
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

تعددتقنية ددعقومعت فددعصقناقالددددددددددددعلددعقوتعوم قلبودقنددعاتددعقناقنيددتلقوت تددتو ق ن   مددعق   دددددددددددد تددعقوتعلددددددددددددعق        

وتعئيسدددددددددعقوت ألق قولة قالسقب تعقو  دددددددددالةعوقااملعقتا،ي أقوتا   قومالتددددددددد ب ق ل ددددددددد  ق  ع قو نلدددددددددع صق

صقف قبتدددددددددد  ق عوتذم  عقملخاتفقب لقوتععتمق وتت لقوتةعف عقققوتفع ددددددددددع نةة ت ج عقومعت فعصقبلثعبعق
ق.لج قن،ي أقوتاةل عقو جالعا عق و  العبوع

إ قنزووتقوتضدددددددل طقا اق  ع قو نلدددددددع صق نية عقومعت فعصقناقث قوتةع لقو  دددددددا ةعئ عقوت ألقنلعق        
بملددعقوت ل قولعدد قوتي ددع قولثدد ق ضدددددددددددد ددعقووصقل ت يددعقس ددةقلعانوقن نعقوت ال ددعقوال ددددددددددددددع دددددددددددد ددعقتاةة ت ج ددعق

تيملدعقف قوما ت دعصقوتضددددددددددددع  يدعقتل ددددددددددددافدعبدقف قنةة ت ج دعقومعت فدعصقتةفدعوقإومعت فدعصق و نلدددددددددددددع صق و
ق . و نلع ص

 تذتكق ناقإطع ق دددتسدددتعقإ دددتو وصقجتدددعدقومسدددالتوصقو  الدددعبوعق و جالعا عقو خع دددعقب سدددت  ق        

وتضدددددددد وقا اقوتعتوتقف قوتي عاعصقو)لاعج عق و ختف عق وتسددددددددتع عاق ني  مق  ددددددددع عق و ددددددددا لصقلممق

وتاددت لصقومعز دقتددت  مددعقناقن،ي أقوتاعددعناقو  الدددددددددددددعبس قندد  قمددذوقوتعددتبقلسدددددددددددد ملددتلق ددع دددددددددددددعصق قوتسددددددددددددق

و دددددددددددداععوهقوت  ددددددددددددتقوتعوم قتي دع قو نلددددددددددددع صق نية دعقومعت فدعصق ندتوا دعصقو  ع ق وتلددددددددددددعو قات د ق

قبدددددعال ددددددددددددعو ق و خسددددددددددددددددعئعقوتة  ودقوت ألق  يددددد قب ال اددددد قوتا،ا دددددع قفتقإبعو قلمل اددددد قو  الددددددددددددددددعبودددددعق
ض
فالثتدددددع
قإولعوق فاقل ااقبلف  لقو الدددددعبقومععنعق لمل عقوتا، لقل، قو  الدددددعبقعا ع ق ق و جال

ض
قلوضدددددع

ض
فسددددد ملتنع

قإااق  ددددددتقجلتعقف قوتسدددددد ع ددددددعصق
ض
وتع مألق لنلاعقوالالعلق و  دددددد ثلع قناقوت ال عقوتا،ا عقوتاية ع ق  دددددد  

قل ددع ددق
ض
قتتسددق وال ت يعصقومعز دقالبووق  ع قو نلددع صق نية عقومعت فعصقبعاا ع مقفعنةزو

ض
 وقل، قوتا، لق ع

 تل العبقوتع مألقوم نألقا اقنةل عق لسقومعلقوتبتعسق و العبقومععنع.

األهمية االقتصادية واالجتماعية : أواًل

لقطاع االتصاالت وتقنية املعلومات يف 

 اليمن

 االتصاالت يف اليمن: ثانيًا

 تقنية املعلومات: ثالثًا

وضع اليمن يف مؤشر األمم  :رابعًا

 حدة للحكومة اإللكرتونيةاملت

تداعيات احلرب والصراع على : خامسًا

  قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

السياسات واملقرتحات ذات : سادسًا

 األولوية

يف اليمن االتصاالت وتقنية املعلومات   

* ITU ICT Price Baskets, historical data series, March 2021    UN E-Government Survey 2020  
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عقومعت فعصق نية عقو نلددددددع صق  ع قلعانوق

ض
عقفة ل ققس ةقوتعبقو  الددددددعبقوت لنألققفة لعصقف ققل ددددددع دددددد ض

ض
ققب  و

ض
ناقتعزيزققق يسدددددد مقوتي ع قو  الددددددعبس قوتةل ققناقف ّلع

قوالنعوبقب  قوتعب قا اقلسددددددددددعاتقك  ودقإوقلمل عقوجالعا عقوة سددددددددددبقعومعت فعص.قكلقناقفلع صقو نلددددددددددع صق نية عقو  دددددددددد ثلع وصقف ق للقو  الددددددددددعبسقوتةل ق

ققب عضقبعضدددددددددددد قوالدددددددددددد قاعميقفلالتقث ّققناقومعت فعصق ن عبلقوملجالعاقتتا و دددددددددددد ققوتل فعقوتاةة ت ج عقبعتيت وصقنز يتممقناق ُيسدددددددددددد مق وملجالععص
ض
ققونلددددددددددددع 

و ق.فتزووتض

ق2020-2014وتفتودقققق لل عققومعت فعصقق نية عققو نلع صققتي ع ققلبووقوتةعنجقومل  اقو  ي ييققلقن عو   نيتوعوصقققتت وقققإوققوت ل ققبملعققفعصققوت ألقققو  ا ةعئ عققتتةع لققن عض

بالس عقق2015فت ع ق يعلقاعلقق92إااقق2014ت ع ق يعلقاعلقفق130عع قوتثعباعقتي ع قو نلع صقول فضقف قل قوتةعنجقومل  اقو)جلعااقبعال قإااقو  سعبعصقوتي ف ع

بالسبقبتل قق2020 ق2019 تة قب ن ودقل  ق   قل قو،يأقفعت صقلل ق للقوتععف  قق2018-2016 ق و العقنعوجتقوتةل ق للقوتفتودق%ا29.2- نعوجتقبتل ق

 قو نلع صق نية عقومعت فعص.قنيتقنأثعق  ع قو نلع صقوتععلق و خعصق%قا اقوتا وااقس ةقتس ب قو  ع قناقنتجيقفسا يعصقلبووق  ع2.5%ق 0.4س وااق

ققققققفيعب قنعوجتقبالس عقق2020-ق2014 للقوتفتودق %ا 8.6- وتةعنجقومل  اقو  ي ييقتي ع قو نلع صقو خعصقنعوجععقفعانووقبلا   ق ة سقبتغقس وااقق سج 

 قوماعسعقتا  يعقوتي ع .قوتفعصتو قناقوتي ع قوتععلقتةفسقوتفتود قفلعقلبىقإااقني%ا6.1- 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .2021، أبريل 2012املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء ، نشرة الحسابات القومية املحدثة بأساس 

اقوتةعنجق%قناقوما  د قف 2.3ب، وااققق2020-2014قوتفتودق للقومعت فعصق نية عقو نلدع صق  ع ققل د م
ّ
و خعصققشد  قوتي ع قو  ي ييقس ةقو)جلعااققومل  

%قف قإجلعااقوتةعنجقق57وتععل.ق نة عقوالمل عقوتالسددددب عقتتةعنجقومل  اقو  ي ييقتي ع قو نلددددع صقل قوتي ع قو خعصقلتدددد  قس وااق%قتتي ع ق1.0%قفيعب ق1.3

و،ا قلمل عقك  ودقناق  ع قو نلددع صقناققفلعقلتدد وقإااقل قوتي ع قو خعصقق2020-2014%قتتي ع قوتععلقناقوما  دد ق للقوتفتودق43تي ع قو نلددع صقفيعب ق

ق ل .وت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .2021، أبريل 2012الجهاز املركزي لإلحصاء، نشرة الحسابات القومية املحدثة بأساس  ر:املصد

 نأقب و عقستوثعقلاتمعق ةت ققققعسعوماققوتايتوعوصقق ف ق للقفيع لعقحجمقوتةعنجقومل  اقو)جلعااقتي ع قو نلع صق نية عقومعت فعصقفتقوتت لقوتععب عقتت وق

  ع ققفسعملعقفسا ىققن عو قإااقو)جلعااقومل  اقناقوتةعنجقومعت فعصق نية عقو نلع صق  ع قفسعملعق و تقإسلعووصقف ق2021وتةيتسقوتععبيقناقفعو ق

نيت ققبلسعملعق وت ،عي قو)فع وصقف قل ق%قوتيملع11.4بة، ققت قينقبالس عقوال ب قناقت عقلا اقفسا ىققت سج قوتععب عقتتت لققو)جلعااقومل  اقوتةعنجقناقو نلع ص

فل  ظ ق ف قب املعقوت ل قاةتققبت  قوتععب عقبعقاقوتت لققناقوتالس عقنة فضقن لعقوتا واا ق%قا ا4.0قق%ق ق5.6قبالس عق فلعققوتة ي قثمقفامللعق%قت  8ب، وااق

قا.ق5%قكلعقم قف ضحقناقوتت   3فسا يعصقل  قف ق
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 اقوتعغمقف قوتدددددك قونو قل قسلددددددددددددددددعق  دددددع قو نلددددددددددددددددع صق نية دددددعقا ق

وتععب دعقن ي قفا و ددددددددددددعدعقبدعميدع لدعقومعت فدعصقناقوت ل ق بعضقوتدت لق

ق
ض
ق و ددددددعقفتقوما  دددددد قوتععميق ب لقل عى ق مذوقلعنألقل قمةع قفلع 

ض
ققع

تتي علقبلزيتقف قوتا  يعقناق  ع قو نلددددع صق بلعقلسدددد مقناقن،سدددد  قق

قو قوتةل ق  يددددددعبد ت تددددددددددددل دددددد ق ن،سدددددددددددد  قو خددددددتفددددددعصقو جالددددددعا ددددددعقق ن ود

وتا،ا عقتاية عقققق و  العبوعق ن،ف زقو با ع  قف ق للقن  يعقوت ال ع

ومعت فعصق و نلدددددددع صق ن  ددددددد تقو دددددددا تولقوتة عققوتععيضق  يعبدقق

فسددددددددددددا دتفيقو)لتولد  ق مدذوقلسدددددددددددد مقبتدددددددددددد د قف ثعقناق يدعبدقلل قوتةدعنجقق

ق1ومل  اقو)جلعااقتتفعبق  يعبدقو)لاعج ع.

نةدعفيقوتدت  قو  الدددددددددددددعبسقتتلععندعقناقن ت دتقوت و دق ن،ف زقوتةل ققتق ف

 ددددعقتعزيزقب  ق  ددددع قو نلدددددددددددددددع صق نية ددددعققو  الدددددددددددددددعبسقناعددددعثمقلمل

قومددددعددددعنددددددعق قو ددددالددددددددددددددددددعب قوتددددادددد،دددد لقإاددددا  Knowledge)ومددددعددددتدددد فددددددعصقنددددا

Economy)2قالمل عقفسعملا قناقوت سعيتقف قالت عقن ت تقومععنعق 

تدددددددددددد ددد قولة قف قن،ي أق يدددعبوصقق ن  يعمدددعق و دددددددددددداللت دددعق ن دددعبت دددعقب

ف سددددددددع اعقناقفعت صقوتةل قو  الددددددددعبسقفتن اعقبتدددددددد  قل ددددددددع دددددددد ألق

سدددتدقف قلبع ق لددددددددددددددعئ ققوت دددعصقوتتووكمقومععنا ق بدددعتادددعااقنددد  ق قبعل

قو  العبقومععناقم قمذوقوتت  قتي ع قو نلع صق نية عقومعت فعص.

 

 وتا    ققو نلعلق عاعقا اقفتزووتقبت  قتعالتقو جالعا عق و)جسعل عقوت ألققوالالعلقناقوتفعات عق يعبدقناقإولعبيقبت  قومعت فعصق نية عقو نلع صقثعق قن

ق  ت تملع.قكفعوتملعقوميتفع ق تعزيزقق و ختفعصقوتعل قن،س  قناق تسعمم

تتلعت فعصقققكللت قققبعلاةعلققو)لتول ققومس تف عصققو)لتول  ق تسا تلققإااققناقو جل   يعقوتةفعوققتسا  تقفعةمقومس تف عصقومة تعدققنفيقوتي ع قوتلحا:

قوتعاعوعقققفلعل  إتةتو ل ع.ق نزووتقواالعبققكلةا عقق   ا توف عققوتشخل عققتتلسعئ ققو)لتول ققإااققوالط عوققفعةمققولجأققس  ققناققناقومت قوتة  ودق ومةعطأقو  ضعيع

قوتا و  ق و ن ق وتنووتقلعلقبعت  عئ وتص  عقا ا قلعزىققو  توثعق  عئ قوتا و  قو جالعفا ق نية عصقوتا و  قبعتل صق وتل  د. قإااققمذوقو)تةتو جي 

 .قوتص عق  ع قناقومعت فعصق نةة ت ج عقو نلع صق تفعصق  ا تولقوت و تقو ل تع ق

 

 
 

 
 .2020القتصاد الرقمي ودعم دورة في التنمية العربية صندوق النقد العربي، التقرير االقتصادي العربي املوحد، الفصل العاشر، ا 1

countries-arab-economy-ldigita-development-monitor-index-composite-mf.org.ae/ar/study/buildinghttps://www.a 

و االقتصادي، وعلى العكس من االقتصاد املبني على اإلنتاج حيث يكون النمو اقتصاد املعرفة هو االقتصاد القائم على املعرفة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وفي هذا االقتصاد تعتبر املعرفة املحرك الرئيس للنم 2

 بعوامل اإلنتاج التقليدية،
ً
، وبالتالي فإن الصناعات املبنية على املعر ففي اقتصاد املعرفة تكون امل مدفوعا

ً
 في  وارد البشرية املؤهلة وذات املهارات العالية أو رأس املال البشري هي أكثر أألصول قيمة

ً
فة تتمثل غالبا

 .2011ز قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ملواجهة تحديات اقتصاد املعرفة، نوفمبر علمي. املصدر: اإلسكوا، تعزيالخدمات املختلفة، ومن أهمها: االتصاالت وتقنية املعلومات، اإلعالم، والتعليم، والبحث ال

 نلع صق نية عقومعت فعصتي ع قو وآلثع قو)ولعب عق

قا اقلل قو  العبوصقوت طة عق  يعبدقوتع عوق

 في يناير ITUقدمت الدراسة التي أجراها االتحاد الدولي لالتصاالت )
ً
بشأن   2020( مؤخرا

املساهمة االقتصادية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في الدول العربية أدلة جوهرية  

متينة وموثوقة للبيانات أثبتت أن من شأن   تند إلى موارداقتصادي قياس ي يس وفق تحليل 

زيادة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من خالل الزيادة في انتشار النطاق العريض الثابت 

% في الدول 10% وزيادة النظام األيكولوجي بنسبة 10والنطاق العريض املتنقل بنسبة 

 العربية يحقق: 

 في ال ✓
ً
في حالة النطاق العريض   0.71( بنسبة GDPمالي )ناتج املحلي اإلجزيادة

 في حالة النطاق العريض املتنقل.  1.81الثابت وبنسبة 

 في الناتج املحلي اإلجمالي ) ✓
ً
 %. 2,49( للفرد بنسبة GDPزيادة

م (، املساهمة االقتصادية للنطاق العريض والرقمنة وتنظيITUاملصدر: االتحاد الدولي لالتصاالت )

جة االقتصادية القياسية في الدول العربية، يناير ICTلومات واالتصاالت )تكنولوجيا املع
َ
ْمذ ( النَّ

2020 . 

 https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/pref/D-PREF-EF.BDT_ARS-2019-PDF-A.pdf 
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وت ل و فع وصوتسع بوع  عالع وتة ي و  ب فلعوت ،عي 
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 عت فعصتي ع قو نلع صق نية عقومق و)جسعل عو جالعا عققوالمل عاق6ش  ق 
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قنزبوبقإااقنع  عجعق. و ايعو مقق لفة قجسع و)ق نعم عقا اقومل ت بقغ وقق الثعمعقومعت فعصق نية عقو نلع صقتععتمقوتةنوىققوالمل عق ت ذموتعل قو)جسعجي:ق

ق وتاأكتقوتص  ،عقوتيعو وصقون عوقلج قف قيملعتإقو،اعج  ققوت ألققومعت فعصقا اقوتةعسقسل لققتضلع ق و نلع صقومعت فعصقنية عقن ونعقق يعبدقفتقوتاععف 

ققنت  ق وتاةل عقو)جسعجيقوملجعلقناق و نلع صقومعت فعصقنية عقوتا و  .قإ قف قوالةة وقس ىققوتص  ،عقو نلعلق ة وصق ج بقف 
ض
ققا تو

ض
قوتةضجققف قجتوتو

ق.قوتفعات عق ن،س  قوتتفعن عقن نألققفتقوم و بق وت لع صقوتةعسقوايع مقس ة

قوتالف ذقإااققو   و دديبقجسدد عقول فعهقبسددببققف،ت بدقنعئتتملعقنة ق ددةعقل قناققومتو سقناقن  ددتقوت ألققو   و دديبقق غممقوال ددع دد ألق وتثعل س:ققتاعت  ناقو

قلستثقتتددل  قتسددا  تق  قق تولعقومعك عققوالج زدق فعةم.قب و دد ألققفةهجق اتلق ج بقو  ع دد  قا اقوتاعت مقتفلدد لققف لددلددعق ددعاعصق ول فعهقل قوجعتول

إااقق مذوقلتد وق.قو  ع د  ققفتقوتشدخ د ألققوتاععف قتالف ذمعقن   قل قتسدا  تق ققفايتفعقسع د  قفععف قب ج بقنف عققوت ألقققو خع دعقومتو سق س ىقق نوفل عصتو

ق.ععفعتوقومتو سقو  ع   قناف ق للقن ن وقوم و بق إب علقفعبدققومعت فعصقالعققناقوت لنألققتتت ع قوتعة لعقو)ف علعصقلمل عقو  افعبدقف 

 
ققومعت فعصق نةة ت ج عقو نلدددددددع صق  عاعصقلعانوق

ض
قب لققف اتفقناقو  الدددددددعبقف،ّعلعصقلممّقق إستىقومسددددددداتوفعققوتتدددددددعفتعقوتاةل عقفةة فعقف ققل دددددددع دددددددّ عقجزوو

قللقسة ف دعقللدعلد ق دددددددددددد ووقعص دتفدققف قواتي لد قفدعقبل بدق نعن  قف دعشددددددددددددع قبتدددددددددددد د قوتةدعسقس دعدقا اقو    يدعقوتي دعادعصقت دذمقوتة  وُققوتادأث وُققوةعةسقإوقوتعدعتم

ققوتع مألقوتا،ّ لققنلة  قلج قف قوتاية دعقوتا،ا دعقوت ال دعقناق و  دددددددددددد ثلدع ققوالالدعلقق لنلاد قوتع مألققو  الددددددددددددعبقل، ققوتت لققف اتفقن ج قث قناق ددددددددددددّ لدعق قق ع ددددددددددددع

ق.وملجع صقف اتفقناقوالبووقكفعودق ن  يعق

ق وتع مألقوتالعث اقوتتوو  قللةلعقوتعيف ع قو نلع صقوتل ت ي ق وتثعب قوتثعب قوت عنفق تفعصقنز يت:قعت فعصموق نية عقتلنلع صقوتععفعقوم  سعقنا اا

قوال   ع.ققومل  عقومعوةع يف قكل، عص

لتفق  قمعنفققق1,520إااقققق2014 قمعنفقاعلقق لتفقققق1,395ت عنفقوتثعب قناقف اتفقف،عنةعصقو جل   يعقف ققتو نفع قوتسععقوملج زدقناقوتت ةعقوت طة عققق

قق2020معنفقاعلققلتفق  ق1,115إااقق2014لتفق  قمعنفقاعلقق1,123%.ق فتقوتكقول فض قو خ  طقوتععفتعقف ق9 قبالس عق يعبدقبتل قس وااق2020اعلق

لتفققق272وتععفتعاقف ققب  ق   طقوتسععصقوملج زدق و خ  طقوتفعقق ق.قوالفعقوتذسقلبىقإااقو نفع قو خ  طقوتتعغعداق%ق0.7- بالس عقول فعهقبتل قس واا

سععصقوملج زداق%.قق بعتاعااقن  قجس عقو  افعبدق و خ  طقوتععفتع/قوت48.5بالس عق يعبدقبتل قق2020معنفقاعلققلتفق  ق404إااقق2014ق  قمعنفقاعل

قق   لقإااق تفعقوم عمعقوت عنف ع مذوقلت وقإااقول فعهقك  وقناقوتقا.ق1 قناقو جت لققح.قكلعقم قف ض2020%قاعلق73.4إااقق2014%قاعلق80.5ول فض قف ق

ق3 و)لتول .ق ن ت ف جيا

ق2020-ق2014قتتفتودقو جل   يعقناقوتععفتعقوتثعب قوت عنفق    طقوملج زدقوتسععصف شعوصقاق1 قجت لق

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 وم شعوص

 1,520 1,439 1,382 1,356 1,414 1,402 1,395 وتسععصقوملج زدق لتفق  قمعنفا

 1,115 1,154 1,114 1,087 1,166 1,142 1,123 و خ  طقوتععفتعق لتفق  قمعنفا

 404 285 268 270 248 260 272 و خ  طقوتتعغعدق لتفق  قمعنفا

 %73.4 %80.2 %80.6 %80.1 %82.5 %81.4 %80.5  و خ  طقوتععفتع/قوتسععصقوملج زدا

 %3.7 %3.7 %3.7 %3.9 %4.3 %4.3 %4.3 ف وط اقق100وتةثعنعقوت عنف عق معنف/ق

 %26.1 %26.6 %26.5 %27.6 %30.4 %30.6 %30.9 ل عداقق100وتةثعنعقوت عنف عق معنف/ق

 %25.4 %25.9 %25.8 %26.8 %29.5 %29.7 %30.0 فسة اققق100وت عنف عق معنف/قوتةثعنعق

 م.2019-2014الجهاز املركزي لإلحصاء، كتاب اإلحصاء السنوي  :املصدر

 م.2020-2018 للفترة اإلحصائية النشرة السلكية والالسلكية، مة لالتصاالتاملؤسسة العا

 
 .84ص  2020البنك الدولي، التقييم املستمر لالحتياجات في اليمن املرحلة الثالثة  3
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اعلققق%4.3ف ققاف وط ق100ق/معنف قوت عنف عقوتةثعنعقوت عنف عقوتثلثعقتت عنفقوتثعب قس ةقول فض قوتةثعنع  تقوجعةس قمذمقوتا   وصقا اقف شعوصق

ققوت عنف عققق قكلعقل قف شعقوتةثعنع2020اعلقققق%ق26.1إااقققق2014اعلقققق%30.9ف ققققاقل عدقق100قق/نفعم ققوت عنف عققق.قكذتكقول فض قوتةثعنع2020اعلقققق%3.7إااقققق2014

ق.قق2020اعلقق%25.4إااقق2014اعلققق%30.0ول فضقف ققافسة ق100ق/معنف 

ق100عقوت عنف عقتأل عق معنف/ف،عنةعصقسجت قلا اقف قوما   قوتععلقتلجل   يعقناقف شعقوتةثعنقق9اقل قق7 ا اقفسا ىقومل عنةعصقتت وقوت  علعصقناقوتت  ق 

%.قلفعقق46.5%ق ناقومعن عقوتثعتثعقفتوةعق ةععوق59.3نةعقسضعف صقبالس عق%ق ناقومعن عقوتثعل عقف،ع94الس عقل عداقوسات قف،عنةعقات قومعن عقوال ااقب

%قنتيملعقسضعف صق14.5ات قات قومعن عقوال ااقبالس عققف،عنةعصقلا اقف قوما   قوتععلقتلجل   يعقوسقق7بعتالس عقم شعقوتةثعنعقوت عنف عقتألنعوبقنيتقسجت قق

 .ققاق8 قكلعقم قف ضحقناقوتت  ققق%7.2بالس عق
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 م. 2020-2018 للفترة اإلحصائية النشرة املؤسسة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية، :ملصدرا

 للقاق%قق25.5- ق م قفعقلتد  قنعوجععقنعوكل عقبالسد عق2014قاعلقفتدتو قلتفقق35.7فيع لعقفتققق 2020قاعلقفتدتو قلتفقق26.6قوتت ااقوت عنفقفتدتوليقبتغقاتب

ق3.2فيع لعقفتقققق2020نعبقف قوتسدددددد ع قاعلققق100فتددددددتو قت  ققق2.4.قق بعتاعااقنيتقول فضدددددد قجسدددددد عقفتددددددتوليقوت عنفقوتت ااقإااق2020 قق2014وتفتودقفعقب  قاعفيق

فت   قب  يعقق98فتققفيع لعققق2020فت   قب  يعقاعلققق21.قكذتكقنيتقبتل قسعكعقو نلددددددع صقوتت ت عقوتلددددددعب دق2014اعلققنعبقف قوتسدددددد ع قق100فتددددددتو قت  ق

 .2020 ق2014 للقوتفتودقفعقب  قاق%ق78.6ق- بالس عقنعوجتقبتل قس وااق2014اعلق

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 م.2019-2014املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء، كتاب اإلحصاء السنوي 

 م.2020-2018ؤسسة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية، النشرة اإلحصائية للفترة ملا
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ثلثققويتلق تفعصقوت عنفقوتةيعلقناقوت ل قل بتقشددددددددعلعصقونلددددددددع صقس ةقتسددددددددعممقو  ة فعقناقفعةمقفتة عقشددددددددعكعقول قف بعو قبيةلعقولاتكقوتي ع قو خعص

ققق.4%ق23.5 قبالس عقنل قإااقس وااق قول  ق شعكعق وس قبع) عنعقإااقفسعملا قناقشعكعقول قف بعوإلقتيقإشعكعقشعكعق  أقن   ق قق:قشعلعصق ها

قاقشعلعصقوت عنفقوتةيعلقناقوت ل ق و  لعقوتس   عقسسبقل  قومتة عقسة فيق  عص2جت لق 

 وم شعوص
قو خ  طقوتععفتعق

  فت   ا

و  لعقق

 وتس   ع
قومتة عقوتاية ع

 %47.9 6.9 عو شعكعقول قف بق
اعتب

ُ
 -بايس مقوتتوف زق: CDMAلةعلقوت   لقوم

CDMA2000 1x - (2.5G) CDMA2000 - 1xEV-DO (3G) 

ق  ع قسة فيقق76.5%

ق%ق  ع ق عصق23.5

 %31.9 4.5 شعكعقإل.قتي.إ ق
و ج  قققGSM وتةةعلقوتععميقتلنلع صقوماةيتع قجاقإسقإلقق:

 2.5G-2Gوم   قاق وتثعجيق و ج  قوتثعجي
 %ق  ع ق عصق100

 %19.4 3.6 شعكعق  أن  ق
و ج  ققGSM وتةةعلقوتععميقتلنلع صقوماةيتع قجاقإسقإلقق:

قاق2.5Gوتثعجيق و ج  ق
ق%ق  ع ق عصق100

 %0.7 0.1 شعكعق وس
و ج  قققGSM وتةةعلقوتععميقتلنلع صقوماةيتع قجاقإسقإلقق:

 وتثعجياق
 %ق  ع ق عصق100

 م.2020-2018 للفترة اإلحصائية النشرة ت السلكية والالسلكية،املؤسسة العامة لالتصاال  :املصدر

 .2017فبراير  13البنك الدولي، قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في اليمن، 

قناقلاتوبقو خ  طقوتععفتعقتتعلعصقوت عنفقوتةيعل قاقلبوو3 ي   قو جت لق 
ض
قلقوتععلقو نلعمق ية عققفا عوةع

ض
قاتبقول فعهقإااقعص علوت قتت وققإوقبووقفاةع لع

ق.ق2020فت   ق  قاعلقق15.2إااقق2014فت   ق  قاعلقق15.7ف ققوتةيعلقوتععفتعقوت عنفق   ط

ق2020-2014قتتفتودقو جل   يعقناقوتععفتعقو خ  طقف شعوصقوت عنفقوتةيعلاق3 قجت لق

ق2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 وم شعوص

 6.9 7.9 5.2 4.5 3,8 3,3 2,9 ول قف بعو ق فت   ق  اشعكعق

 4.5 4.3 4.8 5.0 6,8 6,9 6,5 شعكعقإلقتيقإ ق فت   ق  اق

 3.6 3.8 4.3 5.0 5,0 4,0 4,8 شعكعق  أن  ق فت   ق  ا

 0.1 - 1.0 0.9 0,7 0,8 1,5 شعكعق وسق فت   ق  ا

 15.2 16.1 15.3 15.4 16,4 15,0 15,7 إجلعااقو خ  طقوتععفتع

 م.2019-2014حصاء السنوي لإلحصاء، كتاب اإل الجهاز املركزي  :املصدر

 م.2020-2018 للفترة اإلحصائية النشرة املؤسسة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية،

قق%قف قوتسددددد ع قناقوت ل قفالدددددت  قبتددددد  عص90س وااقشددددد تقاتبقومتدددددتوك  قناقشددددد  عصقوت عنفقومل ل لق و)لتول ق يعبدقف عبد قلع قق2014-2006  للقوتفتودق

 قبعتقوتكقستثقول فعهقسعبقبالسددددددد عقق2013فت   قوشدددددددتوو قناققق17.4إااققق2006فلو  قاعلققق3 و خ  طقوتععفتعاقف ققوت عنفقوتةيعل.ق و نفتقاتبقو شدددددددتوولعص

ققق5ل.2015%قناق4

 اقوتعغمقف قوتهجلعصقوم عشدعدقتدعشدعقوال  دع ق ي و د قنيتومق تفعصقو نلدع صقانة فق  ع قو نلدع صقناقوت ل قفتقسع صقو  ع ق وتلدعو ق مق يلسظ

ق6،ا عقتي ع قو نلع ص.ا اقوت ال عقوتا

و نلددددع صق عف قبةي قف عناملعقوتعئيسددددعقإااقات ق  ع ددددعقشددددعكعق دددد أقن  ق شددددعكعق وس قتذوقف قوالمل عقبل ع قن،  تق  ع ققعصو جتوعقبعتذكعقل قبعضقشددددعلق

ق قمعقت عقف قلمل عقك  ودقتل العبق وملجالتق كل و بقو العبوع.ققو نلع صق غ ومقف قوتي عاعصق نلة املعقنتوا عصقوتلعو ق و  عق

قو ةع لقمذوقو جزوقفسا ىقنيتومق تفعصقو نلع صقناقجعل   قوال لقفسا ىقوتال  عق وتثعجيقفسا ىقوال عع قتلختفعص.ق

اقإااقل قجس عقوتس ع قناقوت ل قICTلع صق  لعتعقوالفمقوما،تدقوما للعقناقفلعلقنةة ت ج عقومعت فعصق و ن قعبقوتت ااقتلنلع صقعوصقو ن،تت وقنيتو

ا اقفسا ىقفيع لعقفتقجس عقوتس ع قومتل ت  قبال  عقش ةعقوت عنفقومل ل لقققق7لق2020%قاعلقق89إااقققق2015%قاعلقق84ومتل ت  قبت ةعقو ج ولقو نفع قف قق

 
 .2017اير فبر  13البنك الدولي، قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في اليمن،  4
 88، ص 2020برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية في اليمن )موئل األمم املتحدة( ومنظمة )اليونسكو(، "الحوطة: ملف التنميط الحضري"،  5

lt/files/2020/11/al_hawta_city_profile.pdfites/defauhttps://unhabitat.org/s 
 84ص  2020البنك الدولي، التقييم املستمر لالحتياجات في اليمن املرحلة الثالثة  6
7ITU NoMap2, Updated: May 14, 2021. -Digital Development Dashboard  

NoMap2/Online-https://public.tableau.com/app/profile/ituint/viz/DigitalDevelopmentDashboard 

https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/11/al_hawta_city_profile.pdf
https://public.tableau.com/app/profile/ituint/viz/DigitalDevelopmentDashboard-NoMap2/Online
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وتت لقوتععب عق كذتكقف قفث ت قومسج قا اقفسا ىقوتععتمقس ةق

%قف ق  ع قوتت لقوتععب عقفيعب ق95.1وتال  عقل، قسجت قجس عق

ق 96.7 قناق99.6%قتتلا   قوتععمي قفسجتع قتل  ع قجس ع %قالا ا

 ا اقوتعغمقف قوتكقن  قاتبقو شتوولعصقوتالت عق ختفعصققق8ل   بع.ق

قق66.2 قفعئعقف قوتس ع قناقوت ل قول فضقف ققوت عنفقومل ل لقت ق

بلعتلقنعوجتقفعكبقبتغققق2020لعقاعلققوشتووقق54إااقققق2014وشتوو قاعلقق

.ق م قفسا ىقفة فضق2020قق–قق2014 ة يعق للقوتفتودققاقق%قق18.4- 

فيع لعقفتقفث تعقومسج قا اقفسا ىقوتت لقوتععب عقنيتقبتغقاتبقق

قوشتوقق60و شتوولعصقوتالت عقناقمذمقوتت لق  م قل  قكذتكقف قولع

ق.9وشتوولعق75ومسا ىقوتععميقوت عتغق

%ق97فيع لعقبلا   قفعت صقتل  عقناقوتت لقوتععب عقوت عتغقق2020%قاعلق95ناقوت ل قس وااقق3Gعتلقتل  عقش ةعقو ج  قوتثعتةقف قلعس عقل عى قبتغقف

ىقإااقإاع عقإب علق تفعصقو ج  قوتعوبتقناقفلعلقو نلع صقوتلعو قوتذسقلب بسببقو  ع ق قق%.98 بلا   قفعت صقتل  عقا اقومسا ىقوتععميقوت عتغق

قو ج  قوتعوبتقوتذسقولث قلستقفععو وقو نلع صقانوقوت عنفقومل ل لقفةعتف قوزولقناقوت ل ق
ض
%قناقوتت لقوتععب عق49فا   قتل  عقبتغقناقوت ل قفيع لعقفتققع

ققل قوت ل ت وقإااقل مذوقق10%قا اقومسا ىقوتععمي.84.7 
ض
 بعتاعااقوتسع ققتععجيقف قو  عفع قب ج ق عصقاةتفعقواعتأقوالفعقبع  ل لقا اقونلع صقلك وقن   و

تلقناقو)طع قوتفل دق ن تفقوت ل قناقفلعلقو نلع صقب  قوتت لقوتععب عق ب لقوتععتمقا اقجل تقفسا يعصقوتاةل ع.قكلعقلع أق ت دقوت ل قا اقن،ي أقني

 ومسع ودقققق5 ق وتاعت مقو ج تاقققق4ساتوفعقناقف شعوصقنةة ت ج عقومعت فعصق و نلع صقوت ألقتل يقوتلعوعصقناقإطع قوالمتولققتولقوتاةل عقومعميقم شعوصقلموتع

ق.ق تعزيزق  عئ قوتاةف ذقناقوتتعوكعقوتععم عاق17  وتلةعاعق و با ع ق وت  عل قوال ع  عاقق9 قب  قو جالس  ا

س ىقوآل ق هاق   دققنية عقو ج  قوتعوبتقناقات قا اقوتعغمقف قف،ت بوعقومتتوك  ق وتت ةعثلعقج  بقفعانودقناقن  يعق  ع قو نلع صقنلث قناقوجتع ق

عقفلعق  قناقمذمقو ختفزيتقاتبقومتتوك ف قومل ال ق للقومعستعقوتيعبفعقل قوقفايتفعقل، قبامق  ع قوتاةا ت ج عق نتا مقوتا، لقل، قو  العبقوتع مألق

  يسعممقناقبامقوتي ع قو خعصق ن ن وق تفعصقنةة ت ج عقلنض قتسعممقبت  معقناقن  يعقوتالع دقو)تةتو ل عق  لن .ق

ق وما   ق قوتت لقوتععب ع قوت ل قفت ق)سلعووصقو لث عصقلاعئجقفيع لع قتلنلع صقس لقوتععميق نيع قوتت اا قومعت فعصقنةة ت ج عقل عع ققونلعمعصقن،عب

ق وتل صقو ج ولقب علعصقو العبقبعتالس عقتا تفعق تفعصقو نلع صقناق تعق200قف قالك وققو نلع صق ختفعصقوتالزئعق ععققويع  قق وتذسق2020ق و نلع ص

إااققق2018ب   قاعلقققق11.6اقول فعهقن تفعقوتستعقناقوت ل قف قق12و   قوتت  ق ققا ف لعبعو500+ققإسققإلققإسقق  عتع20+ونلعلققب  يع70 ققو  ا تولققفة فضع

قاعلق15.5فيع لعقفتقول فعهقناقوتت لقوتععب عق وما   قوتععميقف قس وااقق2020ب   قاعلقق7.6
ض
قناقوميعب ق2020ب   قاعلقق11.5إااقس وااقق2018ب   و .

ققق25.6ناقوت ل قف قس وااققققاج لعبعو قق1٫5+ققققإسققإلققإسقق  عتع70قق+ونلعلققققب  يع140 ققو  ا تولققععنففعققق وتل صققو ج ولققب علعصققن تفعق تعققول فض 
ض
ب   و

قاعلقققق17إااقققق2018ب   قاعلقققق21فيع لعقفتقول فعهقف قس وااقققق2020ب   قاعلقققق17.2إااقس وااقققق2018اعلقق
ض
ققق23ول فعهقف ققناقوتت لقوتععب عق ققق2020ب   و

ض
ب   و

قا ىقوتععمي.قا اقومسق2020ب   قاعلقق16.5س وااقإااقق2018اعلق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   TU ICT Price Baskets, historical data series, March 2021 املصدر:  

2020.xlsx-D/Statistics/Documents/publications/prices2020/ITU_ICTPriceBaskets_2008-ps://www.itu.int/en/ITUhtt 

 
 .2021االقتصاد الرقمي في الدول العربية"، مايو صندوق النقد العربي، دراسة "نحو بناء مؤشر مركب لرصد تطور  8
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10 Tprices/default.aspxD/Statistics/Pages/IC-https://www.itu.int/en/ITUITU ICT Price Baskets, historical data series, March 2021. 
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قق قلعانوققو ختفعصقمذمقل قإ ققومع ددددددددد عقوتسدددددددددة وصقو ل فعهق للقت  علعصقوتلددددددددد صق وتلددددددددد  دقل، قققوملخاتفعقو ج ولقوت عنفق تفعصلتفعقققونلعمقق  غم
ض
ققفاعسع

قاقل قن تفعق دددددددددتع13وتععميقس ةقو   قوتتددددددددد  ق ق ومع ع ققفيع لعقبلسدددددددددا ىقب  قوتفعبقوت لنألققلتف ملعق ددددددددد وقو نفع قناقوم وطة  قوت لة   قف ق و دددددددددععقتتدددددددددعوئ 

ق%ا1.5ل دددععلقوتت لقوتععب عق قق3 هاقنلث قس وااققق2020ف قب  قوتفعبقناقوت ل قاعلقاقق%4.8 قس وااتتددد  قق وتلددد صقو ج ولقو  دددا تولقومة فضقت  علعص

تتدددددد  ققق و نلددددددع صقتلج ولقوت ألقق ختفعقوت  علعصقوت ن ودقاعت عققو  ددددددا تولقب تفعقواعتأق%ا.ق ن لع2%اق لك وقف قوتضددددددعفق نأقومع ع قوتععميق 1.9 وتععتمق 

بعتي عسقبلا  دد قب  ققا%2.4ق وتععب عقوتت لققناقوتفعبقب  قفيع لعقبلا  دد قفعنفععقلعتقفعق م قق2020ف قفا  دد قب  قوتفعبقناقوت ل قاعلقققا%11 س واا

ل ددععلقسلدد ملعقف قب  قوتفعبقق5وت لنألق وت ألقنلث قس وااق مذوقلتدد وقإااقو نفع قوتفل دقناقسلددعق تفعصقو نلددع صقف قب  قوتفعبقققا%2.6قق وتفعبقناقوتععتم

ق%اقف قب  قوتفعب.2 قتإلنعسعقوتععميقبعمع ع ققفيع لعقفعنفععقو ج ولقناقوت ل قوت عنفقناقوتت لقوتععب عق وتععتم.قكذتكقتعتقلتفعق تفعص

 تفعصقو نلددددددددددع صقفيع لعقفتقوتت لقوتععب عق ومسددددددددددا ىقوتععمي ق بعمع ع قق قمذمقوتةاعئجقتتدددددددددد وقإااق ددددددددددعفق ت دقوتسدددددددددد ع قناقوت ل قا اقوتةفعوقإااق  بعتاعااقن

ف قفا  دددد قب  قوتفعبقبلعقولث قومع ع قوتععميق)نعسعقمذمقا%قق2ق لتفعقلسقفاملعقفسددددا ىققىوتععميقتإلنعسعقس ةقن سددددمقمذمقو ختفعصقبع)نعسعقاةتفعق قناعت

 ق وتذسقوال غاقبل ج  قجع ق تفعصقو نلددددع صقفيسدددد  دقوتا تفعق2025ع صقتتاةل عقومسدددداتوفعقتععلقو ختفعصق نأقو ن،عبقوتت ااقتلنلددددع صق  جةعقو نلددددق

ف قوتسددددد ع قو سقا%قق73ق  و ددددد ةعبوقإااقنتكقوتةاعئجقن  قس وااقق11عااقوتتددددد عسقتتفعب.ف قوتت  قوتي فيقو)جلققا%2قق ناقوت تتو قوتةعف عقبلسدددددا ىقويعب قل  قف 

 12ل ق قولةاملمقن،ل قن عت فق تفعصقو نلع ص.قوتت  قوما   ق والبج قناقوت 

 
و  ة فعصقل ققل قس ىققوتتددعلعصقل قققعوبوالنق ددع تقا اقوت ألقتعز قوملجع صقو  الددعبوعق و جالعا عق دد ووقوتتاعئمققلممقف قو)لتول قبتدد ةعقو نلددعلق تفعقتعانوق

قف قنالال قفعق للققف قوتالتدددددعطقو  الدددددعبسق و ختفعصقو جالعا عقباعئمقتعزيزققناققو ختفعقمذمقتسدددددعممقس ةقومةةلعصقو)جسدددددعل عق فةةلعصقوملجالتقومتجي

قو ختفعصقإااقوتةفعوقس ىققل قق و ختفعصققوتستتقتايتومق عصقجتوتدتآق ن  يعقققوتبتعسققومعلق لسق تعزيزققو)لاعج عق يعبدقناققلس مق ومعت فعصق عيتقتت  علعصقن عبل

قو)تةتو ل ع.ققو  ة ف ع

 بعتاعااقققق2014فت   قفسددددددددا تلقاعلققق3.2فيع لعقب، وااققق2020فت   قفسددددددددا تلقمملعوعقاعلققق6.3وت ل قس وااققناقو)لتول ققبتغقاتبقوالنعوبقومسددددددددا تف  قتتدددددددد ةع

ق.2020%قاعلق26إااقق2014%قاعلق12 قفسا تفيقو)لتول قف قو نفع قجس عقوتس ع

لتفقفتددددددددتو قاعلققق350لقفعنفععقف ق2020قناقفتددددددددتو قلتفقق623بتغقققنيتاقADSL قوتععيضددددددددعقو  زفع/وتععيضقوتة عققووصقو)لتول ق تفعقفتددددددددتوليقاتبقلفعق

2014. 

  

 

 

 

 

 

 

 

ق
   

 .2019و 2014الجهاز املركزي لإلحصاء، كتاب اإلحصاء السنوي املصدر: 

 .2020املؤسسة العامة لالتصاالت، النشرة اإلحصائية 

 

قمعنزققج لعقق11-2قب  قنتوو حقاعت عقبتوببوصقوت  يتعقومسددددددعنعصقانوقق  ددددددتة عقب علعصقتا ن وققتملتلقونلددددددع صقنية عققا قا ع دقق:WIMAXقق تفعقناقققو شدددددتوو 

قلةعوقوتتدددد  عصقف قلل و قاتدقا اق يعل قجتوقاعت عقبسددددعاعققومعت فعقلي قفل زون قلممق ف قو)لتول  ققشدددد ةعقا اقوتالددددف قتتلسددددا تلقوتسددددلعحقبملتلق وتك

ققوت و ددددتقوتال  عق ل عققو نلددددع صقللةلعقملخاتفقجسددددب عقومة فضددددعقن تفا قا اقال دق–قوتععم عق والفة عقو  لعوعقا قلعم كقوت تددددل  قلب وصقفععو وقققمع لع

ق2018قاعلقفتدتو قلتفقق9.4ققف قو ختفعقمذمقفتدتوليقإجلعااقو نفع قإااقق2020قتلنلدع صقتععلقوتععفعققتتل  دسدعقعو)سلدعئ قوتالتدعدقناقوت و بدقوت  علعصق تتد وق

 %.3.2قبتغقلل قق بلعتلق2020قاعلقفتتو قلتفق9.7قإاا

 

 
11 ENT: ICT PRICE TRENDS 2020.ITU, MEASURING DIGITAL DEVELOPM 

 D/Statistics/Pages/ICTprices/default.aspx-https://www.itu.int/en/ITU 
ميس األغنى من األفراد  12

ُ
من هو أعلى متوسط دخل شهري يتحصل عليه الفرد عن بقية األفراد في الفئات الخماسية األخرى، وبلغ متوسط الدخل الشهري للفرد ريال و  21,654بلغ متوسط الدخل الشهري للفرد في الخ

 ريال.  14,013األسرة حوالي 

 .213، ص 2014، التقرير الرئيس لنتائج مسح ميزانية األسرة 2018الجهاز املركزي لإلحصاء، واليونيسف، 
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 ( 2020- 2018) الفترة خالل اإلنترنت خدمات  مشتركي( تطور عدد 4جدول )

 2020 2019 2018 وت  ع 

 WIMAX 9,442 9,549 9,652إجلعااقفتتوليق تفعق

 130 117 157 وم جعدقالغعوهقو)لتول و شتوو قانوقوتية وصق

 467 251 25 م لاق- بزجسققوتف نوقفتتوليق تفعقو)لتول قانوقوالت علقوتض ئ عق

 .2020 اإلحصائية النشرة لالتصاالت، العامة املؤسسة: املصدر

قق130قس وااق2020قاعلقل و)لتوققالغعوهقوم جعدقوتية وصقانوققو شتوو ق بتغ
ض
قق157قفتقفيع لعقفتتولع

ض
ق.ق2018قاعلقفتتولع

اتبقققو نفتقق  ت.ققوتض ئ عققوالت علققش ةعققن    ققنية عققانوقققوتسعاعققاعااققإلتول ققن نعققق تفعقا:ققم ل+بزجس قققوتف نوقققوتض ئ عققوالت علققا وقققو)لتول قق تفع

قاعلق251ققإااق2018قاعلقجت عقوشتوولعق25قف قوتض ئ عقوالت علقانوققو)لتول ق تفعقفتتولي
ض
قق467قإااقت ل ق2019قوشتوولع

ض
ق.ق2020قاعلقوشتوولع

 باكق"والت علقوتض ئ ع"قملخاتفقوم  سعصق ومت قل نلت قو)شع دقإااقوت توقبع ا تولقوتاية عصقو  توثعق إطلققف عب وصقوتاعت مقو نتووض ألق  تفعصقوتف نوقق

 ع.عنةعصقوتتع  عق و جة ب ف قومل وتعتوتقوتعع لعقوم  اعقات ق ققوتسةة عق  ع عقنا

 

قومعت فعصقج عنةة ت ققل ددددددددددددعع ققلث عصقلاعئجقفيع لعقوت ل قفتقوتت لقوتععب عق وما  دددددددددددد قوتععميق نيعق)سلددددددددددددعووصقو ن،عبقوتت ااقتلنلددددددددددددع صقس لقونلعمعص

قو  دا تولققو الدعبقول فعهقونلعمقن تفعق تفعصقو)لتول قناقف شدعوصق دتعقق200قف قالك وققو نلدع صق ختفعصقوتالزئعق دععققويع  قق وتذسقق2020ق و نلدع ص

كلعقو   قق2020-2018تسدددة وصقوماةي قناقوت ل ق للقوقوتععيضقوتة عقق ف شدددعق دددتعقابعو قج لع5 قوتثعباعقوتععيضقوتة عقققومة فضق ف شدددعق دددتعقو خت سق

 كذتكقو  علقول فض قلوضعقن تفعققق2020ب   قاعلققق6.3إااققق2018ب   قاعلقق10بعو قف قققج لعقق5قوتثعب قوتععيضقاقس ةقول فض قن تفعقوتة عق16وتت  ق 

ق.2020ب   قاعلقق4.4إااقق2018ب   قاعلققق5.1ومة فضقف ققو خت سققوت عنفقو ا تول

 فتقوتدكقنيألق قنزولقفعنفعدعقفيدع لدعقفتققق2020ب   قادعلققق16ب   قإااقق21تلج ولقنيدتقول فضددددددددددددد قهاقوال عىقف ققاةيد ومقوتععيضقة دعق بدعتالسدددددددددددد دعقتا تفدعقوتق

قوتت لقوتععب عق وما   قوتععمي.

لنضدددددددددددد قف قفا  دددددددددددد قوتععتمققاقل قن تفعق تفعصقوتة عققوتععيضقوتثعب ق ن تفعقو ددددددددددددا تولقوت عنفقو خت سقومة فض16 ا اقوتعغمقفلعقوة عمقوتتدددددددددددد  ق ق

ع لعقبت  قفيقلتف ملعق ددددددد وقو نفع قناقوم وطة  قف قق و دددددددععقفاعس قتتدددددددعوئ قإ قل قمذمقو ختفعصق قتعانوقق-كا تفعقق– فا  ددددددد قوتت لقوتععب عقل قناقفسدددددددا ومعق

 ا:ق17كلعقو   قوتت  ق ق%1.1 ق%2.8قععب عق وتععتم%قناقوتت لقوت3.1%ق 0.7فيع لعقفتقق2020%قف قب  قوتفعبقاعلق5%ق 3.8وتفعبقناقوت ل ق وت ألقنتوو حقب  ق
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 ITU ICT Price Baskets, historical data series, March 2021  املصدر: .

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/prices2020/ITU_ICTPriceBaskets_2008-2020.xlsx 

س ةقسجت ق عاعصقوتة عققق202113وتععميقس لقب علعصق عاعقو)لتول قتت عقو ت  ققSpeedtestنةت جقوت ل قناقل ف ق عئلعقوت تتو قومت جعقناقف شعق

قش تقوتة عققوتععيضقوتثعب قن،سةق2021 ي ت  قق2020  للقوتفتودقو ت  قق وتععيضقوتثعباعقلبج قومسا يعصقوتععم ع
ض
ف لعب قناقق4.33تانزو قف قناق عاعقوقع

 قفلعقلبىقإااقن،س  قAfrica-1س ةقنمقإسعو قنيتلقا اقلعب قق2021 ي ت  قق2020%قب  قو ت  ق26.8بالس عق يعبدق ة يعقق ف لعب قناقوتثعل عق5.49وتثعل عقإااق

 
 بيانات سرعة اإلنترنت من جميع أنحاء العالم على أساس شهري.   lobal IndexSpeedtest Gيقارن 13

SPEEDTEST INTELLIGENCE, Speedtest Global Index, Global Speeds July 2021. 

index-https://www.speedtest.net/global 
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قس ةقني وتععميققSpeedtestب تعقناقف شعقق180ف قق178عقا قومعن ، قوت ل قنل قإ ا اقوتعغمقف قمذمقوتزيعبدقق14وتتوببسقتإللتول قناقوت ل قاعهقوتة عقق

ق ني قبأك وقق تثعل عف لعب قناقوق107.50وتععميق عفقا قوما   قق20ف لعب قناقوتثعل عقناقوت ل قبأك وقف قق5.49 عاعقوتانزو قا اقوتة عققوتععيضقوتثعب ق

 . تمقنا نعقب علعصقوت ل قا ق عاعقننزو قوت عنفقومل ل لقق عل عف لعب قناقوتثق47.09ل ععلقا قوما   قتتىقوتت لقوتععب عقق10ف ق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 قوتععميقما  ددقلي عقا قوقق40%ق هاقجسدد عقفة فضددعقني قبأك وقف ق26وت ل قبتل قس وااققناقو)لتول قلسددا تف  ققوتذو قوتسدد ع قاقل قجسدد ع19و   قوتتدد  ق 

لي عقا قفا   قوتت لقوتععب ع.ق نزبوبقوتفل دقب  قوت ل ق وتت لقوتععب عقناقوتتونيبقوال لق وتثعجيق  عق و)فع وصقاةتقفسا يعصقققق50كلعقني قبأك وقف ققق% 66

وت ل قني قبأك وقف ققناقو)لتول قلسدددددا تف  قق ذووتقوتسددددد ع قلي ع.ق فيع لعقفتقوتت لقوتععب عقناقوتتونيبقوال  وقنتسددددد   ق وتععوقق  ددددد  يعقن  قجسددددد عقق75نف قق

قلي ع.ق40إااقق20

تلن،عبقوتت ااقتلنلددددددددددع صق  جةعقوتة عققوتععيضقومعة عققق2030 بعتاعااق ددددددددددا وج قوت ل ق ددددددددددع بعقك  ودقناقن،ي أقوالمتولقوت ل سعقتنولعفجقوتا  دددددددددد  قناق

ق2025.15%قب،ت لقاعلق75 بالس عقق2023%قب،ت لقاعلق70تول قبالس عقلتإلقبعتاةل عقومساتوفع.ق ف قب  قمذمقوالمتولقن،ي أقفعتلقول تع ق

 
 

تعلعص.قم قن   أقتععلقو  ة فعقو)تةتو ل عقا اقلمملعقو ا تولقنةة ت ج عقومعت فعصق و نلع صقتايتومق تفعصقسة ف عقلك وقنععت عق كفعودقتتل وطة  ق وت

ل ة فعقو)تةتو ل عقومتا لق ن،ي أقوتلعوعصقوتععفعقبعت  عئ قوتع ل ع.قوالث قوم تلقوال ع  ألقتقنةة ت ج عقومعت فعصق و نلع صقناقوتعلت عصقو  ة ف ع 

 قلج قبفجقنتنيعصقب طع قف  س ألقنععلقتل  كلعقو)تةتو ل عقناقن،س  قوالالعلقوتتو ت عقتتي ع قوتععلقف ق للقنيت  قوتا عت فقومعت عق ل  عصقومععفلصقف

قوتعل ق وتعلت عصقبت  قلنضق قوملخاو ق نلة  قو  ا تول قوتععل قانوق لع صقوتي ع  قست لقفساتوفعقف ق للقو با ع قتفععلقتتل و ب قتملتلقإاا قوت أل تفع

قبعتتف قوم وطة   ق تسال بقم عتب قلنض   ق تفعص ق نيتل قلك وقكفعود  قنة   قل  قوتععتم قلل،عو قجل ت قنا قتل ة فعص قولة  قو)تةتو ل ع  عن عق و  ة فع

 16 ومسعوتع

 
14Statistics and Analyses, 17 Aug 2021. -Telecoms, Mobile and Broadband  -bo, Yemen Sebastien De Ros  

Analyses?r=51-and-Statistics-Broadband-and-Mobile-Telecoms-https://www.budde.com.au/Research/Yemen 
 .2. ص 2018ع املعلومات، ملخص تنفيذي تقرير قياس مجتماالتحاد الدولي لالتصاالت ،  15
16 Framework-us/About/UNeGovDD-n.un.org/egovkb/enhttps://publicadministratioGovernment ,-UN E 

 Global Speeds July 2021 املصدر:  

index-https://www.speedtest.net/global 

 Internet World Stats, May 28, 2021 املصدر:

https://www.internetworldstats.com/stats5.htm 
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https://www.speedtest.net/global-index
https://www.internetworldstats.com/stats5.htm
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س ةقول فضددددد قف قومسدددددا ىقوما  ددددد قبي لعققق2020 قق2014و)تةتو ل عقتتفتودقفعقب  قققنةل عقو  ة فعققن عو قلبووقوت ل قناق  لعقف شدددددعقاققق20ق و ضدددددحقوتتددددد  ق

ق وتذسقلع قلا اقف قفا  ددد ق  لعقوم شدددعقتتت لقوالققق–قق2014اعلققق0.27
ض
ق2020.ق ناقنيعيعقاعلق2018 قق2016اعفيققق0.22ىقومة فضقبي لعقإااقومسدددا قق-  قلل و

تتت لقوال  ققو)تةتو ل عققو  ة فعقنةل عققف شدددددعقق  لعققتاع بقإااقومسدددددا ىقوما  ددددد قإ قلمملعقل ددددد ، قل  قبعميع لعقفتقفا  ددددد قق0.30و نفع ق  لعقوم شدددددعقإااق

قوت عتغق
ض
ق6اقنيتقلعل قوت ل قناقومسدددددددا ىقوما  ددددددد قس ةق قنزولقوت ل قفاأ عدقا قق21 وتتددددددد  ققق2020نيعيعقوتت لقوتععب عقناق.ق فيع لعقفتق2020اعلققق0.34لل و

 ب لقاعب عقل عى قنيتقفةع قو  ع قولايعلقوت ل قإااقفسا يعصقف شعقنةل عقو  ة فعقو)تةتو ل عقوالا ا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 .2020اإللكترونية لعام مم املتحدة. النسخة العربية لتقرير مسح الحكومة ون االقتصادية واالجتماعية لل املصدر: اإلسكوا، وإدارة الشؤ 

ققانوققو ختفعقف شعقق: هاقوتثلثعقو)تةتو ل عق فع ةو قناقوت ل ق وتذسقولث قفا   قلبععبقو)تةتو ل عقو  ة فعقنةل عقف شعققاقفلل اع22و   قوتت  ق 

قإااقلاعئجقف شعقوالفمقوما،تدقتل ة فعقو)تةتو ل عقاعلقققومعلقف شعق لسقتلنلع ص قوتا،ا عقوت ال عقف شعققو)لتول  
ض
نل قو)شع دقإااقق2020وتبتعس.ق و  ةعبو

 فعقف ققو)تةتو ل عقس ةقن،سال ق  لعقف شعقنةل عقو  ةقو  ة فعققنةل عقم شعقق   عاومقوملجل اعققإااقومة فضعقوملجل اعقف قوت ل قولايت قلل قناقآ  ع

ناققق186فيع لعقفتقومعن عقق2020اعلقق193قف ق173ت ونفتقفسا ىقنلال فقوت ل قف قفة فضقإااقفا   ق ن،ا قومعن عقق2020اعلقق0.30إااقق2018اعلقق0.22

قناقف شعقو ختفعقانوقو)لتول قف ق.ققس ةقسجت قوت ل قن،سة2018وتايعيعقوتسعبأقاعلق
ض
قفتل  ع

ض
قناقف شعسق2020اعلقق0.32لقإااقاعق0.10ع

ض
قطف فع

ض
 ق ن،سةع

 .ق2018فيع لعقفتققق2020وت ال عقوتا،ا عق  لسقومعلقوتبتعسقاعلق

ق

ق2020تل ة فعقو)تةتو ل عقتععلققوما،تدققوالفمقف شعق
.قق2001قاعلققناققوما،تدققتألفمققةتو ل عو)تققتل ة فعقف شعقققل لققق ت ق.ققو)تةتو ل عققتل ة فعققوما،تدققوالفمققف شعققق الا  ققل ققوما،تدققتألفمقق و جالعا عققو  العبوعققوتت   ققإبو دققنلت ق

ققناققو  توثعقو نلعمعصقتععه.قوما،تدقوالفمقناقوالاضعوقوتت لققجل تقناقو)تةتو ل عقتل ة فعقوتععم عققوتاةل عقتا  تقف ل ق م ققاتعد قو  عبوعقوت  ععققم قق2020قاعلقف شعققلفع

قوت ال عق ف شعققو)لتول قانوققو ختفعصقف شعق:قفة لعصقثلثعقو،ا سققفعكبقف شعقق م ققو)تةتو ل ع قو  ة فعقنةل عقشعقف ققناقوت و بدقوتي مقني  مقا اقبةعوضققو)تةتو ل عقو  ة فعقنةل ع

قعقف شققت  قومعك عقوتي لعقتس يعقوام.قفساي قبت  ق ن،ت ت قو ا ل  قولة قفعكبققفي عسقهاقووتملعقستقناقوم شعوصقمذمقف قل .قوتبتعسققومعلق لسق ف شعققتلنلع صقوتا،ا ع

قو  ة فعقنةل ع قومعكبقوم شعقق  ل .قوتثلثعقتتل شعوصقو  سعبيقوما   قل ذقف قو)جلعااقو)تةتو ل عقو  ة فعقنةل عقف شعقق يسالتق 1قإااق0قف ققوتة عقق ل قتاةت جقفة  ق

قق-ق0قب  قنتوو حق ومة فضعق 0.50 ق0.25قب  قنتوو حق وما   عق 0.75 ق0.50قب  ق نتوو حق ومعنفععق 1 ق0.75قب  قنتوو حقجتوقومعنفعع:قفسا يعصقل بتقب  قوتت لققنا   اقو)تةتو ل ع

ق.ب تعق193قتتىققو)تةتو ل عقو  ة فعقن   ققونلعمعصقو)تةتو ل عقتل ة فعقوما،تدقوالفمقعيعقنيقناقوتعئيسقوم شعققوييسق2020قنيعيعقق نا.ق0.25 

 ،2020لمم املتحدة. النسخة العربية لتقرير مسح الحكومة اإللكترونية اإلسكوا، وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لاملصدر: 

Survey/EgovSurvey2020_Ar.pdf-/2020https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un 
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 UN E-Government Survey 2020املصدر : 

Yemen-Information/id/190-us/Data/Country-https://publicadministration.un.org/egovkb/en 

  ة ف عق يا عققإااقج ولبقفث قوتسلعصقوييسقف شعقو ختفعقانوقو)لتول قو ا تولقو  ة فعصقتاةة ت ج عقومعت فعصق و نلع صقناقنيتومقو ختفعصقو

و)لتول قف ققاقولسظقول فعهقف شعقو ختفعقانوق22 قوتت  تةتو ل ع.ق  نيعقتةاعئجقوتفة عقتتل و تقو  ة ف عقا اقش ةعقو)لتول ق   ع عصقو  ة فعقو)

قناق  لعقوم شعقتاق2020  للقوتععلقق2018اعلقق0.10إااقق2014اعلقق0.31
ض
قق.ق مذوقلعنألقل قمةع 0.32ل ق  لا قإااقسيي قوت ل قن،سةع

ض
ققو ن عطع

ض
ب  ققإولعب ع

ققو  ة فعقققنةل عقق ف شعقققو)لتول ققانوقققو ختفعقق شعق  مقفققناققف ضحققم قققكلعققو)تةتو ل عققو  ة فعققنةل عققناققوتععلقق وتا،س ققو)لتول ققانوقققو ختفعصققنيتومققناققوتايتل

قو)تةتو ل ع.قق

عونأق ومعوققف ق للقنيتومق تفعصقانوقو)لتول قفث : قن ون وقوم بنت

جت عقنلع يع ق ن   تقل عققن ن وقو ختفعصقل وتة عبعواق  تفعصقفعت عق ق

قانوقو)لتول قوملللعقتتفئعصقوتضع فعق وت تع.قكلعقل قمةع قن،سة
ض
 للقققع

ناقن نعقو ختفعصقانوقو)لتول قق2018 ق2016ا ولقفيع لعقفتقوالقق2020وتععلق

جيق ن،توثعصقوتع عئ قوتيل ودق ن   يعصق قوف ق للق  عئ قوتنووتقو)تةت

فث قف وا تقتست مقو)جسعل عقوت  ونفقوتةيعتعق  ع عقناقفلعلقو ختفعصق

قوت تعق قتتفئعص قوم ج ع قوتةيتوع قومسعاتوص ق ن  يت قوتلذوئ ع وتسلل

 بعتاعااقو نلعمقو)ولعبيقل، قن   تقل عققق تفيعووق وماضع ي و وتةع س  ق ق

ق17لتول قوملللعقتتفئعصقوتضع فع.ق)قون ن وقو ختفعصقانوق

قو  ة ف عق وت  علعصقومعت فعصقن عبلقلسعممقوتععفع:قومعت فعصقفتع كع

قتتلسعوتعقنععتعقف  سعصقبةعوقناقو جل   ققفتقو   عقاقبت   ق  ع عع

قق2020ومساتوفعا ق ناقاعلققتتاةل عق16قوتدقوالمتولقفتقوالعش ىقق بلعق شعفتع

ق ع عققفعت فعصققا اققوتعث  قققووتقفث بت  قفتزإولعب عققلع قمةع قفلع  عصقق

وملخللع.قققو  ة ف عققوت يبققف و تققناقوتعتوتقف قوتي عاعصق و ج عصقا ا

ق
ض
قق يعبدقمةع قلعل ق 2018قبععلق فيع لع قاتبقناق2020%قاعلق17.6بالس ع

قومعت فعص.ققلي قالغعوهقوم جعدقوتية وصقانوققوتالت عقو شتوولعص

قناقف شعقوقن،ي أقوت ل قن، ا اقوتعغمقف ق
ض
قب  قوتت لقوتععب عقن لعقلعل ققإ قلمملعقن،ا قفعن عقفاأ عدق0.32مسا ىقق2020 ختفعقانوقو)لتول قاعلقسةع

ض
جسب ع

 ا:ق23ا اقوتا واا قكلعقو   قوتت  ق ق0.1 قق0.04ب، وااققوال  وققومعكزققت ب عق ف  ياعل عقنا
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 .31اإلسكوا، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية للمم املتحدة. النسخة العربية لتقرير مسح الحكومة اإللكترونية ص  17

 قفتع ققومعت فعصق  تفعصقو نلع صق و)لتول قج معققلةعل

ققس و صققبعلعفجقلكنوققوت ل قناققوت ع ئققوتةيتوعققو   و ص

قققوت  ليسفقمةةلعققليتوع
ض
قاعم ع

  قاعدة  على فقط يحتوي  ال والذي املشروع جوهر املتكامل املعلومات نظام يشكل

  املشروع  مكونات مع للتعامل خاصة نماذج أيضا ويضم بل املستفيدين بيانات
 يتم   مرنة  أداة   عن  عبارة   هو  اإلدارية  املعلومات  نظام.  وفعالة  آمنة  بطريقة  املختلفة
  على  األمثلة ومن. املشروع الحتياجات االستجابة بهدف مستمرة  بصورة  تكييفها

 منصة   مع  الدمج  وإمكانية  القضايا،  وسجل  اإلنترنت،  عبر   صرف  خطط  توفر  ذلك
  مع  للتواصل الرسائل بإرسال خاصة اتصاالت منصة وهي ،RapidPro" برو  رابيد"

 . ملستفيدينا
 للسر مشروطة غير  نقدية حواالت بصرف اليمن في اليونيسف منظمة تقوم

 الحواالت  مشروع   يعتبر   حيث  الخاصة  احتياجاتها  تلبية  من   لتمكينها  هشاشة  األكثر 

  اليونيسف ملنظمة نقدية حواالت برنامج أكبر  اليمن في الطارئ  النقدية
ً
  في . عامليا

 أثر مما حالة مليون  1,4 املشروطة غير  يةالنقد الحواالت شملت م،2019 عام

 . البالد سكان ثلث حوالي أي –  نسمة ماليين 9 من يقرب ما على إجماال
 UNICEF Yemen/2019, Emergency Cash Transfer Projectاملصدر: 

project-transfer-cash-.org/yemen/emergencyhttps://www.unicef 
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ق:قف شعوصقل بععقف قواة  ققسسعبيقفا   قا قا ع دقتلنلع صقوتا،ا عقوت ال عقف شعق

قجسلع.قق100قت  قوتةيعلقوت عنفقفتتوليقاقاتب2ق   جسلع.ققق100قت  قوميت ي قو)لتول قفسا تفيقاقاتب1

ق.جسلعق100قت  قوتثعباعقوتععيضقوتة عققوشتوولعصقاقاتب4   وتالت .ققققققققققوتةيعلقوتععيضقوتة عققاقوشتوو 3

ق2020ق وم شعوصقوتفعا عقتلنلع صقوتا،ا عقوت ال عقف شعقناقفتقبعضقوتت لقوتععب عقوت ل ققفيع لعق(5جدول )

    يع لنلعجساع ق ت ةع  وال ب  وتس بو  ن جسق وت ل ققوم شعق

 16.50 18.82 45.25 87.62 32.43 76.08 5.99 جسلعقق100وشتوولعصقوتة عققوتععيضقوتل ت يقوتالت قت  ق

 7.84 0.04 0.14 4.01 0.08 8.77 1.36قجسلعق100وشتوولعصقوتة عققوتثعب قت  ق

 34.25 13.50 78.18 66.79 30.87 64.19 26.27   قو)لتول وتالس عقومئ يعقتألنعوبقوتذو قلسا تف

 101.09 59.12 64.50 87.62 72.01 120.00 53.68 جسلعق100وشتوولعصقوت عنفقوتةيعلقت  ق

 0.38 0.18 0.41 0.55ق0.28 0.64 0.18 ف شعقوت ال عقوتا،ا عقتلنلع صق

 .2020 لعام اإللكترونية الحكومة مسح لتقرير العربية النسخة. املتحدة للمم واالجتماعية االقتصادية الشؤون وإدارة اإلسكوا،: املصدر

بي لا ققوم شعققمذوق  لعقفيع لعقق اةتق2020جسلعقاعلقق100قت  قوشتوو قجت ق5.99بتغققوتععيضقوتل ت يقناقوت ل قوتة عققوشتوولعصقل قا5و جت لق قو   

قوتذو قتألنعوبقومئ يعقوتععيضقوتل ت يقناقوت ل .قكذتكقنيتقل  مقنتجيقومسا ىقناقف شعقوتالس عقة عقتوقناقوشتوولعصقوتاتجيقفتقوتت لق  تقوميع لعقوة عق

ق.ق0.18 قب جعقفة فضعقبتل قجسلعقناقن،ي أقوت لق100قت  قوتةيعلقوت عنفقو)لتول ق ف شعقوشتوولعصقلسا تف  ق

ققللسظقا24ف ق للقوتت  ق 
ض
ناقف شعقوت ال عقوتا،ا عقتلنلع صق م قفسا ىقفة فضقق0.18وتععب عق فعق  لا ققوتت لقب  قق19 قوت ل قوسات قومعن عقلاعب ع

ق.قا اقوتا وااق0.84 قق0.93بت جعقوتسع بوعق قوتيملعقوت ،عي قق0.93س ةقوسات قو)فع وصقومعن عقوال ااق فعق  لا ققوتععب عقفيع لعقب ي عقوتت لق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق
 UN E-Government Survey 2020وملت ق:ققق

https://publicadministration.un.org/egovkb/Data-Centerق

ل فعصق فتدعل ققل  لعقط  ع عقمعقنلعقب قوت ل قف ناقوت ل قم ققق2020ن  قنتجيق  لعقجل تقوم شدعوصقوتفعا عقم شدعقوت ال عقوتا،ا عقتلنلدع صقاعفعق بلد  دق

قا اقف شدددددددعوصقوت ال عقوتا،ا عقتلنلدددددددع ص قبع) دددددددعنعقإااقاتلقوتيت دق اتلقوتالة قف قن،توةق  ددددددد علعقوت ال عقوتا،ا عقو
ض
ت ألقتعع ددددددد ققفااعت عقوجعةسق دددددددت ع

 قفث قوالبعوجقوماةيتعق لعبلصققت ال عقوتا،ا عقتلنلددددددع صقوال ددددددع دددددد ع%قل  لعقنضددددددع قو40ال ددددددعو ق و ددددددععقس ةقويت قنأثعقوتال  عقناق  ع قو نلددددددع صقبالسدددددد عق

ق18والت علق وت ألقلثعصقا اق تفعصقو نلع صق و)لتول قناقكث وقف قومةعطأ.

بقو دددددددددا تولقف شدددددددددعق لسقومعلقوتبتدددددددددعسقف قو ج ولقلث   قوتت و دددددددددعقو)سلدددددددددعئ عقوال ت عقوت ألقلجعتملعقإبو دقوتتددددددددد   قو  الدددددددددعبوعق و جالعا عقتألفمقوما،تدق

 فتقو اتوولقبأ قوتاعت مقم قوتعك زدقوال ددع دد عقتتامق لسقومعلقوتبتددعس قتذتكقلعالتقني  مقف شددعق لسقومعلقوتبتددعسقق19وال ددع دد عقوت ألقتعز قومععنعقوتع ل ع.

قق:قفة لعصقل بععا اق

ق وتثعل يع.قق ع  عوالققبعمتو سقتلتا،عققو)جلعت عقاقوتالس ع2قق  وتة ع .ققتتىق وتةاعبعقبعتيعوودقو)معلقاقجس ع1

ق.قوتت و عق ة وصقاقفا   4     وما  عع.ققققققققققققققققققوتت و عقاق ة وص3
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Analyses?r=51-and-Statistics-Broadband-and-Mobile-elecomsT-https://www.budde.com.au/Research/Yemen 
 .254واالجتماعية للمم املتحدة. النسخة العربية لتقرير مسح الحكومة اإللكترونية ص  اإلسكوا، وإدارة الشؤون االقتصادية 19
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ق2020وتبتعسق وم شعوصقوتفعا عققومعلق لسقناقف شعققفتقبعضقوتت لقوتععب عقاقفيع لعقوت ل 6جت لق 

 ن جسق    يع وال ب  لنلعجساع ق ت ةع قوت ل ق وم شعق

 7.2 5.1 10.5 3.9 8.7 3.2 فا   ق ةعقوتت و عق

 15.1 8.8 10.42 10.1 11.3 8.7  ةعقوتت و عقوما  ععق

ق82.74 55.11 62.77 65.27 63.43 54.78 جس عقو تا،عققبعمتو سقو)جلعت عق

 81.8 86.4 98.23 43.02 95.07 70.1 جس عقفععنعقوت عتل  قبعتيعوودق وتةاعبع

 0.70 0.51 0.68 0.37 0.66 0.41 ف شعق لسقومعلقوتبتعسق

 .2020 لعام اإللكترونية الحكومة مسح لتقرير العربية النسخة. املتحدة للمم واالجتماعية االقتصادية الشؤون وإدارة اإلسكوا،: املصدر

قومعلقوتبتعسقفتقوتت لق  تقوميع لعقتت وقإااقفعقو ا:اقل قفيع لعقوت ل قناقفة لعصقف شعق لسق6و   قو جت لق 

قوتعلعققا قوتةةعققبلضقو جعفعاق وتثعل يعق وتاعت مقو باتوئ عقبعمعستعقومتا،ي  قوت ل قاتبقإجلعااقق هاقبعمتو سقتلتا،عققو)جلعت عقل قوتالسدددددددددددد ع •

فيع لعقفتقوتعتوتقف ققق2020%قاعلق54.78ومت  ددددددع قن   قلل قفعقنزولقوت ل قتسددددددج قفسددددددا يعصقفاتل عقق دددددد قناقممقوتذو قوتسدددددد ع ققف قفئ يعقكالسدددددد ع

%قفلعقلعنألقلمل عقوتعل قا اق نتقفسدددددددددا ىقو تا،عققبعمتو سقق63.43%ق ناقت ةع ق62.77%ق ناقوال ب ق82.74 و) دددددددددلف عقنفيقن جسقوتت لقوتععب عق

ق تعزيزقوتاعت م.

قق ألقوتقوتسددة وصقن قاقبع ددا ةعوق ددةعق فعقق25 قفعقب تعقناقوت عتل  ققوتسدد ع قلكلت عقوت ألققوتاعت مق ددة وصقاتبقفا  دد قم قققوتت و ددعق ددة وصقل قفا  دد  •

فيع لعقفتقنف ققوتضدددعفقف قوتكقكلعقناققق3.2وتسدددة وص قوة عقل قوت ل قتععجيقف قفسدددا يعصقفة فضدددعقما  ددد ق دددة وصقوتت و دددعقققنةعو ققناق ضددد مع

ق.ق7.2 ناقن جسقق10.5 ناقوال ب قق8.7ت ةع ق

ناقل قف قوال ب ققق10ت ةع ق فسدددددا يعصقنف قققناقق11.3ناقن جسق قق15.1فعقوزولقفة فضدددددعقفيع لعقفتققق8.7وما  ععقناقوت ل ققوتت و دددددعقل قف شدددددعق دددددة وص •

ق لنلعجساع .

ق   يعق ن جس.تعانوقل  قف قفث ت ملعقناقت ةع ق وال ب ق قق70.1 وتةاعبعقناقوت ل ققبعتيعوودقوت عتل  قفععنعقل قجس ع •

ققللسظققا25ف ق للقوتتددددددد  ق  ققق0.41 بعتاعااقنيتقسدددددددجت قوت ل قناقف شدددددددعق لسقومعلقوتبتدددددددعسقق
ض
ب  قوتت لقوتععب عقناقف شدددددددعقق17سات قومعن عق قوت ل قولاعب ع

قق الع وتيملعقوت ،عي ققق0.86ومعن عقوال ااق فعق  لا ققوتسددددع بوعس ةقوسات ققوتععب عقتلنلددددع صق م قفسددددا ىقفة فضقفيع لعقب ي عقوتت لق لسقومعلقوتبتددددعسق

ق.ا اقوتا وااق0.78 ق0.84بت جعق

 

 

 

 

 

 

 
 

 UN E-Government Survey 2020وملت ق:ق

https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data-Center 

قوتات يبقنعصق  يعبدق وتاينألقق و جعفعاقوتععلقوال ع  ألق وتثعل سققوتاعت مق يتل قاعلقبت  قوتاعت مق  ع ق ن،توةقتا  يعققسعجعقمةع قل قإااقلت وقق مذو 

قوم  سعصق كفعودقوتس ع  ألققو  ايعو ققبلةة فعقومعن  عقوت يئعصق تمل ئعق ومعت فعص قو نلع صقنةة ت ج عقبي ع قو  نيعوق لمل عقوتيت وص ق بةعوقومنهألق

قوتة عبعو.ق ل  عقا اقوتععفعقو ختفعصق ن وق نقو)تةتو ل ع قو  ة ف عق و ختفعصقو نلع صقتاةة ت ج عقوتا،ا عقوت ال عقن ن وقق ع  دقإااقبع) عنع

ققفسدددددددددددداعل اقناقثد قندتجيقف دع وصقإااقو)لتولد قوتسدددددددددددد دع قتةفدعوقبدعتالسدددددددددددد دعقوت دعفدعقوتع وئأقف ق و نلدددددددددددددع صقومعت فدعصقنةة ت ج دعقف دع وصقإااقكلدعقلعانوقو نايدع ق

قوت ل .قناقةل عوتاقإف علعصقبتأ ق   وقق  تقإااقلت وققفعقومعت فعصق م ققنةة ت ج عقفلعلقناقو  ع   

عقومضددددد ألقققا اقسعيلدددددعقوت ل قل قف ققوتعغمق ا ا ققفث :قفاعتبدق ددددد ع  عقبع وف قفعن  عقن،توعصقن وج قنزولق ققلمملعقإ قققو)تةتو ل عققو  ة فعقفتقوتاععف قناق تفض

قومددعلق لسق نةل ددعقوتا،ا ددعقوت ال ددعقناقالعدومسددددددددددددققوتفل وصق بددعتاددعااقندد  ق.و  ع ق نددتوا ددعصقوتيددت وص قكفددعوددعق اددتلقوتا،ا ددع قوت ال ددعق لي قوم و ب قف،ددت بوددع

ققو)تةتو ل ع.قو  ة فعقنةل عقف شعققفسا يعصقلا اقناقإااقوآللايعلقف قفةع ق تقوتبتعسق

قق و نلددع صقومعت فعصقنةة ت ج عقو ددا تولقوت طة عقا اقوم  ددسددعصق  ت دقو دداعتوبقفتىقتي عسقو)تةتو ل عقف شددعقفعكبقلسددا تلققو  ة فعقنةل عققف شددعق

قن مق ك سددددددددع قو خعصق وتي ع قومتجيقوملجالتق فلث اق وت عسث  قوتسدددددددد ع ددددددددعصق  ددددددددةع قتتلسدددددددد  ت  قو  ة ف   قفف تقو)جعووقمذو.ققوتععفعقو ختفعصقومتايت

قو ختفعصقنيتومقناققو)تةتو ل عققو  ة فعقنععت عقوتععفعقس ةقوامقني  مقو ختفعصقتايتومققو)تةتو ل عققو  ة فعقو ددددددددددا تولقناقتتت تعقتت  ددددددددددتقوتالسدددددددددد ألققلالأ

 و نلددددددددددددع صقققومعت فدعصقنةة ت ج دعقإف دعل دعصقو دددددددددددد ثلدع ققنيملدعقوامقتمقوت ألقق ومةدعطأقوتدت لقق كدذتدكق لبوئملدعقو  ة فدعقو)تةتو ل دعقنةل دعقناقوالللدعطق ن،دتبقوتعدعفدع

وقوتيت وصقنتكقنةل عقبامقوة  قق تقس ةقلعف قبت  قو)تةتو ل عق و  ة فع ق20.فف تض

 
 . 2020، سبتمبر 2020ير مسح الحكومة اإللكترونية لعام اإلسكوا، وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية للمم املتحدة. النسخة العربية لتقر  20

EgovSurvey2020_Ar.pdfSurvey/-https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2020 
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قوتذسقوت عئ قتتتفع ققل  لعقئعق  سعقو نلع صق نةة ت ج عقومعت فعصقإااقل عو قق  ع قتععه

قناقوت ال عقوتا،ا عقتلنلع صق و)لتول قناققوال ع  عققوال  لق ومالتآصق وتال  زوصققت ققتعع  

ق.قوتتوئعقو  ع ق وتلعو قلثةعوقوت ل 

قوتاي  مقلث عصق  ت ققاقDNA 2020 قوتثعتثعقومعستعق–قوت ل قناقتلسا عجعصقومسالعققلاعئج

قو نلع صق  ع قناقومسا تفعقوال  لقق ج بقل عو قشتوتدقناقإااقوتت ااقوت ةكقا قوتلعب ق

ققنضع صقومعت فعصق وت ألق نية ع
ض
قُبفعصقلت ع.قل ققجزئ ع

 ق نضع صقق248 تت وقوتايتوعوصقوال ت عقإااقل قاتبقلبعوجقو نلع صقوماضع دقبتغق
ض
قق1652بعجع

ق28 ققونلع ص ققعك يةقق32 قق نة  فقق  ىقققفعتوصقق1458 قق ةتوو صققفالتأدقق46ف، عقونلعل ق 

قق34 قبعيتسقلي ق   تعق50 قبعيت ق عتع
ض
قق عونع

ض
ققوال ع  عققناقوتت ةعقوال عو قق ناقجعلبق.آت ع

قش  عصقوت طة ع قنيت قوال عو قنا قب، وااقوالت علقوتثعباع كمقف ق   طقق315.5قوتة،ع  ع

ت عق بت  قاعلقإ قوال  لقومتفعدقلق.وتض ئ عقوالت علقكمقف قلعبلصق158وتة،عس ق ل يبق

قفعقوتا،ا عقتي ع قو نلع صق نية عقومعت فعصق تععهقوت ال عقإجلعااقف %ق32قنيت قب، واا

ققوتثعتثعققومعستعق–قوت ل قناقتلسا عجعصقومسالعقق ي كتقوتاي  مق.و جزئيقتف وقتتا%ق25قجسبا 

 DNA 2020قلل قف قا قف قل  قبةث وققبعال عو ققو خعصقوتايتوعققمذوقوة  ققل قومل ال ققا ا

ققال قتوت و 
ض
ق21وتلةعفا.قوتيلعقق   قق للقف قفعئ عقنة  قق قق تقوالبعوجق وت ةعجعققفث قل   

لععجيق  ع قو نلع صق نية عقومعت فعصقناقوت ل قف قن و تقفسا ىقو ختفعصق

ق ق و)قنا ق وتل تة ع قوتستة ع قو نلع ص قنيتومقفلع ص ق  عفقك  وقنا لتول 

ق إااقجعلبقوال عو ق و خسعئعقومعبوعقوت ألق  ي  ق تفعصقو نلع صق و)لتول .

بعمالتآصق وتال  زوصقوتعئيسع.ق  عمل قبت  قك  وقل فعقوتة عبعوق نةعو قلي ق

قوتةف  ع ق ف، عصقق22ومتايعص قلبعوج قتتل   قنا قاتيملع قو االعب قوام وت أل

قوتعق قوم و ت قنا قو نلع صقو نلع ص قف،ت بوع قنا ق وتعيف ع ق وت ع  ع ئيسع

قو)لتول . ق وبقف قنفع مقتتاتوا عصقوت ع ث عقا اقق23 ف،ت بوعقوت   لقإاا فلع

قومسا ىقو)جسعجيق ومتجيق و  العبسقناقوت ل .

قوتا،ا ع قتع  ق نية عقو نلع صق تفعصقناقلثعقنضع قوت ال ع قومعت فعصقا ا

قو نلعلقق  عئ ققإااققوت   لقققإف عل عققاتلققبسببققعتملعناقالت ققو)جسعل عققومةةلعص

قتعانوق تفعص قس ة قق و)لتول ق وتل تة عقوتستة عقو نلع صق ني ع ع
ض
قلفعو

قتعل قومةةلعصقو)جسعل ع.
ض
قس  يع

قو نايع ق قبسبب قو  ع  قنتوا عص قناق نافع م ق وتلع بعص قوتا،ا ع قوت ال ع إاا

قفعت قوتك قنا قبلع قوتل فع قو)فتوبوص قو نلع صقو ا ووب ق للةلع قنل  زوص وص

 تت وقومعت فعصقإااقل قفتل اقش  عصقمعنفقومل ل لقق24وتستة عق وتل تة ع.ق

قفالعاتدقل  لعقو نفع قل عع قومتايعصقوتةف  عق وتع وئأق
ض
و وج   ق ل طع

بىقإااقنيتو ق  ع قو نلع صقتفعصقلفلعقق25وبقومعتوص.قو ا وقومفع  عقا اق

قوتا  يعق و ق قإاا قنعبسقلايعل قف  قوت لنأل ق نضع قوم وط  قوتعوبت قو ج   نية عص

  تفعصقو)لتول ق و نلع ص.

 

 
  .0202البنك الدولي، التقييم املستمر لالحتياجات في اليمن، املرحلة الثالثة،  21
 95، ص 2020برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية في اليمن )موئل األمم املتحدة( ومنظمة )اليونسكو(، "تعز: ملف التنميط الحضري"،  22
، 86، ص 2020حضري"، نميط البرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية في اليمن )موئل األمم املتحدة( ومنظمة األمم املتحدة )اليونسكو(، "زنجبار: ملف الت 23

https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/11/zinjibar_arabic_profile.pdf  
 .78. ص 2020األمم املتحدة( ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(، "الحديدة: ملف التنميط الحضري"، برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية في اليمن )موئل  24
 .89ص  2020البنك الدولي، التقييم املستمر لالحتياجات في اليمن املرحلة الثالثة  25

 اقومالتعدق وتال  زوصقومتفعدقق7جت لق 

 وتعتبق وال  لقومتفعدق

 %32قجس عقوال  لقومتفعدقلت عق

ق%25قجس عقوال  لقومتفعدقجزئ عق

 248 لبعوجقونلع ص

 1652 ف، عقونلعل

 46 فالتعدق ةتوو ص

 32 ونلع صك عئ ق

 1458 فعتوصق  ىق نة  فق

 28  عتعقبعيت

 50 ي قبعيتس   تعقلق

 34  عولقآاا

 كمقق315.5قش  عصقوالت علقوتة،ع  عق

قكمقق158قلعبلصقوالت علقوتض ئ ع

 .2021املصدر: وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات 

 2020الثالثة، البنك الدولي، التقييم املستمر لالحتياجات املرحلة 

قتع  ق تفعصقو نلع صق و لتول ققك فقن ثعق

قا اقوتعل قو)جسعجيق آت عصقوتاة فق

   االتصاالت  تعتبر 
ً
 وكاالت  وتعتمد  اإلنسانية  للخدمات  بالنسبة  األهمية  بالغ  أمرا

  التابعة   ئ الطوار   حاالت  في  االتصاالت  مجموعة  على   متزايد  بشكل   املتحدة   األمم

  تعمل التي املنظمات من عاملية شبكة وهي ،(ETC) املتحدة  للمم
ً
  لتوفير  معا

  أزمة  ذكر  ورد  وقد. الطارئة اإلنسانية الحاالت في املشتركة االتصاالت خدمات

  وتقنية   االتصاالت   شبكة  تشغيل   أمام  الرئيسة  العوائق  إحدى  باعتبارها  الديزل 

 . املعلومات

 مدينة  من االقتراب عند أنه WFPالعاملي األغذية مج برنا أفاد 2019مارس في

  ش يء أول » أن الُحديدة 
ً
 ألياف توجد ال. االتصال كل تفقد أن هو يفاجئك حقا

.  «املدينة داخل  اإلطالق  على آخر أرض ي  اتصال خط نوع أي أو بصرية 

 يقوده  التي الطوارئ  حاالت في االتصاالت قطاع أنشأ شركاء لذلك، واستجابة

 األمم موظفي تمكن لإلنترنت« مراكز» أربعة WFP ألغذية العامليا برنامج

 اإلنترنت.  إلى الوصول  من الدولية غير الحكومية املتحدة واملنظمات

 .85ص  2020 الثالثة، املرحلة اليمن، في لالحتياجات املستمر التقييم الدولي، : البنكوملت 

 املتحدة  األمم  ومنظمة(  املتحدة  األمم  موئل)  ناليم  في  البشرية  للمستوطنات  املتحدة  األمم  برنامج

 77 ص. 2020 ،"الحضري  التنميط ملف : الحديدة" ،(اليونسكو ) والثقافة والعلم للتربية

https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/11/zinjibar_arabic_profile.pdf
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قوتات لصقوتعئيسعقناقش  عصقو نلع صقناقومت قوت لة عقا اقوتة، قوتاعاا:ل  :قوال غاقإا عوقوال ت يعقوتععجتعقتعتبقف ق

قومةةلعصققن ن وقو نلع صقنا • قتالة   قف وج عصقفسالعد قتت ت قومةعطأقوت أل قبعتتوك زقا ا قف قوت لع صقو)جسعل ع سع صقوت  و ئق  ا توف ع

قعجتعق تعزيزقفلع صقو  العبعقو)جسعل عقوتفععتعقناقنتكقومةعطأقا اقل، قو  العو يع.قو)جسعل عق و)غعث عقف قنيتومقنت لصقو)غعثعقو)جسعل عقوتع

 ا اقن س تقو ج  بقوت ألقنضل ق تس  قن   أقنيتومق تفعقو نلع صق نية عقومعت فعصقف ق لل:قوتعل ق •

ولث قو لايعلقإااقو ج  قوتعوبتقليتعقس ةق.ق4G نتقكفعودق عاعقو)لتول قف ق للقنةف ذق ن   أقو ا تولقوت  علعصقباية عقو ج  قوتعوبتق -

 وت ل ق  ووقف قس ةقوتسعاعق نيتومق تفعصقوتة عققوتععيضق وتاية عقوتتعفتع.ل ا عقناقفلعلق تفعصقشعلعصقوت عنفقوتةيعلقناق

 %قف قب  قوتفعب.قق2ع صق و)لتول قبلعقو ةع بقفتقفا ت عصقوتلجةعقوتت ت عقتلنلع صقبلعق قوزيتقا قن ف ضقن تفعقو نلق -

قل ق  نأقو ف عل عصقوماعسع.ق  تق   ق ل ودقوالج قنالسجمقفتقو سا عجعصقومتزووتدق ختفعصقو نلع صق و)لتوق -

قوسا عجعقف ق لل:ثعل ع:قوتتوك زقا اقومةعطأق وتفئعصقوماضع دق والك وق

قالمل عقو  افعبدقف قن ن وقبال عقل ع  عق  تفعصقستوث •
ض
عقناقتعزيزقفي فعصق  ع قو نلع صق نية عقومعت فعصقبلعقو وكبقن ج عصقوتاةل عقلةعو

 عصق تعزيزقنعصقو  افعبدقف قو العبقومععنع.ق  ع قو نلع صق نية عقومعت ف

قالمل عق ب  ق  ع قو نلع صق نية •
ض
 عقومعت فعصقناقفعستعقوتاععناقمةع قلمل عقتتتوك زقا اقن  يعقوت ال عقوتا،ا عقتي ع قو نلع صق نية عقلةعو

قبل قوتععم ع قوتا   وص ق ف وك ع قوت طة ع قو سا عجعص قتات  ع قو ختفعص ق ن،س   قو ختفعصقومعت فعص قإاا ق و لايعل قو  ة ف ع قوالالعل قو،يأ ع

  ل عقوملعن ع.قو)تةتو ل عق ن   تقو ختفعصقو)تةتو

 سلعق ن ث أق ني  مقوال عو قوتةعجلعقا قنتوا عصقو  ع ق وتلعو قناقوت نىقوتا،ا عقتي ع قو نلع ص. •
قوالق قو)لاعج ع قوتي عاعصقو  العبوع قن،  تق  ع قو نلع صق لعنع :

ض
قوتةل قثعتثع قنا قوت عفع قوةف قتعزيزقفسعمل ملع  عىقا قنتوا عصقو  ع ق وتلعو ق بلع

قبت  قاعلق  نتقو خزيةعقوتععفعق بنتقفعن عصقوم ثف  قبت  ق عص.و  العبسق
 

قني  م -1 قنا قوتعوف ع قنأط وقو ج  ب قا ا قتي ع ققوت تل  اقوت  تقتعةسقوت ألققفعص ومعت ققوت  علعصقفلل اعق جلتقوت  تقوتعل  قوتا،ا ع تت ال ع

 و توون ل عقط ي قومتىقفتقجل تقوتي عاعصقو  العبوعق و جالعا عقنعكزقا ا:  تق  عقو نلع صق نية عقومعت فعصقف ق للق

قاOTN/PTN قوتض ئيقوتتوو  قش ةعق ن  ععقن  يعق •

قاDWDM/ROADM قوتض ئيقوتتوو  قش ةعق ن  ععقن  يعق •

قIP/MPLSقش ةعق ن  ععق يعقن  •

قوتض ئ ع.ققوالت علقش ةعقن  عع •

قوتلةعا ع.ق وال لع ققوم ةع  يفقانوققوتتوو  قش ةعق ن  ععقن  يعق •

قوتت ت ع.قوت  وبعصق ن  ععقن  يعق •

قوتع مأل.ق ومل ا ىققتت  علعصقوت طة عقو  عكعق ععصق يعبد •

قومالتبد.ققوت ع عقف قو  افعبدقتعزيزق •

ق وت  علعص.قوتل صقتال ولقوتت ت عقوت  ال عقعوتت ةقت ةعوقوتع مألقوتا، لق •

قوتثعب .قوت عنفقش ةعقناقوتت ت عقو ختفعصقتتل  قآت عصقن  يعق •

ق بفل عقو نلع صق  و دق للقف قومعت فعصق نية عقو نلع صق  ع ق ن  يعقق  ع عصقناقوتت ااق وت ةكقتلنلع صقوتت ااقو ن،عبقج  بقنةث ف -2
 .وماعسعقو)ف علعصقسسبقتاةف ذوقوةف ق بلعقو توون ل  ملعقنا

قوتا،  صقفتق نا ونأقوتتو  اقوتامل هقوسا عجعصقن وكبقومعت فعصق نية عقو نلع صق  ع قناقستوثعقتتعيععصقفةة فعقوتعل قا اقن  يعق -3

قبعتاةل عققومعة عق عققوتععيضوتةق  جةعقتلن،عبقوتت ااقتلنلع صق2030قناقوتا    قتنولعفجقوت ل سعقوالمتولق فا ت عتملعق بلعقو،يأقوتععم ع
ق.ق2025قاعلق%قب،ت لق75 بالس عقق2023قاعلق%قب،ت لق70بالس عققتإللتول قول تع ققفعتلقن،ي أقوالمتولقمذمقب  ق ف قومساتوفع

قو ج  ققعصتت  قققوم عشعدققوتالتعقققالت عصققم وك عققجتوتدققلت علققش  عصقق بةعوققوت  فققف قق و سا عجعصققو خعفسققو ج  ققنةة ت ج عققتا  يعققق  عققإاتوب -4

ق.ومل س قوماةي قوتععيضقبعتة عققوالفعققواعتأقاةتفعق ع عقو خعفس 

ق.قومععنعق فلعلقو نلع صق  ع قناقبع   ثلع ققو خعصقتتي ع قبوالعق  ع عصقن  يعق -5

ق لنض قلستثق علومععنع ق إبقو العبقف قو  افعبدقنعصق تعزيزققومعت فعصق نية عقو نلع صق  ع قناقستوثعق  تفعصقل ع  عقبال عقن ن وق -6

 ومعت فعص.ق نية عقو نلع صقفلعلقناقوتععم عق وتاية عصقواللةلع

 واالعبقفعبدقو  ع   قناقوتاعت مققوالطفعلقب  قوم ع وصقن عن ققومساي  قف ق للقتعزيزققلج ق و نلع صقف قومعت فعصقنةة ت ج عقن  يعقف ع وص -7
قوال ع  ألق وتثعل س.
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 .2021 قلبعي ق2012 قجتعدقو  سعبعصقوتي ف عقومل تثعقبأ عسقو ج ع قومعكزسقتإلسلعوق .1

جعقو  العبوعقICTا قومسعملعقو  العبوعقتتة عققوتععيضق وتع لةعق نةة مقنةة ت ج عقومعت فعصق و نلع صق ITUو ن،عبقوتت ااقتلنلع ص  .2
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اقوتة

ق.2020وتي ع  عقناقوتت لقوتععب ع قوةعوعق

 A.pdf-PDF-2019-EF.BDT_ARS-PREF-d/opb/pref/D-https://www.itu.int/dms_pub/ituق
قل.2019-2014و ج ع قومعكزسقتإلسلعو قكاع قو)سلعوقوتسة سق .3

قل.2020-2018و)سلعئ عقتتفتودققتلنلع صقوتستة عق وتل تة ع قوتالتعدوم  سعقوتععفعق .4
ق.2017ننوووعقق13وت ةكقوتت اا ق  ع قنةة ت ج عقومعت فعصق و نلع صقناقوت ل  ق .5

ق 2020عس" قوما،تدقتتلسا طةعصقوتبتعيعقناقوت ل ق ف ئ قوالفمقوما،تداق فةةلعق وت  جسة ا ق"و   طع:قفتفقوتاةل  قو  ضقوالفمبعلعفجق .6
https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/11/al_hawta_city_profile.pdfق

ق.2020 قوتاي  مقومسالعقتلسا عجعصقناقوت ل قومعستعقوتثعتثعقوتت ااقوت ةكق .7

8. ITUقDigital Development Dashboard - NoMap2, Updated: May 14, 2021. 

NoMap2/Online-https://public.tableau.com/app/profile/ituint/viz/DigitalDevelopmentDashboard 

ق.2021 العبقوتع مألقناقوتت لقوتععب ع" قفعو قبةعوقف شعقفعكبقتع تقن   قو قةت ققوتةيتقوتععبي قب و عق"ل، ق  .9
countries-arab-nomyeco-digital-development-tormoni-index-composite-https://www.amf.org.ae/ar/study/building 

10. ITU ICT Price Baskets, historical data series, March 2021 
pxD/Statistics/Pages/ICTprices/default.as-https://www.itu.int/en/ITU 

11. ITU ICT Price Baskets, historical data series, March 2021. 

2020.xlsx-Baskets_20082020/ITU_ICTPriceD/Statistics/Documents/publications/prices-https://www.itu.int/en/ITU 
12. ITU, MEASURING DIGITAL DEVELOPMENT: ICT PRICE TRENDS 2020. 

D/Statistics/Pages/ICTprices/default.aspx-https://www.itu.int/en/ITU 

ق.2014 قوتايعيعقوتعئيس ألقتةاعئجقفسحقف زول عقوال عدق2018 ق وت  جس ف ققتإلسلعوج ع قومعكزسقو  .13
14. Internet World Stats, May 28, 2021 

https://www.internetworldstats.com/stats5.htm 

15. Global Speeds July 2021. 

index-https://www.speedtest.net/global 
16. SPEEDTEST INTELLIGENCE, Speedtest Global Index, Global Speeds July 2021. 

exind-https://www.speedtest.net/global 
17. Sebastien De Rosbo, Yemen - Telecoms, Mobile and Broadband - Statistics and Analyses, 17 Aug 2021. 

Analyses?r=51-and-Statistics-Broadband-and-Mobile-Telecoms-https://www.budde.com.au/Research/Yemen 

ق.ق2018معت فعص قفلخ قنةف ذسقنيعيعق  عسقفلالتقوتلنلع ص ققوتت ااو ن،عبق .18
ق 2020و) ة و ق إبو دقوتت   قو  العبوعق و جالعا عقتألفمقوما،تد.قوتالسخعقوتععب عقتايعيعقفسحقو  ة فعقو)تةتو ل عق .19

Survey/EgovSurvey2020_Ar.pdf-https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2020 
20. Framework-us/About/UNeGovDD-https://publicadministration.un.org/egovkb/en, Government-UN E 

21. UN E-Government Survey 2020 

Yemen-Information/id/190-us/Data/Country-https://publicadministration.un.org/egovkb/en 

22. UNICEF Yemen/2019, Emergency Cash Transfer Project 

project-transfer-cash-men/emergencys://www.unicef.org/yehttp 
23. Sebastien De Rosbo, Yemen - Telecoms, Mobile and Broadband - Statistics and Analyses, 17 Aug 2021. 

Analyses?r=51-and-Statistics-Broadband-and-Mobile-Telecoms-//www.budde.com.au/Research/Yemenhttps: 
قفتفققوالفمقوما،تدقتتلسا طةعصقوتبتعيعقناقوت ل ق ف ئ قوالفمقوما،تداق فةةلعقوالفمقوما،تدقتتتوب عق وتعتمق وتثيعنعق وت  جسة ا ق"و  تقبعلعفج .24 وتد:

ق.2020وتاةل  قو  ضعس" ق

 .ق2020بعلعفجقوالفمقوما،تدقتتلسا طةعصقوتبتعيعقناقوت ل ق ف ئ قوالفمقوما،تداق فةةلعق وت  جسة ا ق"تعز:قفتفقوتاةل  قو  ضعس" ق .25
.ق2020 ق  ضعس"بعلعفجقوالفمقوما،تدقتتلسا طةعصقوتبتعيعقناقوت ل ق ف ئ قوالفمقوما،تداق فةةلعقوالفمقوما،تدق وت  جسة ا ق" لل ع :قفتفقوتاةل  قو .26

https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/11/zinjibar_arabic_profile.pdf 
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