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آثار الصراع على قطاع االتصاالت
في اليمن
إعداد :منصور البشيري

ملخص تنفيذي
ّ
يمثــل قطــاع االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات يف اليمــن
مكو ًنــا أساسـ ًيا مــن مكونــات البنيــة التحتيــة الوطنيــة ،فلــه
ـد القطــاع أحــد أهــم
ـم يف النمــو االقتصــادي؛ إذ ُيعـ ّ
دور مهـ ّ
املصــادر اإليراديــة للدولــة بعــد قطــاع النفــط ،كمــا ُيســهم
املهمــة املباشــرة
عــدد مــن فــرص العمــل
يف توفيــر
ّ
ٍ
وغيــر املباشــرة مــن خــال ارتباطــه بقطاعــات أخــرى يف
االقتصــاد الوطنــي.
َ
تباين أداء قطــاع االتصاالت
خــال الفتــرة مــا بيــن  ٢٠١٥و٢٠١٩
تبعــا للظــروف االســتثنائية التــي
وتقنيــة املعلومــات ً
مــرت بهــا اليمــن؛ إذ تشــير التقديــرات إلــى أن الصــراع قــد
تســبب يف خســائر ماليــة كبيــرة لقطــاع االتصــاالت بلغــت
حوالــي  ٤,١مليــار دوالر ،وذلــك لعــدة أســباب ،أبرزهــا :عــدم
توفــر الوقــود ،وانقطاعــات التيــار الكهربائــي ،واالنقســامات
املؤسســية ،والسياســات واملطالــب املاليــة املختلفــة
مــن قبــل كل مــن حكومتــي صنعــاء وعــدن ،إلــى جانــب
مصــادرة األصــول واالبتــزاز مــن قبــل الجماعــات املســلحة.
ـددا مــن الفــرص الســانحة
ـد القطــاع عـ ً
إضافــة إلــى ذلــك فقـ َ
التــي كان باإلمــكان اقتناصهــا لــوال انــدالع الصــراع ،أهمهــا:
اســتكمال املفاوضــات والتوقيــع ىلع اتفاقيــات الحصــول
ىلع ترخيــص تقنيــة الجيــل الرابــع ( ،)4Gومــا ترتــب عنهــا
مــن إحجــام مســتثمري قطــاع االتصــاالت عــن االســتثمار يف
الســوق اليمنــي ،ىلع الرغــم مــن كبــر حجمــه وخل ـ ّوه مــن
خدمــات االتصــاالت الحديثــة التــي تتيحهــا تقنيــات الجيــل
الرابــع ومــا بعــده ،والتــي ال توفرهــا الشــركات العاملــة حاليــا
يف القطــاع.
يواجــه قطــاع االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات عــددًا كبي ـرًا
مــن التحديــات أبرزهــا :عــدم مالءمــة البيئــة القانونيــة

واملؤسســية التــي تنظــم قطــاع االتصــاالت ،وانقســام
مؤسســات القطــاع العــام ،وتبــادل االتهامــات بيــن طــريف
الصــراع ،وعــدم الفصــل بيــن األدوار السياســية والتنظيميــة
والتشــغيلية داخــل القطــاع ،واالعتمــاد ىلع بنيــة تحتيــة
ّ
وهشــة يف تقديــم الخدمــات ،إلــى جانــب حظــر
ضعيفــة
اســتيراد التجهيــزات ،وصعوبــة الوصــول إلــى عــدد مــن
املديريــات واملحافظــات للقيــام باإلصالحــات الالزمــةً ،
فضل
عــن تراجــع العوائــد املاليــة للشــركات ،وزيــادة الرســوم
الحكوميــة وتنوعهــا وازدواجيــة فرضهــا بيــن حكومتــي
صنعــاء وعــدن ،والتــي صاحبهــا انتشــار الفقــر وضعــف
القــوة الشــرائية.
ولتعزيــز دور القطــاع ،يجــب بــذل الجهــود ىلع املــدى
القصيــر لتحييــده عــن الصراعــات السياســية والعســكرية
الحاليــة التــي ألحقــت دمــارًا واســعًا بالقطــاع ،وترقيــة
جميــع املشــغلين لشــبكات االتصــال ،وإدخــال خدمــات
جديــدة كاالتصــاالت املرئيــة والخدمــات املاليــة الرقميــة،
والعمــل ىلع تخفيــض تعرفــة اإلنترنــت (هــذه الورقــة ال
تتطــرق لكيفيــة تقديــم خدمــات أفضــل بأســعار مناســبة
للســوق املحليــة مــع الحفــاظ ىلع جدوى االســتثمارات يف
هــذه القطــاع) .أمــا ىلع املــدى املتوســط والطويــل ،فيجب
اســتئناف صياغــة قانــون االتصــاالت الجديــد ،والفصــل بيــن
األدوار التنظيميــة والتشــغيلية ،وتطويــر البنيــة التنظيميــة
واملؤسســية للقطــاع ،وتحفيــز االســتثمار الخــاص يف
ّ
القطــاع ،إلــى جانــب تحديــث مؤسســات ومناهــج التعليــم
الجامعــي بمــا يواكــب التطــورات املتالحقــة يف مجــال
االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات ويلبــي احتياجــات ســوق
العمــل مــن العمالــة املتخصصــة.

* تــم إعــداد هــذا الملخــص مــن قبــل ديــب روت لالستشــارات ،بالتنســيق مــع شــركاء المشــروع مركــز صنعــاء للدراســات االســتراتيجية ومركــز البحــوث التطبيقيــة
بالشــراكة مــع الشــرق (.)CARPO

بتمويل مشترك من قبل
االتحاد األوروبي
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عامة
خلفية
ّ
مكو ًنــا أساسـ ًيا مــن مكونــات البنيــة التحتيــة
يمثــل قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي اليمــن ّ
ـم فــي النمــو االقتصــادي ،فلقــد شــهد القطــاع خــال الســنوات الســابقة للحــرب،
للبلــد ،ولــه دور مهـ ّ
ـواً متســارعاً جـ ّراء االســتثمارات الكبيــرة من قبــل القطاع الخاص والمؤسســات
وتحديـ ً
ـدا منــذ ٢٠٠١م ،نمـ ّ
ُ
ُ
ـبكات االتصــاالت العامــة فــي معظــم المــدن والقــرى اليمنيــة،
الحكوميــة ،حيــث أنشــئت و ُر ّكبــت شـ
باإلضافــة إلــى انتشــار ســريع للهواتــف النقالــة واإلنترنــت .أمــا قبــل ٢٠٠١م ،فلقــد كانــت خدمــة
الهاتــف النقــال تقــدم مــن خــال الشــبكة التناظريــة لمشــغل الهاتــف النقــال الوحيــد آنــذاك المملوك
للدولة وهي شركة تيليمن.
عــد قطــاع االتصــاالت أحــد أهــم المصــادر اإليراديــة للدولــة ،وال ســيما
ففــي الجانــب االقتصــادي ُي ّ
العملــة الصعبــة ،إذ احتـ ّ
ـل هــذا القطــاع قبــل الصــراع المرتبــة الثانيــة بعــد قطــاع النفــط والغــاز مــن
حيــث ذلــك (((،إذ يدفــع مشــغلو خدمــة الهاتــف النقــال رســوما مختلفــة للحكومــة مقابــل إنشــاء
شــبكات الســلكية متنقلــة عامــة وتشــغيلها وإدارتهــا وتقديــم خدمــات االتصــاالت الالســلكية .مــن
هــذه الرســوم رســوم الحصــول علــى الترخيــص والتــي تدفــع مــرة واحــدة لمــدة الترخيــص .وفــي
خــال فتــرة الحــرب القائمــة ،قامــت بعــض الشــركات بدفــع رســوم لتمديــد مؤقــت لترخيص التشــغيل
حتــى يتســنى لهــا التفــاوض علــى ترخيــص جديــد كشــركة إم تــي إن يمــن التــي قامــت فــي ٢٠١٦م
بســداد  ٣٦,٤مليــون دوالر لتمديــد ترخيصهــا المنتهــي لمــدة  ٢٩شــهرا انتهــت فــي ديســمبر ٢٠١٧م.
إضافــة إلــى رســوم الحصــول علــى الترخيــص ،تحصــل الحكومــة مــن شــركات االتصــاالت الالســلكية
العامــة رســوما ســنوية لتعويــض بعــض تكاليــف تنظيــم قطــاع االتصــاالت وإعطــاء رخصــة التــرددات
الراديويــة الموزعــة والمخصصــة والوفــاء ببعــض االلتزامــات األخــرى .فعلــى ســبيل المثــال ،يفتــرض أن
شــركة إم تــي إن يمــن ،والتــي أشــارت تقديراتهــا فــي ٢٠١٦م أنهــا تمتلــك  %٤٢,٨مــن حصــة الســوق
المحليــة ،قــد قامــت بموجــب اتفاقيــة الترخيــص التــي منحــت لهــا فــي يوليــو ٢٠٠٠م بســداد مبلــغ
سنوي قدره  ١,٧مليار ريال طوال مدة ترخيصها الذي استمر لمدة  ١٥سنة.
وقــد أســهم قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات خــال الفتــرة مــا بيــن ٢٠١٥م و٢٠١٨م بحوالــي %٧
المهمــة
مــن الناتــج المح ّلــي اإلجمالــي الحقيقــي (((،و ُيســهم فــي توفيــر العديــد مــن فــرص العمــل
ّ
المباشــرة وغيــر المباشــرة مــن خــال ارتباطــه ببقيــة قطاعــات االقتصــاد الوطنــي .كمــا يحتـ ّ
ـل القطــاع
أهميــة كبيــرة بالنســبة للتنميــة االجتماعيــة ورأس المــال البشــري ،إذ يســاعد علــى الربــط بيــن
األفــراد والمجتمعــات و ُيســهم فــي تزويدهــم بالقــدرات التكنولوجيــة الالزمــة للتواصــل المجتمعــي
وتبادل المعلومات في ّ
ً
متزايدا.
اتصال
ظل مجتمع عالمي يتصل بعضه ببعض
ً
( )1أ) ناوكو كوجو وأمري الذيبة“ ،التقرير الشهري للمستجدات االقتصادية يف اليمن ”،عدد يناير ٢٠٢٠م ،مجموعة البنك الدويل ،يناير ٢٠٢٠م ،ص “ :٦كان قطاع االتصاالت قبل الصراع
طـاع النفــط والغــاز يف جلــب العمــات األجنبيــة وكمصــدر لإل ـيـرادات املاليــة العامــةhttp://pubdocs.worldbank.org/en/901061582293682832/ ”،
يف املرتبــة الثانيــة بعــد ق ـ
صـول إليــه ٢٨ :أغســطس ٢٠٢٠م)( .ب) نعومــي هالــوود وزافيــر ســتيفان ديكوســر“ ،مشــاركة ملذ ـكـرة السياســة
( Yemen-Economic-Update-January-EN.pdfتاريــخ الو ـ
حـول تقديــم الخدمــات الشــاملة :تقنيــة املعلومــات واالتصــاالت يف اليمــن ”،واشــنطن العاصمــة :مجموعــة البنــك الــدويل ١٣ ،فربايــر ٢٠١٧م ،ص “ :٤يذكــر
الخاصــة باليمــن رقــم  ٤ـ
أن اإل ـيـرادات الحكوميــة مــن االتصــاالت كانــت قبــل ٢٠١٥م يف املرتبــة الثانيــة بعــد النفــط والغــاز .عــاوة عــى ذلــك ،جلبــت خدمــات االتصــاالت العملــة الصعبــة إىل االقتصــاد ،والتــي
قــدرت بحــوايل  ٣٠٠مليــون دوالر أمريــي ســنويًاhttp://documents1.worldbank.org/curated/en/337651508409897554/pdf/120531-WP-P159636-PUBLIC- ”،
صـول إليــه ٢٨ :أغســطس ٢٠٢٠م).
( Yemen-ICT-Policy-Note-Input-to-PN-4.pdfتاريــخ الو ـ
 )2الجهاز املركزي لإلحصاء“ ،كتاب اإلحصاء السنوي ٢٠١٧م – الفصل رقم  :٢٥الحسابات القومية ”،الجدول رقم “( ١٠تركيب الناتج املحيل اإلجمايل بسعر املنتج حسب القطاعات
لألعــوام ٢٠١٧ - ٢٠٠٤م (باألســعار الثابتــة ٢٠٠٠ )%م =  )”١٠٠يف صفحــة ملــف اإلكســل املوســومة بالرقــم “http://www.cso-yemen.com/publiction/yearbook2017/ ”،١٠
طـاع االتصــاالت (بشــقيه العــام والخــاص) يف الناتــج
صـول إليــه ٢٨ :أغســطس ٢٠٢٠م) .ورد يف الجــدول املشــار إليــه مــا مفــاده مــا يــي :ســاهم ق ـ
( National_Account.xlsتاريــخ الو ـ
املحــي اإلجمــايل الحقيقــي يف ٢٠١٥م و٢٠١٦م و٢٠١٧م بمــا نســبته  %٦,٦٩و %٦,٩٦و %٦,٨٨عــى التــوايل.
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إلــى جانــب األهميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لقطــاع االتصــاالت ،ال يمكــن إغفــال أهميــة القطــاع مــن
النواحــي السياســية واألمنيــة واالســتراتيجية ،ســواء خــال الصــراع أم خــال المرحلــة االنتقاليــة
ومرحلــة إعــادة اإلعمــار ،وهــو األمــر الــذي جعــل مــن هــذا القطــاع إحــدى أدوات الصــراع بيــن الفرقــاء،
حيــث قــد قامــت جميــع أطــراف الصــراع باســتهداف البنيــة التحتيــة لالتصــاالت وتدميرهــا بصــورة
مباشــرة .وفــي الوقــت ذاتــه تســ ّبب االنقســام السياســي فــي تعميــق االنقســام المؤسســي فــي
ّ
وتعطيــل الجهــود الراميــة إلــى االرتقــاء بمســتوى الخدمــات التــي يقدمهــا القطــاع وصيانــة
القطــاع
أو تطوير بنيته التحتية.
رغــم كل التحديــات التــي يواجههــا القطــاع إال أنــه ال تــزال هنــاك مســاحة كبيــرة لتوســيع حيــز
إمكانــات قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي اليمن ومســتوى إســهامه فــي التنميــة االقتصادية
واالجتماعيــة ولتعزيــز القــدرة التنافســية للقطــاع ،وباألخــص بالنظــر إلــى عــدد الســكان الحالــي
ومعــدل النمــو الســكاني المرتفــع حيــث يظــل معــدل انتشــار الهاتــف النقــال أقــل مــن  %٥٠وبالنظــر
أيضا إلى المستوى المتواضع للخدمات المتوفرة حال ًيا.
ً
تقــدم هــذه الورقــة ً
وتحليــا لمســتوى خدمــات االتصــاالت الالســلكية واإلنترنــت
عرضــا موجــ ًزا
ّ
مقدمــي هــذه الخدمــات وتصــف تأثيــر الصــراع
الموجــودة حال ًيــا وتســتعرض التحديــات التــي تواجــه ّ
ـددا مــن المقترحــات والتوصيــات الالزمــة لتعزيــز وتطويــر خدمــات
عليهــا ،ومــن ثــم تقــدم الورقــة عـ ً
االتصاالت الالسلكية واإلنترنت في اليمن على المدى القصير والمتوسط والطويل.

إعادة تصور االقتصاد اليمني | يناير 2021

3

البنية التنظيمية والمؤسسية لقطاع االتصاالت
ـد وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات هــي الجهــة الحكوميــة المنظمــة لقطــاع االتصــاالت وتقنيــة
ُتعـ ّ
المعلومــات فــي اليمــن بمكوناتــه المختلفــة والتــي تشــمل خدمــات الهاتــف الثابــت والهاتــف النقــال
المخولــة بتنفيــذ القوانيــن التــي تضعهــا الدولــة لتنظيــم
واإلنترنــت والبريــد ،وهــي أيضــا الجهــة
ّ
قطــاع االتصــاالت واعتمــاد اللوائــح التنفيذيــة الالزمــة لذلــك ،إلــى جانــب وضــع سياســات وخطــط
ـرددات الراديويــة (أي ،الطيــف الالســلكي) ،ومنــح الترخيصــات
تطويــر القطــاع ،وتنظيــم اســتخدام التـ ّ
والعامة ،وإقرار سياسات تسعير خدمات االتصاالت.
الخاصة
إلنشاء وتشغيل وصيانة الشبكات
ّ
ّ
علــى الرغــم مــن أن قانــون االتصــاالت رقــم ( )٣٨لســنة ١٩٩١م وتعديالتــه بالقانــون رقــم ( )٣٣لســنة
١٩٩٦م هــو التشــريع الوحيــد المنظــم لقطــاع االتصــاالت ،إال أنــه ال يمثــل مرجعيــة قانونيــة شــاملة
لشــركات الهاتــف النقــال وكذلــك اإلنترنــت وخدماتهــا فــي اليمــن ،كــون هــذه الشــركات بــدأت العمــل
بعــد صــدور القانونيــن بعــدة ســنوات ،حيــث أدخلــت خدمــة اإلنترنــت فــي ١٩٩٦م ولــم تتوفــر خدمــة
الهاتــف النقــال حتــى ٢٠٠١م .وبالتالــي تعمــل هــذه الشــركات ً
وفقــا التفاقيــات الترخيــص التــي
أبرمتهــا الحكومــة معهــا ك ً
ـتنادا إلــى المــادة الثانيــة مــن القانــون رقــم ( ،)٣٣وكمــا
ال علــى حــدة ،اسـ ً
بينــت الفقــرة (ك) مــن المــادة الثالثــة (((.وهنــا تقــع اإلشــكالية ،وهــي ليســت حــول مــا إذا كانــت
موحــدة بمضمونهــا ورســوم وكيفيــة الحصــول عليهــا بقــدر مــا
اتفاقيــات الترخيــص الفرديــة هــذه ّ
هــي حــول وجــود قانــون عفــا عليــه الزمــن واللجــوء إلــى إبــرام اتفاقيــات شــتى ممــا يضعــف اإلطــار
القانوني الذي ينظم القطاع ويعيق االستثمار الخاص.
المشـ ّ
ـغل الوحيــد
و ُتعـ ّ
ـد المؤسســة العامــة لالتصــاالت التابعــة لــوزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ُ
مقدمــي خدمــة اإلنترنــت إلــى جانــب الشــركة اليمنيــة لالتصاالت
لخدمــة الهاتــف الثابــت ،وأحــد أهــم ّ
الدولية (تيليمن) التي تقدم ً
أيضا خدمات االتصاالت الدولية وهواتف األقمار الصناعية.
ونظــراً للكلفــة االســتثمارية والتشــغيلية العاليــة لشــركات الهاتــف النقــال فلقــد تبنــت الحكومــة
اليمنيــة مجموعــة واســعة مــن اإلصالحــات الهيكليــة الراميــة إلــى تعزيــز دور القطــاع الخــاص فــي
برنامجــا لإلصالحــات
الحيــاة االقتصاديــة .فعلــى ســبيل المثــال ،تب ّنــت الحكومــة اليمنيــة فــي ١٩٩٧م
ً
االقتصاديــة بالشــراكة مــع البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي يهــدف إلــى تقليــص دور الدولــة
فــي الحيــاة االقتصاديــة وزيــادة دور القطــاع الخــاص .وكمثــال آخــر للحوافــز التــي منحتهــا الحكومــة
للشــركات مــن أجــل تشــجيعها علــى االســتثمار فــي قطــاع االتصــاالت ،أبرمــت الحكومــة مــع بعــض
المشــغلين اتفاقيــة حصريــة لفتــرات تصــل إلــى أربــع ســنوات (((.بفضــل كل ذلــك ،أصبــح للقطــاع
الخــاص دور نشــط فــي مجــال االتصــاالت منــذ ٢٠٠١م ،بعــد منحــه ثــاث رخــص تشــغيل لثــاث
شــركات خاصــة لتشــغيل شــبكات النظــام العالمــي للهواتــف النقالــة الــذي يرمــز إليــه اختصــارا
باألحــرف اإلنجليزيــة الثالثــة جــي إس إم ( ،)GSMوهــي شــركة ســبأ فــون وشــركة إم تــي إن يمــن
وشــركة هيتــس يوني ِتــل (المعروفــة باســمها التجــاري وهــو شــركة واي لالتصــاالت) .باإلضافــة إلــى
“ )3قانــون رقــم ( )٣٣لســنة ١٩٩٦م بشــأن تعديــل بعــض مــواد ال ـقـرار الجمهــوري بالقانــون رقــم ( )٣٨لســنة ١٩٩١م بشــأن االتصــاالت الســلكية والالســلكية ٢٣ ”،أكتوبــر ١٩٩٦مhttp:// ،
www.yemen.gov.ye/portal/mtit/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%
صـول
 D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/tabid/198/Default.aspxأو ( https://yemen-nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=11497تاريــخ الو ـ
إليــه ١٣ :أكتوبــر ٢٠٢٠م).
 )4مجموعــة إم يت إن املحــدودة“ ،مجموعــة مســتثمري إم يت إن ،املالحظــة رقــم  :٣٥اتفاقيــات الرتخيــصhttp://www.mtn-investor.com/mtn_ar08/book2/fin_ gr_ ”،
صـول إليــه ١٧ :نوفمــر ٢٠٢٠م).
( notes35.htmlتاريــخ الو ـ
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ً
شــركة رابعــة باســم يمــن موبايــل،
ذلــك أنشــأت الحكومــة ،ممثلــة بالمؤسســة العامــة لالتصــاالت،
المتعــدد بتقســيم الترميــز التــي يرمــز
وهــي شــركة تقـ ّ
ـدم خدمــات االتصــاالت عبــر تقنيــة الوصــول ُ
(((
إليها اختصارا باألحرف اإلنجليزية األربعة سي دي إم إيه (.)CDMA

جدول ( :)١البنية المؤسسية لقطاع االتصاالت في اليمن
الملكية

النشاط

م الشركة
1

المؤسسة العامة لالتصاالت
(االتصاالت اليمنية)

حكومية

نشر شبكة االتصاالت الثابتة وتقديم الخدمة في كافة أنحاء اليمن
وكذلك تقديم خدمات النداء اآللي واإلنترنت وتراسل المعطيات وغيرها

2

الشركة اليمنية لالتصاالت
الدولية (تيليمن)

حكومية

توفير خدمات االتصاالت الدولية والهاتف النقال التماثلي واإلنترنت

3

شركة سبأ فون

قطاع خاص تقديم خدمة الهاتف النقال عبر النظام العالمي ،جي إس إم ()GSM

4

شركة إم تي إن يمن

5

شركة يمن موبايل

6

شركة هيتس يوني ِتل (واي) قطاع خاص تقديم خدمة الهاتف النقال عبر النظام العالمي ،جي إس إم ()GSM

(((

قطاع خاص تقديم خدمة الهاتف النقال عبر النظام العالمي ،جي إس إم ()GSM
حكومية

المتعدد بتقسيم
تقديم خدمة الهاتف النقال عبر تقنية الوصول ُ
الترميز ،سي دي إم إيه ()CDMA

المصدر :المركز الوطني للمعلومات( https://yemen-nic.info/sectors/information ،تاريخ الوصول إليه ٢٨ :أغسطس ٢٠٢٠م).

 )5جــي إس إم ( )GSMهــو أحــد نظــم االتصــاالت مــن تســعينيات القــرن املــايض ُطـوّر لوصــف شــبكات الهاتــف النقــال مــن الجيــل الثــاين ( )2Gالتــي تســتخدمها األج ـهـزة النقالــة مثــل
الهواتف النقالة واألجهزة اللوحية ،وبحلول منتصف ٢٠١٠م أصبح الجي إس إم نظاما عامليًا التصاالت الهاتف النقال؛ إذ استحوذ عىل أكرث من  ٪٩٠من حصة السوق ،مما جعل
حـول األجيــال
صـول عــى املزيــد مــن التفاصيــل الفنيــة ـ
نظــام الجــي إس إم أكــر نظــم االتصــاالت انتشــارًا ،بمــا فيهــا نظــام يس دي إم إيــه ( )CDMAالــذي نشــأ يف الوقــت نفســه .للح ـ
املختلفــة مــن نظــم الشــبكات النقالــة انظــر :كغــز فينكاتيســان“ ،مقارنــة بــن تقنيــة الهاتــف النقــال جــي إس إم ( )GSMويس دي إم إيــه ( ”،)CDMAمجلــة الشــرق األوســط للبحــث
العلم ي  ،١٢/١٣ص  ،١٥٩٤ – ١٥٩٠يناير https://www.researchgate.net/publication/273452419_Comparison_of_CDMA_and_GSM_mobile_technol� ،٢٠١٣
صـول إليــه ١٦ :أكتوبــر ٢٠٢٠م).
( ogyتاريــخ الو ـ
ّ
 )6أزمعت شركة إم يت إن أمرها عىل الخروج من املنطقة العربية والرتكيز عىل القارة األفريقية .انظر :لوين برينسلو“ ،أكرب شركة هواتف نقالة يف أفريقيا إم يت إن تخطط للخروج
مــن الشــرق األوســط” بلومــرغ ٦ ،أغســطس ٢٠٢٠مhttps://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-06/africa-s-largest-wireless-carrier-mtn-to- ،
صـول إليــه ٢٨ :أغســطس ٢٠٢٠م).
( sell-middle-east-unitsتاريــخ الو ـ
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البنية التحتية ومستويات األداء لقطاع االتصاالت
كمــا أســلف ،يتوفــر فــي اليمــن نظامــان لالتصــاالت الالســلكية تســتخدمهما الشــبكات المحليــة
ـدم شــركة يمــن موبايــل ،وهــي شــركة مملوكــة فــي غالبهــا للدولــة،
لخدمــة الهاتــف النقــال؛ إذ تقـ ّ
خدماتهــا وفــق نظــام ســي دي إم إيــه ( ،)CDMAفيمــا تعمــل الشــركات األخــرى بنظــام جــي إس إم
( )GSMوالتــي انطلقــت أول مــرة فــي فبرايــر ٢٠٠١م .وتغطــي خدمــات هــذه الشــركات جميــع مناطــق
الجمهورية ،مع اختالف مستويات التغطية بين مكان وآخر.
جدول ( :)٢سوق الهاتف النقال في اليمن في ٢٠١٩م
الشركة

عدد
الحصة
التقنية المستخدمة
المشتركين
السوقية
(مليون)
نظام الوصول ا ُ
ملتعدد
: CDMAبتقسيم الترميز

الملكية
املؤسسة العامة لالتصاالت%٥٩,٣٧ :

يمن موبايل

٧,٥

%٤٠

سبأ فون

٥,٢

%٢٨

النظام العالمي لالتصاالت
المتنقلة ،جي إس إم ( :)GSMشركة بتلكو البحرينية%٢٦,٩ :
الجيل الثاني والجيل الثاني
آخرون بما فيهم شركة إيران لالستثمار
المطور ()2G، 2.5G
األجنبي

إم تي إن

٥

%٢٧

النظام العاملي لالتصاالت
املتنقلة ،جي إس إم ( :)GSMمجموعة إم تي إن ( )MTNيف جنوب
أفريقيا%٨٣ :
الجيل الثاني والجيل الثاني
املطور ()2G، 2.5G

واي

٠,٩

%٥

حتى وقت قريب كانت مملوكة لشركات
استثمارية كويتية وسعودية ومستثمرين
من القطاع الخاص في اليمن واإلمارات
العربية المتحدة وسوريا ،وقد اشترى
النظام العالمي لالتصاالت
المتنقلة ،جي إس إم ( :)GSMالشركة في وقت سابق من ٢٠٢٠م
مجموعة العيسي ورجال أعمال يمنيون
الجيل الثاني (.)2G
آخرون مقربون من هادي بعد إعالن
المحكمة التجارية إفالس الشركة بصنعاء
(((
في مارس ٢٠٢٠م

))- CDMA2000 1x - (2.5G

جهات حكومية أخرى%١٧,٣ :

) CDMA2000 - 1xEV-DO (3Gملكية خاصة وفردية%٢٣,٥ :
مجموعة األحمر%٦٠ :

المصدر :المؤسسة العامة لالتصاالت ،تقرير ٢٠١٩م  -البنك الدولي ،مذكرة سياسات ،فبراير ٢٠١٧م.

ضـرات إلعــادة العمــل مــن عــدن ،أعــادت
شـركة بالتح ـ
شـركة واي ،وقيــام إدارة ال ـ
عـاء لحكــم قضــايئ يف مــارس ٢٠٢٠م يقــي بإفــاس ـ
 )7عــى الرغــم مــن إصــدار املحكمــة التجاريــة بصن ـ
عـاء نهايــة شــهر يوليــو ٢٠٢٠م نافيــة مــا تــم تداولــه سـ ً
شـركة ،وللمزيــد
ـابقا مــن حكــم قضــايئ بإشــهار إفــاس ال ـ
شـركة يف صن ـ
عـاء عــر طاقــم إداري جديــد تشــغيل ال ـ
شـركة يف صن ـ
ال ـ
جـوع إىلhttp://www.masa-press.net/2020/07/29/%D9%85%D8%A7-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9- :
يمكــن الر ـ
%D9%88%D8%A7%D9%8A-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D
صـول إليــه ١٤ :أكتوبــر ٢٠٢٠م).
( /9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%85تاريــخ الو ـ
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وخــال الفتــرة مــا بيــن ٢٠١٥م و٢٠١٩م كان لخدمــة الهاتــف النقــال وأعــداد المشــتركين فــي هــذه
الخدمــة أداء متبايــن ،وإن كان االتجــاه العــام يشــير إلــى تحقيقهــا لنمــو إيجابــي؛ إذ تشــير البيانــات
إلــى ارتفــاع عــدد خطــوط الهاتــف النقــال مــن  ١٥,٧مليــون خــط فــي ٢٠١٤م إلــى  ١٨,٦مليــون خــط
نهايــة ٢٠١٩م (((.مــن ناحيــة أخــرى ،بلــغ معــدل انتشــار الهاتــف النقــال غيــر المكــرر فــي اليمــن حوالــي
أربعــون ونيــف فــي المائــة نهايــة ٢٠١٨م ،مقارنــة بمتوســط معــدالت االنتشــار للهاتــف النقــال فــي
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا البالــغ  %٦٤وبمتوســط معــدالت االنتشــار العالمــي البالــغ
 (((.%٦٦ويعــد هــذا المســتوى النتشــار الهاتــف النقــال فــي اليمــن انخفاضــا عمــا كان عليــه نهايــة
(((1
٢٠١٤م إذ بلغ معدل االنتشار آنذاك .%٤٦
الجديــر بالذكــر أن شــركة تيليمــن توفــر خدمــة الثر ّيــا لالتصــاالت عبــر األقمــار الصناعيــة ،وهــي ّ
تمكــن
عمالءهــا مــن اســتخدام أجهــزة الثر ّيــا إلجــراء مكالمــات صوتيــة وإرســال الفاكــس أو االتصــال باإلنترنــت
وتقــدم الثريــا
حتــى عندمــا ال تعمــل شــبكات الهاتــف األرضــي لإلنترنــت وخدمــة الهاتــف النقــال،
ّ
خدمــات االتصــال األساســية للشــركات النفطيــة والعمليــات البحريــة وأنشــطة التنميــة فــي المناطــق
النائية على وجه الخصوص.
وفــي جانــب اإلنترنــت فقــد ُدشــنت الخدمــة فــي اليمــن فــي ١٩٩٦م مــن قبــل مــزود وحيــد ،وهــو
الشــركة اليمنيــة لالتصــاالت الدوليــة (تيليمــن) ((1(،التــي تمتلــك البوابــة الرقميــة لالتصــاالت الدوليــة
واإلنترنــت فــي اليمــن (أي ،الوصــول إلــى الشــبكة الدوليــة عبــر الكابــات األرضيــة والبحريــة)،
وبواســطتها ترتبــط اليمــن بأربعــة مســارات بريــة وثالثــة مســارات بحريــة ضمــن مشــروع التراســل
الرقمــي لربــط اليمــن بمحيطهــا اإلقليمــي والدولــي ،إال أنــه وبســبب ظــروف الصــراع والحــرب التــي
تمــر بهــا اليمــن فــي الوقــت الراهــن فإنهــا تعتمــد علــى ثالثــة مســارات فقــط تعمــل حال ًيــا ،وهــي:
( )١منفــذ الوديعــة فــي محافظــة حضرمــوت ،وهــو منفــذ بــري مــع المملكــة العربيــة الســعودية؛ ()٢
عــد أهــم منفــذ
منفــذ الغيضــة ،وهــو منفــذ بحــري مرتبــط بالكابــل البحــري الدولــي (فالكــون) ،و ُي ّ
لإلنترنــت فــي اليمــن ،ويغــذي اليمــن بالجــزء األكبــر مــن الســعات الدوليــة لإلنترنــت؛ ( )٣منفــذ عــدن،
وهــو منفــذ بحــري يرتبــط بكابليــن مــن األليــاف الضوئيــة ،أحدهمــا الكابــل البحــري عدن–جيبوتــي
شـرات
شـرات (“أهــم املؤ ـ
صـاء الســنوي ٢٠١٦م – الفصــل رقــم  :١٣االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات ”،جــدول ملخــص املؤ ـ
صـاء“ ،كتــاب اإلح ـ
( )8أ) لبيانــات ٢٠١٤م ،انظــر :الجهــاز املركــزي لإلح ـ
ش�راتhttp://www.cso-yemen.com/publiction/yearbook2016/Communi� ” ،
اإلحصائيـ�ة لالتصـ�االت وتقنيـ�ة املعلومـ�ات”) يف صفحـ�ة ملـ�ف اإلكسـ�ل املوسـ�ومة “املؤ ـ
شـرة اإلحصائيــة الســنوية للمؤسســة العامــة لالتصــاالت الســلكية
صـول إليــه ٢٨ :أغســطس ٢٠٢٠م)( .املصــدر الرئيــي :الن ـ
( cation_Information_Technology.xlsتاريــخ الو ـ
والالسلكية لعام ٢٠١٦م)( .ب) لبيانات ٢٠١٩م ،انظر :وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات (صنعاء) ،رسم بياين عىل الصفحة الرئيسية بعنوان “مؤشرات البنية األساسية لالتصاالت
وتقنيــة املعلومــات ٢٠١٩مhttp://www.yemen.gov.ye/portal/portals/4/upload/%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9 ”،
صـول إليــه ٢٨ :أغســطس ٢٠٢٠م).
( %81%D9%8A%D9%83/1.jpgتاريــخ الو ـ

 )9الرابطة العاملية لالتصاالت املتنقلة (“ ،)GSMAاقتصاد قطاع االتصاالت املتنقلة :منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ٢٠١٩م٢٠١٩ ”،م ،ص “ :٢ويف هذا السياق ،كان املتوسط
العاملـ�ي يف نهايـ�ة نفـ�س ال ـفتر ة  ”،٪٦٦و ٤و( ٩الشــكل البيــاين رقــم https://www.gsma.com/mobileeconomy/wp-content/uploads/2020/03/GSMA_Mo� ،)٢
شـركني بــدون ت ـكـرار ،إذ قــد يكــون يف
صـول إليــه ٢٨ :أغســطس ٢٠٢٠م) .قيســت معــدالت االنتشــار مــن خــال احتســاب عــدد امل ـ
( bileEconomy2020_MENA_Eng.pdfتاريــخ الو ـ
شـرائح التــي بحــوزة كل شــخص .عــى
شـرائح ففــي هــذه الحالــة يتــم احتســاب عــدد األشــخاص فقــط بغــض النظــر عــن عــدد أرقــام الهاتــف النقال/ال ـ
شـرك الواحــد عــدة أرقام /ـ
حــوزة امل ـ
أي حــال ،فــإن تفاصيــل منهجيــة الرابطــة يف احتســاب هــذه املعــدالت غــر معروفــة.

طـاع االتصــاالت املتنقلــة :الــدول العربيــة ٢٠١٥م٢٠١٥ ”،م ،ص ( ٨الشــكل البيــاين)https://data.gsmaintelli� ،
 )10الرابطــة العامليــة لالتصــاالت املتنقلــة (“ ،)GSMAاقتصــاد ق ـ
 gence.com/research/research/research-2015/the-mobile-economy-arab-states-20155أو �https://data.gsmaintelligence.com/api-web/v2/re
صـول إليــه ٢٨ :أغســطس ٢٠٢٠م).
( search-file-download?id=18809327&file=the-mobile-economy-arab-states-2015-1482139932360.pdfتاريــخ الو ـ
شـركة مســاهمة محــدودة بــن الحكومــة اليمنيــة ممثلــة باملؤسســة العامــة لالتصــاالت الســلكية والالســلكية
شـركة اليمنيــة لالتصــاالت الدوليــة (تيليمــن) يف ١٩٩٠م ك ـ
 )11أُنشــئت ال ـ
شـركة الــرق
شـراء أســهم ـ
شـركة الــرق والالســليك الربيطانيــة ،ومــع انت ـهـاء ـفـرة العقــد بــن الطرفــن نهايــة ٢٠٠٣م قامــت املؤسســة العامــة لالتصــاالت الســلكية والالســلكية ب ـ
و ـ
شـركة تيليمــن ملــدة خمــس ســنوات تبــدأ مــن ينايــر٢٠٠٤م إىل  ٣١ديســمرب ٢٠٠٨م ،ثــم مُ ــدّ د
شـركة فرانــس تيليكــوم تقــوم بموجبــه بــإدارة ـ
والالســليك ،كمــا قامــت بتوقيــع عقــد إدارة مــع ـ
هــذا العقــد حتــى نهايــة يونيــو٢٠١١م.
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ــدث فــي ٢٠١٤م .فيمــا ظلــت بقيــة المنافــذ متوقفــة ،إمــا
الــذي كان يعمــل منــذ ١٩٩٤م ،وقــد ُح ّ
بســبب الحــرب وتدميــر البنــى التحيــة الخاصــة بهــذه الكابــات ،كمــا هــو الحــال فــي منفـ َ
ـذي حــرض
وعلــب بمحــاذاة حــدود اليمــن الشــمالية الغربيــة مــع الســعودية ،وإمــا بســبب اإلعصــار المــداري
(لبــان) ،كمــا هــو الحــال فــي منفــذ شــحن .ومــن أســباب تعطيــل هــذه المنافــذ انقســام السياســات
والمؤسســات بيــن طرفــي الصــراع كمــا هــو الحــال مــع الكابــل البحــري الدولــي ( )AAE1بعــدن ،والــذي
اســتثمرت فيــه اليمــن ســعات دوليــة كبيــرة تصــل كلفتهــا إلــى  ٤٠مليــون دوالر والــذي أصبــح جاهـ ًزا
لالســتخدام فــي ٢٠١٧م ،وكذلــك الحــال بالنســبة للكابــل البحــري (فالكــون) ( )Flag Falconبالحديــدة
الــذي تمتلــك شــركة تيليمــن فيــه ســعات دوليــة كبيــرة تصــل كلفتهــا إلــى  ٣٠مليــون دوالر والــذي
دخــل حيــز الخدمــة أيضــا فــي ٢٠١٧م ،لكــن الشــركة لــم تتمكــن مــن االســتفادة مــن تلــك الســعات
لتعــذر اســتكمال ربــط الكابــل البحــري وإنشــاء محطــة اإلنــزال الخاصــة بــه فــي الحديــدة فــي ظــل
(((1
الحرب الجارية.
باإلضافــة إلــى ذلــك تقــوم شــركة تيليمــن بتقديــم عــدد مــن الخدمــات األخــرى وكافــة التســهيالت
لربــط جميــع مــزودي خدمــة اإلنترنــت فــي اليمــن بشــبكة المعلومــات العالميــة مــن خــال البوابــة
اليمنيــة لإلنترنــت ،مثــل اســتضافة المواقــع ،ونقــل البيانــات ،وخدمــات حجــز أســماء النطاقــات (أي،
الحصــول علــى عناويــن للمواقــع اإللكترونيــة الجديــدة علــى شــبكة اإلنترنــت) ،وكذلــك مــا يعــرف
ً
ملحوظــا
ـوا
بخدمــات عناويــن اآلي بــي ( .)IPوقــد شــهد عــدد المســتخدمين لإلنترنــت فــي اليمــن نمـ ً
خــال الســنوات الماضيــة ليصــل إلــى  ٧,٢مليــون مســتخدم نهايــة ٢٠١٩م مقارنــة بحوالــي  ٣,٢مليــون
مســتخدم فــي ٢٠١٤م .أمــا عــدد مشــتركي خدمــة اإلنترنــت ذات النطــاق العريض/الحزمــة العريضــة
( ،)ADSLفقــد بلــغ  ٣٥٥ألــف مشــترك فــي ٢٠١٩م وفــق تقديــرات وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات
مرتفعــا مــن  ٣٤٠ألــف مشــترك فــي ٢٠١٤م وفــق تقديــر غيــر رســمي لعــدم توفــر بيانــات
(صنعــاء)
ً
رســمية لذلــك العــام ((1(.الجديــر بالذكــر أنــه عنــد مقارنــة أرقــام الــوزارة لعــدد مشــتركي خدمــة
اإلنترنــت ذات النطــاق العريــض ( )ADSLلســنة ٢٠١٩م مــع التقديــرات الرســمية األخــرى المتوفــرة
للســنوات الســابقة ،نجــد أن عددهــم قــد انخفــض علــى نحو كبيــر مــن  ٤٢٧،٦٩٩فــي ٢٠١٧م و٣٨٥،٢٥١
(((1
في ٢٠١٦م.

شـركات االتصــاالت وصحــة اســتهدافها مــن عدمــه ”،عــدن تايــم ١٧ ،فربايــر ٢٠٢٠مhttp://aden-tm.net/NDe� ،
حـول مســتقبل نشــاط ـ
“ )12خبــر اقتصــادي يحــاور وزيــر االتصــاالت ـ
صـول إليــه ٢٨ :أغســطس ٢٠٢٠م).
( tails.aspx?contid=117958تاريــخ الو ـ

 )13انظر الجدول رقم  ٣ملراجع جميع إحصائيات ٢٠١٤م و٢٠١٩م الواردة يف هذه الفقرة وإحصائيات أخرى.

شـرات اإلحصائيــة لالتصــاالت
شـرات (“أهــم املؤ ـ
صـاء الســنوي ٢٠١٧م – الفصــل رقــم  :١٣االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات ”،جــدول ملخــص املؤ ـ
صـاء“ ،كتــاب اإلح ـ
 )14الجهــاز املركــزي لإلح ـ
ش�راتhttp://www.cso-yemen.com/publiction/yearbook2017/Communication_Informa� ” ،
وتقنيـ�ة املعلومـ�ات”) يف صفحـ�ة ملـ�ف اإلكسـ�ل املوسـ�ومة “املؤ ـ
شـرة اإلحصائيــة الســنوية للمؤسســة العامــة لالتصــاالت الســلكية والالســلكية لعــام ٢٠١٦م).
صـول إليــه ٢٨ :أغســطس ٢٠٢٠م)( .املصــدر الرئيــي :الن ـ
( tion_Technology.xlsتاريــخ الو ـ
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جدول ( :)٣أضواء على هيكل سوق االتصاالت اليمنية حسب الشرائح المختلفة

عدد السكان

(((1

املعدل غير املكرر النتشار الهاتف النقال

(((1

عدد خطوط الهاتف النقال (أي ،عدد األرقام أو الشرائح
(((1
العاملة)
عدد مستخدمي اإلنترنت

(((1

عدد خطوط الهاتف الثابت/األرضي العاملة

(((1

عدد مشتركي خدمة اإلنترنت ذات النطاق العريض
(((2
()ADSL

٢٠١٤م

٢٠١٩م

التغير منذ ٢٠١٤م

٢٥،٩٥٦،٠٠٠

٢٩،٦٦٥،٠٠٠

)+( %١٤

%٤٦

~ %٤٣ – ٤٢

 ٣ – ٤نقطة مئوية ()−

١٥،٧٠٨،٠٣٥

١٨،٥٩٧،٣٣٣

)+( %١٨

٣،٢٣٦،٦٧٩

٧،١٩٠،٠٠٠

)+( %١٢٢

١،١٢٣،٣١٨

١،١٨٩،٣٩٧

)+( %٦

٣٤٠،٠٠٠

٣٥٥،٠٥٨

)+( %٤

المصادر :الجهاز المركزي لإلحصاء ووزارة االتصاالت وتقنية المعلومات (صنعاء) والرابطة العالمية لالتصاالت المتنقلة ( )GSMAواالتحاد
الدولي لالتصاالت

المحــددات األساســية
علــى صعيــد أســعار خدمــات االتصــاالت ،تأتــي أســعار هــذه الخدمــات كأحــد
ّ
النتشــارها مــن عدمهــا فــي المجتمــع ،مــع مراعــاة مســتوى دخــل الفــرد والمســتوى التعليمــي للفــرد
فــي المجتمــع .وفــي هــذا الصــدد تشــير دراســات حديثــة إلــى أن مســتوى أســعار خدمــة الهاتــف
ـد أقــل مــن متوســط األســعار فــي الــدول العربيــة؛ إذ جــاءت اليمــن فــي المرتبة
النقــال فــي اليمــن ُيعـ ّ
الســابعة مــن بيــن  ٢٢دولــة عربيــة مــن جهــة مســتوى الــدول األقــل أســعاًرا فــي ٢٠١٧م ُمتقدمــة
بحوالــي ثــاث نقــاط عــن مســتواها فــي عامــي ٢٠١٥م و٢٠١٦م؛ إذ بلــغ ســعر الباقــة المكونــة مــن
 ٣٠٠مكالمــة حوالــي  ٥٦,٩دوالر (شــامال تعــادل القــوة الشــرائية مــع ضريبــة القيمــة المضافــة) مقارنــة
(((2
بحوالي  ٦٩,٤دوالر كمتوسط في العالم العربي.
عــد مــن أغلــى الــدول علــى مســتوى العالــم،
أمــا بالنســبة ألســعار خدمــة اإلنترنــت ،فــإن اليمــن ُت ّ
وأغلــى دولــة عربيــة ً
وفقــا لموقــع “كابــل” الــذي رصــد فروقــات أســعار خدمــة اإلنترنــت بيــن دول
العالــم فــي ٢٠٢٠م ،حيــث جــاءت اليمــن فــي المركــز األخيــر بيــن الــدول العربيــة بحوالــي  ١٥,٩٨دوالًرا
 )15الجهاز املركزي لإلحصاء“ ،اإلسـقاطات السكانية للفرتة ٢٠٢٥–٢٠٠٥م ”،يونيو ٢٠١٠م.

طـاع االتصــاالت املتنقلــة :الــدول العربيــة ٢٠١٥م ”،املرجــع الســابق ذ ـكـره( .ب) لبيانــات ٢٠١٩م،
( )16أ) لبيانــات ٢٠١٤م ،انظــر :الرابطــة العامليــة لالتصــاالت املتنقلــة (“ ،)GSMAاقتصــاد ق ـ
طـاع االتصــاالت املتنقلــة :منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ٢٠١٩م ”،املرجــع الســابق ذ ـكـره.
انظــر :الرابطــة العامليــة لالتصــاالت املتنقلــة (“ ،)GSMAاقتصــاد ق ـ

صـاء الســنوي ٢٠١٦م – الفصــل رقــم  :١٣االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات ”،املرجــع الســابق ذ ـكـره( .ب) لبيانــات ٢٠١٩م،
صـاء“ ،كتــاب اإلح ـ
( )17أ) لبيانــات ٢٠١٤م ،انظــر :الجهــاز املركــزي لإلح ـ
شـرات البنيــة األساســية لالتصــاالت وتقنيــة املعلومــات ٢٠١٩م ”،املرجــع الســابق
عـاء) ،رســم بيــاين عــى الصفحــة الرئيســية بعنــوان “مؤ ـ
انظــر :وزارة االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات (صن ـ
ذ ـكـره.
 )18املرجع السابق.

 )19املرجع السابق.

( )20أ) لبيانــات ٢٠١٤م ،انظــر :االتحــاد الــدويل لالتصــاالت ،قاعــدة بيانــات ( ICT-Eyeقاعــدة بيانــات عــى اإلنرتنــت)https://www.itu.int/net4/ITU-D/icteye/#/query ،
شـريك النطــاق العريــض حيــث كانــت اإلحصائيــات الرســمية التــي تقدمهــا تيليمــن واملؤسســة
صـول إليــه ٢٨ :أغســطس ٢٠٢٠م) .ال تتوفــر تقد ـيـرات رســمية لهــذا العــام مل ـ
(تاريــخ الو ـ
شـريك اإلنرتنــت عــن طريــق خــط الهاتــف األريض مــع أولئــك املتصلــن بواســطة جهــاز املــودم (املــودم باإلنجليزيــة)
العامــة لالتصــاالت الســلكية والالســلكية حتــى ٢٠١٤م تجمــع بــن م ـ
شـريك اإلنرتنت
الخاص بخدمة النطاق العريض .أما بعد ٢٠١٤م وبســبب توقف الكثري من خطوط الهاتف األريض من جراء الحرب ،فلقد اســتبعدت تلك اإلحصائيات الرســمية م ـ
صـاء الســنوي ٢٠١٦م – الفصــل رقــم  :١٣االتصــاالت وتقنيــة
صـاء“ ،كتــاب اإلح ـ
عــن طريــق خــط الهاتــف األريض املعروفــة أيضــا بخدمــة اإلنرتنــت العــادي (انظــر :الجهــاز املركــزي لإلح ـ
املعلومات ”،املرجع السابق ذكره)( .ب) لبيانات ٢٠١٩م ،انظر :وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات (صنعاء) ،رسم بياين عىل الصفحة الرئيسية بعنوان “مؤشرات البنية األساسية
لالتصــاالت وتقنيــة املعلومــات ٢٠١٩م ”،املرجــع الســابق ذ ـكـره.

 )21ناصر الفاضل“ ،الدراسة املقارنة ألسعار االتصاالت يف الدول العربية ”،االجتماع السنوي السادس عشر لهيئات تنظيم االتصاالت وتقنية املعلومات ،املنامة ،أكتوبر ٢٠١٨م.
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للجيجابايــت الواحــد ،فيمــا كانــت الصومــال هــي األرخــص فــي قائمــة الــدول العربيــة بمتوســط نصــف
(((2
دوالر للجيجابايت الواحد.
شكل ( :)١ترتيب الدول العربية حسب أسعار خدمة إنترنت الهاتف النقال في ٢٠٢٠م (دوالر
أمريكي للجيجابايت الواحد)
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المصدر :موقع ٢٠٢٠ ،Cable.co.ukم.

حـاء العالــم :تكلفــة الجيجابايــت الواحــد مــن إنرتنــت الهاتــف النقــال يف  ٢٢٨دولــةhttps://www.cable. ”،
 )22موقــع “ ،Cable.co.ukأســعار بيانــات الهاتــف النقــال يف جميــع أن ـ
صـول إليــه ٢٨ :أغســطس ٢٠٢٠م) .قــام موقــع  Cable.co.ukيف فربايــر ٢٠٢٠م بجمــع وتحليــل بيانــات مــن
( co.uk/mobiles/worldwide-data-pricing/#regionsتاريــخ الو ـ
 ٥،٥٥٤باقــة إلنرتنــت الهاتــف النقــال يف  ٢٢٨دولــة ثــم احتســاب ومقارنــة تكلفــة الجيجابايــت الواحــد وإعــداد مصفوفــة لرتتيــب الــدول وفــق ذلــك.
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آثار الصراع
ً
طبقــا إلحــدى التقديــرات الصــادرة عــن وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي صنعــاء الواقعــة
تحــت ســيطرة ســلطات أنصــار اهلل ،بلــغ إجمالــي كلفــة األضــرار والخســائر الماديــة التــي تكبدهــا
قطــاع االتصــاالت والبريــد خــال فتــرة الحــرب فــي اليمــن حتــى شــهر مــارس ٢٠٢٠م حوالــي  ٤,١مليــار
دوالر تمثلــت فــي تدميــر البنــى التحتيــة للقطــاع مــن منشــآت وأبــراج ومحطــات اتصــال وســنتراالت
الهواتــف وحظــر اســتخدام المــوارد مثــل كابــات اإلنترنــت البحريــة المملوكــة لالتصــاالت اليمنيــة كمــا
ـدرت
أســلف واحتجــاز لمحطــات اتصــال وتجهيــزات ومعــدات اتصــاالت وتراســل ((2(.مــن جهــة أخــرى ،قـ ّ
بعــض المصــادر األخــرى فــي شــهر مــارس ٢٠١٩م أن نحــو  ٢٠٠محطــة مــن إجمالــي محطــات إرســال
(((2
شركة يمن موبايل وحدها البالغة  ٨٥٠محطة قد توقفت عن العمل بسبب الصراع.
وفــي هــذا الصــدد يشــير التقييــم المســتمر لالحتياجــات فــي اليمــن – المرحلــة الثالثــة (٢٠٢٠ )DNAم،
والصــادر عــن البنــك الدولــي ،إلــى أن  %٢٥مــن األصــول المســتخدمة فــي قطــاع االتصــاالت فــي اليمــن
قــد تضــ ّررت جزئ ًيــا أو ُد ّمــرت منــذ بدايــة األزمــة والحــرب ،ومــن المحتمــل أن يكــون هــذا التقديــر
الخــاص باألضــرار أقــل مــن الواقــع ،ألن أصـ ً
ـول مثــل األبــراج والهناجــر قــد ال تكــون مرئيــة مــن خــال
صــور القمــر الصناعــي الــذي تولّــى عمليــات المســح؛ إذ أظهــرت نتائــج التقييــم الفعليــة فــي مدينــة
تعــز ،علــى ســبيل المثــال ،أن مســتوى األضــرار علــى الواقــع أكثــر بكثيــر ممــا ُق ّيــم باســتخدام القمــر
الصناعــي ،إلــى جانــب أنــه لضمــان اســتمرار خدمــة االتصــاالت ،يقــوم مشــغلو شــبكات الهاتــف النقــال
بإصــاح األبــراج والشــبكات وإعــادة بنــاء المتضــ ّرر منهــا كلمــا تمكنــوا مــن الوصــول إليهــا .الجديــر
بالذكــر أن محافظــات الحديــدة وصعــدة كانــت األكثــر تضــ ّرًرا فــي قطــاع االتصــاالت مقارنــة ببقيــة
(((2
المحافظات ،وبنسبة تدمير وصلت إلى  %٧٥من أصول شبكة الهاتف النقال.

عـاء) ،شــكل بيــاين إنفوجرافيــك مــن موقــع الــوزارةhttp://www.yemen.gov.ye/portal/Portals/4/upload/%D8%A7%D9% ،
 )23وزارة االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات (صن ـ
86%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85%20%D8%A7%D9%84
صـول إليــه ٢٨ :أغســطس ٢٠٢٠م).
( %D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86.jpgتاريــخ الو ـ
صـول إليــه٢٨ :
“ )24بــن اب ـتـزاز الحوثيــن وعجــز الحكومــة ..االتصــاالت اليمنيــة تصــارع للب ـقـاء ”،الخليــج أوناليــن ٢٢ ،مــارس ٢٠١٩م( http://khaleej.online/64z4Ba ،تاريــخ الو ـ
أغســطس ٢٠٢٠م).
 )25البنك الدويل ،التقييم املستمر لالحتياجات يف اليمن – املرحلة الثالثة (٢٠٢٠ )DNAم.

إعادة تصور االقتصاد اليمني | يناير 2021

11

شكل ( :)٢األضرار المادية التي لحقت باألصول في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات حسب
(((2
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المصدر :البنك الدولي ،التقييم المستمر لالحتياجات في اليمن – المرحلة الثالثة (٢٠٢٠ ،)DNAم.

وإلــى جانــب الخســائر المذكــورة أعــاه تك ّبــدت شــركات القطــاع الخــاص المــزودة لخدمــة الهاتــف
النقــال خســائر ماليــة مــن جــراء شــح المشــتقات النفطيــة ،والتــي تحتاجهــا هــذه الشــركات لتشــغيل
المولــدات الكهربائيــة المشــغلة للمراكــز الرئيســية للشــركات بمــا تتضمنــه مــن تجهيــزات وســيرفرات
ومعــدات ،إلــى جانــب حاجتهــا للوقــود لتشــغيل محطــات اإلرســال فــي المناطــق المختلفــة نتيجــة
النقطــاع الكهربــاء العموميــة باســتمرار .وقــد تســ ّببت األعاصيــر المداريــة التــي ضربــت بعــض
المحافظــات الجنوبيــة بأضــرار لشــركات االتصــاالت تمثلــت فــي تدميــر أبــراج وشــبكات االتصــاالت فــي
تلــك المناطــق ،األمــر الــذي أســهم فــي تراجــع نســبة التغطيــة بحوالــي  ((2(%٤٠بحســب مختصيــن
وذلــك نتيجــة خــروج عــدد كبيــر مــن محطــات الهاتــف الســيار عــن الخدمــة وتأثــر خدمــات االتصــاالت
(((2
واإلنترنت في كثير من المناطق.
وإضافــة إلــى مــا ســبق ،عانــت الشــركات العاملــة فــي قطــاع االتصــاالت مــن خســائر ماليــة كبيــرة مــن
جــراء االنقســام المؤسســي وازدواج السياســات والمطالبــات الماليــة مــن قبــل ســلطات صنعــاء وعــدن،
ومصــادرة األصــول واالبتــزاز مــن قبــل بعــض الوحــدات األمنيــة وبعــض المليشــيات ،ليصــل األمــر بإحدى
الشــركات ،وهــي شــركة واي ،إلــى إعــان إفالســها فــي مــارس ٢٠٢٠م وتــرك تجهيزاتهــا ومقراتهــا
في صنعاء والترتيب لبدء العمل من جديد في عدن باستخدام تقنية الجيل الرابع (.)4G
 )26املأوى هو عبارة عن غرفة صغرية عند أسفل الربج الهوايئ يوجد بداخلها ما يعرف بمحطة اإلرسال واالستقبال القاعدية ( )Base Transceiver Stationأو محطة اتصال،
وهو عبارة عن جهاز يســهل االتصال بني جهاز املســتخدم وشــبكة اتصال الســليك.

“ )27بني االبتزاز الحويث والفشل الحكومي ”،املرجع السابق ذكره.

 )28للمزيد حول األضرار يمكن الرجوع إىل :البنك الدويل ،التقييم املستمر لالحتياجات يف اليمن – املرحلة الثالثة (٢٠٢٠ ،)DNAم ،ص .١٠٠ – ٩١

12

إعادة تصور االقتصاد اليمني | يناير 2021

وخــال الفتــرة مــا بيــن ينايــر ومــارس ٢٠٢٠م عانــت اليمــن مــن انقطــاع كبيــر فــي خدمــة اإلنترنــت
نتيجــة لتعــرض الكابــل البحــري الرئيســي لليمــن المــاّر بقنــاة الســويس لالنقطــاع ،ممــا تســبب فــي
إحــداث شــلل فــي المعامــات التجاريــة والحــواالت الماليــة الداخليــة والخارجيــة واألعمــال الحيويــة
والوظائف الرسمية في جميع أنحاء اليمن.
مــن ناحيــة أخــرى ،أســهمت ظــروف الصــراع والحــرب فــي فقــدان القطــاع لفــرص تطويــر وتحديــث
تقنيــات االتصــاالت وتبــادل المعلومــات واالنتقــال إلــى تقنيــات الجيــل الرابــع؛ إذ شــارفت عــدد مــن
تراخيــص الشــركات العاملــة فــي القطــاع علــى االنتهــاء قبيــل الحــرب فــي ٢٠١٥م ،وبالتالــي كانــت
عمليــة إعــادة التفــاوض علــى منــح الترخيصــات للشــركات ســتعمل علــى تقديــم خدمــات الجيــل
التالــي مــن إنترنــت الهاتــف النقــال ((2(.تجــدر اإلشــارة بــأن شــركة يمــن موبايــل المملوكــة للدولــة هــي
الشــركة الوحيــدة التــي حصلــت علــى ترخيــص لتقديــم خدمــة إنترنــت الجيــل الثالــث ( ((3(.)3Gأمــا
بقيــة الشــركات المشــغلة للهاتــف النقــال ،فلــم تحصــل ســوى علــى ترخيــص لتقديــم خدمــات الجيــل
الثانــي ( )2Gأو الجيــل الثانــي المطــور ( ،)2.5Gوهــي الخدمــات التــي ال تتيــح ســوى قــدرة اتصــال
محــدودة عبــر اإلنترنــت ((3(.هــذه القيــود التــي تمنــع تلــك الشــركات مــن تطويــر تقنياتهــا وخدماتهــا
(((3
تــؤدي إلــى خســائر غيــر مباشــرة للشــركات ولقطــاع االتصــاالت وللمســتهلكين علــى حــد ســواء.
ّ
فيمــا كان المصــدر الثانــي للخســائر غيــر المباشــرة هــو البيئــة االســتثمارية الهشــة والمعقــدة وذات
أدت إلــى إحجــام المســتثمرين فــي قطــاع االتصــاالت عــن الدخــول إلــى
المخاطــر العاليــة ،وهــي بيئــة ّ
تقدمهــا الشــركات
الســوق اليمنيــة علــى الرغــم مــن اتســاع حجــم الســوق ووجــود خدمــات كثيــرة ال ّ
الحالية العاملة في هذا القطاع.
المؤسســي فــي مختلــف القطاعــات االقتصادية
الجديــر بالذكــر أن اســتمرار الصــراع قــد عمق االنقســام
ّ
والحيويــة ،ومنهــا قطــاع االتصــاالت؛ إذ عملــت الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــاً علــى افتتــاح بوابــة
مــزودا حكوميــاً لخدمــة اإلنترنــت بتقنيــة
جديــدة لتقديــم خدمــة اإلنترنــت (عــدن نــت) بوصفهــا
ً
الجيــل الرابــع ((3(.مــع العلــم أن ك ً
ال مــن شــركة ســبأ فــون وواي لخدمــة الهاتــف النقــال قــد بــدأت
(((3
بالتحضير لالنتقال إلى خدمات الجيل الرابع من خالل الربط عبر بوابة عدن نت.
طـاع الخــاص (إم يت إن وســبأ فــون) يف ٢٠١٥م ،وجــرى التفــاوض منــذ ذلــك الحــن عــى تمديدهــا ل ـفـرات
شـركتي تشــغيل تابعتــن للق ـ
 )29انتهــت صالحيــة الرتخيصــات املمنوحــة ألكــر ـ
شـركة إم يت إن اليمــن حصلــت عــى تمديــد مؤقــت جديــد يف تاريــخ  ١ينايــر ٢٠٢٠م ملــدة عامــن
صـرة .فعــى ســبيل املثــال ،تفيــد أخــر التقاريــر املاليــة الســنوية ملجموعــة إم يت إن أن ـ
ق ـ
(انظــر :مجموعــة إم يت إن املحــدودة“ ،القوائــم املاليــة الســنوية للســنة املنتهيــة يف  ٣١ديســمرب ٢٠١٩م ١١ ”،مــارس ٢٠٢٠م ،ص https://www.mtn.com/wp-content/ ،٧٢
صـول إليــه ٢ :ديســمرب ٢٠٢٠م)).
( uploads/2020/04/MTN-Annual-financial-statements.pdfتاريــخ الو ـ

 )30كمــا أســلف ،فــإن وزارة االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات هــي الجهــة املســؤولة عــن إصــدار الرتاخيــص ملشــغيل شــبكات االتصــاالت العامــة بأنواعهــا بمــا يف ذلــك خدمــة الهاتــف النقــال.
شـركة يمن موبايل عىل شــبكة تيليمن الخلوية واســتبدلت خدماتها التناظرية بخدمات يس دي إم إيه ( )CDMAبعد أن منحتها الوزارة ترخيص الجيل
ففي ٢٠٠٤م ،اســتحوذت ـ
الثالــث.

 )31تمنــح ترخيصــات تشــغيل خدمــات االتصــاالت مــن خــال وزارة االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات ،وخــال ال ـفـرة الســابقة للعــام ٢٠١٥م كانــت هنــاك مفاوضــات بــن وزارة االتصــاالت مــن
شـركات وانتقالهــا إىل تقنيــة الجيــل الرابــع؛ إذ كانــت رؤيــة
حـول تجديــد ترخيصــات هــذه ال ـ
شـركات االتصــاالت الخاصــة ،مثــل ســبأ فــون وإم يت إن ،مــن جهــة أخــرى تتمحــور ـ
جهــة و ـ
شـركات االتصــاالت أنهــا قــد منحــت ترخيــص العمــل بدايــة إنشــائها ومــا عليهــا إال رســوم إضافــة خدمــات جديــدة ،فيمــا كانــت وزارة االتصــاالت تــرى أن تقنيــة الجيــل الرابــع خدمــة
ـ
شـركات املرخصــة سـ ً
صـول عــى
شـركات الح ـ
ـابقا ،وليــس ذلــك تحديثــا للنظــام الســابق ،وبالتــايل يجــب عــى ال ـ
جديــدة تتطلــب معــدات وتجه ـيـزات تختلــف عمــا هــو متوفــر لــدى ال ـ
ترخيــص تشــغيل جديــدة (اتفاقيــة تشــغيل جديــدة) ورســوم جديــدة .وبالنســبة ملــا بعــد ٢٠١٥م لــم يعــد الحديــث عــن ترقيــة الخدمــات إىل تقنيــة الجيــل الرابــع واردًا؛ إذ تمنــع قــوات
خـول أج ـهـزة وتقنيــات االتصــاالت إىل اليمــن.
التحالــف د ـ

شـركات
شـركة الوحيــدة الحاصلــة عــى ترخيــص تقديــم خدمــات الجيــل الثالــث هــي يمــن موبايــل اململوكــة للدولــة ،أمــا ال ـ
 )32هالــوود وديكوســر ،املرجــع الســابق ذ ـكـره ،ص “ :٢ال ـ
األخــرى ،فلــم تمنــح ســوى ترخيصــات تقديــم خدمــات الجيــل الثــاين أو الجيــل الثــاين املطــور ،وهــي خدمــات تســمح بقــدر محــدود مــن بيانــات اإلنرتنــت”.
شـركة تيليمــن؛ إذ
ع ًـرا وخدمتهــا بطيئــة وال تغطــي ســوى بعــض املديريــات يف محافظــة عــدن فقــط ،ويتســم أداؤهــا بالطابــع االحتــكاري أكــر مــن ـ
شـركة عــدن نــت مت ـ
 )33مــا ـيـزال أداء ـ
شـركة توفــر الكميــة املطلوبــة مــن هــذه
شـركة هــي املــزود الوحيــد للمضمانــات (أج ـهـزة املــودم باإلنجليزيــة) الخاصــة بخدماتهــا ،ونتيجــة ملحدوديــة مواردهــا املاليــة لــم تســتطع ال ـ
تعــد ال ـ
األج ـهـزة ،األمــر الــذي أســهم يف ارت ـفـاع أســعارها بصــورة ك ـبـرة تفــوق إمكانيــات املواطــن العــادي ،إىل جانــب نشــوء ســوق ســوداء لهــا.
 )34أعلنت شركة سبأ فون خالل شهر سبتمرب ٢٠٢٠م عن انطالق خدماتها الجديدة من العاصمة عدن لتقديم خدمات االتصاالت يف املناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية
شـركة يف صنعاء.
عرب شــبكة اتصاالت مســتقلة فنيا وإداريًا عن مركز ال ـ
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قدمــت عــدداً
ـددة للصراعــات والحــروب وآثارهــا التدميريــة ،إال أنهــا ّ
وعلــى الرغــم مــن المســاوئ المتعـ ّ
مــن الفــرص المســتجدة فــي قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات أوجدهــا الواقــع السياســي
واالقتصــادي واالجتماعــي الجديــد الــذي فرضــه الصــراع .فعلــى ســبيل المثــال ،تزايــد الطلــب علــى
ّ
ظــل انقطــاع التيــار الكهربائــي واعتمــاد كثيــر مــن األفــراد علــى
خدمــة اإلنترنــت وخصوصــاً فــي
اإلنترنــت لمتابعــة األخبــار والتطــورات التــي تؤثــر علــى حياتهــم اليوميــة ،وقــد أدت زيــادة الطلــب
على اإلنترنت إلى ما يلي:
•انتشــار الشــبكات المحليــة محــدودة النطــاق فــي أحيــاء المــدن الكبيــرة والمــدن الثانويــة وحتــى
القــرى وتشــغيلها أعــداد كبيــرة مــن الشــباب العاطليــن والموظفيــن الســابقين الذيــن فقــدوا
وظائفهــم مــن جــراء الحــرب ((3(،ولقــد قامــت ســلطات أنصــار اهلل بحظــر هــذه الشــبكات المحليــة
فــي نهايــة ٢٠١٩م لفتــرة محــدودة ((3(،قبــل أن ُيعــاد الســماح لهــا بمزاولــة نشــاطها مــن جديــد
نتيجة الضغوطات من أصحاب هذه الشبكات على السلطات.
خصوصــا تطبيق
ومنصــات التواصــل االجتماعــي فــي التعامــات الماليــة،
•زيــادة اســتخدام التقنيــة
ّ
ً
الواتســاب ( ،)WhatsAppمــن قبــل شــركات الصرافــة وتحويــل األمــوال كوســيلة لتبــادل معلومــات
الحــواالت الماليــة بيــن المســتفيدين ووســطاء الصرافــة ،كمــا تســتخدم هــذا التطبيــق بعــض
(((3
مؤسسات التمويل الصغير واألصغر كالمؤسسة الوطنية للتمويل األصغر.
ّ
•تزايــد النشــاط التجــاري والخدمــي المرتبــط باإلنترنــت وخدمــة الهاتــف النقــال وقطاعاتهــا
الثانويــة مــن إكسســوارات الهواتــف النقالــة وخدمــات الصيانــة والبرمجــة ،فقــد أشــار مســح
منشــآت األعمــال للعــام ٢٠١٩م ،إلــى أن  %٢٦,٤مــن إجمالــي المنشــآت العاملــة فــي قطــاع
االتصــاالت والمعلومــات والخدمــات المرتبطــة بهــا هــي منشــآت جديــدة أسســت خــال الفتــرة مــا
(((3
بين ٢٠١٥م و٢٠١٩م.

شـركة يمــن
شـراك أصحــاب الشــبكات يف خدمــة ســوبر نــت مــن ـ
 )35الشــبكات املحليــة هــي شــبكات يف أح ـيـاء املــدن الرئيســية والثانويــة واألريــاف ُتبــث عــر تقنيــات الــواي فــاي مــن خــال ا ـ
نــت ،ومــن ثــم توفــر خدمــة اإلنرتنــت بنظــام البطائــق ذات الدفــع املســبق للمســتخدمني.

عـاء أنهــا لــن تصــدر تصاريــح عمــل
صـراع ”،كــودا ١٠ ،مــارس ٢٠٢٠م“ ،أعلنــت حكومــة الحوثيــن يف صن ـ
 )36كيــي كومبــس“ ،يف اليمــن ،يمثــل اإلنرتنــت أحــد الجبهــات الرئيســية يف ال ـ
صـول إليــه ٢٨ :أغســطس ٢٠٢٠م).
لشــبكات اإلنرتنــت بعــد اآلن( /https://www.codastory.com/authoritarian-tech/yemen-internet-conflict ”،تاريــخ الو ـ

حـرب يمنــح ال ـفـرص لتحســن الصمــود وســبل العيــش واالزدهــار مــن خــال االبتــكار يف االتصــاالت يف مجــال
 )37شــرف الكبــي ومصطفــى حنتــوش“ ،الواتســاب يف يمــن مزقتــه ال ـ
التمويل األصغر ”،املؤسسة الوطنية للتمويل األصغر ،مارس ٢٠١٨مhttps://www.findevgateway.org/sites/default/files/publications/files/whatsapp_in_ ،
صـول إليــه ٢٨ :أغســطس ٢٠٢٠م).
( yemen_microfinance_v2_0.pdfتاريــخ الو ـ
 )38وكالة تنمية املنشآت الصغرية واألصغر (“ ،)SMEPSمسح األعمال يف اليمن ٢٠١٩م” (تقرير غري منشور).
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شكل ( :)٣تغطية شركة عدن نت(((3

 )39عدن نت“ ،خريطة التغطية( https://www.adennet4g.net/index.php/ar/2018-07-17-07-54-46 ”،تاريخ الوصول إليه ١٦ :أكتوبر ٢٠٢٠م).
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التحديات التي يواجهها قطاع االتصاالت
التحديات التنظيمية
 .1عــدم مالءمــة البيئــة القانونيــة والمؤسســية الناظمــة لقطــاع االتصــاالت؛ إذ لــم تواكــب التطورات
الســريعة والمتتاليــة فــي مجــال االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ،ولــم تتغيــر اللوائــح والهيــاكل
التنظيميــة لقطــاع االتصــاالت فــي اليمــن منــذ ١٩٩٦م ،ممــا أضعــف جــودة خدماتــه وأدى إلــى
محدودية إيراداته.
 .2االنقســام المؤسســي وتســييس قطــاع االتصــاالت ،وزادت هــذه التطــورات مــن تعقيــد الوضــع
ونتــج عنهــا سياســات متضاربــة ح ّيــرت مقدمــي الخدمــاتّ ،
وأثــرت علــى جــودة الخدمــات
المقدمــة للمســتخدمين ،وجعلــت شــركات االتصــاالت تقــع بيــن مطرقــة ســلطات أنصــار اهلل
وسندان الحكومة المعترف بها دولياً ،ويتضح ذلك من خالل اآلتي:
أ.

مقدمــو الخدمــات مطالبيــن بتســديد رســوم الترخيصــات والضرائــب لــكال الطرفين؛
أصبــح ّ
فالحكومــة المعتــرف بهــا دوليــاً تــرى أنهــا هــي صاحبــة الحــق فــي تحصيــل هــذه

األمــوال كونهــا المعتــرف بهــا دول ًيــا ،فــي حيــن تــرى ســلطات أنصــار اهلل أنهــا حكومــة
األمر الواقع ويجب على الشركات أن تدفع لهم.
ب .أصبحــت شــركات االتصــاالت ينظــر إليهــا علــى أنهــا متعاونــة مــع طــرف ضــد اآلخــر،
فالحكومــة المعتــرف بهــا دولي ـاً تــرى أن بعــض الشــركات تمثــل ســاحا بيــد ســلطات
أنصــار اهلل للتجســس عليهــا ومحاورهــا القتاليــة ،وســلطات أنصــار اهلل تــرى أن بعــض
الشركات تخدم الحكومة المعترف بها دولياً على نحو ما.
 .3عــدم الفصــل الصحيــح بيــن األدوار السياســية والتنظيميــة والتشــغيلية داخــل القطــاع ،خصوصـاً
مــا يتعلــق بتوفيــر خدمــة اإلنترنــت ،ويتضــح ذلــك مــن خــال دخــول المؤسســات الحكوميــة
مــز ّوداً وحيــداً لخدمــة اإلنترنــت ،وهــو األمــر الــذي أوجــد احتــكاراً مطلق ـاً فــي ســوق اإلنترنــت،
أدى إلــى تواضــع مســتوى الخدمــات المقدمــة وارتفــاع أســعارها بشــكل مبالــغ فيــه مقارنة
وذلــك ّ
بالدول األخرى في المنطقة وحول العالم.

التحديات التشغيلية
 .1أدى االعتمــاد فــي تقديــم خدمــة إنترنــت الحزمــة العريضــة ( )ADSLعلــى بنيــة تحتيــة ضعيفــة
وهشــة إلــى الحــد مــن الســعات الدوليــة والســرعات العاليــة للخدمــة فــي اليمــن ((4(،بمــا فــي
ذلــك تمريــر خدمــة الحزمــة العريضــة عبــر األســاك النحاســية ،التــي أنشــئت لغــرض االتصــاالت
 )40سبقت اإلشارة بأن اإلحصائيات الرسمية التي كانت تقدمها تيليمن واملؤسسة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية حتى ٢٠١٤م كانت تجمع بني مشرتيك اإلنرتنت عن طريق
شـرك
خــط الهاتــف األريض مــع أولئــك املتصلــن بواســطة جهــاز املضمــان (املــودم باإلنجليزيــة) الخــاص بخدمــة النطــاق العريــض والذيــن قــدروا مجتمعــن يف ذلــك العــام بـ  ٩٩٨،٨٥٦م ـ
صـاء الســنوي ٢٠١٦م
صـاء“ ،كتــاب اإلح ـ
شـريك خدمــة اإلنرتنــت ومســتخدميها يف اليمــن) (انظــر :الجهــاز املركــزي لإلح ـ
(وليــس مســتخدم ،إذ أن هنــاك إحصائيــات مختلفــة لــكل مــن م ـ
حـرب ،فلقــد اســتبعدت تلــك
جـراء ال ـ
– الفصــل رقــم  :١٣االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات ”،املرجــع الســابق ذ ـكـره) .أمــا بعــد ٢٠١٤م وبســبب توقــف الكثــر مــن خطــوط الهاتــف األريض مــن ـ
شـريك خدمــة النطــاق
شـريك اإلنرتنــت عــن طريــق خــط الهاتــف األريض املعروفــة أيضــا بخدمــة اإلنرتنــت العــادي ،لكــن إذا مــا طرحنــا التقديــر غــر الرســمي مل ـ
اإلحصائيــات الرســمية م ـ
شـريك اإلنرتنــت عــن طريــق خــط
العريــض يف ٢٠١٤م البالــغ  ٣٤٠،٠٠٠الــذي أورده الجــدول رقــم  ٣مــن اإلجمــايل الــذي أوردنــاه هنــا والبالــغ  ،٩٩٨،٨٥٦فإنــه مــن املمكــن لنــا أن نقــدر عــدد م ـ
شـرك.
الهاتــف األريض (أي ،اإلنرتنــت العــادي) بـ  ٦٥٨،٨٥٦م ـ
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ً
بــدل مــن األليــاف الضوئيــة التــي تفــوق األســاك النحاســية فــي ســرعة نقــل
الهاتفيــة،
(((4
المعلومات.
دمرتــه الحــرب
 .2قيــام قــوات التحالــف بحظــر اســتيراد التجهيــزات والمعــدات الالزمــة لتعويــض مــا ّ
والتجهيزات الالزمة لالنتقال إلى تقنيات الجيل الرابع.
 .3صعوبــة الوصــول إلــى عــدد مــن المحافظــات والمديريــات إلصــاح الكابــات الخاصــة باإلنترنــت أو
أبراج االتصاالت والشبكات نتيجة االشتباكات المستمرة التي تشهدها هذه المناطق.
 .4االنقطاعــات المتكــ ّررة فــي الكهربــاء وأزمــات المشــتقات النفطيــة أدت إلــى انخفــاض عــدد
محطــات االتصــاالت العاملــة لشــركات الهاتــف النقــال ،وهــو مــا أضعــف التغطيــة فــي مناطــق
وأوقفها بالكامل في مناطق أخرى.

التحديات املالية
 .1علــى الرغــم مــن النمــو المذكــور فــي عــدد مســتخدمي الهاتــف النقــال خــال الفتــرة مــا بيــن
ً
انخفاضــا كبيـ ًرا خــال الفتــرة
٢٠١٤م و٢٠١٩م ،إال أن عــدد مســتخدمي الهاتــف النقــال قــد شــهد
مــا بيــن ٢٠١٥م و٢٠١٧م ((4(،ويرجــع ذلــك إلــى خــروج عــدد مــن محطــات التغطية/االتصــاالت عــن
الخدمــة فــي المناطــق التــي شــهدت الصــراع المســلح أو ضربــات الطيــران أو الكــوارث الطبيعيــة
أو توقفهــا بســبب شــح الوقــود ،األمــر الــذي أجبــر المســتخدمين علــى التخلــي عــن الشــرائح
المتعــددة التــي كانــت بحــوزة كل شــخص ،كمــا هــو الحــال فــي كثيــر مــن األحيــان مــع مشــتركي
خدمــة الهاتــف النقــال فــي اليمــن ،أو االنتقــال مــن مشــغل إلــى آخــر بغيــة الحصــول علــى
تغطيــة أفضــل فــي المناطــق المختلفــة ،ونتيجــة لذلــك انخفضــت عوائــد شــركات االتصــاالت
خــال الفتــرة مــا بيــن ٢٠١٥م و٢٠١٧م ،إال أن بعــض التقاريــر األخيــرة تفيــد بــأن شــركات االتصــاالت
(((4
قد استطاعت أن تعوض بعضا من هذه الخسائر.
 .2ارتفــاع تكاليــف التشــغيل نتيجــة لزيــادة المدفوعــات والرســوم وتنوعهــا وازدواجيــة فرضهــا مــن
قبــل حكومتــي صنعــاء وعــدن ،وتتضمــن تلــك الرســوم والمدفوعــات رســوم تجديــد الترخيصــات
والضرائــب والــزكاة وغيرهــا مــن الرســوم .كمــا تع ّرضــت بعــض الشــركات لالبتــزاز المالــي مــن قبــل
بعــض المليشــيات بحجــة حمايــة أبــراج االتصــاالت وغيرهــا مــن الحجــج ،وتشــير بعــض المصــادر
(((4
إلى قيام سلطات أنصار اهلل بمصادرة أموال وأصول شركات االتصاالت الخاصة في اليمن.

حـرب ولعنــة االحتــكار ”،العربــي الجديــد ١٥ ،ديســمرب ٢٠١٩مhttps://www.alaraby.co.uk/medianews/d7a9b457- ،
 )41عبــد القــادر عثمــان“ ،اإلنرتنــت يف اليمــن :كابــوس ال ـ
صـول إليــه ٢٨ :أغســطس ٢٠٢٠م).
( 9681-47b4-abcc-249fca044438تاريــخ الو ـ

 )42هالوود وديكوسرت ،املرجع السابق ذكره ،ص “ :٣بلغ عدد مستخدمي الهاتف النقال يف اليمن ما يقدر بنحو  ١٦,٨٨مليون شخص يف ديسمرب ٢٠١٥م ،أي بانخفاض قدره ٤,٢
صـراع
يف املئــة عــن عــدد مســتخدمي الهاتــف النقــال يف العــام الســابق والبالــغ  ١٧,٦٢مليونــا ،ومــن نقطــة الــذروة التــي بلغهــا العــدد يف بدايــة ٢٠١٥م ،وهــو  ١٨,٣٦مليونــا ،أي أن تأثــر ال ـ
عــى معــدالت انتشــار الهاتــف النقــال يــكاد يكــون تأ ـثرًا فوريًــا”.
 )43مجموعــة إم يت إن املحــدودة“ ،ملحــة عامــة عــن النتائــج للســنة املنتهيــة يف  ٣١ديســمرب ٢٠١٩م ١١ ”،مــارس ٢٠٢٠م ،ص https://www.mtn.com/wp-content/up� ،٢٨
صـول إليــه ٢ :ديســمرب ٢٠٢٠م).
( loads/2020/03/MTN-Group-2019-annual-results.pdfتاريــخ الو ـ
شـركات االتصــاالت ،موزعــة
 )44تذكــر صحيفــة البيــان اإلماراتيــة بنســختها اإللكرتونيــة بتاريــخ  ٨أكتوبــر ٢٠١٩م إىل قيــام ســلطات أنصــار اللــه خــال ٢٠١٨م بمصــادرة  ٥١مليــار ريــال مــن ـ
شـركة إم يت إن يمــن للهاتــف النقــال ،وللمزيــد
شـركة واي لالتصــاالت ،و ٧مليــارات ريــال ل ـ
شـركة اليمنيــة للهاتــف النقــال ســبأ فــون ،و ١٧مليــار ريــال مــن ـ
كاآليت ٢٧ :مليــار ريــال مــن ال ـ
صـول إليــه ٢٨ :أغســطس ٢٠٢٠م).
جـوع إىل( https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2019-10-08-1.3668294 :تاريــخ الو ـ
يمكــن الر ـ
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السياسات والبرامج ذات األولوية
السياسات والبرامج العاجلة
 .1تحييــد قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات عــن الصــراع والسياســة لتقديــم الخدمــات بكفــاءة
وفعاليــة فــي جميــع أنحــاء اليمــن .كمــا يجــب وقــف االزدواج الضريبــي وإيجــاد آليــات واضحــة
لتوزيــع المســتحقات والرســوم المفروضــة علــى القطــاع بحســب الخدمــات فــي المناطــق
المختلفة.
 .2ترقيــة الشــبكات مــن جانــب جميــع المشــغلين للوصــول إلــى تقنيــة الجيــل الرابــع علــى األقــل
لتحســين قــدرة الشــركات علــى تنويــع عروضهــا ،وزيــادة مســتويات مبيعاتهــا ،وضمــان تقديــم
الخدمــات بجــودة أفضــل وأســعار مقبولــة للمســتخدمين .لتحقيــق ذلــك ،يجــب علــى الحكومــة
أن تمنح ترخيصات الجيل الرابع لشركات القطاع الخاص.
 .3هنــاك حاجــة لإليفــاء بالطلــب المتزايــد مــن قبــل القطاعــات االقتصاديــة والمســتخدمين علــى
خدمــات االتصــاالت واإلنترنــت ،ويجــب إدخــال خدمــات جديــدة ناشــئة عــن التطــور التكنولوجــي
الســريع مثــل خدمــة االتصــاالت المرئيــة عبــر اإلنترنــت .فــي الوقــت ذاتــه ،يتوجب علــى الحكومة
ضمــان تكافــؤ الفــرص لجميــع المســتثمرين فــي القطــاع لكــي تبقــى أســعار الخدمــات عنــد
مســتويات عادلــة .كمــا يجــب ً
أيضــا بــذل الجهــود للتوســع فــي الخدمــات الماليــة الرقميــة بصورة
ـد مــن أزمــة الســيولة المتناميــة فــي االقتصــاد اليمنــي ،نظـ ًرا لمــا تمثلــه هــذه الخدمــات مــن
تحـ ّ
منصــة مالئمــة للتحويــات االجتماعيــة التــي يمكــن مــن خاللهــا توصيــل المعونــات للفئــات
ـدا عــن الفســاد ونهــب المســاعدات المقدمــة مــن قبــل المنظمــات اإلنســانية
المســتحقة بعيـ ً
وبصورة تزيد من الشفافية والمساءلة.

السياسات والبرامج متوسطة وطويلة املدى (أي ،بعد اتفاق السالم)
 .1اســتئناف إعــداد قانــون االتصــاالت الجديــد علــى نحــو يســتجيب الحتياجــات ســوق االتصــاالت
ويع ّزز دور وشراكة القطاع الخاص.
 .2تطويــر البنيــة التنظيميــة والمؤسســية لقطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات بمــا يتناســب مــع
التطــورات الحديثــة لتقنيــة االتصــاالت وتشــجيع المنافســة فــي الســوق المحليــة مــن خــال
إعــادة هيكلــة المؤسســات المعنيــة بمــا فــي ذلــك الفصــل بيــن األدوار التنظيميــة واألدوار
التشــغيلية بصــورة ُتســهم فــي كســر االحتــكار والســماح بدخــول شــركات منافســة لتقديــم
خدمــات الهاتــف النقــال واإلنترنــت .حاليــا ،تحتكــر الحكومــة اليمنيـــة ممثلــة بالمؤسســة العامــة
لالتصــاالت بعــض الخدمــات الســلكية والالســلكية فــي حيــن أن مشــروع قانــون االتصــاالت
الجديــد المشــار إليــه فــي التوصيــة الســابقة ينــص علــى أن تكــون هنــاك جهــة منظمــة
مستقلة غير منخرطة في تشغيل أي من الخدمات.
 .3إعــادة الكابــات البحريــة المعطلــة مــن جــراء الصــراع القائــم إلــى الخدمــة واســتئناف مشــاريع
توسيع السعات/الروابط الدولية.
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 .4فتــح المجــال للقطــاع الخــاص لتزويــد خدمــة اإلنترنــت ،إذ أن الحكومــة تحتكــر فــي الوقــت
الحالــي خدمــة اإلنترنــت (أي ،مــن خــال تيليمــن ويمــن نــت وعــدن نــت إضافــة إلــى خدمــة
إنترنــت الهاتــف النقــال عبــر يمــن موبايــل)؛ أمــا شــركات االتصــاالت الخاصــة فــا تقــدم ســوى
خدمــة إنترنــت الهاتــف النقــال عبــر تقنيــة الجيــل الثانــي وهــي خدمــة بطيئــة للغايــة وال
تصلح ألي أغراض عملية والتي تقدمها شركتا إم تي إن يمن وسبأ فون.
 .5تطويــر اســتراتيجية رقميــة وطنيــة وثيقــة وشــاملة تدعــم النمــو االقتصــادي الشــامل وبالتشــاور
(((4
الجدي مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
 .6تحديــث مؤسســات ومناهــج التعليــم الجامعــي بمــا يواكــب التطــورات المتالحقــة فــي مجــال
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ،وبمــا يســتجيب الحتياجــات ســوق العمــل مــن العمالــة
المتخصصة.
 .7تعزيــز دور االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي الحيــاة العامــة ،بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثال
الحــد مــن مخاطــر الكــوارث الطبيعيــة التــي شــهدتها اليمــن فــي الســنوات األخيــرة ،ويتضمــن
ذلــك الحاجــة إلــى وجــود نظــام إنــذار مبكــر للكــوارث واســتخدام التقنيــات الحديثــة لمســح
المناطــق المتضــررة وجمــع البيانــات عنهــا والمســاعدة فــي عمليــات البحــث واإلنقــاذ .كمــا
يمكــن االســتفادة مــن القطــاع إذا طــور فــي التعليــم عــن ُبعــد والتقنيــة الماليــة والتحويــات
النقدية االجتماعية والعمل عن ُبعد.

 )45انظر أيضا.https://pathwayscommission.bsg.ox.ac.uk/digital-roadmap :
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قائمة المراجع
“خبيــر اقتصــادي يحــاور وزيــر االتصــاالت حــول مســتقبل نشــاط شــركات االتصــاالت وصحــة اســتهدافها مــن عدمــه ”،عــدن
تايــم ١٧ ،فبرايــر ٢٠٢٠م( http://aden-tm.net/NDetails.aspx?contid=117958 ،تاريــخ الوصول إليه ٢٨ :أغســطس
٢٠٢٠م).
“قانــون رقــم ( )٣٣لســنة ١٩٩٦م بشــأن تعديــل بعــض مــواد القــرار الجمهــوري بالقانــون رقــم ( )٣٨لســنة ١٩٩١م بشــأن
االتصــاالت الســلكية والالســلكية ٢٣ ”،أكتوبــر ١٩٩٦مhttp://www.yemen.gov.ye/portal/mtit/%D8%A7%D9%8 ،
4%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%
 A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/tabid/198/Default.aspxأو https://yemen-nic.info/db/laws_ye/detail.
( php?ID=11497تاريخ الوصول إليه ١٣ :أكتوبر ٢٠٢٠م).
االتحــاد الدولــي لالتصــاالت ،قاعــدة بيانــات ( ICT-Eyeقاعــدة بيانــات علــى اإلنترنــت)https://www.itu.int/net4/ITU-D/ ،
( icteye/#/queryتاريخ الوصول إليه ٢٨ :أغسطس ٢٠٢٠م).
البنك الدولي ،التقييم المستمر لالحتياجات في اليمن – المرحلة الثالثة (٢٠٢٠ ،)DNAم.
الجهاز المركزي لإلحصاء“ ،اإلسـقاطات السكانية للفترة ٢٠٢٥–٢٠٠٥م ”،يونيو ٢٠١٠م.
الجهــاز المركــزي لإلحصــاء“ ،كتــاب اإلحصــاء الســنوي ٢٠١٦م – الفصــل رقــم  :١٣االتصــاالت وتقنيــة المعلومــاتhttp:// ”،
( www.cso-yemen.com/publiction/yearbook2016/Communication_Information_Technology.xlsتاريــخ
الوصول إليه ٢٨ :أغسطس ٢٠٢٠م).
الجهــاز المركــزي لإلحصــاء“ ،كتــاب اإلحصــاء الســنوي ٢٠١٧م – الفصــل رقــم  :١٣االتصــاالت وتقنيــة المعلومــاتhttp:// ”،
( www.cso-yemen.com/publiction/yearbook2017/Communication_Information_Technology.xlsتاريــخ
الوصول إليه ٢٨ :أغسطس ٢٠٢٠م).
الجهــاز المركــزي لإلحصــاء“ ،كتــاب اإلحصــاء الســنوي ٢٠١٧م – الفصــل رقــم  :٢٥الحســابات القوميــةhttp://www.cso- ”،
( yemen.com/publiction/yearbook2017/National_Account.xlsتاريخ الوصول إليه ٢٨ :أغسطس ٢٠٢٠م).
الرابطــة العالميــة لالتصــاالت المتنقلــة (“ ،)GSMAاقتصــاد قطــاع االتصــاالت المتنقلــة :الــدول العربيــة ٢٠١٥م٢٠١٥ ”،م،
https://data.gsmaintelligence.com/research/research/research-2015/the-mobile-economy-arabhttps://data.gsmaintelligence.com/api-web/v2/research-fileأو
states-2015
( download?id=18809327&file=the-mobile-economy-arab-states-2015-1482139932360.pdfتاريــخ الوصــول
إليه ٢٨ :أغسطس ٢٠٢٠م).
الرابطــة العالميــة لالتصــاالت المتنقلــة (“ ،)GSMAاقتصــاد قطــاع االتصــاالت المتنقلــة :منطقــة الشــرق األوســط وشــمال
أفريقيــا ٢٠١٩م٢٠١٩ ”،مhttps://www.gsma.com/mobileeconomy/wp-content/uploads/2020/03/GSMA_ ،
( MobileEconomy2020_MENA_Eng.pdfتاريخ الوصول إليه ٢٨ :أغسطس ٢٠٢٠م).
شــرف الكبســي ومصطفــى حنتــوش“ ،الواتســاب فــي يمــن مزقتــه الحــرب يمنــح الفــرص لتحســين الصمــود وســبل
العيــش واالزدهــار مــن خــال االبتــكار فــي االتصــاالت فــي مجــال التمويــل األصغــر ”،المؤسســة الوطنيــة للتمويــل
األصغــر ،مــارس ٢٠١٨مhttps://www.findevgateway.org/sites/default/files/publications/files/whatsapp_ ،
( in_yemen_microfinance_v2_0.pdfتاريخ الوصول إليه ٢٨ :أغسطس ٢٠٢٠م).
عبــد القــادر عثمــان“ ،اإلنترنــت فــي اليمــن :كابــوس الحــرب ولعنــة االحتــكار ”،العربــي الجديــد ١٥ ،ديســمبر ٢٠١٩مhttps:// ،
( www.alaraby.co.uk/medianews/d7a9b457-9681-47b4-abcc-249fca044438تاريــخ الوصــول إليــه٢٨ :
أغسطس ٢٠٢٠م).
عــدن نــت“ ،خريطــة التغطيــة( https://www.adennet4g.net/index.php/ar/2018-07-17-07-54-46 ”،تاريــخ الوصــول
إليه ١٦ :أكتوبر ٢٠٢٠م).
كغــز فينكاتيســان“ ،مقارنــة بيــن تقنيــة الهاتــف النقــال جــي إس إم ( )GSMوســي دي إم إيــه ( ”،)CDMAمجلــة الشــرق
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األوســط للبحــث العلمــي  ،١٢/١٣ص  ،١٥٩٤ – ١٥٩٠ينايــر https://www.researchgate.net/ ،٢٠١٣
( publication/273452419_Comparison_of_CDMA_and_GSM_mobile_technologyتاريــخ الوصــول إليــه١٦ :
أكتوبر ٢٠٢٠م).
كيســي كومبــس“ ،فــي اليمــن ،يمثــل اإلنترنــت أحــد الجبهــات الرئيســية فــي الصــراع ”،كــودا ١٠ ،مــارس ٢٠٢٠مhttps:// ،
( /www.codastory.com/authoritarian-tech/yemen-internet-conflictتاريــخ الوصــول إليــه ٢٨ :أغســطس
٢٠٢٠م).
ّ
تخطــط للخــروج مــن الشــرق األوســط” بلومبــرغ٦ ،
لونــي برينســلو“ ،أكبــر شــركة هواتــف نقالــة فــي أفريقيــا إم تــي إن
أغســطس ٢٠٢٠مhttps://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-06/africa-s-largest-wireless- ،
( carrier-mtn-to-sell-middle-east-unitsتاريخ الوصول إليه ٢٨ :أغسطس ٢٠٢٠م).
مجموعــة إم تــي إن المحــدودة“ ،القوائــم الماليــة الســنوية للســنة المنتهيــة فــي  ٣١ديســمبر ٢٠١٩م ١١ ”،مــارس ٢٠٢٠م،
( https://www.mtn.com/wp-content/uploads/2020/04/MTN-Annual-financial-statements.pdfتاريــخ
الوصول إليه ٢ :ديسمبر ٢٠٢٠م).
مجموعــة إم تــي إن المحــدودة“ ،لمحــة عامــة عــن النتائــج للســنة المنتهيــة فــي  ٣١ديســمبر ٢٠١٩م ١١ ”،مــارس ٢٠٢٠م،
(تاريــخ
https://www.mtn.com/wp-content/uploads/2020/03/MTN-Group-2019-annual-results.pdf
الوصول إليه ٢ :ديسمبر ٢٠٢٠م).
مجموعــة إم تــي إن المحــدودة“ ،مجموعــة مســتثمري إم تــي إن ،المالحظــة رقــم  :٣٥اتفاقيــات الترخيــصhttp://www. ”،
( mtn-investor.com/mtn_ar08/book2/fin_ gr_notes35.htmlتاريخ الوصول إليه ١٧ :نوفمبر ٢٠٢٠م).
المركــز الوطنــي للمعلومــات“ ،تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت  -الحكومــة اإللكترونيــةhttps://yemen-nic.info/ ”،
( /contents/Informaticsتاريخ الوصول إليه ٢٨ :أغسطس ٢٠٢٠م).
موقــع “ ،Cable.co.ukأســعار بيانــات الهاتــف النقــال فــي جميــع أنحــاء العالــم :تكلفــة واحــد جيجابايــت مــن بيانــات
الهاتــف النقــال فــي  ٢٢٨دولــةُ ”،جمعــت بيانــات مــن  ٥،٥٥٤باقــة وبيانــات للهاتــف النقــال فــي  ٢٢٨دولــة
وتحليلهــا بواســطة موقــع  Cable.co.ukفــي فبرايــر ٢٠٢٠مhttps://www.cable.co.uk/mobiles/worldwide- ،
( data-pricing/#regionsتاريخ الوصول إليه ٢٨ :أغسطس ٢٠٢٠م).
ناصــر الفاضــل“ ،الدراســة المقارنــة ألســعار االتصــاالت فــي الــدول العربيــة ”،االجتمــاع الســنوي الســادس عشــر لهيئــات
تنظيم االتصاالت وتقنية المعلومات ،المنامة ،أكتوبر ٢٠١٨م.
ناوكــو كوجــو وأميــر الذيبــة“ ،التقريــر الشــهري للمســتجدات االقتصاديــة فــي اليمــن ”،عــدد ينايــر ٢٠٢٠م ،مجموعــة البنــك
الدولــي ،ينايــر ٢٠٢٠مhttp://pubdocs.worldbank.org/en/901061582293682832/Yemen-Economic- ،
( Update-January-EN.pdfتاريخ الوصول إليه ٢٨ :أغسطس ٢٠٢٠م).
نعومــي هالــوود وزافييــر ســتيفان ديكوســتر“ ،مشــاركة لمذكــرة السياســة الخاصــة باليمــن رقــم  ٤حــول تقديــم الخدمــات
الشــاملة :تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت فــي اليمــن ”،واشــنطن العاصمــة :مجموعــة البنــك الدولــي ١٣ ،فبرايــر
http://documents.worldbank.org/curated/en/337651508409897554/Yemen-information-and٢٠١٧م،
( communication-technology-ICTتاريخ الوصول إليه ٢٨ :أغسطس ٢٠٢٠م).
وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات (صنعــاء) ،رســم بيانــي علــى الصفحــة الرئيســية بعنــوان “مؤشــرات البنيــة األساســية
http://www.yemen.gov.ye/portal/portals/4/
٢٠١٩م”،
المعلومــات
وتقنيــة
لالتصــاالت
upload/%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83/1.jpg
(تاريخ الوصول إليه ٢٨ :أغسطس ٢٠٢٠م).
وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات (صنعــاء) ،رســم بيانــي علــى الصفحــة الرئيســية بعنــوان “مؤشــرات البنيــة األساســية
http://www.yemen.gov.ye/portal/portals/4/
٢٠١٩م”،
المعلومــات
وتقنيــة
لالتصــاالت
upload/%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83/1.jpg
(تاريخ الوصول إليه ٢٨ :أغسطس ٢٠٢٠م).
وكالة تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر (“ ،)SMEPSمسح األعمال في اليمن ٢٠١٩م” (تقرير غير منشور).
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حول “مبادرة إعادة تصور االقتصاد اليمني”
تهــدف مبــادرة إعــادة تصــور اقتصــاد اليمــن إلــى املســاهمة يف بنــاء الســام ومنــع نشــوب
الصراعـــات وتحقيـــق االســـتقرار (االقتصـــادي) والتنميـــة املســـتدامة يف اليمـــن مـــن خـــال
بنـــاء توافـــق حـــول أهـــم السياســـات التنمويـــة واالقتصاديـــة مـــن خـــال إشـــراك وتعزيـــز
األصـــوات اليمنيـــة الفاعلـــة يف هـــذا املجـــال مـــن مختلـــف أطيـــاف املجتمـــع اليمنـــي
الفاعليـــن يف مجـــال التنميـــة واالقتصـــاد وإعـــادة اإلعمـــار يف اليمـــن ،وكذلـــك التأثيـــر
بشـــكل إيجابـــي ىلع اجنـــدة التنميـــة املحليـــة واإلقليميـــة والدوليـــة املتعلقـــة باليمـــن،
تنف ــذ ه ــذه املب ــادرة بالش ــراكة التنفيذي ــة م ــا بي ــن مرك ــز البح ــوث التطبيقي ــة بالش ــراكة
مـــع الشـــرق ( ،)CARPOوديـــب روت لالستشـــارات ،ومركـــز صنعـــاء للدراســـات االســـتراتيجية،
وبتمويـــل قبـــل االتحـــاد األوروبـــي وســـفارة اململكـــة الهولنديـــة يف اليمـــن.

ملزيد من املعلومات واملنشورات السابقةw w w.d evch amp i o n s.o rg :

الشركاء المنفذين
يتم تنفيذ هذا املشروع بالتعاون بين ثالثة شركاء:

مركز صنعاء للدراسات
االستراتيجية:

هـو مركـز أبحاث مسـتقل يسـعى
إلـى إحـداث فـارق عبـر اإلنتـاج
املعـريف ،مـع تركيـز خـاص ىلع
اليمـن واإلقليـم املجـاور .تغطـي
إصـدارات وبرامـج املركـز ،املتوفرة
باللغتيـن العربيـة واإلنجليزيـة،
التطـورات السياسـية واالجتماعية
واالقتصاديـة واألمنيـة ،بهـدف
التأثيـر ىلع السياسـات املحليـة
واإلقليميـة والدوليـة.
www.sanaacenter.org

ديب روت لالستشارات:
شـركة استشـارية تهتم بقضايا التنمية
يف اليمـن .تهـدف ديـب روت إلـى
تقديـم العـون لكل مـن شـركاء التنمية
الدولييـن والقطـاع الخـاص ومنظمـات
املجتمـع املدنـي والحكومـة اليمنيـة
لتوجيـه تدخالتهـم بنـاء ىلع فهـم
أوسـع للسـياقات املحليـة والوطنيـة
يف اليمن ويناء ىلع أفضل املمارسـات
الدوليـة .تتمتـع إدارة ديـب روت
ومجلسـها االستشـاري بخبـرة طويلـة
يف القطاعيـن العـام والخـاص ويف
منظمـات املجتمـع املدنـي يف اليمن
وىلع املسـتوى الدولـي.

www.deeproot.consulting

مركز البحوث التطبيقية بالشراكة
مع الشرق (:)CARPO
منظمـــة املانيـــة يتركـــز عملهـــا
فيمـــا لـــه عالقـــة باألبحـــاث
وتقدي ــم االستش ــارات والتب ــادل ،م ــع
التركي ــز ىلع تنفي ــذ املش ــاريع عب ــر
التعـــاون والشـــراكة مـــع أصحـــاب
املصلحـــة يف الشـــرق األوســـط.
يمتلـــك فريـــق  CARPOخبـــرات
طويلـــة يف تنفيـــذ املشـــاريع
بالتعـــاون مـــع شـــركاء يف اإلقليـــم،
وأيضـــا يتمتعـــون بمعرفـــة عميقـــة
بالســـياق اليمنـــي.

www.carpo-bonn.org

بتمويل مشترك من :بعثة االتحاد األوروبي وسفارة مملكة هولندا يف اليمن.
للتواصل :ديب روت لالستشارات ،شارع حدة ،صنعاء ،اليمن | البريد اإللكترونيinfo@devchampions.org :

www.deeproot.consulting
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