاعات خاصة لتصفح االنترنت من قبل طالبها مجانًا
 .مبادرات من هذا النوع في الجامعات الحكومية

 
( 005)في وزارة التعليم العالي بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  49تم إنشاء مركز تقنية المعلومات 

م وذلك ضمن برنامج إنشاء مؤسسة لتقنية المعلومات بهدف ربط الجامعات اليمنية بشبكة معلومات 3110لعام 
 .  موحدة

 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خدمة التعليم عن بعد في عدد من الجامعات اليمنية  أقرت 
؛ جامعة العلوم 51، جامعة عدن50ومن الجامعات التي تقدم التعليم عن بعد جامعة صنعاء(. حكومية، خاصة)

 .، وعدد آخر من الجامعات53؛ جامعة العلوم الحديثة52والتكنولوجيا
ق اليمنيين في برامج التعلم عن بعد، باستخدام اإلنترنت والحصول على شهادات بشكل محدود يتم التحا
 .  باستخدام التعلم عن بعد

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

 

انتشار تكنولوجيا  تنشط العديد من المؤسسات اليمنية في مجال تنمية الموارد البشرية الالزمة لدعم 
المعلومات واالتصاالت، والعديد من هذه المؤسسات التدريبية تقدم برامج تدريبية في مجال الرخصة الدولية 

 . لقيادة الحاسوب
 
مركز تنمية المبدعين على بلورة األفكار المبتكرة من خالل وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات  تعمل 

علومات وتحويلها إلى مشاريع إنتاج وصناعة التكنولوجيا المعلوماتية، ويساهم في مجال االتصاالت وتقنية الم
المعهد العام لالتصاالت بتنظيم برامج تدريبية للعاملين في أجهزة الدولة والشباب شملت هذه البرامج برامج 

 .تطبيقات الحاسوب وبرنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب
 

                                                
 .سابق، مرجع 3100كتاب اإلحصاء السنوي  47
 .  جع سابق، مر3100كتاب اإلحصاء السنوي  48

 http://ycit-he.net/aللمزيد من المعلومات، يمكن العودة إلى الرابط؛   49

 http://www.suye.ac/sanموقع ويب جامعة صنعاء؛  50

  http://www.aden-univ.netموقع ويب جامعة عدن،   51
  http://www.ust.eduموقع ويب جامعة العلوم والتكنولوجيا،   52

     http://www.ums-edu.comموقع ويب جامعة العلوم الحديثة،  53

http://ycit-he.net/a
http://www.suye.ac/san
http://www.aden-univ.net/
http://www.aden-univ.net/
http://www.ust.edu/
http://www.ust.edu/
http://www.ums-edu.com/
http://www.ums-edu.com/
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لتدريب وتأهيل  برامج سنوية( التابع لهمن خالل معهد المعلوماتية )ومات المركز الوطني للمعل كما ينفذ
وتطبيقات التكنولوجيا موظفيه وكذلك العاملين في المؤسسات واألجهزة الحكومية في مجال المعلومات 

 .المعلوماتية
 
عدد من وعبر فروعه في  –التابع لوزارة الخدمة المدنية يساهم المعهد الوطني للعلوم اإلدارية و 

 التطوير اإلداري وتطبيقات بتنظيم برامج تدريب العاملين في أجهزة الدولة في مجاالت -المحافظات
كما ُتقدم مراكز التطوير التابعة لعدد من الجامعات مثل جامعتي صنعاء وعدن .  التكنولوجيا المعلوماتية

مراكز التدريب والتأهيل المتخصصة في والقطاع الخاص في جهود تنمية الموارد البشرية من خالل العديد من 
 . مجال التكنولوجيا المعلوماتية المنتشرة في العديد من المحافظات اليمنية

 
تم تجهيز مركز تدريبي تقني حديث لدى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتزويده  3100وفي العام  

 .54ة التدريبالمعدات األخرى الالزمة للقيام بعمليوبالكمبيوترات واألثاث 

 
ومراكز التدريب الخاصة على تقديم برامج التدريب والتأهيل  الغير حكومية تعمل العديد من المؤسسات كما 

 .الشباب، المرأة، المعلمون وتغطي هذه االنشطة فئات في مجال تكنولوجيا المعلومات،

 

 تواألمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاال الثقة بناء  -خامسًا
 

 استخدام المعامالت والوثائق اإللكترونية  -ألف
 
والتي بلغ عددها ما ( LAN)على الرغم من اهتمام المؤسسات في اليمن بإدخال شبكات الحاسوب  

م، إال أن ما يتم تشغيله إلجراءات تسيير األعمال 3103شبكة  في مختلف القطاعات منتصف العام  301يقارب 
االلكترونية  من خالل الشبكات وما يتعلق بذلك من تبادل الكتروني فيما بين  واألنشطة باستخدام الوسائل

 :وأهم ما يمكن اإلشارة إليه في هذا الجانب ما يلي. محدودًا في الوقت الراهن ال زالالمؤسسات 
 

اعتماد التراسالت االلكترونية في تسيير األعمال اليومية في عدد محدود من المؤسسات، من بينها  -
 . 56، الصندوق االجتماعي للتنمية55ز الوطني للمعلوماتالمرك

والذي  (بتمويل من البنك الدولي) 57عملت وزارة المالية من خالل مشروع تحديث المالية العامة -
أنظمة إعداد  تهدف مكوناته إلى تحسين كفاءة وشفافية إدارة المالية العامة من خالل تحسين

ظمة وتطوير ونشر األنظمة المعلوماتية المالية والمحاسبية واألن وتطوير اللوائح الموازنة وإدارة
 :على 

وتشغيل النظام فيها  إضافيةإلى خمس مواقع ( أفمس)استكمال نشر النظام المالي والمحاسبي اآللي  -
وجهازين وزارات  0مواقع منها  9 المواقع المشغل فيها النظام إجمالي، ليبلغ 3100خالل العام

  .حكوميين

                                                
 http://www.coca.gov.yeمركزي للرقابة والمحاسبة؛         موقع ويب الجهاز ال  54

 http://www.yemen-nic.infoموقع ويب المركز الوطني للمعلومات؛          55

 http://sfd.sfd-yemen.org/ar   اليمن؛   -موقع ويب الصندوق االجتماعي للتنمية  56

 http://www.mof.govye./pfmpموقع ويب المشروع؛     57

http://www.coca.gov.ye/
http://www.yemen-nic.info/
http://sfd.sfd-yemen.org/ar
http://www.mof.govye./pfmp
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إلى واحد و عشرون وحدة من وحدات تنفيذ المشاريع ( لجمس)لقروض و المساعدات نشر نظام ا -
 (.تمويل تجهيزات عشر وحدات عبر مشروع اإليفاد. )الممولة خارجيا

إعداد )من مهمة تبسيط اإلجراءات في بعض قطاعات وزارة المالية %( 61)إنهاء المرحلة األولى  -
ستهدفة من عملية تبسيط اإلجراءات في وزارة خطط بالعمليات الموجودة في القطاعات الم

 (.المالية

باستقبال وانجاز المعامالت المتعلقة بالوكاالت والشركات األجنبية  58والتجارة تقوم وزارة الصناعة -
 .عن طريق االنترنت

الههربط الشههبكي لمصههلحة األحههوال المدنيههة والسههجل المههدني مههع فروعههها فههي المحافظههات واسههتكمال   -
محطهة متنقلهة لتقهديم    ( 58)صدار اآللي في جميهع المحافظهات إضهافة إلهى تجهيهز      إدخال نظام اإل

 . خدمة اإلصدار اآللي، وكذا إنشاء أرشيف آلي متحرك لكافة الوثائق منذ تأسيس السجل المدني
 
كما ال توجد هيئة اعتماد وتصديق للتعامالت . نه ال يوجد تعامالت الكترونية بمعناها الحقيقيإمع ذلك ف 

 .لكترونيةاال
 
 

 أمن المعامالت اإللكترونية والشبكات  -باء
 
م، 3116لسنة ( 51)فيما عدا قانون أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية االلكترونية الصادر برقم  

م 3103لسنة ( 02)لقة بحماية األنظمة االلكترونية في القانون رقم عوبعض النصوص القانونية المحدودة المت
في اليمن تشريعات متكاملة سارية التطبيق في حتى اآلن ال تتوفر نه إق الحصول على المعلومات؛ فبشأن ح

 .مجال أمن المعامالت االلكترونية والشبكات وضمان أمنها
 
عن مبادرة تتعلق بمساعيها إلعداد مشروع قانون لمكافحة الجرائم قد أعلنت وزارة الداخلية وكانت  

، وتشير تقارير الوزارة إلى أنها قد قامت مؤخرًا باستحداث المبادرة لم ترى النور بعد لكترونية غير أن هذهاال
 . لبحث الجنائي بأمانة العاصمةلتابعة  إدارة عامة للتحقيقات في الجرائم االلكترونية

 
وقد أعلن المركز الوطني للمعلومات مؤخرًا عن تبنية مقترح متكامل يتعلق بسياسة وطنية ألمن  

  .CERTومات في اليمن بما في ذلك الــ المعل
 

 حماية الخصوصية والبيانات  -جيم
 
، والذي تم المصادقة م بشـأن حق الحصول على المعلومات3103لسنة ( 02)القانون رقم تضمن  

م، عددًا من النصوص المتعلقة بحماية 10/10/3103عليه وإصداره مؤخرًا من قبل رئيس الجمهورية في 
 .عبر اإلنترنت وسبل حمايتها يتناول الخصوصيةاية الخصوصية؛ ولكن القانون ال المعلومات؛ حم

 
ال يزال استخدام كما يوجد مستويات محدودة من التدابير في مجال أمنية المعلومات،  لى جانب ذلك إو 

 . الطرق األولية والبسيطة لحماية وتأمين البيانات والمعلومات هو األكثر شيوعًا
 

                                                
 .http://www.moit.gov.ye/moit/arموقع ويب الوزارة؛ 58

http://www.moit.gov.ye/moit/ar
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 سوء استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مجابهة  -دال
 
حتهههى اآلن، ال تتهههوفر التشهههريعات التهههي تهههنظم عمليهههة اسهههتخدام تكنولوجيههها المعلومهههات ومجابههههة سهههوء   

ومن أهم التوجهات في هذا المجال إعالن وزارة الداخلية عن مبادرة تتعلق بمساعيها . استخدامها بالشكل الدقيق
 مكهون تنظيمهي  مً  باسهتحداث  3119فحة الجرائم االلكترونية وقيام الهوزارة فهي العهام    إلعداد مشروع قانون لمكا

 .  للتحقيقات في الجرائم االلكترونية
 

 التمكينية البيئة  -سادسًا
 

 البيئة القانونية والتنظيمية  -ألف

 
غير كافية حاليًا تعد البيئة التشريعية والقانونية الُمنظمة لمجال المعلوماتية واالتصاالت في اليمن،  

 . لحكومة اليمنية نحو إصالحها وتطويرهاللتفعيل دور القطاع إال أن هناك توجه 
 
ففي إطار التهيئة لبيئة داعمة وشفافة تم إعداد مشروع قانون االتصاالت وتقنية المعلومات والذي تم  

مجلس النواب اليمني وقد أحال  م وإحالته إلى3118لعام ( 292)الموافقة عليه من قبل الحكومة بموجب القرار 
وحتى اآلن لم يتم إصدار  م3119فبراير  منذمجلس النواب مشروع القانون إلى اللجنة المختصة للدراسة 

تم إعداده من قبل وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات بمشاركة أحد خبراء االتحاد  المقترحوالقانون . القانون
التسمية : مادة موزعة على احد عشر بابًا هي( 08)لقانون على ويشتمل مشروع ا. الدولي لالتصاالت

والتعاريف واألهداف ومهام وصالحيات الوزارة على أساس الفصل بين المهام السيادية والتنفيذية إلى جانب 
أسس إنشاء تنظيم االتصاالت وشروط ومعايير منح الرخص المتعلقة بإنشاء وتشغيل وإدارة شبكات االتصاالت 

ورخص استخدام الترددات الراديوية وإصدار الموافقات النوعية وإجازة أجهزة االتصاالت وكذلك مدة  العامة
كما أعدت وزارة االتصاالت الئحة تنظيم أجور . سريان رخصة شبكة االتصاالت العامة واستخدام الترددات

ئح الدولية بهدف استثمارها استخدام الترددات واألجهزة الراديوية وخطة وطنية لتخصيص الترددات في اللوا
م إصدار الئحة تنظيم مراكز االتصاالت 3118كما تم خالل العام . وتنظيم استخدامها في الجمهورية اليمنية

 .وقد تم تعميم نسخ من هذه اللوائح على مراكز االتصاالت ونوادي ومقاهي االنترنت.ونوادي ومقاهي االنترنت
 
 -أ: ) ، والذي يهدف إلىبشـأن حق الحصول على المعلومات م3103لسنة ( 02)القانون رقم صدور  

 -؛ ب.تأمين وتسهيل حق المواطن في الحصول على المعلومات وتوسيع قواعد ممارسة الحقوق والحريات
تمكين المجتمع من تنمية قدراته  -؛ ج.تعزيز مقومات الشفافية وتوسيع فرص المشاركة الواعية والمسئولة

التسمية )مادة موزعة على ستة أبواب تشمل ( 66)على ، يحوي القانون .(من المعلومات لالستفادة المتزايدة
والتعاريف واألهداف؛ حرية الحصول على المعلومات؛ حماية المعلومات؛ حماية الخصوصية؛ المخالفات؛ 

ويعتبر القانون من أهم السياسات العامة التي تم إقراراها من قبل السلطة التشريعية (. أحكام عامة وختامية
 .   م10/10/3103ت المصادقة عليه وإصداره من قبل رئيس الجمهورية في وتم( مجلس النواب)
 
الذي تم إقراره من قبل " مشروع قانون إدارة المعلومات"كما قام المركز الوطني للمعلومات بإعداد  

م، وقد أحال مجلس النواب مشروع 3118لعام ( 520)الحكومة وإحالته إلى مجلس النواب بموجب القرار رقم 
ويمثل هذا القانون إضافة . أنه لم يصدر حتى اآلن إال م3119نون إلى اللجنة المختصة للدراسة منذ فبراير القا

مادة موزعة ( 85)احتوى القانون على . هامة إلى منظومة النظام التشريعي والقانوني في الجمهورية اليمنية
ات وأمنية المعلومات والمخالفات على ستة أبواب تتضمن حرية الحصول على المعلومات وإدارة المعلوم
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ينظم ويدعم الشفافية وحرية الحصول  مقترحالالمعلومات إدارة قانون ومشروع . والجزاءات واألحكام العامة
على المعلومات ويحمي الخصوصية هادفًا إلى تعزيز الشفافية في جميع المعامالت واإلجراءات الحكومية 

 . 59لومات بسهولة ويسروتمكين المواطنين من الحصول على المع
 

 :وفي الوضع الراهن فإن التشريعات النافذة في مجال المعلومات واالتصاالت، تشمل
 

  م0996م وُعدلت بعض مواده في عام 0990قانون االتصاالت الصادر عام. 

  م بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للمعلومات 0995لسنة ( 055)القرار الجمهوري رقم
 .وتعديالته

  م بشأن الحق في الحصول على المعلومات3103لسنة ( 02)رقم القانون. 
 :باالضافة الى 
 

  م0995لسنة ( 38)قانون اإلحصاء رقم. 
  م3113لسنة ( 30)قانون الوثائق رقم. 

 

 البيئة التشريعية( 6)جدول رقم 

 مستوى التوفر مجال القانون

 قانون للمعامالت اإللكترونية
بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية  م،3116لسنة ( 51)القانون رقم 

ات المصرفية وهو قانون يركز على العملي).  والمصرفية االلكترونية
 (للبنوك بينما ال يوجد قانون متكامل للمعامالت االلكترونية

 ال قانون للتوقيع اإللكتروني

 ال العمومية للمفاتيح األساسية لبنيةوجود إدارة ل

 
 :لدولية ذات الصلة بحماية الملكية الفكريةوفي مجال االتفاقيات ا

 
 كما أصبحت. م3113على صفة عضو مراقب في منظمة التجارة العالمية منذ العام اليمن حصلت  

إتفاقية  إلى االنضمام م على3116الفكرية، وصادقت اليمن في نوفمبر  للملكية العالمية المنظمة في عضًوا
إتفاقية برن لحماية إلى  االنضمامم صادقت على 3118أبريل  ، وفيباريس لحماية الملكية الصناعية

 .المصنفات األدبية والفنية
 
م بشأن حماية حق المؤلف والحقوق 3103لسنة ( 02)صدر القانون رقم  م3103يوليو   33في   

يلة والذي ظل معمواًل به ط م بشأن الحق الفكري0995لسنة ( 09)رقم ، كقانون بديل عن القانون 60المجاورة
التشريعية الالزمة لالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية  اإلصالحاتالعديد من وُتجري اليمن  ،الفترة الماضية

التي تعد إحدى ( تربس)والتوافق مع األحكام الواردة في اتفاقية الجوانب التجارية من حقوق الملكية الفكرية 
لذلك فقد أصدرت مؤخرًا مجموعة من  .منظمة التجارة العالميةاالتفاقيات الثالث الرئيسية التي يقوم عليها نظام 

 :القوانين الجديدة، منها
                                                

 .http://www.yemen-nic.info/infoموقع ويب، المركز الوطني للمعلومات،  59

 .http://www.sabanews.net/ar/news275736.htm  للمزيد من المعلومات حول القانون الجديد، يمكن العودة إلى الرابط؛ 60

http://www.yemen-nic.info/info
http://www.sabanews.net/ar/news275736.htm
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  م، بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية االلكترونية3116لسنة ( 51)القانون رقم. 

  م، بشأن العالمات التجارية والمؤشرات الجغرافية3101لسنة ( 32)القانون رقم. 

  م،  بشأن التصاميم الصناعية3101لسنة  (38)القانون رقم. 

  ونماذج المنفعة، تصميمات الدوائر  االختراعم، بشأن براءة 3100لسنة ( 3)القانون رقم
 .المتكاملة، المعلومات غير المفصح عنها

  م بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة3103لسنة ( 05)القانون رقم. 

 

 التفاقيات والمعاهدات الدولية في اليمنالوضع الراهن لبعض ا( 0)جدول رقم 

/ المعاهدة 
 االتقافية

منظمة 
التجارة 
 العالمية

اتفاقية 
 باريس

لحماية 
الملكية 
 الصناعية

معاهدة 
التعاون 
بشأن 

 البراءات

 معاهدة

 المنظمة

 العالمية

 للملكية

 الفكرية بشأن

 حق المؤلف

 اتفاق

 مدريد

 اتفاق

 الهاي

 معاهدة

 قانون

 البراءات

 الجوانب اتفاق

 التجارية

 لحقوق

 الفكرية الملكية

 × × × × × × عضو مراقب الوضع الراهن

 × × × × × × 3110 3113 التاريخ

 لم توقع عليها اليمن=    ×                       

 
 دارة أسماء النطاقات  -باء

 
، بإدارة أسماء لالتصاالت التابعة للمؤسسة العامة (ليمنيت)تقوم الشركة اليمنية لالتصاالت الدولية  

 .، بينما ال توجد حتى اآلن مرجعية تشريعية إلدارة وتنظيم أسماء النطاقات في اليمن(ye.)النطاقات العلوية 
 

 تسجيل النطاقات العلوية في اليمن( 8)جدول رقم 

عن تسجيل النطاق العلوي  المؤولةالجهة  اسم
 للبلد

 (يمنتل)الشركة اليمنية لالتصاالت الدولية 
Teleyemen 

 /http://www.teleyemen.com.ye عنوان اإلنترنت لهذه الجهة

 3103 3100 3101 3119 3118 العام للسنوات اليمنإجمالي عدد النطاقات المسجلة في 

إجمالي 
النطاقات 
 المسجلة

غير 
 مبين

غير 
 مبين

85 51 85 

 
 وحيد المعايير في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتت  -جيم

 
وما . لم تحظ باالهتمام الكافي من قبل الجهات المعنيةما زالت ُتعد عملية توحيد المعايير وظيفة أساسية  

لالئحة تنظيم أجور استخدام الترددات  تم انجازه في هذا الجانب هو إعداد وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات
ألجهزة الراديوية وخطة وطنية لتخصيص الترددات في اللوائح الدولية بهدف استثمارها وتنظيم استخدامها وا

 .في الجمهورية اليمنية
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 االستثمار في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتدابير الحكومية الداعمة  -دال
 
الُمنظمة لمجال المعلوماتية واالتصاالت نحو تحسين البيئة التشريعية والقانونية هنالك توجهات حكومية  

في اليمن، ويتضح ذلك من خالل مشاريع القوانين التي وافقت عليها الحكومة ضمن مساعيها لتشجيع القطاع 
الخاص على االستثمار،  ومن أهم تلك التشريعات مشروع قانون االتصاالت وتقنية المعلومات الذي أعدته 

 .ماتوزارة االتصاالت وتقنية المعلو
 
محدودة جدًا أو ما زالت وفيما يتعلق بباقي التدابير الداعمة لتعزيز مجتمع المعلومات يمكن القول أنها  

ما زالت في بداياتها وتحتاج إلى مزيد من الجهود من قبل جميع الشركاء وإيجاد رؤية مشتركة تمكن من تعزيز 
 .  التوجه نحو بناء مجتمع المعلومات

 

 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا تطبيقات  -سابعًا
 

 الحكومة اإللكترونية  -ألف
 
المؤسسات اليمنية في القطاعين الحكومي والخاص نحو إدخال واستخدام أنظمة األتمتة غالبية اتجهت  

وشبكات المعلومات، وقد نجحت عدد من الجهات في هذا الجانب من أعمال التطوير، مثل نظام الموارد 
بصمة البيولوجية في وزارة الخدمة المدنية، نظام المعلومات المحاسبية والمالية في وزارة البشرية، نظام ال

المالية، نظام التحليل المالي وإدارة القروض والمساعدات، نظام التحويالت الخارجية، إضافة إلى العديد من 
 .األنظمة والشبكات التي نقلت أعمال البنك المركزي اليمني إلى األنظمة اآللية

 
المركز الوطني : ومن بين الجهات والوزارات اأُلخرى التي أدخلت األنظمة اآللية إلى مجاالت عملها 

للمعلومات، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الجهاز المركزي لإلحصاء، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، 
الفني والتدريب المهني، وزارة التربية  ، وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة التعليم61مصلحة الجمارك

والتعليم، مجلس القضاء األعلى، وزارة اإلدارة المحلية، وزارة السياحة، مصلحة األحوال المدنية التي استكملت 
ربط فروعها في المحافظات بشبكة الحاسب اآللي كما قامت بإنشاء أرشيف آلي متحرك، كما تم استكمال الربط 

 .رية والبحرية والجوية لمصلحة الهجرة والجوازاتالشبكي للمنافذ الب
 
ومع أن الكثير من المؤسسات ُتجري عمليات تطوير على النظم المستخدمة لديها وتسعى القتناء  

غياب المعايير الموحدة التي يتم بموجبها إدخال استمرار األنظمة األحدث ما أمكن وضمن بيئة تنافسية، إال أن 
يا المعلومات في هذه المؤسسات تبرز حاالت من عدم التوافق بين األنظمة والتطبيقات واستخدام نظم وتكنولوج

المستخدمة وضعف تكامليتها فيما بين المؤسسات، وبالتالي التقليل من فرص استخدامها معًا في االنتقال لتقديم 
 .خدمات الكترونية تكاملية

 
( م3112)في العام ( الحكومة االلكترونية)علومات ومنذ اإلعالن عن مبادرة البرنامج الوطني لتقنية الم 

وافتتاح موقع للحكومة على االنترنت، إال أن المبادرة قد تعثرت، لضعف التنسيق وعدم تحديد أدوار 
حيث أن العدد األكبر . ومسؤوليات الجهات الحكومية المختلفة، إلى جانب عدم جاهزية البيئة الحافزة للتحول

. ال زالت دون الحد المأمول في مستويات إدخال واستخدام النظم والتطبيقات المحوسبةمن الجهات والمؤسسات 
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كما أن غالبية النظم المعلوماتية المتاحة لدى الجهات تفتقد عنصر التوافقية الفنية مما ينعكس بصورة سلبية على 
 . إمكانية الربط الشبكي فيما بينها

 
وزارات والمؤسسات واألجهزة بإنشاء مواقع ويب خاصة بها مع ذلك فقد قامت العديد من الهيئات وال 

 .  على شبكة االنترنت ومن خالل هذه المواقع تقوم بنشر البيانات والمعلومات المتصلة بأنشطتها
 
بينما عملت بعض الجهات والمؤسسات الحكوميهة علهى إتاحهة نمهاذج إضهافية يقهوم المواطنهون بتعبئتهها          

معينة ومثال ذلك نموذج التقدم بطلب الحصول على معلومات معينة إلى المركهز  وإرسالها للحصول على خدمة 
والنمهوذج  .  الوطني للمعلومات عبر موقع ويب الخاص بالمركز والرد على هذه الطلبات بشكل إلكتروني أيضًا

الهيئههة، المسههتخدم علههى موقههع ويههب الهيئههة الوطنيههة العليهها لمكافحههة الفسههاد والههذي ُيخصههص لتقههديم بالغههات إلههى   
وعههدد آخههر مههن . والنمههاذج الخاصههة بههإجراءات التوظيههف المتاحههة فههي موقههع وزارة الخدمههة المدنيههة والتأمينههات   

فهي  . النماذج التي تستخدمها الجهات لتلقي شكاوى أو مالحظات المهواطنين مهن خهالل مواقهع الويهب التابعهة لهها       
 .مة سداد فواتير الهاتف والكهرباءحين تقوم الهيئة العامة للبريد من خالل موقع ويب بتشغيل خد

 
ن الخههدمات المقدمههة للمههواطنين بشههكل إلكترونههي ال زالههت فههي بههداياتها، حيههث ال يوجههد    إفههوبشههكل عههام  

ة الجهههات والمؤسسههات يههن غالبإوعههدا ذلههك فهه. معههامالت أو إجههراءات يمكههن القيههام بههها الكترونيههًا بصههورة كاملههة
دمات التي تقوم بتقديمها للمواطنين وخطهوات الحصهول علهى أي مهن     الحكومية تقوم بإتاحة المعلومات حول الخ

 . الخدمات التي تقوم بتقديمها باإلضافة إلى النماذج واالستمارات المستخدمة في الحصول على الخدمة
 
م، قامت األمانة العامة لمجلس 3118لسنة ( 503)و ( 223)وبموجب قرارات مجلس الوزراء رقم  

وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات بإنشاء موقع الكتروني للحكومة اليمنية يختص الوزراء بالتعاون مع 
بعرض مهام وخدمات وأنشطة الحكومة وأجهزتها المختلفة على شبكة االنترنت ويهدف إلى تأكيد الشفافية في 

 .http://www.yemen.gov.yeعمل الحكومة وتوفير المعلومات لعموم المواطنين 
 

 تقييم موقع الويب للبوابة الحكومية في الجمهورية اليمنية( 9)جدول رقم 
http://www.yemen.gov.ye 

 التقييم العناصر المجـــــال

 المعلومات

 نعم معلومات عامة

 بشكل محدود القوانين

 ودبشكل محد األدلة

 الخدمــــــات

 ال خدمات تفاعلية

 بشكل محدود نماذج يمكن تنزيلها

 نعم معلومات ساكنة

 *بشكل محدود الدفع اإللكتروني

 نعم تسجيل المستخدمين

 فقط اللغة العربية// ال  وجود أكثر من لغة للموقع

 بشكل محدود استفتاءات مشاركة المواطنين

                                                
-http://www.eانظر   (: المياه الهاتف، الكهرباء، االنترنت،) األساسية الخدمات بعض فواتير تسديديتاح في الوقت الراهن  * 

bill.post.ye  

http://www.yemen.gov.ye/
http://www.yemen.gov.ye/
http://www.e-bill.post.ye/
http://www.e-bill.post.ye/
http://www.e-bill.post.ye/
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 ال مدونات

 إلعالم االجتماعيأدوات وسائل ا

 ال فايسبوك

 ال تويتر

 ال لينكدإن

 ال يوتيوب

 ال خدمات أخرى

 خدمات إضافية

 نعم (RSS)قناة الويب 

 نعم إحصاءات الويب

 نعم بحث

األجهزة / نسخة للهاتف المحمول
 اللوحية

 ال األجهزة اللوحية/دعم للهاتف الذكي

األجهزة / تطبيق مخصص للهاتف الذكي
 (iOS or Android based)لوحية ال

 ال

 
 المتحدة فقد جاءت اليمن م الصادر عن األمم3103االلكترونية للعام  الحكومة لتطور العام وفقًا للمؤشرو 

  .62دولة شملها التقرير( 092)من بين ( 060)في المرتبة 
 
 اإلشرافيةلجنة تشكيل ال إعادةبشأن  م3103لعام ( 310)ومؤخرًا صدر قرار مجلس الوزراء رقم  

لمشروع البوابة االلكترونية للحكومة والتهيئة للحكومة االلكترونية وتحديد مهامها واختصاصاتها الرئيسية، جاء 
ويعول على اللجنة المشكلة بموجب القرار الخروج برؤية  تعثر تنفيذ المشروع لعدة مرات،هذا القرار بعد 

 .لهاستراتيجي  إطارواضحة ومحددة للمشروع ووضع 
 

 الجهات المسئولة في مجال المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (01)جدول رقم 

 الهيئة الحكومية المسئولة مجال النشاط

مة
عا

 ال
رة

دا
إل

 ا
بة

س
حو

ت 
ها

ج
 ال

ف
ختل

 م
كة

ر
شا

بم
 

 المحتوى والخدمات
 المركز الوطني للمعلومات

National Information Center (NIC) 

 مةبوابة الحكو
 األمانة العامة لمجلس الوزراء

Cabinet General Secretariat (CGS) 

تكنولوجيا المعلومات 
 واالتصاالت

 وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات
Ministry of Telecommunication and Information Technology 

(MTIT) 

 
لكترونية هو غياب الرؤية الحكومية ولعل من أهم التحديات التي تواجه اليمن في مجال الحكومة اال 

ووجود فجوة المعلنة للتحول نحو الحكومة االلكترونية على المستوى الوطني،  اإلستراتيجيةالواضحة، والخطة 
كبيرة بين التطلعات التي يتم وضعها للتحول الى الحكومة اإللكترونية وبين آليات التنفيذ التي يجري أتباعها في 

اب التنسيق بين الجهات واألجهزة والدوائر الحكومية، وغياب األدلة والمعايير الفنية واألطر وغيالواقع العملي، 
عدم توفر التمويل الالزم لتنفيذ مشروع الحكومة التشريعية الالزمة للتحول الى الحكومة االلكترونية، 

أحداث العام مخرجات  باإلضافة اإللكترونية وبما يلبي احتياجات تطوير  البنية األساسية التكنولوجية للتنفيذ،
 .م والتي قد تفرض أولويات أخرى أمام الحكومة3100

                                                
62  United Nations e-Government Survey 2012 



-49- 

 التجارة اإللكترونية  -باء
 

توجد خدمات الصيرفة االلكترونية التي تقدمها غالبية البنوك في اليمن مع استخدام محدود ألنظمة الدفع  
بالرغم من توفر مواقع . ترونية أو أسواق الكترونيةااللكتروني؛ وفيما عدى ذلك ال تتوافر بوابات التجارة االلك

انترنت للمصارف اليمنية،  ويعزو ذلك إلى حداثة وعدم اكتمال نضج التطبيقات االلكترونية في اليمن، 
 . باإلضافة إلى شحة وجود نصوص قانونية تنظم هذا الجانب

 
مع عدد من " E-mail"االلكترونييتم انجاز صفقات لطلبيات بعض المؤسسات اليمنية عن طريق البريد  

الشركات، حيث يتم االتفاق على الطلبيات والمواصفات عبر البريد االلكتروني ومن ثم تتم عمليات دفع أموال 
 .الصفقة عن طريق البنوك

 
 .  لبعض البنوك اليمنية بفتح نقاط الكترونية للبيع( ما زالت في بدايتها)تم مؤخرًا اإلعالن عن مبادرة  
 

 التجارة االلكترونية في اليمن( 00)رقم  جدول

 رقم القانون التوفر المجـــــــال

 م3116لسنة ( 51)قانون رقم  نعم وجود خدمات الصيرفة اإللكترونية

--  ال وجود قانون للتجارة اإللكترونية

 -- ال وجود قانون للمعامالت اإللكترونية

 -- ال وجود قوانين أخرى للخدمات اإللكترونية

 
 التعلم اإللكتروني  -جيم

 
، إذ يقوم المعهد العام لالتصاالت بالتعاون مع جال التعليم االلكترونيفي مبشكل محدود دخلت اليمن  

شركة االتصاالت األردنية بتقديم خدمات للتعليم عن ُبعد، كما تقوم عدد من المؤسسات التعليمية بإجراء 
م، كما يعمل في اليمن منذ 3115عبر االنترنت منذ العام  ICDL امتحانات الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب

 . http://www.yca.edu.yeم فرع ألكاديمية سيسكو 3112العام 
 
م، 3115ُأدرجت اليمن ضمن مبادرة المسار السريع لتطوير التعليم والتي تقدم بها البنك الدولي في عام  

 .من مدارس الجمهورية%( 61)خال خدمة االنترنت في وتم إد
 
المناهج التعليمية للطالب من خالل موقعها  إتاحةبدأت وزارة التربية والتعليم في م 3103في العام  

 . 63بعض الخدمات الخاصة بالمعلمين إلى باإلضافةعلى االنترنت، 
 
بينما يتم استخدام نظم وتطبيقات  إدارة . ال يتم تطبيق مفهوم الجامعات االفتراضية حاليًا في اليمن 

وتتيح عدد من الكليات المتخصصة بتكنولوجيا . المعلومات، نظم إدارة معلومات الطلبة في العديد من الجامعات
.  المعلومات واالتصاالت استخدم االنترنت لطالبها لتصفح االنترنت والوصول إلى المصادر التعليمية مجانًا

ت بإتاحة المعلومات المتعلقة بالمقررات الدراسية ونتائج الطالب من خالل موقع لها على وتقوم بعض الجامعا
 . الويب، وتتيح بعض الجامعات إمكانية إلقامة منتديات علمية تخصصية لطالبها على موقع الويب الخاص بها
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 عليم عن بعدخدمة الت( 3103 – 3119) خالل الفترةوزارة التعليم العالي والبحث العلمي  عتمدتا 
، 64جامعة صنعاء :الجامعاتتلك ومن (. حكومية، خاصة)في عدد من الجامعات اليمنية  (التعليم المفتوح)

 .، وعدد آخر من الجامعات67؛ جامعة العلوم الحديثة66؛ جامعة العلوم والتكنولوجيا65جامعة عدن
 
اإلنترنت والحصول على شهادات بشكل محدود يتم التحاق اليمنيين في برامج التعلم عن بعد، باستخدام  

 .  باستخدام التعلم عن بعد
 

 بعض مؤشرات التعليم االلكتروني في اليمن (03)جدول رقم 

 0: 52 نسبة الطالب للحواسيب

 % 61 نسبة المدارس التي لديها نفاذ لإلنترنت

 
 الصحة اإللكترونية  -دال

 
اقبة انتشار األمراض المعدية في وزارة الصحة توجد بعض التطبيقات االلكترونية المستخدمة لرصد ومر

العامة والسكان والتي تتلقى بيانات الرصد عبر نقاط منتشرة في محافظات الجمهورية ويجري إدخالها إلى 
ورغم توفر عدد من مواقع الويب الخاصة بالمؤسسات الصحية باإلضافة إلى موقع وزارة . أجهزة الحاسوب

اح خدمات تـُـتن ذلك يترافق مع ندرة المعلومات الطبية المنشورة محليًا، بينما ال الصحة العامة والسكان إال أ
الكترونية للتطبيب عن بعد أو استخدام التطبيقات الطبية اإللكترونية  كتشخيص المرضى واالستشارة الطبية 

ات منظمة الصحة وفي الوقت الراهن يوجد نفاذ محدود إلى بعض مصادر المعلومات مثل قاعدة بيان.  عن بعد
تستخدم بعض المستشفيات أنظمة معلومات لحفظ السجالت، وإدارة رعاية المرضى باإلضافة إلى . العالمية

 .أنظمة إدارة الصيدليات
 

 العمالة اإللكترونية  -هاء
 
تستخدم وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أنظمة محوسبة في إجراء عمليات المفاضلة بين المتنافسين  

وتقوم من خالل موقعها على .  الوظائف الحكومية باإلضافة إلى أنظمة ُأخرى إلدارة الموارد البشرية لشغل
االستعالم بواسطة كود )بتقديم خدمة االطالع على نتائج المفاضلة ( http://www.mocsi.gov.ye)االنترنت 

وتنشط في . ا المعلومات بشكل الفت في اآلونة األخيرة كوسيلة للبحث عن عملوتستخدم تكنولوجي(. التسجيل
وتقوم عدد من الشركات الخاصة باإلعالن عن . هذا الجانب الترويجي عدد من المواقع االلكترونية المتخصصة

 . بينما ال يتاح في الوقت الراهن العمل عن بعد.  الوظائف الشاغرة لديها من خالل هذه المواقع
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 التنوع الثقافي واللغوي والمحتوى المحلي  -ثامنًا
 

 استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لدعم التنوع الثقافي واللغوي  -ألف
 
يوجد استخدام محدود للتقنية المعلوماتية في مجال نشر وإتاحة المعلومات التاريخية والثقافية اليمنية،  

لتي شهدت في السنوات األخيرة تزايدا ملحوظًا في أعدادها، ولكن رغم ذلك خصوصًا من خالل مواقع الويب وا
من إجمالي ما ينشر في %( 02) افية وبنسبة ال تتجاوز أكثر منن جزء بسيط منها ُيقدم معلومات تاريخية وثقإف

وتخصص %( 85) نشر اإللكتروني وبنسبة تصل إلىمختلف المواقع، بينما يجري اعتماد اللغة العربية في ال
 (. االنجليزية ثم الفرنسية)النسبة المتبقية للنشر بلغات أخرى 

 
تنشط العديد من الشبكات االجتماعية المحلية من خالل مواقع االنترنت، وتتاح مثل هذه األنشطة  

وفي السنوات األخيرة أصبح لألفراد والمؤسسات اليمنية حضور الفت . لمشاركات العديد من أفراد المجتمع
؛ وخاصة أثناء األحداث (Twitter؛ face book)بكات التواصل االجتماعي على االنترنت وفي مقدمتها على ش

 .م والفترة الالحقة لها3100التي شهدها اليمن في العام 
 
م تم تدشين خدمة الدليل اإللكتروني ووحدة المعلومات بالمتحف الوطني في 3118ديسمبر  منذ 

نيات المتحف عبر شاشات عرض إلكترونية موزعة على قاعات المتحف العاصمة صنعاء والذي يعرض مقت
المختلفة، وتعمل وحدة المعلومات بالمتحف كوحدة تقنية متكاملة تشمل قاعدة بيانات خاصة بالقطع األثرية 

كما يقوم المركز الوطني . والمقتنيات األخرى وكل أدبيات المتحف وجزء كبير من وثائقيات الموروث الشعبي
علومات بتبني مبادرة تجميع الدراسات واألبحاث اليمنية وأتمتتها وحفظها في قواعد بيانات تتيح استرجاعها للم

 .لمختلف فئات المستفيدين
 

 تطوير المحتوى الرقمي المحلي والوطني  -باء
 
ساهمت التوجهات األخيرة للمؤسسات اليمنية نحو أتمتة أعمالها في تحسين فرص تطوير المحتوى  

قمي على صعيد المؤسسات، وقد أدى ذلك إلى ظهور محتويات جديدة على مواقع الويب الخاصة الر
 . بالمؤسسات

 
ُيعنى المركز الوطني للمعلومات بدرجة أساسية بقضايا تطوير وتوسيع المحتوى المعلوماتي في اليمن  

وإتاحة هذا المحتوى لمختلف ووضعه في متناول المستفيدين منه من صناع قرار ومستثمرين ومهتمين وباحثين 
يقوم المركز بتلقي البيانات المعلومات .  المؤسسات العامة والخاصة وأصحاب االهتمام ولعامة المواطنين

األولية والتقارير المختلفة من مختلف مؤسسات الدولة ثم القيام بمهمة دراسة وتحليل وإنتاج المعلومات إلى 
الواردة إليه بأشكال ووسائط مختلفة إلى الشكل الرقمي وإعادة تنظيمها جانب القيام بمهمة تحويل المعلومات 

وحفظها في إطار نظم مؤتمتة ومتخصصة ومن ثم إتاحتها لجمهور المستفيدين سواء عبر مواقع الويب أو من 
في يتوفر لدى المركز في الوقت الراهن مجموعة من قواعد البيانات . خالل باقي خدمات التزويد الُمقدمة منه

مجاالت مختلفة يتاح جزء منها من خالل موقع المركز على الويب مثل قاعدة بيانات الدراسات واألبحاث 
إلى جانب ذلك يتوفر لدى المركز محتوى واسع من . الجامعية وقاعدة بيانات التشريعات والقوانين اليمنية

 .المعلومات يتاح غالبيتها عبر موقع المركز على االنترنت
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جه لتطوير المحتوى الرقمي كان من بين اهتمامات العديد من المؤسسات واألجهزة الحكومية هذا التو 
في االنتقال الستخدام ( على األقل)والسلطات المحلية في المحافظات، ويبرز نجاح محافظة حضرموت 

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

 
تسعى وزارة اإلدارة المحلية لتنفيذ مشروع الربط الشبكي لنظام معلومات السلطة المحلية ويشمل عموم  

وبرامج محوسبة للمشاريع التنموية والموارد المحلية محافظات الجمهورية، ويشتمل المشروع على أنظمة 
ونظام المعلومات الجغرافي والديموغرافي ونظام معلومات أنشطة الوحدات اإلدارية وشؤون المجالس المحلية 

 .  واالنتخابات وبيانات القوى الوظيفية ونظم الخطط والموازنة وغيرها
 

 والتطوير التصاالت وبرامج البحثوا المعلومات أدوات وبرمجيات تكنولوجيا  -جيم
 في معالجة اللغة العربية

 
مدينة م بافتتاح المرحلة األولى من 3113قامت وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات في العام  

لبرمجيات والذي تم إنشائه ومن ضمن مكوناتها مركز صناعة وتطوير ا 68تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات
بهدف دعم السوق اليمنية بما يتطلبه من احتياجات تطوير التقنية المعلوماتية، وعملت الوزارة في األعوام 

م على إقامة مكونات جديدة للمدينة في العاصمة صنعاء والبدء في إنشاء مدينة مماثلة في 3101م و 3119
يهدف إلى تشجيع ( تي دي أف)س صندوق تنمية التكنولوجيا وتسعى وزارة االتصاالت لتأسي.  مدينة عدن

العناصر المؤهلة ذات الكفاءات المتخصصة والمبدعة ومساعدتها بتحويل أفكارها الخالقة إلى منتج ذو مردود 
 .اقتصادي على أن يتم دعمه من قبل مشغلي الهاتف الجوال

 
تقتني البرمجيات من خالل التعاقد مع شركات اليمنية برامج التطبيقات، كما  ؤسساتتستخدم غالبية الم 

إنتاج البرمجيات المحلية والخارجية، وفي بعض الحاالت تقوم من خالل المختصين العاملين لديها في مجال 
 .تكنولوجيا المعلومات على تطوير بعض البرمجيات

 
، كما تضمن قانون م بإنشاء المجلس األعلى للبحث العلمي3113لعام ( 3) صدر القرار الجمهوري رقم 

. دعما لتطوير المعرفة بإجراء البحوث العلمية في مختلف مجاالت المعرفة 0995لسنة ( 08) الجامعات رقم
وفي نفس اإلطار تم إنشاء مركز تقنية المعلومات ضمن برنامج إنشاء مؤسسة لتقنية المعلومات بهدف ربط 

أولويات البحث العلمي، السياسات الوطنية )الئحتي  الجامعات اليمنية بشبكة معلومات موحدة، كما تم إعداد
 (.للبحث العلمي

 
 أسماء النطاقات العربية  -دال

 
في الوقت الراهن ال يتم استخدام أسماء نطاقات عربية، وهناك توجه للحصول على اسم نطاق علوي  

 .للدولة باللغة العربية
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 اإلعالم وسائل  -تاسعًا
 

 تعدد اإلعالمتنوع واستقاللية و:  ألف 
 
تساهم وسائل اإلعالم اليمنية في تعزيز وتطوير المجتمع، من خالل ما تحققه من تنوع مصادر  

 .المعلومات
 
كما تتوزع ملكية هذه . هنالك تنوع في سائل اإلعالم اليمنية فمنها المقروءة؛ المسموعة؛ المرئية 

 . الوسائل اإلعالمية بين ملكية حكومية وملكية خاصة
 
 ؛قناة سبأ ؛(يمانية)الثانية ناة الق ؛(اليمن) قناة اليمن الفضائية: قنوات فضائيات هي( 5)لك الحكومة تمت 

قناة  قناة السعيدة؛: هي فضائية قنوات( 8)واألطراف السياسية في حين يمتلك القطاع الخاص . قناة اإليمان

وللحكومة إذاعتان (.  المصيرقناة قناة المسيرة؛ قناة معين؛  قناة آزال؛ قناة يمن شباب؛ ؛ قناة اليمن اليوم؛سهيل
 .  حكومية وأطلقت مؤخرًا محطتين إذاعيتين للقطاع الخاص إذاعة محلية( 03)إلى  باإلضافةرئيسيتان، 

 
 منذ والمدونات اإلخبارية والمواقعوالمجالت  الصحف أعدادجدا  كبير بشكل تزايدتوبشكل الفت  

( 26)وجود  إلى 69اإلحصاءاتكية الصحف والمجالت اليمنية، حيث تشير وتتنوع مل ، 3100 العام أحداث 
صحيفة ومجلة أهلية أو ( 001) ،ومنظماتصحيفة ومجلة حزبية ( 55)  صحيفة ومجلة رسمية حكومية،

 .هيئات ونقاباتجماهيرية صحيفة ومجلة ( 50) إلى باإلضافة مستقلة،
 
خالل مواقع ويب مخصصة لها على المضيف  تقوم غالبية الصحف الرسمية والحزبية بالنشر من 

كما ُأنشأت مواقع وبوابات إخبارية وإعالمية متخصصة تشرف عليها بعض المؤسسات . المحلي أو الخارجي
 . اإلعالمية، وفي حاالت ُأخرى تكون تابعة للمنظمات واألحزاب السياسية في السلطة والمعارضة

 
م بشأن الصحافة والمطبوعات 0991لسنة ( 35)ن رقم في الوقت الراهن يتم العمل بموجب القانو 

م، وينظم القانون حرية التعبير واإلعالم 0992لسنة ( 59) والئحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم
برز ما تضمنه هذا القانون اعتباره حق الحصول على المعلومة حق أوحق الحصول على المعلومة ومن 

 .اء للصحفيين أو للصحيفة أو للمواطنينأساسي يكفله القانون سو
 
م بشأن حق الحصول على المعلومات؛ ويدعم هذا القانون 3103لسنة ( 02)وصدر مؤخرًا القانون رقم  

وقد كان للعاملين في مجال الصحافة تأثير حقيقي في  .حق الحصول على المعلومات للصحفيين بشكل واسع
 .إقرار هذا القانون

 
قر مجلس الوزراء الئحة خاصة تمنح الصحفيين أير المؤسسات اإلعالمية، كما تدعم الحكومة تطو 

مشروع قانون الصحافة )ومؤخرًا أقرت الحكومة مشروعي قانونين جديدين هما . واإلعالميين مزايا إضافية
ع ، وهما من مشاري(واإلعالم، ومشروع قانون تنظيم اإلعالم السمعي والبصري الخاص واإلعالم اإللكتروني

 (.البرلمان)منظورة أمام مجلس النواب التي ال زالت القوانين 
 

                                                
 .مصدر سابق م،3100كتاب اإلحصاء السنوي  69
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 70وسائل اإلعالم في اليمن( 31)جدول رقم 

 اللغة العدد وسيلة اإلعالم

 الملكية

 حزبية  أهلية
مجتمع 

 مدني
 أجنبية حكومية

 409 الصحف
 عربية 400

 انجليزية 9
309 19 49 15 0 

 25 الصحف االلكترونية
 عربية

 زيةانجلي
39 32 5 9 2 

 0 ,4 6 1 ,3 عربية 89 المجالت

 3 الهيئات اإلخبارية
 عربية

 انجليزية
0 0 0 3 0 

 39 محطات الراديو
 عربية 38

 انجليزية 3
4 0 0 32 0 

 0 2 0 0 5 عربية 34 محطات التلفزيون

 
 اإلعالم ودوره في مجتمع المعلومات  -باء

 
ن حيزُا محدودًا نسبيًا لقضايا تكنولوجيا المعلومات والتوعية صص اإلعالم المكتوب في الوقت الراه ُيخ

حيث تنشر غالبية الصحف والمجالت موضوعات تتعلق بتكنولوجيا المعلومات . بمجتمع المعلومات اليمني
، وتقوم بعض الصحف والمجالت بتخصيص صفحة كاملة أو عدة (بمعدل موضوع واحد في كل عدد)

، في حين تصدر مجلة شهرية (بصورة دورية أسبوعية)وجيا المعلوماتية صفحات لنشر موضوعات التكنول
واألمر أفضل نسبيًا بالنسبة للصحافة . واحدة متخصصة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بصورة شهرية

 . االلكترونية
 
 فقط من مجموع%( 01)ما يقارب ( التلفزيون واإلذاعة)وتخصص وسائل اإلعالم المرئي والمسموع  

 .ساعات اإلرسال للبرامج العلمية والتعليمية والمعلومات الثقافية
 

 تقارب تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واإلعالم  -جيم
 
م مختلف الوسائل اإلعالمية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وبشكل الفت افي اليمن تزايد استخد 

ا المعلومات واالتصاالت لتحقيق حضور أوسع،  فغالبية خالل السنوات األخيرة، وزاد اعتمادها على تكنولوجي
الصحف لها مواقع ويب وكذا القنوات التلفزيونية واإلذاعية تقوم هي أيضًا من خالل مواقع ويب خاصة بها 

 .   بالبث المباشر على االنترنت
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 واإلقليمي الدولي التعاون  -عاشرًا
 

 االتصاالت وخدماتهاتمويل شبكات تكنولوجيا المعلومات و  -ألف

 
ال يزال التعاون الدولي واإلقليمي مع اليمن في مجال تمويل مشروعات تكنولوجيا المعلومات حتى اآلن  

الدليل " واالتصاالت محدودًا في الوقت الراهن، وما يمكن اإلشارة إليه في هذا الصدد مشروع خدمة 
من الحكومة اليابانية والذي تم االنتهاء من تجهيزه بالمتحف الوطني المقدم " اإللكتروني ووحدة المعلومات 

مدرسة من أمانة ( 31) مؤخرًا، ومشروع تعليم مادتي العلوم والرياضيات ألول ثانوي عبر االنترنت في
ومشروع تحديث اإلدارة . مويل من المانحين والقطاع الخاصالعاصمة ومحافظات عدن وتعز وحضرموت بت

   .الدوليالمالية بالتعاون مع البنك 
 
وفيما يتعلق ببيئة االستثمار فعلى الرغم من التسهيالت الحكومية الُمقدمة إال أن االستثمارات ما زالت  

دون الحد المأمول كون البيئة االستثمارية مازالت تواجه بعض الصعوبات لتكون بيئة مستقرة وآمنة جاذبة 
 .المنطقة العربيةأفضل التشريعات في ن بي لالستثمارات رغم التشريعات المتوافرة والتي تعد من

 
 مشاريع تطوير البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -باء

 

 بعض مشروعات تطوير البنية األساسية الجاري تنفيذها أو المقترحة للتنفيذ( 05)جدول رقم 

 مالحظات فترة التنفيذ الجهة المنفذة اسم المشروع

وقاعدة  مشروع نظام معلومات
بيانات المؤشرات الوطنية لمجتمع 

 المعلومات

 المركز الوطني للمعلومات

 

ابتداًء من 
مطلع العام 

 م3100

يجري حاليًا البحث عن 
 مصدر تمويل

 الرقميةمشروع المكتبة 
 المركز الوطني للمعلومات

 

تحت التنفيذ 
منذ العام 
 م3100

يجري التنفيذ بتمويل محلي 
 محدود حتى اآلن 

 ع الشبكة الوطنية للمعلوماتمشرو
 المركز الوطني للمعلومات

 

تحت التنفيذ 
منذ العام 
 م3110

يجري التنفيذ بتمويل محلي 
 محدود حتى اآلن 

 مشروع الخارطة الرقمية
وزارة االتصاالت وتقنية 

 المعلومات

تحت التنفيذ 
منذ العام 
 م3110

 يجري التنفيذ بتمويل محلي 

 ت المكانيةمشروع بناء حاوية البيانا
وزارة االتصاالت وتقنية 

 المعلومات

تحت التنفيذ 
منذ العام 
 م3116

 يجري التنفيذ بتمويل محلي 

مشروع تطوير شبكة التراسل 
استكمال شبكة مسارات كابالت )

م، 3116منذ العام ( األلياف البصرية
 .بتمويل محلي

 

وزارة االتصاالت وتقنية 
 المعلومات

تحت التنفيذ 
منذ العام 
 م3116

 يجري التنفيذ بتمويل محلي 

مشروع الربط الشبكي لمركز تقنية 
المعلومات التابعة لوزارة التعليم 

 العالي والبحث العلمي
 وزارة التعليم العالي

تحت التنفيذ 
منذ العام 
 م3115

يجري التنفيذ بتمويل محلي 
 وخارجي 



-11- 

يع ههذه المبهادرات والمشهاريع ودعمهها     وفي جميع المشاريع السالفة الذكر تبهدو الحاجهة ضهرورية لتشهج     
للتسريع من وتيرة التنفيذ كون أغلبها يحقق معدالت انجاز بطيئهة نظهرًا لشهحة المخصصهات الماليهة المرصهودة       

وهو ما تعول عليه المؤسسات اليمنية مهن خهالل جهودهها ومسهاعيها لتفعيهل التعهاون مهع األطهراف الدوليهة          . لها
 .التمويل الالزم لتنفيذ هذه المشروعات والمانحة وبحث فرص الحصول على

 
 متابعة القمة العالمية لمجتمع المعلومات  -جيم

 
تقوم المؤسسات واألجهزة الحكومية المختصة ، بوضع خطط وبرامج وفقًا للسياسات العامة المقرة  

 .  عمل سنوية ومن ثم القيام بالتنفيذ لهذه الخطط والبرامج
 

يم معلومات إحصائية دقيقة حول مجتمع المعلومات في اليمن، وذلك يصعب في الوقت الراهن تقدو 
ونظرًا لعدم . كافة البيانات الخاصة بمؤشرات قياس أداء تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتوفر بسبب عدم 

ولذلك .  تولى جهة بعينها مهمة القيام بتجميع البيانات والمعلومات حول مؤشرات مجتمع المعلومات في اليمن
تتمثل في مشروع بناء نظام معلومات وقاعدة بيانات  أ في تبني مبادرةفإن المركز الوطني للمعلومات قد بد

وطنية حول مؤشرات مجتمع المعلومات، تساعد في رصد البيانات والمعلومات الخاصة بمؤشرات مجتمع 
 .المعلومات، وبما يمكن من قياس مستوى التقدم نحو مجتمع المعلومات

توافر في الوقت الراهن مواقع ويب متخصصة حول أفضل الممارسات وقصص النجاح بهدف تبادل ال تكما 
 .الخبرات بطريقة موجزة وسهلة الوصول

 
 المشاركة في أنشطة حوكمة اإلنترنت  -دال

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

 

 بناء قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -حادي عشر
 

 شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -ألف
 

أربع شركات تقدم خدمات )يشارك القطاع الخاص في اليمن في تقديم خدمات االتصاالت من خالل  
كما يقوم القطاع الخاص بتشغيل مراكز خدمات االتصاالت ومقاهي االنترنت على (. مولاتصاالت الهاتف المح

وتعمل الحكومة على تشجيع القطاع الخاص إلنشاء مراكز التدريب والتأهيل المتخصصة . مستوى الجمهورية
 .في مجال التكنولوجيا المعلوماتية

 
ت خالل األعوام صناعة البرمجيات، وسجلال توجد األطر القانونية المنظمة والمشجعة على تطوير  

 . نشاط محدود للشركات العاملة في صناعة البرمجيات في اليمنم 3101-3103

 
وفي الوقت الراهن ما زال نشاط شركات القطاع الخاص العاملة في مجال المكونات المادية  
(Hardware )بصناعة مكونات مادية  يقتصر على بيع المنتجات المستوردة وال توجد شركات محلية تقوم

 .للحواسيب أو ملحقاتها
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 التسهيالت الحكومية  -باء
 
تسعى الحكومة اليمنية لتطوير السياسات واإلجراءات التي تضمن توفير البنية التحتية والتشريعية  

المتطورة في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات والتي من أهمها، تعزيز دور القطاع الخاص، وتحفيز 
إال أنه ال . وتقدم الحكومة قروض مالية من خالل صناديق تشجيع الصناعات الصغيرة. تثمارات الخاصةاالس

توجد أي إجراءات مرسومة أو ضوابط تنفيذية نحو دعم المؤسسات بأنواعها المختلفة لتبني الحلول التكنولوجية 
 .القطاعات وبموجب قانون االستثماروتوجد تسهيالت للراغبين في إقامة مشاريع استثمارية في أي من . لديها

 
 مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في االقتصاد الوطني  -جيم

 
في اليمن ال يتوفر إلى اآلن صناعة حقيقية لتكنولوجيا المعلومات بحيث يمكن القول أن لها مساهمة  

ويستوعب . اإلنفاق في مجال المعلوماتيةحجم كما ال تتوافر معلومات دقيقة عن . فعلية في االقتصاد الوطني
 .ألف عامل يمثلون نسبة بسيطة من أجمالي العاملين في اليمن( 39)قطاع تكنولوجيا المعلومات نحو 

 
 البحث والتطوير واالبتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -دال

 
عد وزارة االتصاالت دراسة لتأسيس في مجال البحث والتطوير لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ت 

يقوم بتشجيع العناصر المؤهلة ذات الكفاءات المتخصصة والمبدعة ( تي دي أف) صندوق تنمية التكنولوجيا 
 .ومساعدتها بتحويل أفكارها الخالقة إلى منتج ذو مردود اقتصادي

 

 مات واالتصاالتمعدات وأدوات وخدمات تكنولوجيا المعلو البحث والتطوير في( 05)جدول رقم 

 مستوى التوفر المجـــــــــال

 ال وجود فعاليات للبحوث في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 محدود وجود تجمعات صناعية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 محدود وجود حاضنات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 
 ات واالتصاالت االستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلوم  -هاء

 
رغم تحسن البيئة االستثمارية في اليمن ودخول كثير من الشركات االستثمارية في مجاالت عدة منها  

المقاوالت والسياحة، إال أن االستثمار الخارجي في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ما زال دون 
 .م3100خاصة بعد األحداث التي شهدها اليمن في . المستوى المأمول

 
ومن االستثمارات األخرى التي تقوم بها المؤسسة العامة لالتصاالت في مجال مشاريع توسعة وتطوير  

شبكة التراسل وتوسعة شبكة مسارات كابالت األلياف الضوئية وتطوير منافذ الربط مع الدول األخرى بهدف 
 . ية والمعلوماتية في الجمهوريةتوفير سعات تراسليه أكثر وأوسع وتأمين نقل حركة االتصاالت الهاتف
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