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 ملّخص تنفيذي.  1
 

دراتهم                ا للحد من ق ى مواطنيه ود عل د من القي ُتعد اليمن واحدة من الدول التي تضع العدي
ة     رة والحجب  (في الوصول إلى خدمات اإلنترنت و ذلك باستخدام تكنولوجيا الرقاب وفرة  ) الفلت المت

ن ًا، ع متجاري ق تحك صاالت طري ة     وزارة االت ديم خدم ن تق سئولتين ع شرآتين الم الل ال ن خ  م
ا    ي يمن  "اإلنترنت وهم ة واي نت  "(TeleYemenتيل شّغل خدم ي ُت  يمن نت  "، و)Ynetالت

"YemenNet". 
ه           برصد وفحص  وقد قامت مبادرة شبكة اإلنترنت المفتوحة        وم ب ذي تق  نظامي الفلترة و الحجب ال

وارق           حيث  ودتين للخدمة،   الشرآتين المز  وجدت قدرًا هامًا من التوافق بين الشرآتين ولكن أيضًا ف
ا ا هن در مالحظته دفا  . 1تج ي آانت ه ة والت المواد اإلباحي ق ب ا يتعل ك م ى ذل ة عل ة الدال من األمثل

درجات                 ان ب ات وإن آ واع أخرى من المحتوي رئيسيا للشرآتين في الوقت الذي تم فيه استهداف أن
ة  الجنس      ،مختلف ة ب واد ذات العالق رة، والم سة المثي ع األلب سية، ومواق ة الجن ك التربي ي ذل ا ف  بم

ر       اقير غي ة بالعق ع ذات العالق سين، والمواق ين الجن ارف ب ع التع ار، ومواق ع القم ي ، ومواق المثل
ي ُت ع الت شروعة، والمواق ستخدم،   الم ة الم ن هوي صاح ع ت دون اإلف ي اإلنترن ن البحث ف ن م ّمك

واد ة والخ س(م الوآيل ة  ) يالبروآ ى الرقاب ف عل ي تلت ب(الت رة و الحج ع ذات )الفلت ، والمواق
 . المتعلقة باعتناق المسلمين ألديان أخرىياتالمحتو

 
ه ال  ك فإن ى ذل ود    وي إل ن القي سبيًا م ل ن وى القلي يمن س ة ال انوني لجمهوري ام الق د بالنظ ج

م أ   ت، رغ شبكة اإلنترن تخدام و الوصول ل ى اس مية عل شرآتان  الرس ي تفرضها ال ة الت ن األنظم
ى                        شره عل ه أو ن ا يمكن الحصول علي ى م ود عل المزودتان لخدمة االنترنت تتضمن العديد من القي

ة أو معارضة للنظام                    . الشبكة ر إباحي واد التي تعتب وتحظر هذه األنظمة الحصول على أو نشر الم
وق اإلن          . السياسي أو الديني في اليمن     ع منظمات حق ا دف ر         وهو م ا من المنظمات غي سان، وغيره

ين أن  صحفيين اليمني ا يمكن لل ى م ودًا عل ة تفرض قي ة اليمني شكوى من أن الدول ة،إلى ال الحكومي
د                         ائل تهدي ر وس ك عب ت، وذل ون اإلنترن ون اليمني ا المواطن ستخدم به ة التي ي يكتبوه وعلى الطريق

ة اإلنترنت المرا           . ووعيد مختلفة  ى خدم وافر   ومع ذلك فإن الحصول عل ة مت ازل      ةقب سر في المن  بي
 .ومقاهي اإلنترنت ألولئك الذين يستطيعون أن يدفعوا الثمن

 
سمى       بفرض وتقوم اليمن هذا   َتج تجاري ي ى ُمن اد عل ويب  " نظام الرقابة من خالل االعتم

نس  ا    ". Websenseس ي أجرته ارات الت شف االختب ت  "وتك بكة اإلنترن ادرة ش ة أن " مب المفتوح
ن"شرآة  ي يم صنفها  "تيل ي ي ع الت ى المواق ع الوصول إل ب سنس" تمن ا " وي ى أنه وى "عل محت
الغين سباحة "، "للب س لل ة ومالب س داخلي ة"، "مالب سام العاري ة "، "األج سية والمثلي ة الجن اإلباحي
سمى               "التربية الجنسية "، و "الجنسية سي الُم ى المصنف الرئي ، وُيحتمل أيضًا أنها تمنع الوصول إل

ة    " المستخدمُيحددها  "عناوين أخرى   " تيلي يمن "آذلك تستخدم شرآة    ". مواد للبالغين " ن الهيئ ُيمكِّ
ايير                       ى أسس و مع ع إضافية للحظر عل ة بمواق رة و الحجب من وضع قائم ة الفلت التي تقوم بعملي

ة     ك الهيئ ا شرآة          . تضعها تل سى بحظره شكل رئي تم و ب ع التي ته ي يمن  "والمواق ع   " تيل هى مواق
ان أخرى    تحويل المسلمين إل   ا شرآة           . ى أدي ع التي تحظره ا المواق وى  "فهي   " يمن نت   "أم المحت

ة "، "مالبس النساء الداخلية ومالبس السباحة"،  "الخاص بمواد البالغين   ة  "، "األجسام العاري التربي
سية شروعة"، "الجن ر الم اقير غي ة"، "العق ع المروان ع بي ار"، و"مواق ا "القم ضًا أنه ل أي ، ويحتم

 ".مواد للبالغين"م آل ما يتعلق بـ تحظر و بشكل عا
 

                                                 
 .ر باحث متطوع من اليمن يفضل أن يظل مجهول الهوية ترغب مبادرة شبكة االنترنت المفتوحة بشك 1
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ور         الجنس واألم ة ب واد المتعلق ر الم ر بحظ شكل آبي يمن ب ة ال وم جمهوري ين تق ي ح وف
اول أ  ة ال تح إن الدول ار ف سية والقم ت نالجن ى اإلنترن ا عل راه مواطنوه ا ي ام بم شكل ع تحكم ب .  ت

إن                 ت، ف وى اإلنترن يمن ال تحجب       فمثًال، على العكس من دول أخرى تراقب وتحجب محت ة ال دول
ا ال زال محدودًا            إن حجبه دينى ف وى ال ع ذات المحت سياسي، وحتى المواق المواقع ذات المحتوى ال

 .و يترآز فقط على عدد قليل من المواقع المعادية لإلسالم
 

 
 :السياق السياسي والتقني والقانوني في اليمن.  2

 
 إلعالميةالمثيرة للجدل والتغطية ا/ المواضيع الحساسة.  أ

يمن    ضايا الحساسة لإلعالم في ال بالد    : تتضمن الق وبي من ال سياسات نحو الجزء الجن ال
ام         ( ل     )1994أي المنطقة التي وقعت فيها الحرب األهلية اليمنية ع ات مع دول أخرى مث ، والعالق

يمن حساسية خاص         . 2المملكة العربية السعودية، والفساد، وسياسة مكافحة اإلرهاب         دى ال د أب ة وق
ة      سفينة األميرآي ى ال وم عل ذ الهج ك من ي وذل ابع األمن ضايا ذات الط ة للق ة اإلعالمي اه التغطي تج

ة  ول"الحربي شرين األول  " آ ي ت واطئه ف ة ش وبر /قبال ة   . 2000أآت ادات الموجه د أدت االنتق فق
ين الصحفيين       ة ال              . 3للحكومة إلى اعتقاالت ب ارير األمني ى التق ودًا عل يمن قي ك يفرض ال ى ذل ي  إل ت

سلحة ه الم ق بقوات ذلك  . 4تتعل ة وآ واد البذيئ سية والم ة الجن واد اإلباح اه م ًا تج يمن قلق دي ال ا يب آم
ر       (المواقع اإللكترونية  ذات المحتوى المكروه دينيا    ات أخرى غي ى ديان سلمين إل ل الم مثًال، تحوي

ا ا              . 5)مشروع ة   آذلك فإن الدولة و بشكل خاص حساسة تجاه الطريقة التي ُتغطى به سائل األمني لم
اب،   ة اإلره ود مكافح ي جه يمن ف سبب دور ال ك ب ثوذل اوى ضد حي ة دع  أقامت وزارة الداخلي

ة أي      .6صحفيين متهمة إياهم بخرق قانون الصحافة في تغطيتهم للمسائل األمنية          هذا وال تبدي الدول
اه التطرف اإلسالمي، حيث أغلقت  سامح تج ام 4ت ة ع ى أساس2004 آالف مدرسة ديني  أن  عل

دني     ف واالضطراب الم شجع العن صادر ت ن م ى م ا أت دارس ومناهجه ذه الم ل ه ّدعي . 7تموي وت
ا              واد آتبه ذه المصادر م دين الحوثي    "الدولة أن من بين ه در ال شق     "حسين ب ن من ، وهو رجل دي

 .8انتهى صدامه مع الدولة بصدد سياساتها الموالية للواليات المتحدة إلى سفك الدماء والى موته
 

 : البنية التحتية الخاصة بتوفير خدمات اإلنترنت  . ب
سكان، لكن                 ينحصر استخدام اإلنترنت في جمهورية اليمن على نسبة مئوية صغيرة من ال

ة              ي تفرضها الدول ة الت ر من الرقاب صادية اآث ى عوامل اقت ر إل شكل أآب ود ب ك  . محدوديتها تع وذل
ل       بالمقارنة مع الدول األخرى في المنطقة،حيث أن شعب         اليمن وبشكل عام يعانى فقرًا نسبيًا، ودلي

ى خدمات اإلنترنت                سياق   .على ذلك عدم قدرة الغالبية الساحقة من السكان من الحصول عل وفى ال
ا                          غ جملته وي إذ تبل اتف والخل ة استخداما لخطوط اله دول فى المنطق ذاته فإن اليمن تعد من أقل ال

ة      400.000، ونحو    9أآثر من مليون خط هاتف أرضي        ات الجّوال ستخدم للتلفون ذى    . 10 م األمر ال
                                                 
2  U.S. Department of State, Yemen: Country Reports on Human Rights Practices -- 2003, at 
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2003/27942.htm (Feb. 25, 2004). 
3  Presidential pardon to imprisoned journalist, Yemen Observer, Mar. 23, 2005, at http://www.yobserver.com/cgi-
bin/yobserver/exec/view.cgi/1/4310 
4  U.S. Department of State, Yemen: Country Reports on Human Rights Practices 2003 
5  U.S. Department of State, Yemen: Country Reports on Human Rights Practices 2003 
6  International Press Institute, Yemen: 2003 World Press Freedom Review, at 
http://www.freemedia.at/wpfr/Mena/yemen.htm  
7  Yemen to close 4,000 religious schools, The Yemen Times, Feb. 10, 2005, at 
http://www.yementimes.com/article.shtml?i=815&p=local&a=1. 
8  Yemen to close 4,000 religious schools, The Yemen Times. 
9  1,149,000 Telephone Lines in Yemen, The Yemen Observer, Oct. 27, 2005, available at 
http://www.yobserver.com/cgi-bin/yobserver/exec/view.cgi/1/8522  
10 CIA, The World Factbook – Yemen. 
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ة   ي المنطق ل ف ة هي األق واء األرضية أو الخلوي تخدام خطوط الهواتف س ة اس ى أن آثاف شير إل ي
ديرات عدد    . 11وذلك بسبب الفقر من ناحية وصعوبة تضاريس البالد من ناحية أخرى           اوت تق وتتف

ين العوائق التي تحول      وال شك   . 150.00013 و 100.00012مستخدمي اإلنترنت ما بين      أنه من ب
ة                     اع آلف ة  ، وارتف دخول الفردي ة بمعدالت ال دون توسع االستخدام ارتفاع تكاليف الحواسب مقارن
ة                     ى البني وفرة عل وات االتصال المت الحصول على خدمات اإلنترنت، إضافة إلى انخفاض سعة قن

يمن   ي ال ات ف شبكة التلفون ة ل سات األ  . 14التحتي ك مؤس ك تمل ى ذل ال إل تراآات  % 60عم ن اش م
ر           ة غي ة والتربوي ك المؤسسات الحكومي ذه االشتراآات    %3اإلنترنت، بينما ال تمل ط من ه . 15، فق

من ناحية أخرى فإن عدد النساء اللواتي يستخدمن اإلنترنت أقل بكثير من عدد الرجال، وقد يكون                 
 .16%)75ما يقرب من (سبب ذلك ارتفاع نسبة األمية بين النساء اليمنيات 

 
ة،                 ازل اليمني وعلى الرغم من عدم وجود قيود قانونية فى الحصول على اإلنترنت في المن

ا          ا يقرب من              . فإن مقاهي اإلنترنت تشكل المصدر األهم للحصول عليه ك وجود م ى ذل ل عل ودلي
دها 250 ي العاصمة صنعاء وح ت ف ى إنترن ن  . 17 مقه رب م ا يق ه م ذى يحصل في ت ال ى الوق ف

 .18نترنت على الخدمات عن طريق هذه المقاهيمن مستخدمي اإل% 61
 

 وشرآة   19"تيلي يمن  " هذا وتوجد في اليمن شرآتان لتزويد خدمات اإلنترنت هما شرآة           
ا تحصل                20"يمن نت " سوق وبخاصة  أنه ، حيث تسيطر الشرآة الثانية على الجانب األعظم من ال

ا          % 89على   ي ورسوم          من آافة االشتراآات، وذلك ألن خدماتها مجانية فيم سجيل أول دا رسم ت ع
 ةوتعتمد الشرآتان فى تقديمهما لخدمة اإلنترنت على شرآة أميرآي          . 21اتصال ضئيلة ال تكاد تذآر    

ة Websense"22ويب سنس "هى  ة الرقاب دير عملي ا لت ي تحتاجه البرامج الت دهما ب رة ( لتزوي الفلت
ات الحجب ذ)وآلي تخدام ه ى اس ة ف ًا مختلف ا طرق رامج، لكن لكل شرآة منهم شرآة . ه الب ي "ف تيل

ات    " يمن شّغيل برمجي ك  "Websenseويب سنس   "تستخدم خادمًا واحدًا لهذا الغرض يقوم بت  وتمل
ات      " يمن نت  "رخصًا إفرادية، واحدة لكل مستخدم، أما شرآة     شّغل برمجي ة ي از تنقي ستخدم جه فت

زامن لتغطي        10.000، وال تملك سوى     "Websenseويب سنس   " مستخدميها   رخصة استخدام مت
ر من          . 65.000الذين يبلغ عددهم أآثر من        ذا إذا ربط أآث  "يمن نت   " مشترك في      10.000وهك

 . األوائل يلتفون حول آلية الفلترة و الحجب10.000باإلنترنت في الوقت ذاته، فإنهم جميعًا عدا الـ
 

ة، إذ يُ           شرآتان معلن ا ال ي تتبناه ة الت ة الرقاب ة عملي إن ممارس ه ف ت ذات ى الوق ر ف خط
ع                ذه المواق اذا تحجب ه م لم ال له ات        . المستخدمون للمواقع المحظورة ويق رغم من عملي ى ال وعل

                                                 
11 Economist Intelligence Unit, Country Profile Yemen 2004: Main Report 
12 Economist Intelligence Unit, Country Profile Yemen 2004: Main Report 

 
13  The Arabic Network for Human Rights Information, Yemen: All Roads Lead Backwards, 2004, at 
http://www.hrinfo.net/en/reports/net2004/yemen.shtml   

 )2003سبتمبر /في موقع جريدة الرياض في أيلول نشرت نقًال عن مقالة (
14  Economist Intelligence Unit, Country Profile Yemen 2004: Main Report. 
15 Helmi Noman, An Overview of The Demographics and Usage Patterns of Internet Users in Developing 
Countries: Yemeni Internet Population as a Case Study, United Nations Development Programme, at 
http://www.undp.org.ye/ict.php 
16  Helmi Noman, An Overview of The Demographics and Usage Patterns of Internet Users in Developing 
Countries: Yemeni Internet Population as a Case Study.  
17 The Arabic Network for Human Rights Information, Yemen: All Roads Lead Backwards.   
18 Helmi Noman, An Overview of The Demographics and Usage Patterns of Internet Users in Developing 
Countries: Yemeni Internet Population as a Case Study. 

  ye.net.yemen.www://http أنظر 19
 ye.net.yemen.www://http أنظر 20 

21 ye.net.Yemenالهاتفي نظام االتصال  dailup=q?php.index/en/ye.net.yemen.www://http                                                 
  com.websense.www://http/أنظر  22 
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د وجدت إحدى الدراسات أن               ي            % 46الفلترة و الحجب، فق ى اإلنترنت الت سلية عل ع الت من مواق
ة وأن   ع إباحي ت مواق ستخدمون آان ا الم ادوا أن  % 43طلبه ت أف اهي اإلنترن حاب مق ن أص م

ا          . 23ذه المقاهي حاولوا الوصول إلى مواقع إباحية      مستخدمي ه  ر استخدامات اإلنترنت فهم ا أآب أم
 .chatting 24البريد االلكتروني والتحادث

 
 الخلفية القانونية.  ج
 
 إلعالماتنظيم .  1

ى                 ة عل سية والديني شبكة  يفرض اليمن رقابة معلنة على المحتوى المتعلق بالمواضيع الجن
ت  ة ال(اإلنترن الم   وخاص د اإلس ي تنتق واد الت المية    )م د اإلس َيم والتقالي ى الِق اظ عل ك للحف . ، وذل
سبب     "وبالمثل،   ة ب ة أو مكروه يصادر مسئولو الجمارك المنشورات األجنبية التي يعتبرونها إباحي

ة                . 25"محتواها الديني أو السياسي    ايير المنطق سبيًا بمع ًا ن ًا ليبرالي يمن موقف ولبعض الوقت، اتخذ ال
اد المباشر لنظام         من تن  اه االنتق ل وحتى تج ظيم محتوى اإلعالم، متسامحًا تجاه بعض المعارضة ب
ك                    . 26الحكم ت، ويمتل ى اإلنترن سياسي عل وى ال ى المحت ة عل ادة رقاب حيث ال تفرض الدولة في الع

سامح                         ى ت شير إل ا ي ا، مم ى اإلنترنت يمكن الوصول إليه ع عل الكثير من الجماعات السياسية مواق
اه بعض األصوات المعارضةالدول ي . 27ة تج سبيًا ف صحافة آانت حرة ن رغم من أن ال ى ال وعل

انوا من بعض                            ين ع د أن  اليمني ارير الصحفيين تفي اك عدد من تق إن هن اليمن خالل التسعينات، ف
ايمز  " صحفيون في صحيفة      له وخاصة، ما تعرض  . المضايقات على يد الدولة    من عنف   " يمن ت
 .28لسجن بشكل عشوائيوتهديدات وصلت إلى ا

 
ط على الصحفيين    وأوشكت على تخفيف الضغ   وعلى الرغم من أن الدولة اليمنية آانت قد         

ال     بس واالعتق ا الح ا ومنه ون له ى يتعرض ًا     الت وًا عام ى عف رئيس اليمن الن ال ع   وإع ن جمي ع
ر  .   2002يوليو  / تموز  وذلك بدءًا من     29  الصحفيين المعتقلين وإسقاط آافة التهم الموجهة لهم       غي

امي     الل ع درت خ ة أص صحفيين      2004 و2003أن الحكوم ن ال دد م ى ع سجن عل ا بال  أحكام
ة حف مختلف شر ص دار ون ت إص ام . وعلق دث ع ا ح و م صحيفة 2003وه شرت ال دما ن ، عن

ة بحق   أعقبها صدور، مواد تنتقد المملكة العربية السعودية،      ةالناصرية، الوحدوي   أحكام سجن معّلق
ة   2004وفي عام . 30السعودية-ها بتهمة اإلساءة إلى العالقات اليمنية     ثالثة من صحفيي    أغلقت الدول

واني     "، لمدة ستة أشهر وحكمت على محررها        "الشورى"الصحيفة المعارضة،    ريم الخي د الك " عب
ر   . 32"الحوثي" تنتقد استخدام الرئيس للعنف مع انتفاضة        31بالسجن لمدة عام لنشره مقاالت     وقد عّب

                                                 
23 Helmi Noman, An Overview of The Demographics and Usage Patterns of Internet Users in Developing Countries: Yemeni 
Internet Population as a Case Stud  
24 Helmi Noman, An Overview of The Demographics and Usage Patterns of Internet Users in Developing Countries: Yemeni 
Internet Population as a Case Study. 
25 U.S. Department of State, Yemen: Country Reports on Human Rights Practices 2003.  
26 Brian Whitaker, Freedom of the Press in Yemen, Yemen Gateway, Apr. 29, 2001, at  
http://www.al-bab.com/yemen/media/bwmed.htm.   
27 U.S. Department of State, Yemen: Country Reports on Human Rights Practices 2003.  
28 U.S. Department of State, Yemen Human Rights Practices, 1995, March 1996, 
http://dosfan.lib.uic.edu/ERC/democracy/1995_hrp_report/95hrp_report_nea/Yemen.html  

 ؛)توثق تهديدات مغفلة لصحفيي يمن تايمز واختطاف وضرب الصحفي أبو بكر السّقاف(
 International Organizations Call for Release of Zaidi, The Yemen Times, Sept. 24, 2001, at 
http://www.yementimes.com/01/iss39/front.htm                                                                                         

 )عن سجن الصحفي حّسان الزيدي دون إعطاء سبب(
29 S. Department of State, Yemen: Country Reports on Human Rights Practices 2003.  
30  Committee to Protect Journalists, Attacks on the Press 2003: Yemen, at 
http://www.cpj.org/attacks03/mideast03/yemen.html . 
31  Yemen's commitment to democracy questioned, The Yemen Times, Jan. 17, 2005, at 
http://www.yementimes.com/article.shtml?i=808&p=front&a=3  
32 Yemen's commitment to democracy questioned, The Yemen Times  
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وق  و حق ال  مراقب ذا االعتق اه ه ضبهم تج ن غ سان ع راح   . 33اإلن الق س ى إط ذى أدى إل ر ال األم
واني" ات       " الخي ن االلتماس د م ديم العدي ا تق رى خالله هر ج بعة أش د س طة بع دات بواس  والمناش

صحافة  ة ال ي بحري ة تعن ات دولي سان ومنظم وق اإلن ات حق ة 34منظم ن الحكوم شجيع م ، وبت
ة تث. 35األميرآي ة اس ي حادث ه وف يعهم شريط  إال أن ار لب ن التج ددًا م ال ع ة باعتق نائية، قامت الدول

 .36تسجيل يضم شعرًا ينتقد الحكومة
 

ه   سياق ذات ى ال رئيس     ف ه ال ذي وّقع ي، ال صحافة اليمن انون ال شكل ق  "ي
د اهللا ي عب الحعل انون األول"  ص ي آ سمبر /ف ائل  1990دي ضبط وس سية ل ة الرئي ، األداة القانوني

ستقلة تمارس    "وإذا آان هذا القانون نظريًا ينص أن الصحافة          . 37موعةاإلعالم المطبوعة والمس   م
ائل    ف وس ه بمختل ر عن اتجاهات ام والتعبي رأي الع وين ال ع وتك ة المجتم ي خدم ة ف التها بحري رس

ي      "، لكنها يجب أن تعمل      "التعبير ة الت ورة اليمني في إطار العقيدة اإلسالمية واألسس الدستورية للث
ل      . 38"ة الوطنية تهدف لتوطيد الوحد   ة        "ويتضمن القانون نصوصا مث ى المعرف ة الحصول عل حري

ات  ى المعلوم صال والحصول عل ر واالت صحافة والتعبي ر وال ة الفك واطن" وحري ل م و أن . 39لك
ن وزارة   حفية م ات ص ى بطاق صلوا عل ين وأن يح واطنين يمني ون م صحفيون المحلي ون ال يك

الم ب أن  . 40اإلع ب فيج صحفيون األجان ا ال ات   أم ى بطاق صلوا عل ي يح دين آ وا معتم يكون
ك أن                . 41صحفية ع ذل ويمكن لوزارة اإلعالم أن تسحب البطاقات الصحفية دون إعطاء سبب، ويتب

 .42على الصحفي المعني أن يغادر اليمن إال إذا آان لديه سبب آخر لإلقامة
 

ى الصحفي أن                انون يجب عل ذا الق ا       "أيضا فإنه وفقًا له شره بمب ا ين زم فيم دئ وأهداف   يلت
ا ال    انون     الثورة اليمنية وأسس الدستور وبم ام الق ه أن   . 43."يتعارض مع أحك زم  "ويفترض في يلت

بالتقيد بالقوانين واألنظمة النافذة واحترام سيادة واستقالل البالد وعقيدة وشريعة وأخالق وعادات              
أنه أن يلحق أضرارًا ب   ن ش شاط م أي ن ام ب دم القي ي، وع شعب اليمن د ال بالدوتقالي ى . 44"أمن ال ف

ى       والمجالت   على الصحف   فيه الوقت الذى يتوجب   ل          الحصول عل رخصة من وزارة اإلعالم قب
دارها شرات . 45إص ا ن ات الجماهيري  "أم ا والمنظم ّصرح به سياسية الم زاب ال ة ةاألح  واإلبداعي

ة  سات الحكومي وزارات والمؤس راخيص  " وال ك الت اج تل ال تحت ب   . ف ة يتطل ة مطبع ر أن إقام غي
ةر ي . 46خصة من وزارة الثقاف ة الت شورات األجنبي ع المن ع توزي ر اإلعالم أن يمن ستطيع وزي وي

 .47تخالف القانون
 

                                                 
 أنظر مثًال،  33
Arab Press Freedom Watch, IFJ Joins Yemeni Journalists in Protest Over “Shocking Injustice” and Jail Threat to 
Editor, Sept. 7, 2004, at http://www.apfw.org/indexenglish.asp?fname=news\english\12700.htm.     
34 Committee to Protect Journalists, CPJ protests journalist's imprisonment, Sept. 16, 2004, 
http://www.cpj.org/protests/04ltrs/Yemen16sept04pl.html                                       
35 Jailed Yemeni journalist pardoned, Aljazeera.Net, Mar. 23 2005, at 
http://english.aljazeera.net/NR/exeres/F53E1CAE-A4FE-44B3-88B7-7C9286D3A4C9.htm .  
36 Government has hurt itself, The Yemen Times, Feb. 12, 2004, at 
http://www.yementimes.com/article.shtml?i=711&p=view&a=1   
37 Republic of Yemen, Press and Publications Law, available at 
http://www.yemeninfo.gov.ye/eng/press%20Low_english.pdf   

 . ، قانون الصحافة والمطبوعات4  المادة  38
 .، قانون الصحافة والمطبوعات3  المادة  39
 .، قانون الصحافة والمطبوعات10 و 7  المادتان  40
 .، قانون الصحافة والمطبوعات29 إلى 27  المواد  41
 .، قانون الصحافة والمطبوعات31  المادة  42
 .، القانون الصحافة والمطبوعات20  المادة  43
 .، قانون الصحافة والمطبوعات)أ(30  المادة  44
 .، قانون الصحافة والمطبوعات34  المادة  45
 .، قانون الصحافة والمطبوعات76  المادة  46

  .، قانون الصحافة والمطبوعات76 المادة  47 
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ران    " على عبد اهللا صالح" وإذا آان الرئيس اليمنى      د أمر في حزي و  /ق ة  2004يوني  بإزال
ا                     ر أن مسودة ق ة، غي ات معين سجن الصحفيين لمخالف سمح ب نون فقرة من فقرات قانون الصحافة ت
ى الصحافة بأشكال أخرى،              ود عل حيث  صحافة جديد أصدرته وزارة اإلعالم سوف يزيد من القي

داول          " انتقاد"على الصحفيين   أنه وبموجب تلك المسودة ُيحظر     شر أو ت رئيس الدولة أو طباعة أو ن
صديقة          "أي تعبيرات أو مواد      شقيقة وال . 48"تتضمن مّسًا مباشرًا وشخصيًا بملوك ورؤساء الدول ال

ى                 آما   ى عل اليف أعل صياغته األصلية تك دة،    إصداريفرض القانون وفقًا لما جاء  ب شرات الجدي الن
ة           2005سبتمبر  /وفي أيلول . 49بما في ذلك مواقع اإلنترنت     سخة معّدل ى ن واب عل ، وافق مجلس الن

انون    د بعضهم أن الق ذين يعتق صحفيين ال ل لل ة أم ا سبب خيب صحافة، م انون ال ن ق ن "م يحد م س
ة و نتيجة لضغط          . 50"ة الصحافة ويزيد القيود على خدمات األخبار المباشرة       حري ر أن الحكوم غي

سودة     ع م زال تراج ة، ال ت صحافيين اليمني ة ال ن نقاب ة وم الم الدولي ائل اإلع ي وس ين ف ن المعلق م
 .51القانون

 
ه و    ه فإن ت ذات ى الوق إن     ف ي ف ات اليمن انون الجناي ب ق س   "بموج ة أو مجل ر الدول تحقي

وز ةال شر " راء أو المؤسسات البرلماني ة"ون ات مغلوط ام " "معلوم صالح الع ن  أو ال دد األم " ته
ة           ة اليمني ا مع الدول " أوروايات باطلة يقصد بها إلحاق ضرر بالبلدان العربية والصديقة أو عالقاته

ى   صل إل دة ت سجن م ام بال ات أو أحك ى غرام ؤدي إل ن أن ي وام5يمك انون . 52 أع سمح الق ذلك ي آ
وطني             الجنا شير  . 53ئي بعقوبة اإلعدام في حاالت نشر معلومات تتعلق بأسرار الدولة أو األمن ال وت

 .التقارير إلى أن هذه القيود قد تؤدي بالصحفيين إلى فرض رقابة ذاتية على أنفسهم
 

بأ " وزارة اإلعالم على وآالة اإلنباء الوطنية،        ةسيطريضاف إلى ما سبق      ، والصحف   "س
و        " أآتوبر والشرارة  14الثورة والجمهورية و  ": ربعاليمنية اليومية األ   ة إذاعات الرادي ، وعلى آاف

ون      و والتلفزي ة للرادي ة العام ر الهيئ ك عب ون، وذل ق    . 54والتلفزي الم أن تغل وزارة اإلع ن ل ويمك
ا             ر مم ة أآث ا مناهضة للحكوم شورات التي تعتبره منشورات دون إخطار أو سبب، وخاصة المن

 . 55ينبغي
هذا فى الوقت     . 56نادرًا ما يسمح بالنشر اإلذاعي للمعلومات التي تنتقد الحكومة        أيضًا فإنه   

ة،     الذى   سائل األمني ة بالم ع   تتحكم فيه وزارة الداخلية  بالمعلومات المتعلق  دعاوى  حيث قامت برف
ة                   سائل األمني ة الم ة المصدر لتغطي م أساءوا استخدام مصادر مجهول ة أنه . 57على صحفيين مدعي

ذا اإل    اريرهم             طار   وفى ه ى تق أثير عل ى الت سعون إل ددونهم وي د الصحفيون أن رجال األمن يه يفي

                                                 
48 YEMEN: Journalists reject new draft of press and publications law, Reuters AlertNet, May 3, 2005, at 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/IRIN/b700da8f8df8a9ac29a1a4d7f6cb2c4b.htm .  
49 Journalists reject draft press law, Yemen Times, at http://yementimes.com/article.shtml?i=837&p=front&a=2.   
50 Abdul-Aziz Oudah, Yemeni Journalists Reject Modified Press Law, Yemen Observer, Sept. 29, 2005, available 
at http://www.yobserver.com/news _8297.php.  
51 Abdul-Aziz Oudah, Yemeni Journalists Reject Modified Press Law, Yemen Observer, Sept. 29, 2005, available 
at http://www.yobserver.com/news _8297.php.  
52 U.S. Department of State, Yemen: Country Reports on Human Rights Practices 2003. 
53 YEMEN: Journalists reject new draft of press and publications law.  
54BBC News, Country Profile: Yemen, at   
 http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/country_profiles/784383.stm#media  (Aug. 11, 2004)                       

تمّول بعض"و" بعمعظم المطا"و" تتحكم وزارة اإلعالم بكافة اإلذاعات من خالل الهيئة العامة للراديو والتلفزيون: "مالحظة(  
http://www.sabanews.gov.ye/html/about_saba_e.html أنظر وآالة األنباء اليمنية  سبأ، على                  ").  الصحف  

                                                                             أنظر أيضا      ")   مسؤولة عن سبأوزارة اإلعالم"لمالحظة أن (
Brian Whitaker, Freedom of the Press in Yemen, Yemen Gateway, Apr. 29, 2001, at  
http://www.al-bab.com/yemen/media/bwmed.htm ; Yemen Gateway, The Media in Yemen, Dec. 30, 2001, at 
http://www.al-bab.com/yemen/media/med.htm    

). يورد قائمة بوسائل اإلعالم اليمنية(  
55 International Press Institute, Yemen: 2003 World Press Freedom Review.  
56 U.S. Department of State, Yemen: Country Reports on Human Rights Practices 2003 
57 International Press Institute, Yemen: 2003 World Press Freedom Review 
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ة      "وأن عليهم أن     القوات المسلحة اليمني ة ب . 58يستشيروا وزارة الدفاع قبل نشر أى معلومات متعلق
ة      59"تيلي يمن "على شرآة   هذا وتسيطر وزارة االتصاالت بشكل مباشر        ، التي تملكها هيئة حكومي

ديرها شرآة          أخرى، هي هي   ة، وت وم   "ئة االتصاالت العام رانس تلك د   . 60"ف حد المصادر أن     أويفي
 .61وزارة الثقافة آذلك تحظر وتراقب مواقع اإلنترنت

 
 :تنظيم الوصول لشبكة اإلنترنت.  2 

دّ       ين ي ر من اليمني عون أن ال تقيد الدولة الوصول لشبكة اإلنترنت بشكل رسمي، لكن الكثي
ى اإل اليف الحصول عل ة  . 62"باهظة"نترنت تك ة من  Dial upحيث يكلف ترآيب خدم عادي

رآة  ي"ش ن يتيل ي  3000" م ال يمن ي16.48( ري ا تكلف )  دوالر أميرآ دة  ةبينم ة الواح  5 الدقيق
ل عن            )  دوالر أميرآي   0.027(رياالت آحد أقصى      ة شهرية ال تق ال  300إضافة لتكلف ى   ري   يمن

ي1.65( د). ( دوالر أميرآ ذآر أن ال دير بال ًا  ج يمن تقريب ي ال د ف رد الواح الي للف  800خل اإلجم
صاديا                            وًا اقت ل نم الم األق دان الع ده من بل يمن واح د ال ه تع سنة، فى الوقت ذات ا  ). 63دوالر في ال أم

ة  ال 5000فتكلف " يمن نت" من Dial upالخدم  وثمن،للترآيب)  دوالر أميرآي27.47( ري
دًا     اًال واح غ ري دة تبل ة الواح د  رسوم شهرية  )دوالر أميرآي 0.0055(الدقيق ا ال توج ذا ،بينم  ، ه

 .64، لكنها أفدح ثمنًا السرعة باليمن خدمات عاليةوفى الوقت الذى تتوافر 
 

 :تنظيم المحتوى على شبكة اإلنترنت.  3
تخدام   ى اس ود المفروضة عل ة القي دد طبيع انون يمكن أن يح ود ق دم وج رغم من ع ى ال عل

ه ت إال أن تحكماإلنترن ري ال دمات     يج الل خ ن خ ة م صورة أولي يمن ب ي ال ت ف وى اإلنترن  بمحت
ة االنترنت زّودة لخدم شرآة الم ى  . ال ة عل ة بالرقاب ام الدول ى قي ة عل ة أدل اك أي ست هن ه لي ا أن آم

يهم  ة عل اوى جنائي ع دع وى أو رف زودي المحت ستخدمي اإلنترنت أو م ى ،م أ إل د لج يمن ق  وإن ال
ة             وسائل أمنية لممارسة الرقاب   أساليب و  ة أدل ة على وسائل اإلعالم بشكل عام، ولكن ليست هناك أي

 .منشورة على استخدامه األمن لتبرير الرقابة على شبكة اإلنترنت
 

ى      "شرآة تيلي يمن   "فعلى سبيل المثال ، فإن القواعد التي تطبقها          عًا عل  تتضمن حظرًا واس
ره فا    يأنواع من المحتوى، فهي تحظر أ      سيئاً "حًا؛ أو   ض  شيء تعتب ة     م ة أو الديني  لألسس األخالقي

شريعة اإلسالمية                "أو  " أو العرقية أو السياسية    ة وال سنة النبوي ريم وال رآن الك ًا لنصوص الق مخالف
سمحاء شهير أو "ال د   "؛ أو الت ي البل تقرار ف األمن واالس ًال ب ة أو   "أو " مخ دة الوطني ًال بالوح مخ

ة ى التفرق دعو إل شجع أو ي يمن وتار"؛ أو "ي ى ال سيء إل ة دول ي ا ببقي ا وحضارتها وعالقاته يخه
الم ذا الوصف     . 65" الع درج تحت ه ه ين د أن ذي تعتق وى ال رة و حجب المحت شرآة بفلت وم ال وتق

 ".Websenseويب سنس "مستخدمة برنامج حاسوب تجاري هو 
 

إلى ذلك يّدعي صحفيون ومنظمات حقوق اإلنسان أن الرقابة على شبكة اإلنترنت شائعة               
ى شبكة اإلنترنت               في اليمن وأنها   ود المستخدمة عل  تعيق نمو استخدامه ويشير البعض إلى أن القي

مية    مية أو رس ر رس ون غي ن أن تك صول      . يمك ي ح ًا ف ت دورًا هام اهي اإلنترن ب مق ذا وتلع ه
                                                 
58 U.S. Department of State, Yemen: Country Reports on Human Rights Practices 2003.  
59 U.S. Department of State, Yemen: Country Reports on Human Rights Practices 2003. 
60 Teleyemen.ye.net, Introduction, at http://www.teleyemen.com.ye/intro.htm 
61 The Arabic Network for Human Rights Information, Yemen: All Roads Lead Backwards 
62 U.S. Department of State, Yemen: Country Reports on Human Rights Practices 2003. 
63   United Nations Development Programme, Yemen Country Profile, at ،أنظر مثًال               
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اهظ    وت ب ى البي ت إل دمات اإلنترن ت، إذ أن توصيل خ ة اإلنترن ى خدم ين عل ن اليمني رين م الكثي
سان      الشبكة ا "وتفيد  . الثمن وق اإلن اهي اإلنترنت           " لعربية لمعلومات حق ديثًا مق يمن أمرت ح أن ال

ة خصوصية المستخدمين            ا أدى ُإلزال اهي، م وتر في المق ين محطات الكومبي أن تزيل الحواجز ب
ا            ذلك انخفاض ربحيته اهي وآ د   . وتسبب في انخفاض استخدام المق ة   "وتعتق شبكة العربي ضًا  " ال أي

ة واس    رض رقاب ة تف ى       أن الدول اظ عل ة الحف ة بحج سياسية والثقافي ت ال ع اإلنترن ى مواق عة عل
 .66"األخالق"

ا لمعارضة     ي جهوده يمن ف ى ال ة عل ر الحكومي ات غي زت المنظم رى رّآ ة أخ ن ناحي م
ة الصحافة        " محمد اليحيى " أسس الصحفي العماني      حيث الرقابة على اإلنترنت   ديثًا مرآز حري ح

يمن            لمجابهة الجهود التي تبذله    67الخليجي ا ال ة الوصول    "ا عدة أقطار شرق أوسطية، ومنه إلعاق
ّد من                           ديم الخدمات والح ة بتق ا الحكوم سيطر عليه شرآات ت سماح فقط ل إلى شبكة اإلنترنت و بال
ة               القدرة على الوصول إلى خوادم الكومبيوتر واإلبقاء على تكاليف الحصول على الخدمات مرتفع

ى            واعتقال مستخدمي اإلنترنت الذين يتحدّ     ة عل م وفرض رقاب ون السلطات الحاآمة والتحقيق معه
 .68"محتويات شبكة اإلنترنت 

 
ذي                ة لمجتمع المعلومات ال يذآر أن اليمن آان قد شارك  في االجتماع األول للقمة العالمي

ادئ    2003رعته األمم المتحدة والذي انعقد في جنيف عام       ، والذى تمخضت عنه وضع إعالن مب
شار زام الم راف يؤسس الت واطنيهم واالعت ا المعلومات لم ى تكنولوجي وح عل آين بالحصول المفت

ة       ا للتنمي ه ال توجد    . 69بالدور الهام الذي تلعبه هذه التكنولوجيا والقدرة على الحصول عليه ر أن غي
سياسات                سبيًا وال تعكس بالضرورة ال ا غامضة ن ا أنه ة جنيف ، آم قوة إلزامية لتنفيذ اتفاقيات قم

 .70رآين فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات واإلنترنتالفعلية للمشا
 

 منهجية البحث والتقصي.  3
 

 الطرق التي تم اتباعها .  أ
ة       رات زمني تقوم مبادرة شبكة اإلنترنت المفتوحة بفحوصات فنية على مستويات عدة في فت

الم        ائج ضمن سياق       . متعددة في عدد من المناطق حول الع ل النت وم الفريق بتحلي ا  ويق تكنولوجي
شريعاتها       ا وت . الرصد و الفلترة و الحجب التي تمارسها الدولة موضع البحث، و دراسة قوانينه

 :فإننا نسعى إلى اآلتيومن ثم وللحصول على نتائج دقيقة ذات معنى، 
 

ا أو التي يحتمل                • إعداد قوائم بأسماء النطاقات وعناوين المواقع التي جرى حجبه
اس البحث   ى أس ب، عل ة    أن ُتحج سائل االجتماعي ة بالم يمن المتعلق ة ال ي خلفي  ف

 والسياسية؛
 .إحصاء الشرآات المزودة للخدمة وطرق ربطها بشبكة خدمة اإلنترنت الوطنية •

                                                 
  Yemen: All Roads Lead Backwards، الشبكة العربية للمعلومات عن حقوق اإلنسان  66

 background#html.gpfc/gpfc/org.wmd.www://http  أنظر مرآز حرية الصحافة الخليجي، الخلفية واألهداف على 67 
68 William New, Internet Touted As Democratizing Tool In Arab Region, National Journal's Technology Daily, 
Aug. 5, 2004.  

                                                    ، على2003ديسمبر، / أنظر القمة العالمية لمجتمع المعلومات، إعالن المبادئ، آانون الثاني 69
html.dop/official/geneva/docs/wsis/int.itu.www://http                      

70 Mary Bridges, WSIS – Conference Hype or Lasting Change?, Jan. 23, 2004, at 
http://cyber.law.harvard.edu/briefings/wsisأ    
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 . الفلترة و الحجب المستخدمةاتحديد نوع وموقع وسلوك تكنولوجي •
 استخدام برمجيات استجواب الشبكات من نقاط اتصال متعددة؛ و •
 .صائي آامل للنتائجالقيام بتحليل إح •

 
ا، إذ              من ناحية أخرى      يشكل تحديد مواقع اإلنترنت التي ينبغي اختبارها العنصر األهم في بحثن

وى اإلنترنت                  رة و الحجب المستخدم و مواضيع محت ة لنظام الفلت درة الفني أن ذلك يكشف عن الق
 .: هىنواع من القوائم ثالثة أ"مبادرة شبكة اإلنترنت المفتوحة"وتستخدم . التي تخضع للحجب

 
ا          " الشديدة التأثير "قائمة من المواقع     • التي تفيد تقارير أنها تعرضت للحجب أو أنه

 ؛)المعارضة السياسية مثًال(من المحتمل أن ُتحجب في الدولة بسبب محتواها 
ة " • ة عام دويًا     " قائم نفت ي ت ص ع إنترن ى مواق وي عل ة تحت ة للمقارن ضم قائم ت

راق   ( محتوى اإلنترنت   تعكس طيفًا عريضًا من    ع االخت مثًال مواقع األخبار ومواق
Hacking (ويقصد بهذه القائمة جعل المقارنات بين الدول المختلفة ممكنة؛ 

ديم              • قائمة متعددة اللغات بكلمات مفتاحية هامة تستخدم لتوليد قوائم أآبر لغرض تق
 .استفسارات لمحرآات البحث

 
ب ا  رة و الحج ة الفلت شاف أنظم ات  والستك تخدام أدوات وتطبيق تم اس ستخدمة، ي لم

شبكة اإلنترنت                 ددة ل اذ متع ة بمستويات نف ذه    . الستجواب الشبكة تقوم بتعداد حاالت الرقاب وم ه وتق
 وتختبر ما إذا آانت      "مبادرة شبكة اإلنترنت المفتوحة   "األدوات بتنزيل قوائم االختبار التي أعدتها       
إن    . ه القوائم متاحة من تلك النقطة على الشبكة       نطاقان ومواقع اإلنترنت المذآورة في هذ      إلى ذلك ف

ة      ة المعني ل الدول ن داخ ل م صممة للعم ذه م تجواب ه ة  (أدوات االس دار الحماي ف ج أي خل
Firewall   وم   . والقيام بمهام محددة حساسة بدرجات متنوعة من التخفي          )  الذي يحيط بها ذلك تق آ

ع تطبي       م يقومون        مبادرة شبكة اإلنترنت المفتوحة بتوزي وق به ى متطوعين موث ات استجواب عل ق
وم             . بتشغيل البرامج داخل الدولة    ة، تق ادرة  "إلجراء االختبارات، وتبعًا لعدد من العوامل المحلي مب

 : باالتصال بالشبكة على مستويات متعددة عبر"شبكة اإلنترنت المفتوحة
 

 )البروآسي(الخوادم الوآيلة  •
 Dial upاالتصال الهاتفي  •
  Distributed applications قات الموزعةالتطبي •
  Dedicated servers الخوادم المكّرسة •

 
ستخدم  ة، ن ارات األولي رة و  حواسبوخالل االختب ارس فلت ي تم دول الت ي ال ودة ف دة موج  بعي

ة       Firewalls البعيدة خلف جدار الحماية      حواسبوتكون هذه ال  . حجب المحتوي   التي يحيط بالدول
سمح ك ت ع ذل ا م علكنه بكة اإلنترنت األوس ر ش ا عب صلون به ائن يت صال بزب اول .  باالت ضًا نح أي

ذه ال          وى   حواسب االتصال بمواقع ونطاقات اإلنترنت الموجودة على القوائم عبر ه شاف المحت  الآت
دان ال           . الذي يحجب ومدى انتظام حجبه    ع في بل وائم من مواق ذه الق ادرة ه ر فريق المب ذلك يختب آ

ة     اإلنترنت محتوىلحجب  الو  فلترة  التمارس فيها    ك بهدف المقارن ار     . ، وذل دل نظام االختب ذا وي ه
على آافة مواقع ونطاقات اإلنترنت التي يمكن الوصول إليها من أماآن المقارنة وإن آان ال يمكن              

 .الوصول إليها من الدولة موضع البحث على أنها مواقع ونطاقات يحتمل أن تكون محجوبة
 

 تحليل النتائج.  ب
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رة و                       ة فلت ارات لتوثيق طبيع ا من االختب ي نتحصل عليه ات الت ل البيان     تقوم المبادرة  بتحلي
ي        االت الت د المج ث ولتحدي ة موضع البح ة للدول درات التقني شاف الق ات والستك ب المحتوي حج

ة           دار الحماي ل ج ن داخ ارات م راء االختب الل إج ة خ ة معمق ب دراس ة Firewallتتطل .  للدول
ى      HTTPتتفحص المبادرة االستجابة المتلقاة على بروتوآول       وبالتحديد،    عند محاولة الوصول إل

ب   وى المراق ر(المحت د         ). مفلت ا يج ًا م وى، غالب ب المحت دما ُيحج اله، عن شته أع م مناق ا ت وآم
ى أن                –" صفحة حجب   "المستخدمون لشبكة االنترنت      شير إل ا نص ي  وهي صفحة إنترنت عليه
ب ال يم ذي ُطل وى ال هالمحت ن الوصول إلي ل  . ك رة و الحجب أق ون الفلت رى، تك االت أخ ي ح وف

ًا                     وضوحًا أو شفافية، إذ تبدو على أنها أخطاء في الشبكة أو إعادة توجيه من موقع إلى آخر أو بطئ
د  ن حجب متعم دًال م وى ب ل المحت ي تنزي ول  . ف سات بروتوآ ل تروي وم بتحلي ه نق ت ذات ى الوق ف

HTTP       ت، لحجب معلومات عن الخادم                ، وهو نص يرسله خادم اإلن ى متصفح اإلنترن ترنت إل
اً    ي آٍن مع ة ف صفحة المطلوب ن ال ستخدم     . وع ن الم ة ع ادة مخفي ي الع ون ف ات تك ذه المعلوم وه

ائي وى . النه ى المحت م الوصول إل د ت ان ق ا إذا آ ى م شير إل ا أن ت سات يمكنه ذه التروي ر أن ه غي
إن بروتوآول   وإذا حدث خط . بنجاح أو أن الوصول إليه متعذر     سة    HTTPأ، ف  يرسل في التروي

سعى       . شفرات تشير إلى نوع الخطأ     ار، ن وهكذا بتحليل الترويسات التي نحصل عليها خالل االختب
ا من األخطاء                            رة و حجب اإلنترنت عن غيره ا فلت سبب فيه ين األخطاء التي تت ا ب إلى التمييز م

 .المعتادة وغير المقصودة في توصيالت الشبكة
 

 : أربعة أصناف هى على النحو التالي  واحدة من ك نقوم بتصنيف النتائج فيإلى ذل
 
ان    URLموقع اإلنترنت   • د          آ وتر البعي ة والكومبي ر الوصلة المحلي ًا عب أي أن (متاح

 ).هذا الموقع ليس محجوبًا
ع • ان الموق ر  URLإذا آ ه عب ذر الوصول إلي ن تع ة ولك ر الوصلة المحلي ًا عب  متاح

ة      الكومبيوتر البعيد    ة    HTTPالذي أرسل شفرة استجابة بروتوآولي د يكون    ( مختلف ق
 ؛)هذا الموقع محجوبًا

ع  • ان الموق ر         URLآ ه عب ول إلي ذر الوص ن تع ة ولك لة المحلي ر الوص ًا عب  متاح
شبكة             أ توصيل في ال ًا،          (الكومبيوتر البعيد بسبب خط ع محجوب ذا الموق ان ه ا آ ربم

 ؛)لكن ذلك ليس مؤآدًا
وتر  متاح عبر اURL الموقع  • لوصلة المحلية ولكن يتعذر الوصول إليه عبر الكومبي

 ).هذا الموقع محجوب(البعيد؛ وأعد الكومبيوتر البعيد صفحة حجب 
 

ع       ى موق ذر الوصول إل ان يتع د،       URL    وإذا آ وتر البعي ر الكومبي ة وعب ر الوصلة المحلي عب
اً "فإننا نعتبره    ائج      "ميت ه من النت ى      . ، ونزيل ذه النتيجة إل شير ه وفرًا     وت يس مت ع ل وى الموق  أن محت

ا، م                 ا اختباراتن ا فيه ذا   م على اإلنترنت بشكل عام خالل أي وقت من األوقات التي أجرين ا يجعل ه
 .الموقع غير ذي صلة فيما يتعلق بهذه االختبارات

 
ق   وم فري ادرة"ويق ام     "المب شكل ع دة ب ر المؤآ ة وغي ة والمتاح ع المحجوب ل المواق  بتحلي

ستوى  ( دير الم ب  لتق رة و الحج ي للفلت صنف   ) الكل ستوى ال ى م واع   (وعل ى أي أن رف عل للتع
ا   ى حجبه ة إل سعى الدول ي ت ي الت وى ه ذه   ) المحت يمن، ه ل ال ذه دول، مث ن ه ات ع شر دراس ون

المواقع                        وائم ب ورد الدراسة ق ة وت ضائي للدول سياسي والق وفر معلومات عن النظام ال الدراسات ت
ا  يًال للنت ا وتحل رى اختباره ي ج ا  الت ة حجبه ذه الدول سعى ه ات ت ل أي المعلوم شف وتحلي  ؟ئج لك

  ؟ بذلكاإلى أي درجة ممكنة تسمح لنا البيانات التي نستطيع جمعهووآيف تفعل ذلك، 
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 الطرق الخاصة باليمن.  ج
ة   ": واي نت ويمن نت"قمنا بسلسلتين من االختبارات لشبكتي   ارات وآيل ) بروآسي (اختب

ارات داخل   األولية التى  تتضمن االتص     ال عن بعد بكومبيوترات على الشبكتين، وفيما بعد اختب
شرين األول            . البلد نفسه  ة في ت ارات الوآيل د أجريت االختب انون األول    / وق وبر وآ سمبر  /أآت دي

ادرة      . 2005سبتمبر  / وأجريت االختبارات داخل البلد في أيلول      2004 ام وجدت المب شكل ع وب
ز                 أن االختبارات داخل البلد أآثر دق      ر يرّآ ذا التقري إن ه ذا ف ة، ول ارات الوآيل ة من نتائج االختب
ارات    . على نتائج االختبارات داخل البلد  ائج االختب ة ونت غير أن مقارنة نتائج االختبارات الوآيل

ة، إذ أن                ة إحصائية قوي ع التي اختبرت       % 94داخل البلد بّينت أن هناك بينهما عالق من المواق
ائ  ى نت الطريقتين أدت إل شابهب ز    ةج مت ت تترآ ة آان ائج متباين رت نت ي أظه ع الت ا المواق ، بينم

ين،   وى مع االت محت ي مج ف ف شكل آثي م ب ن ث ن أن  وم ة م ى ثق ا عل ك فإنن ل تل ات تمث التباين
شرآتان   ا ال ي تتبعه رة و الحجب الت ات الفلت ي سياس رات ف ل  . تغي ذا التحلي وسوف نعرض له

 .الحقًا
 

 المواضيع التي تم اختبارها.  د
ر في                   ة والمصممة آي ُتختب ة العام تضمنت االختبارات التي أجريناها على القوائم الدولي

ة           " الشديدة التأثير "آل بلد تدرسه المبادرة، وعلى قائمة        ع يمكن أن تكون الدول التي تشمل مواق
اوالت البحث       ن مح ة ع ائج الناجم وائم النت ضمنتها ق ع ت ى مواق ا، وعل ساسة تجاهه ة ح اليمني

ة   باستخدام ا                . 71 الكلمات المفتاحي ة حساسية تجاهه ة اليمني دت الدول وتتضمن المواضيع التي أب
سياسية،               مثل اإلباحية، والمحتوى الجنسي، والقمار، ومسائل األمن واإلرهاب، و المعارضة ال

 .72والمواد التي تتخذ موقفًا نقديًا من اإلسالم أو تحاول تحويل المسلمين إلى أديان أخرى
 

  والتحليلالنتائج.  4
 
 ملخص.  أ

ارات داخل     2004في  ) بروآسي( باختبارات بواسطة خادم وآيل      "المبادرة"قامت    واختب
واي نت   / تيلي يمن " على الشرآتين المزودتين للخدمة في اليمن وهما         2006 و 2005البلد في   
شرآتين من               ". ويمن نت  ى  إل  2004وتشير نتائجنا أن الفلترة و الحجب ازدادت على شبكتي ال

ستخدمها                      . 2005 ي ت ة الت ة العام ة الدولي ى القائم ع الموجودة عل رة حجب المواق فقد زادت وتي
ة    % 14إلى  % 6ومن  " تيلي يمن "في حالة   % 12إلى  % 10المبادرة من    . "يمن نت   "في حال

وى                رًا من المحت آما أظهرت النتائج قيام الشرآتين بحجب آل المواد اإلباحية تقريبًا، وقدرًا آبي
ة                   المتع رة و الحجب المعروف ى الفلت اف عل ع االلتف ة ومواق  ،لق بالجنس وعدد من المواقع الوآيل

ع           " تيلي يمن "وباإلضافة إلى ذلك زادت    ا لمواق سنتين من حجبه ي     خالل ال دأت  الجنس المثل وب
شرق األوسط             " يمن نت " ى ال إن     . في حجب مواقع هذا الموضوع التي ترآز عل ذلك ف ي  "آ تيل

دين       " sex"ترد علية آلمة    تحجب أي موقع    " يمن ل ال ع تحوي ا تحجب مواق في عنوانه؛ آما أنه
ر االنترن   صوت عب ع التخاطب بال ن مواق دودًا م ددًا مح افتوع ع االلتف ذلك زادت .  ومواق آ

ع              2005 إلى   2004في الفترة من    " يمن نت " الجنس ومواق ة ب واد المتعلق ا للم رة حجبه  من وتي
 غير المشروعة وعدد محدود من مواقع التخاطب بالصوت       القمار والمحتوى المتعلق بالعقاقير   

درة المستخدمين                . تعبر االنترن  ة لتخفيض ق آذلك زادت الشرآتان من حجب الخدمات الوآيل
ع             ذه المواق م أي من       . من الحصول على المستوى المحظور مثل اإلباحية الجنسية عبر ه م تق ول

                                                 
 .ي نت وذلك بسبب تعقيدات ومخاطر االختبار من داخل البلدالم نستطع القيام باالختبار بواسطة الكلمات المفتاحية إال على شبكة و  71
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ة            الشرآتين بحجب أي من المواقع ذات العالقة بالسيا        ى قائم سة أو أية مواقع حساسة أخرى عل
 .التي وضعناها" الشديدة التأثير"

 
 واي نت/ تيلي يمن.  1

دنا أن  "واي نت / تيلي يمن " موقع منفرد على شبكة 1653قمنا باختبار    ا  160، فوج  منه
ى                 %). 10(قد حجبت    شرآة عل ا ال وم به وقد ترآز السواد األعظم من الفلترة و الحجب التي تق

ادة ي الم الجنس المثل ق ب وى المتعل الجنس والمحت ة ب ا .  المتعلق ضا حجب آم شرآة أي اول ال تح
ان أخرى  ى أدي سلمين إل ل الم ى تحوي ي تحث عل ع الت ار  . المواق ا ببحث واختب ا قمن م أنن ورغ

ى أساس سياسي                   ع عل ر     (مستفيضين فإننا لم نعثر على أي دليل على حجب للمواق م نعث ثًال، ل م
رة و حجب  ى أي فلت ًا  عل ادة موقف ي الع ذ ف ي تتخ صحف الت ع األحزاب المعارضة أو ال لمواق

وآما في حالة معظم الدول التي تفرض         ). انتقاديًا من الحكومة أو مواقع وسائل اإلعالم الدولية       
ي                نظام فلترة و حجب مستفيض، وجدنا طيفًا عريضًا متنوعًا من مجاالت المحتوى األخرى الت

د األد   ى الح وى إل رض س م تتع ن الحجب ل ى م االت    . ن ي مج ب ف ة الحج ون محدودي د تك وق
صنيفه في                           ع أو ت اءة التصنيف لموق ة عن إس ذه مقصودة، أو يمكن أن تكون ناجم المحتوى ه

ع فكاهة                   (عدد من األصناف     ه موق ى أن سية صريحة عل مثًال، يمكن أن يصنف موقع فكاهة جن
ه      "ي يمن تيل"أن  " المبادرة"وتعتقد  ). أو على أنه موقع محتوى جنسي       تستخدم قدرًا محدودًا لكن

رة           مقصود من حجب مواقع التخاطب بالصوت عبر اإلنترنت ومواقع تيسير االلتفاف على الفلت
 .و الحجب

 
ات        " تيلي يمن "وقد أشارت اختباراتنا إلى أن       صنفها برمجي ع التي ت ويب  "تحجب المواق

نس  ناف "Websenseس من أص الغين" ض وى للب سا"، و"محت س الن س مالب ة ومالب ء الداخلي
سباحة ري"، "ال سية"، و"الُع ة الجن ي "و" التربي الجنس المثل ام ب ع ذات االهتم . 73"المواق

سي       " تيلي يمن "وباإلجمال، نعتقد أن     الغين   "قد نّشطت الصنف الرئي واد للب ا      " م ة منه في محاول
شمول           ددًا من        . لحجب المحتوى الجنسي الصريح بأآبر قدر ممكن من ال دنا ع ذلك وج ع  آ المواق

دده المستخدم     "المحجوبة ضمن صنف      ا يح الفلترة و               " م وم ب ة التي تق ذا الصنف ُيمكن الهيئ وه
ا الحجب حسب                    الحجب، مثل الدولة اليمنية في هذه الحالة، من وضع قائمة بمواقع يمارس عليه

ع التي وضعتها شرآة         . معايير تضعها هي   ي يمن   " وتتضمن المواق ا يحدده    "في صنف     " تيل م
ة أخرى               " دمالمستخ ى ديان سلمين إل ل الم دين وتحوي الج مسائل ال ع التي تع . بشكل أساسي المواق

ة                  ى آلم ا عل وي عنوانه ا في        " sex"ومن الملفت للنظر أن آافة المواقع التي يحت ت، بم د حجب ق
ستهدفًا  ا م ون محتواه ي ال يك ع الت ك المواق ك تل ة (ذل ة وتوراتي واهد تاريخي دم ش ع يق ثًال، موق م

 ).74"الجنس المثلي خطيئة"عم مقولة أن وطبية تد
 
م نجد إال الحد األدنى من      2004عام ) البروآسي(من نتائج اختباراتنا الوآيلة     آما أنه و    ل

يمن            . فلترة و حجب المحتوى المتعلق بالجنس المثلي       ا داخل ال ي أجريناه ارات الت غير أن االختب
ا أدى        2005عام   صنف، م ذا ال تنتاج أن     وجدت حجبًا واسع النطاق له ى االس ا إل ي يمن  " بن " تيل

د      شرآة ق رة وأن ال ذه الفت الل ه ي خ الجنس المثل ق ب وى المتعل ر حجب المحت شكل آبي زادت ب
 .2004 ذا العالقة بعد أن آنا قد أنهينا اختباراتنا عام Websenseنّشطت صنف ويب 

 
 يمن نت.  2

                                                 
at, URL Categories, .Websense Inc أنظر  73 

php.URLCategories/MasterDatabase/ProductsServices/en/obalgl/com.websense.2ww://http                          
  .Homo Sex Is Sin/com.homosexissin.www://http ! , انظر74 
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ا  بكة   3589اختبرن ى ش ردًا عل ًا منف ت " موقع ن ن دنا أن " يم ت   202ووج د حجب ا ق  منه
 " Websenseويب سنس       "برمجيات  " يمن نت "تستخدم  " تيلي يمن "وآما في حالة    %). 6(

الجنس      ة ب ة مع     . لفلترة و حجب المواد ذات العالق ا بالمقارن ر أنه ي يمن  "غي ضا   " تيل تصفي أي
وى  ى من المحت د األدن ر المشروعة وال تحجب سوى الح اقير غي ار والعق ع القم ة مواق وبكثاف

شرق األوسط        في الغالب المواقع التي تستهدف أفراداً     (لمتعلق بالجنس المثلي    ا شون في ال ).  يعي
ة                     م نجد أي حجب ذي وجه ا ل ا أنن ة، آم ع ديني ة مواق وباإلضافة إلى ذلك لم نجد أي حجب ألي

ائج البحث    ع ولنت ستفيض للمواق م الفحص الم ية رغ دا أن . سياس ت "وب ن ن ب  " يم وم بحج تق
ا تفعل                 متناثر هنا وهن   ل مم ي يمن   "اك في عدد من مجاالت المحتوى، وإن آان بدرجة أق ". تيل

ع االتصال                   ه مقصود لمواق وقد آشفت اختباراتنا مرة ثانية فيما يبدو على أنه حجب محدود لكن
 .الصوتي عبر اإلنترنت

 
ى أن            ي      " يمن نت   "وتشير نتائج االختبارات التي قامت بها المبادرة إل ع الت تحجب المواق

ص ات ت نس "نفها برمجي ب س ناف "Websenseوي ن أص ا م ى أنه الغين" عل وى للب ، "محت
سباحة      " ري "،  "مالبس النساء الداخلية ومالبس ال سية   "،  "الُع ة الجن ة، األغلب      " (التربي رة ثاني م

سي  صنف الرئي تخدام ال الغين"اس واد للب ة"، ")م شروعة"، "المروان ر الم اقير غي ، "العق
 .75"القمار"و

 
دنا ت  د وج ين          وق ا ب دة م رة الممت الل الفت وى خ ب المحت رة و حج ي فلت ة ف رات هام غي

ي    . 2005 وتلك التي أجريناها عام      2004االختبارات التي أجريناها عام      دد الكل وفي حين أن الع
ائج                    ذه النت ين ه ان صغيرًا، تب للمواقع التي جرى اختبارها والتي تغيرت إمكانية الوصول إليها آ

سياسة   مع ذلك تغيرًا واضحًا      م تصف   . في ال ر      " يمن نت  "فل اقير غي ة بالعق ه عالق وى ل أي محت
ام  ي ع شروعة ف ام  2004الم ي ع واد ف ذه الم ل ه ستفيض لمث رة و حجب م ا مارست فلت ، لكنه

ا               "يمن نت  " حجبت   2004وفي عام   . 2005 سية التي اختبرناه ة الجن ع اإلباحي ددًا من المواق  ع
ر من       ي يمن   "أقل بكثي م تصّف أي       "تيل أثر               ، ول ا تت رًا م ة باألصناف التي آثي وى ذي عالق محت

رة و الحجب  ي الفلت ة ف ة  (بالمبالغ سباحة والتربي ة ومالبس ال ساء الداخلي ع مالبس الن ل مواق مث
ل             " يمن نت  " فقد حجبت    2005أما في عام    ). الجنسية ة مث ع اإلباحي ه من المواق دد ذات ي  "الع تيل

رة و         بما سبق  ، آما حجبت مواقع في أصناف ذات عالقة       "يمن ين أن الفلت شاملة    ال، ما يب حجب ال
سية         (ألصناف معينة    ة         ) مثًال حجب آافة أو غالبية مواقع اإلباحة الجن رة و حجب ثقيل تتطلب فلت

ذاتها              د ال تكون مستهدفة ب سية       (الوطأة ضمن أصناف ق ة الجن ع التربي ثًال، مواق ذلك زادت   ). م آ
ة      بشكل درامي تصفيتها لمواقع القمار    " يمن نت " ، وبدأت في حجب مواقع الجنس المثلي الموجه

 .إلى الشرق األوسط
 

رة و           ايير الفلت ستخدمها       الوتثير التفاوتات ما بين مع ي ت ي يمن   "حجب الت ي    " تيل ك الت وتل
ستخدمها  ت"ت ن ن ن   " يم ل م ات آ ي عملي ة ف شارآة الدول ة م اع درج ى ارتف النظر إل رة، ب الحي

يس          ففي حين ت  . شرآتي تزويد الخدمة هاتين    الغين، ل وى الموجه للب ة المحت حجب الشرآتان بكثاف
ع    " تيلي يمن  "وحدها القمار، أو لماذا تحجب      " يمن نت "من الواضح لماذا تستهدف      وحدها مواق
د جرى              . الجنس المثلي بشكل شامل    ه ق ولعل التفسير األآثر احتماًال لهذه التفاوتات هو ببساطة أن

رة و الحجب لكل من            ستقل عن األخرى          تحديد سياسات الفلت شكل م شرآتين ب سير    .  ال ذا التف وه
ا في زمن قريب     "يمن نت "معقول، إذ أن     دأت عملياته ان      .  ب شرآتان المزودت د تكون ال ذا، ق هك

 .تحاوالن فلترة و حجب المحتوى ذاته على التقريب ولكن بدرجات متفاوتة من النجاح
 

                                                 
وتعود هذه التفاوتات بشكل عام إلى الصعوبات %). 89% (100قل من آان القمار واحدًا من تلك األصناف التي آانت نسبة حجب المواقع فيها أ  75

 .التي آان نظام الفلترة و الحجب يواجهها وقت إجراء االختبارات في تصنيف المواقع
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 Global Listنتائج القائمة الدولية الشاملة .  ب
س ى ال ه ف يمن  ياق ذات ي ال املتين ف ين ش ائمتين دولت ار ق ا باختب ت : قمن ى آان ة األول القائم

شكل من         ًا في      786قائمتنا األصلية التي تت شكل           31 موقع ة التي تت ا المحّدث ة قائمتن  صنفًا والثاني
ة بوضوح أو متاحة                  . 76 صنفاً  28 موقعًا في     459من   ا محجوب ع التي آانت إم ين المواق ومن ب

 160(من المواقع على شبكة يمن نت        % 13اختباراتنا، آان يتعذر الوصول إلى      بوضوح خالل   
 .77) موقعًا133" (واي نت/ تيلي يمن"على شبكة % 11و) موقعًا
 

 تيلي يمن.   1
ت ن" حجب ي يم شاملة   " تيل ة ال ا الدولي ى قائمتن ع عل ن المواق ة م ة األصناف التالي : بكثاف

سية  ة الجن ي % 92(اإلباح ع الت ن المواق رتم رة )اختب سائل الجنس %) 77(، المالبس المثي م
ى        %). 48(والتربية الجنسية   %) 64(المثلي   ة إل رة و حجب معتدل وقد آشفت اختباراتنا عن فلت

ارف  ع التع ة لمواق ة %) 17(خفيف ة %) 17(والفكاه ع الطبي ات %) 11(والمواق ونطاق
ة      %)10(ومواقع تغيير األديان    %) Blogging") 11بلوغز   "–اليوميات   اء هوي ، ومواقع إخف
ًا              %) 9(المستخدم   ى اإلنترنت مجان زود مساحة عل %) 8(، والجماعات   %)9(والمواقع التي ت

ب  رة و الحج ع الفلت ار، %)6(ومواق ع القم ول %) 5(، ومواق ع الكح ع %)5(ومواق ، ومواق
ة  ات الكراهي ت  %)4(خطاب ر اإلنترن صوتي عب صال ال ع االت ع %) VoIP ) 3، ومواق ومواق

ى      %). P2P) 3ادث من شخص إلى شخص    التح واء  آما تجدر اإلشارة إل ع         احت   عدد من المواق
ري        ي تج ع الت ع المواق ا م ّد م ى ح ابق إل وى يتط ى محت ل صنف عل ي آ ة ف ردة المحجوب المف

ة  صفيتها بكثاف ل (ت ي omc.breastenlargementmagazine.wwwمث صنف الطب ي ال أو أن ) ف
نس  " ب س ل      "Websenseوي الغين مث وى للب ع محت ا مواق ى أنه نفها عل د ص  ق
)thumbs.globalnews.it  سر      ).  في صنف الجماعات ذا التطابق الجزئي يف ادرة أن ه وتعتقد المب

رة و  ات الالفلت ة والطب والكحول وخطاب سين والفكاه ين الجن ارف ب حجب ضمن أصناف التع
اء                  . الكراهية رة و الحجب وإخف ى إجراءات الفلت اف عل دين وااللتف أما في حاالت أصناف مثل ال

ر اإلنترنت       ة المستخدم واالتصال الصوتي عب رة و    VoIPهوي إن الفلت ى نطاق    ال، ف حجب عل
صودة     ود مق ى جه شير إل غير ت ب     وص رة و الحج ات الفلت ام برمجي ال قي دودة، إذ أن احتم مح

ل      "Websenseويب سنس   "التجارية مثل    ر      .  بتصنيف هذه المواقع خطًأ قلي وبخالف صنف تغيي
د            ك التي تنتق ة وتل ة العربي ة باللغ ع العامل ى حجب المواق الدين،فإن هناك ترآيز بشكل خاص عل

الي                 . اإلسالم شكل إجم ًا، وب ر اإلنترنت غريب ا في    (وقد آان نمط حجب االتصال الصوتي عب بم
ين أصناف ويب سنس             ذلك القائمتان الدوليتان الشاملتان و     ادرة لتعي االختبارات التي أجرتها المب

Websenseستخدمة وبين    )  الم وقعين محج د م تطعنا تحدي  www.dialpad.com(اس
ع اتص )www.net2phone.comو ى مواق صل إل تطعنا أن ن ا اس ت ، لكنن ى اإلنترن ال صوتي عل

VoIP ل شكل أفضل مث ة ب ًا . www.skype.com معروف سا"وطبق ان ترتيب )Alexa" (أللك ، آ
www.skype.com 237  ب ان ترتي ا آ ة، بينم م الحرآ ع اإلنترنت من حيث حج ة مواق ين آاف  ب

www.net2phone.com ،17396 وترتيب www.dialpad.com 5047478. 
 

 يمن نت .  1

                                                 
لنتائج الكاملة  ا2 للنتائج حسب األصناف الناجمة عن االختبارات على أساس قائمتنا الدولية الشاملة المعيارية، ويورد الملحق 1 أنظر الملحق  76

وآي نستطيع التوصل إلى نتائج مقارنة بين الدراسات المختلفة ألقطار عديدة، فإن غالبية المواقع في . لالختبارات على قائمتنا الدولية الشاملة الجديدة
 .قائمتنا الدولية الشاملة ال تضم محتوى بغير اللغة اإلنجليزية

المختلفة بين الكومبيوتر الذي يطلب الموقع " االنتقاالت"مواقع أخطاء قد تكون تولدت في أي من  نجمت عن اختبار نسبة مئوية صغيرة من ال 77
وبما أن شرآتي الخدمة في اليمن آلتيهما تستجيبان لطلب على موقع محجوب بصفحة حجب فقد اعتبرنا أن المواقع . والخادم المضيف لهذا الموقع

 . توليد صفحة حجبالمحجوبة هي فحسب تلك التي أدى طلبها إلى
 .2006يناير /  آانون الثاني1في  com.alexa.www تفحصنا ترتيب المواقع على 78 
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ت ت" حجب ن ن ة " يم ة األصناف التالي سية : بكثاف ة الجن ي  % 92(اإلباح ع الت ن المواق م
ا رى اختباره ار )ج رة ، والمال%)89(، والقم س المثي شروعة %)81(ب ر الم اقير غي ، والعق

ارف               %). 55(، والتربية الجنسية    %)71( ع التع ة لمواق ى خفيف ة إل ووجدنا فلترة و حجب معتدل
سين  ين الجن ة %) 17(ب ة %) 16(والفكاه ع الطبي ات %) 8(والمواق ع الجماع %) 8(ومواق

ضايا الجنس     %) 7(ومواقع االتصال الصوتي على اإلنترنت       ع ق ي  ومواق والكحول  %) 5( المثل
ة    %) 5( ى شخص             %) 4(وخطابات الكراهي ع االتصال من شخص إل ا في    %). 3(ومواق وآم

رة و الحجب               "تيلي يمن "حالة   دنا أن الفلت ، عندما راجعنا المواقع المفردة في هذه األصناف، وج
ات       ول وخطاب ات والكح ب والجماع ة والط سين والفكاه ين الجن ارف ب ناف التع ل أص داخ

ا    الكرا ي تجري حجبه رة و حجب األصناف الت ة عرضية لفلت ب نتيج ي األغل ي ف ا ه ة، إنم هي
شرق األوسط      " الجنس المثلي"وآانت المواقع التي حجبت ضمن  . بكثافة ى ال هي التي ترآز عل

www.gayegypt.com)    ي -www.al و) منالتي تحتوي على صفحة خاصة بمثليي الجنس في ال
fatiha.net .    ع لالتصال           " يمن نت   "، قامت    "تيلي يمن "وآما في حالة رة و حجب عدة مواق بفلت

ك            ي ذل ا ف ع بم ذه المواق ل ه ة مث م أن غالبي ة، رغ ة األهمي ت قليل ر اإلنترن صوتي عب ال
www.skype.comآانت متاحة . 

 
 النتائج الخاصة باليمن.  ج

ة،            ة اليمني ق بمواضيع حساسة للدول ا يتعل للتحقق من فلترة و حجب محتوى اإلنترنت فيم
ة قصيرة             وائم إضافية هي قائم أثير  "قمنا باختيار ثالث ق شديدة الت ـ   "ال المواقع ال ة ب  100، وقائم

ًا    11األعلى التي وّلدها     ة  اتكلم ب بحث ة بواسطة محرك البحث           مفتاحي اللغتين   "غوغل " مختلف  ب
ى جدران        ) البروآسي(اإلنجليزية والعربية، وقائمة مواقع الخوادم الوآيلة        اف عل أو مواقع االلتف

ة  ة . Firewallالحماي ار قائم ادرة باختب ت المب أثيروقام شديدة الت ة ال وادم الوآيل ة الخ  وقائم
م ) البروآسي( ا ل ًا، بينم شبكتين مع ى ال ى شبكة عل ة إال عل ة الكلمات المفتاحي ر قائم يمن "تختب

ت سب أصناف     ". ن صنفة ح ع م ن المواق ة م ار قائم ا باختب ا قمن نس  "آم ب س  "Websenseوي
 .مختارة لتحديد أي من هذه األصناف اختارت آل شرآة تحجبها

 
 الشديدة التأثيرالقائمة .  1
ادرة   من خالل استخدامنا       ا المب ا بوضع      األبحاث التي قامت به ى مواضيع حساسة قمن  عل

ن   ة م ة      28قائم ة أو باللغ ة اإلنجليزي ات باللغ ع محتوي ذه المواق زود ه ت ت ى اإلنترن ًا عل  موقع
وفرة من داخل            فالعربية عن هذه المواضيع الحساسة، وذلك الآتشا        ما إذا آانت هذه المواقع مت

ي يمن        مع العلم أن هذه المواقع لم تكن محجوبة ، فقد            أم ال ،     اليمن آانت جميعها متوفرة على تيل
ع صحيفة المعارضة    . ويمن نت معاً   ة  ) www.al-shaura.net(وتتضمن هذه المواقع موق ومنظم

يمن         ي ال سان ف وق اإلن ات حق ة خروق شئت لمراقب ة أن ر حكومي ) www.hoodonline.org(غي
صحافة    ة ال ة لحري ة العربي وق   ) www.apfw.org(والمنظم ات حق ة لمعلوم شبكة العربي وال

  .www.hrinfo.net( 79(اإلنسان 
  

 
 

 Keyword listقائمة الكلمات المفتاحية .  2
ضا               آشفت قائمة الك   يًا أي ة التي وضعناها مواضيع حساسة سياس ا    . لمات المفتاحي د قمن فق

ا أن                 " غوغل "مستخدمين   ة وحاولن ة واإلنجليزي اللغتين العربي ة ب ة المفتاحي ات بحث بالكلم بعملي
ة 100نصل إلى المواقع الـ    م  .  األعلى في قائمة المواقع الناجمة عن البحث في آل آلمة مفتاحي ول

                                                 
 . للحصول على قائمة آاملة بهذه المواقع3أنظر الملحق   79
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ع                 أية  " يمن نت " تحجب ددًا صغيرًا من المواق مواقع سياسية في أي من اللغتين، لكنها حجبت ع
 .المتعلقة بمواضيع الجنس المثلي

 
ة    سياسية التالي ي المواضيع ال ة ف ات المفتاحي ات بحث بالكلم ا بعملي ا قمن وثي": آم " الح

ل           ( ة وقت دة األميرآي ات المتح ة للوالي ة الموالي عدن  ، وجيش  )إمام يمني حارب سياسات الحكوم
المي  ة   (اإلس ة اليمني ة بالحكوم ى اإلطاح سعى إل ة ت المية راديكالي ة إس ايمز"، و)جماع ن ت  "يم

، )مرآب بحري أميرآي تعرض للهجوم في عدن   " (آول"، والسفينة   )جريدة مناهضة للحكومة  (
دة الحزب االشتراآي اليمني       (، والثوري   )جريدة معارضة أخرى  " (الشورى"و اد   )جري ، والجه

المي ة  ول. اإلس زودتين للخدم شرآتين الم ن ال ن   أم تحجب أي م ت ع ي نجم ع الت ن المواق ى م
رة و حجب    سياسة فلت صد ب ه ال يق ى أن وة إل شير بق ا ي ذه، مم ة ه ة المفتاحي ة البحث بالكلم عملي

 . محتوى اإلنترنت اليمنية قولبة الحوار السياسي المحلي
 

ة والعربي  اللغتين اإلنجليزي ث ب ائج البح ا نت ذلك اختبرن طالحي آ ي "ة الص نس مثل ج
ـ   % 10فوجدنا أن ". Lesbian جنس مثلي أنثوي"و" Gayذآوري  ع ال ى  100من المواق  األعل

ل       " جنس مثلي ذآوري  "في القائمة المطابقة الصطالح      في  % 1باللغة اإلنجليزية قد ُحجبت مقاب
ة اصطالح     . حالة البحث باللغة العربية    ي أ  "وآانت النسب المقابلة في حال وي جنس مثل % 1" نث

ة و  ة اإلنجليزي ة% 2للغ ة العربي صنفها . للغ ي ت ك الت ين تل ا من ب ة آله ع المحجوب وآانت المواق
ات  ب سنس "برمجي الجنس  "Websenseوي ق ب وي مواضيع تتعل ع تحت ا مواق ى أنه ل ( عل مث

ع  ات  www.gayuniverse.comموق صنفه برمجي ذي ت ع  Websense، ال ه موق ى ان  عل
الغين" وى للب ع "محت ع   www.androphile.com، أو موق ه موق ى ان صنفه عل ذي ت  ال
 ).80"عري"

 
 مواقع االلتفاف/  Proxy المواقع الوآيلة.  3

ا    بالد زادت ي ال ة ف زودتين للخدم شرآتين الم ى أن ال يمن إل ي ال صادر ف ارت م الل أش  خ
رة      األشهر الستة األخيرة جهودهما الرامية إلى الحيلولة دون التفاف المستخدمين  على نظام الفلت

ة      وادم وآيل دم خ ع تق طة مواق ب بواس سي(و الحج اليب   ) بروآ ن أس ك م ر ذل ة أو غي . مفتوح
ى                   ة الوصول إل ادرة بمحاول ام أحد متطوعي المب ع       15والختبار هذه التقارير ق ر المواق  من أآث

 .81)آما يوردها دليل غوغل(الوآيلة شعبية 
 

اً "يمن نت  " جميعها محجوبة على شبكة تلي نت وعلى شبكة        15آانت هذه المواقع الـ    . 82 مع
ة المستخدم          اء هوي امج    83وتتضمن الخدمات المحجوبة خدمات إخف ا خدمتان     JAP 84وبرن ؛ وهم

رة و الحجب              ة لتجنب الفلت ا و    . يكثر استخدامهما في المنطق ا أن         ومن هن ى نتيجة مفاده صلنا إل
ع المستخدمين من                       رة و الحجب بمن ة االنترنت تحاوالن فرض الفلت زودتين لخدم الشرآتين الم
وع                    ذا الن رة و حجب ه ود، وأن فلت ذه القي ى ه اف عل الوصول إلى المواقع التي تمكنهم من االلتف

 .من المحتوى قد ازداد خالل األشهر الستة الماضية
 

                                                 
 على Websense حصلنا على نتائج التصنيف من قاعدة بيانات ويب سنس 80 

php.index/SiteLookup/SupportAndKB/en/global/com.websense.www://http  يناير/ آانون الثاني1في 
2006  (log-in required) 

  
 حصلنا على هذه المواقع من 81 
/Services_Proxy_Hosted/Filtering_and_Proxying/Internet/Computers/Top/com.google.www://http.    

 . للحصول على قائمة آاملة بهذه المواقع المحجوبة4انظر الملحق   82
  . com.anonymizer.www://http هذا الموقع متوفر على 83 
     . html.en_index/de.dresden-tu.inf.anon://http يمكن تنزيل هذا البرنامج من 84 
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 Websense أصناف ويب سنس.  4
صنفها ويب سنس في     351التي تحتوي على " المبادرة"اختبرنا أيضا قائمة     65 موقعًا ت

ا " يمن نت  "و" تيلي يمن "صنفًا لتحديد أي من األصناف التي اختارت شرآتا   وفي حين   . حجبه
ذه                      ائج من ه ارن النت ا نق أن بعض هذه األصناف ال يحتوي إال على عدد محدود من المواقع، فإنن

ى  Global listائمة بالنتائج التي حصلنا عليها من اختبار قائمتنا الدولية الشاملة الق  للحصول عل
ذي            دار النجاح ال رة و الحجب وعن مق صورة صحيحة عن المحتوى الذي يستهدفه برنامج الفلت

 .تحقق
 

في   (4ونورد هنا النتائج لألصناف التي تهمنا، آما نورد قائمة آاملة بالنتائج في الملحق                
م تكن                   ة ل ع المحجوب ة للمواق سبة المئوي ذلك أن     %. 100أو  % 0بضع حاالت آانت الن ويمكن ل

باب  ة أس ن ثالث د م دث لواح ي   ) 1: (يح ة الت ا والقائم ين قائمتن ع ب صنيف المواق ي ت ات ف اختالف
ا،               ام باختباراتن ة وقت القي زودة للخدم شرآة الم ع من        ) 2(تستخدمها ال دوي للموق االستهداف الي

 ).تصنيف موقع معين في أآثر من صنف) 3(آة المزودة للخدمة أو الشر
 
 وأي نت/ تيلي يمن. أ

ا،                " تيلي يمن "حجبت   ي اختبرناه الجنس الت ة ب وى المتعلق بشكل شامل آل أصناف المحت
نف    ى ص افة إل ي   "باإلض نس المثل ات الج نف     ". اهتمام ي ص ع ف اوت للمواق م المتف ا الحج أم

ا               VoIPنت  االتصال الصوتي عبر اإلنتر    ارات قائمتن ا من اختب  فشبيه بالنتائج التي حصلنا عليه
ددًا محدودًا       " تيلي يمن "الدولية الشاملة، ما يشير إلى أن الدولة اليمنية أو           نفسها تستهدف عمدًا ع

ًا،                 . من هذه المواقع   ة جزئي م األصناف األخرى المحجوب وهناك حاجة إلى المزيد من البحث لفه
ود                  الرة و   فقد تشير هذه الفلت    ا تصاحب الجه رًا م حجب ببساطة إلى المغاالة في الحجب التي آثي

 .المبذولة لفلترة و حجب محتوى إنترنت معين بشكل جزئي أو فلترة و حجب آامل
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 وتيرة الحجب
 

)عدد المواقع التي اختبرت(صنف ويب سنس   
 )7(محتوى للبالغين  100%
 )2(لسباحة مالبس النساء الداخلية ومالبس ا 100%
 )5(العري  100%
 )1(التربية الجنسية  100%
 )2(اهتمامات الجنس المثلي اللواط  100%
 )3(مجتمع ونمط حياة  33%
 )4(العقاقير غير المشروعة  25%
 )VoIP ) 4االتصال الهاتفي باالنترنت 25%
 )5(مواقع الوب الشخصية 20%
 )8(الراديو والتلفزيون على االنترنت 13%
 )MP3) 8خدمات تنزيل المحتوى الصوتي وموسيقى الـ  13%
 )Chatting ) 10 التخاطب الفوري بالرسائل 10%
 )10( السيارات  10%

 
  Websense حجب تيلي يمن ألصناف ويب سنس -1الشكل 

 
 يمن نت . ب

وى                   ة أصناف المحت امًال لكاف ًا ش وجدت االختبارات التي قامت بها المبادرة أن هناك حجب
ار   شروعة والقم ر الم اقير غي ق بالعق ي تتعل ك الت ى تل الجنس، باإلضافة إل ة ب ى . ذات العالق وعل

ذا الصنف                      وى في ه الرغم من أن موقع قمار واحد آان متوفرًا، فإن ارتفاع مستوى حجب المحت
وى    " يمن نت"من المواقع على قائمتنا الدولية الشاملة يؤآد أن   وع من المحت ذا الن ا  . تستهدف ه أم

اك استهدافًا            ى أن هن شير إل ر اإلنترنت في مستوى حجب المواقع في صنف االتصال الصوتي عب
ومن  . "Websenseويب سنس     "يدويًا لمثل هذه المواقع وليس تنشيطًا لهذا الصنف من أصناف           

عدد أقل بكثير من األصناف التي تتعرض لمستويات        " يمن نت " أن هناك في حالة       للنظر الملفت
ن ا  ضة م ـ  منخف ة ب ب مقارن رة و الحج ن  "لفلت ي يم ث    ". تيل ن البح د م ى المزي ة إل اك حاج وهن

 ". يمن نت"الآتشاف سبب أن هناك على ما يبدو قدرًا أقل من المغاالة في الحجب آما في حالة 
 

)عدد المواقع التي اختبرت(صنف ويب سنس  وتيرة الحجب  
 )7(محتوى للبالغين  100%
 )2(ة ومالبس السباحة مالبس النساء الداخلي 100%
 )4(العري  100%
 )1(التربية الجنسية  100%
 )4( العقاقير غير المشروعة ( 100%
 )4(المريوانا  100%
 )9( القمار ( 89%
 )5(التخاطب الفوري بالرسائل  40%

 
 Websense حجب يمن نت ألصناف ويب سنس -2الشكل 

 
 

 نتائج االختبار الطولي.  د
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س ة تف اك ثالث ا هن ع م ة موق ي حال ائج ف ة الختالف النت ارات : يرات ممكن ون االختب أن تك
رت                       "proxy"الوآيلة   د غّي ة ق شرآة المزودة للخدم ة، أو أن تكون ال ر دقيق  قد أدت إلى نتائج غي
ات            السياسة   ات، أو أن تكون برمجي د  "Websenseويب سنس   "فلترة و الحجب ألحد المحتوي  ق

ن صنف غي  ع م صنيف الموق رت ت ّشط  غّي ى صنف من ّشط إل رة و (ر من ستهدفه فلت إي صنف ت
ة          . أو بالعكس ) حجب المحتوى  ا آانت دقيق ا به ارات التي قمن وقد خلصنا إلى نتيجة هي أن االختب

ى أقصى دإل ين الطريقتين، وأن  ح اع درجة التطابق ب ى ارتف النظر إل ي % 87 ب ع الت من المواق
ى عدد محدود من            وى    اختلفت فيها النتائج تنتمي إل ثًال حجبت     .  مجاالت المحت  20 "يمن نت   "فم

ام   ي ع شروعة ف ر الم اقير غي ًا للعق ام   2005موقع ي ع ع ف ذه المواق ن ه ًا م م تحجب أي ا ل ، لكنه
ام                     . 2004 ادرة في ع ا المب ونعتقد أن ما تبقى من االختالفات بين نتائج االختبارات التي قامت به
ات         يعود إلى ت   2005 وتلك التي قامت بها عام       2004 ويب  "غييرات في التصنيفات ضمن برمجي
 ."Websenseسنس 

 
 واي نت/ تيلي يمن.  1

رة                ا وتي يبين الجدول أدناه األصناف الموجودة على قائمتنا الدولية الشاملة التي تغيرت فيه
امي   ين ع ا ب رد . 2005 و2004الحجب م اوين   6الملحق بوي ك عن ي ذل ا ف ة، بم ائج الكامل  النت

 .ت النتائج بالنسبة لهاالمواقع التي تغير
 

 الصنف وتيرة الحجب 2004 وتيرة الحجب 2005
   قضايا الجنس المثلي 3% 62%

 خطابات الكراهية 0% 4%
 اإلباحة الجنسية 98% 92%

 
ين      Global list قائمة األصناف الدولية -3الشكل  ا ب رة الحجب م ا وتي  2004 التي تغيرت فيه

 "تيلي يمن" على 2005و 
 

شاملة، من                  جدحيث و  ة ال ا الدولي ى قائمتن ة عل نا زيادة متواضعة في عدد المواقع المحجوب
ادة                . 2005 و 2004ما بين عامي     % 12إلى  % 10 ًا عن الزي ا تقريب ادة آله ذه الزي د نجمت ه وق

ة        ام     . الكبيرة في حجم مواقع الجنس المثلي المحجوب ي هو           2004ففي ع ع الجنس المثل ان موق ، آ
شرق األوسط          المحج الموقع الوحيد  ، )www.gayegypt.com(وب الذي اآتشفناه آموقع خاص بال

يمن                       2005أما في عام     ا داخل ال ذر الوصول إليه ادة التي يتع وع من الم ذا الن ان نطاق ه د آ ، فق
ى      "Websenseويب سنس    "أوسع بكثير، وقد آشفت اختباراتنا ألصناف        تنتاج   الوصول إل االس

و أن   الى وه ن "الت ي يم راء      " تيل ين إج ا ب ت م ي وق ي ف نس المثل ات الج ّشطت صنف اهتمام ن
ارات  ادر أن  . 2005 و2004اختب يًال؛ فمن الن رًا قل سية محّي ة الجن واد اإلباح ي م ر ف دو التغي ويب

 .المادةتعود مواقع اإلباحة الجنسية المحجوبة لتصبح متوفرة في الدول التي تحجب هذا النوع من 
 

 يمن نت.  2
رة                ا وتي يبين الجدول أدناه األصناف الموجودة على قائمتنا الدولية الشاملة التي تغيرت فيه

امي   ين ع ا ب ق . 2005 و2004الحجب م ورد الملح اوين   7وي ك عن ي ذل ا ف ة، بم ائج الكامل  النت
 .المواقع التي تغيرت نتائجها

 
 الصنف وتيرة الحجب 2004 وتيرة الحجب 2005
 الكحول 0% 5%
 العقاقير غير المشروعة 0% 71%
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 القمار 52% 80%
 قضايا الجنس المثلي اللواط 0% 5%
 خطابات الكراهية 0% 4%
 الفكاهة 5% 16%
 االباحة الجنسية 76% 92%
 المالبس المثيرة 0% 71%
 التربية الجنسية 0% 52%

 
ر         -4الشكل   ا وتي ين         قائمة األصناف الدولية التي تغيرت فيه ا ب ى  2005 و   2004ة الحجب م  عل

 "يمن نت"
 

صدد ارتف  ذا ال ى ه شار ف بكة  اوي ى ش رة و الحجب عل ستوى الفلت ت"ع م ن ن شكل " يم ب
امي   ين ع ي ب ن 2005 و2004درام ى % 6 م دة    %14إل ن ع ادة ع ذه الزي ة ه ت غالبي ، ونجم

ق محتواه       : تغييرات واضحة في سياسة الرقابة     ر     باإلضافة لحجب المواقع التي يتعل اقير غي ا بالعق
ار   ع القم سين حجب مواق الجنس، وتح ق ب وى المتعل يع حجب المحت شروعة وتوس دو أن . الم ويب

رة و حجب   " ويب سنس "الزيادة في فلترة و حجب مواد اإلباحة الجنسية قد نجم عن استخدام          لفلت
ا     السابقة الصعوب " المبادرة"وتبين أبحاث   . مواقع المالبس المثيرة والتربية الجنسية     ة التي تواجهه

ل  ة، مث وى التجاري رة و حجب المحت رامج فلت سية "ويب سنس"ب ع الجن ين المواق ز ب ، في التميي
الجنس   و الصريحة والمواقع التى تستهدف الثقافة الصحية     ة ب شائعة    . التي لها عالق ة ال ومن األمثل

صنيفها                    ى أساس ت دي عل ى    على ذلك حجب المواقع التي تزود معلومات عن سرطان الث ًأ عل خط
ين عامي                   . أنها مواقع إباحية   ا ب ة م ع الخالعي ة حجب المواق ادة فعالي  2005 و 2004ويبدو أن زي

االة التي تجعل بعض                    %) 92إلى  % 67( ول المغ ك بقب يعكس قرارًا بتوسيع شبكة الحجب، وذل
 .المواقع غير المؤذية غير متوفر

 
يمن  "قاقير غير المشروعة على     آذلك آان التغير في فلترة و حجب المحتوى المتعلق بالع         

ا ألصناف       " نت ذا          "Websenseويب سنس     "آبيرا ويشير اختبارن ّشطت حجب ه شرآة ن  أن ال
ك زادت        . الصنف في الفترة ما بين فترتي االختبارات التي قمنا بها          ى ذل " يمن نت   "وباإلضافة إل

دأت في حجب عد        ار، وب ع القم ع    وإن آان بشكل أقل حدة فعالية تصفيتها لمواق د صغير من مواق
رة و    " واي نت"ومن الملفت للنظر أن . الجنس المثلي الموجهة إلى الشرق األوسط    انتقلت من فلت

ذا               رة و حجب ه ر لفلت در أوسع بكثي ى ق شرق األوسط إل ق بال ي المتعل ع الجنس المثل حجب مواق
وى جنس   من عدم حجب أي محت        " يمن نت   "النوع من المحتوى في الوقت ذاته الذي انتقلت فيه          

ادة      . مثلي إلى حجب محتوى الجنس المثلي المخصص للشرق األوسط فقط  ى زي ك إل شير ذل د ي وق
 .قلق الدولة اليمنية تجاه هذا النوع من المادة

 
 
 
 
 

 )بروآسي(الخدمات الوآيلة .  3
اني   انون الث ي آ ا ف ين اختباراتن اير / تب ت " أن 2006ين ن ن ن "و" يم ي يم تاو/تيل " ي ن

ن جهودهم  ا م ول    زادت اف ح ستخدمين االلتف ة دون الم ة والحيلول وادم الوآيل ع الخ ا لحجب مواق
 .القيود التي تفرضها الشرآتان
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 الخالصة .  5
يفرض اليمن ضوابط على استخدام اإلنترنت عبر قوانين رسمية تضبط المادة التي يمكن               

ارير المن                      أثير في مضمون التق ر رسمية للت ر ضغوط غي ا وعب ر   للصحافة أن تغطيه شورة، وعب
ت     وى اإلنترن ب محت رة و حج ات فلت تخدام برمجي ب     . اس رة و حج ا لفلت ة جهوده ز الدول وترآ

ى      ا عل الجنس، آم ة ب سية والمواضيع ذات العالق ة الجن وى اإلباح ى المحت ت عل وى اإلنترن محت
ستخدم   رة و الحجب، لكن آل من ي ود الفلت ى قي اف عل ة لاللتف وادم وآيل ستخدم خ ي ت ع الت المواق

ين               الش ا ب رآتين الرئيسيتين المزودتين لخدمة اإلنترنت سيجد أن أنواع المواقع المحجوبة تختلف م
ر شبكة          . الشرآة الواحدة واألخرى   ي يمن   "فاليمنيون الذين يتصلون باإلنترنت عب " واي نت  / تيل

ن     وي ،ول ذآوري واألنث ي ال الجنس المثل ق ب وى المتعل ة المحت ى غالبي ستطيعوا الوصول إل ن ي ل
ة أخرى،                   يست ى ديان سلمين إل ل الم طيعوا الوصول إال لعدد محدود من المواقع التي تستهدف تحوي

ار         ر المشروعة والقم اقير غي ة بالعق ا  . لكنهم بشكل عام يستطيعون الوصول إلى المواقع المتعلق أم
بكة     ر ش ت عب صلون باإلنترن ذين يت ون ال ت "اليمني ن ن ي   " يم نس المثل ع الج سيجدون أن مواق ف

ذآور دوا  ال ن يج وفرة، ول ست مت ي لي دها الت شرق األوسط هي وح ستهدف ال ي ت وي الت ي واألنث
ستطيعوا                             ن ي ر ل ى حد آبي نهم إل دين، لك ر ال ع تغيي ى مواق أمامهم أية قيود تحول دون وصولهم إل

ار       شروعة أو القم ر الم اقير غي ع العق ى مواق ول إل ستخدمو    . الوص ه م ذلك أن يواج ل آ ويحتم
ر مقصود                الشبكتين معًا مقدار   ا غي دو أنه ع التى يب  وإن آانت مصحوبة      ة ضئيل من حجب المواق

ام     رة و        ببشكل ع ة للفلت ات حجب لمحتو  الأشكال مختلف ا      .  اإلنترنت واسع النطاق      ي ا قمن ورغم أنن
بأبحاث واسعة، فإننا لم نجد دليًال على أن الدولة اليمنية تسعى إلى منع الوصول إلى مواد سياسية                  

يمن واسع           . إلنترنت أو إعالمية على ا    ى اإلنترنت في ال وى عل رة و حجب المحت في حين أن فلت
ر أن   حيث النطاق نوعًا ما في عدد من المجاالت،       ط، غي تميل الدولة إلى حد حجب تلك المواقع فق

انون         دة لق سودة جدي ي م الم ف ا وزارة اإلع ي تقترحه صحافة الت ة ال ى حري افية عل ود اإلض القي
 . تشير إلى التحول إلى سياسات أآثر محافظة بشكل عامالصحافة والمطبوعات قد



 2005 و 2004على محتوى االنترنت في اليمن خالل عامي  ) فلترة و حجب(الرقابة

 24

 
 1الملحق 

 نتائج اختبار القائمة الدولية الشاملة األصلية
 

ب واي   رة الحج وتي
 نت

)عدد المواقع التي اختبرت(الصنف  مواقع يمن نت المحجوبة وتيرة الحجب يمن نت مواقع واي نت المحجوبة  

5% www.beer.com 5% www.beer.com Alcohol (22/22) 

9% anonymouse.ws; 
www.pureprivacy.com 

0%   Anonymizers (22/21) 

11% bloghouse.net; 
www.diaryland.com 

0%   Blogging Domains (19/18) 

0%   71% amphetamines.com; bong.com; 
cocaine.org; www.420.com; 
www.420auction.com; 
www.cannabis.com; 
www.erowid.org; 
www.everyonedoesit.com; 
www.hightimes.com; 
www.lycaeum.org; 
www.marijuana.com; 
www.marijuanareform.org; 
www.neonjoint.com; 
www.norml.org; www.pot-
party.com; www.project420.com; 
www.shroomery.org; 
www.thegooddrugsguide.com; 
www.weedtalk.com; 
www.yahooka.com 

Drugs (27/28) 

0%   0%   Email (23/23) 

0%   0%   Encryption (10/10) 

0%   0%   Entertainment (27/27) 

0%   0%   Famous Bloggers (23/22) 

0%   0%   Filtering Sites (9/9) 

9% www.envy.nu 0%   Free Web Space (11/11) 

0%   80% sportsgambling.about.com; 
www.4online-gambling.com; 
www.allcraps.com; 
www.bjmath.com; 
www.blackjack-gambler.com; 
www.blackjackplaza.com; 
www.carsands.com; 
www.gambling.com; 
www.gamblingnewsletter.com; 
www.gamingday.com; 
www.homepoker.com; 
www.ildado.com; 
www.onlinecasino.com; 
www.onlinegamblingtips.com; 
www.planetpoker.com; 
www.poker.net; 
www.pokerroom.com; 
www.roulette.sh; 
www.seriouspoker.com; 
www.simslots.com 

Gambling (26/25) 
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 )عدد المواقع التي اختبرت(الصنف  مواقع يمن نت المحجوبة  وتيرة الحجب يمن نت  واي نت المحجوبةمواقع وتيرة الحجب واي نت

62% gaytoday.badpuppy.com; 
lesbians-against-
violence.com; 
transsexual.org; 
www.biresource.org; 
www.bisexual.org; 
www.gay.ru; 
www.gaycenter.org; 
www.gayegypt.com; 
www.glbtq.com; www.glil.org; 
www.iglhrc.org; 
www.iglss.org; 
www.lesbian.org; 
www.lgbtfunders.org; 
www.lgirtf.org; www.ngltf.org; 
www.nlgja.org; 
www.noglstp.org; 
www.outproud.org; 
www.pflag.org; 
www.queernet.org; 
www.tsroadmap.com; 
www.ucccoalition.org 

5% www.al-fatiha.net; 
www.gayegypt.com 

Gay/Lesbian/Bisexual/Transg
ender/Queer issues (37/37) 

0%   0%   Government (53/56) 

0%   0%   Groups (including usenet) 
(18/18) 

0%   0%   Hacking (21/22) 

4% www.homosexissin.com 4% www.armyofgod.com Hate Speech (25/25) 

0%   0%   Human Rights (28/28) 

17% www.collegehumor.com; 
www.crazyshit.com; 
www.funnyjokes.com 

16% www.collegehumor.com; 
www.crazyshit.com; 
www.funnyjokes.com 

Humor (18/19) 

0%   0%   Major Events (30/29) 

0%   0%   Misc (13/12) 

0%   0%   News Outlets (37/36) 

92% Various 92% various Pornography (36/36) 

71% www.abcunderwear.com; 
www.bodylingerie.com; 
www.exoticfashionmall.com; 
www.figleaves.com; 
www.freshpair.com; 
www.lingerie.com; 
www.lingeriebowl.com; 
www.panties.com; 
www.spikybras.com; 
www.topdrawers.com; 
www.trashy.com; 
www.victoriassecret.com 

71% www.abcunderwear.com; 
www.bodylingerie.com; 
www.exoticfashionmall.com; 
www.figleaves.com; 
www.freshpair.com; 
www.lingerie.com; 
www.lingeriebowl.com; 
www.panties.com; 
www.spikybras.com; 
www.topdrawers.com; 
www.trashy.com; 
www.victoriassecret.com 

Provocative Attire (17/17) 

0%   0%   Religion (fanatical) (9/9) 

0%   0%   Religion (normal) (52/52) 

0%   0%   Search Engines (28/28) 
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 )عدد المواقع التي اختبرت(الصنف  مواقع يمن نت المحجوبة  وتيرة الحجب يمن نت مواقع واي نت المحجوبة وتيرة الحجب واي نت

43% www.contraception.net; 
www.kidstalkaids.org; 
www.malecontraceptives
.org; www.positive.org; 
www.premaritalsex.info; 
www.promotetruth.org; 
www.sexhealth.org; 
www.sfsi.org; 
www.sieccan.org; 
www.siecus.org; 
www.sxetc.org; 
www.teensource.org; 
www.ultimatebirthcontrol.
com 

52% www.contraception.net; 
www.kidstalkaids.org; 
www.malecontraceptives.org; 
www.positive.org; 
www.premaritalsex.info; 
www.promotetruth.org; 
www.scarleteen.com; 
www.sexhealth.org; 
www.sfsi.org; www.sieccan.org; 
www.siecus.org; www.sxetc.org; 
www.teensource.org; 
www.ultimatebirthcontrol.com 

Sex Ed (30/27) 

0%   0%   Translation Sites (13/13) 

0%   0%   Universities (32/31) 

0%   0%   Weapons/Violence (28/27) 

0%   0%   Women's Rights (28/29) 

12% 91 of 772 sites 14% 106 of 767 sites Total 
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 2الملحق 
 نتائج اختبار القائمة الدولية الشاملة المراجعة

 
 )عدد المواقع التي اختبرت(صنف ال مواقع يمن نت المحجوبة  وتيرة الحجب يمن نت مواقع واي نت المحجوبة وتيرة الحجب واي نت

0%   0%   Alcohol; Drugs; Tobacco (5/5) 

0%   0%   Anonymizers (12/12) 

0%   0%   Blogging Domains (15/15) 

17% adultfriendfinder.com; 
www.eazydate.com; 
www.gayromeo.com; 
www.online-dating.org; 
www.tgconnect.com 

17% adultfriendfinder.com; 
www.eazydate.com; 
www.gayromeo.com; 
www.online-dating.org; 
www.tgconnect.com 

Dating (30/30) 

0%   0%   Email (3/3) 

0%   0%   Environment (30/29) 

6% censorware.net 0%   Filtering Sites/Free Speech 
Organizations (17/16) 

0%   0%   Free Web Space (20/20) 

5% www.slotland.com 100% www.888casino.com; 
www.aceshigh.com; 
www.carnivalcasino.com; 
www.casinotropez.com; 
www.clubdicecasino.com; 
www.englishharbour.com; 
www.europacasino.com; 
www.goldenrivieracasino.com; 
www.grandonline.com; 
www.luckynugget.com; 
www.monacogoldcasino.com; 
www.newyorkcasino.com; 
www.onlinegambling.com; 
www.onlybingo.com; 
www.partypoker.com; 
www.pokerpages.com; 
www.riverbelle.com; 
www.roxypalace.com; 
www.royalvegas.com; 
www.slotland.com; 
www.spinpalace.com; 
www.usacasino.com 

Gambling (22/22) 

70% gaytoday.com; 
www.365gay.com; 
www.gay.com; 
www.gaywired.com; 
www.ilga.org; 
www.samesexmarriage.c
a; 
www.well.com/user/quee
rjhd 

0%   Gay/Lesbian/Bisexual/Transge
nder/Queer (10/10) 

8% thumbs.globalnews.it 8% thumbs.globalnews.it Groups (including usenet) 
(13/13) 

0%   0%   Hacking (9/9) 

0%   0%   Hate Speech/Extremism (1/1) 

0%   0%   Human Rights (10/10) 

0%   0%   Intergovernmental; funding and 
development agencies (30/30) 

11% www.altpenis.com; 
www.breastenlargement
magazine.com; 
www.yestheyrefake.net 

8% www.altpenis.com; 
www.breastenlargementmagazin
e.com 

Medical (27/26) 

0%   50% www.churchofeuthanasia.org Miscellaneous (2/2) 

0%   0%   News Outlets (1/1) 

3% www.hypertorrent.com 3% www.hypertorrent.com P2P (30/30) 
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 )عدد المواقع التي اختبرت(الصنف  مواقع يمن نت المحجوبة  وتيرة الحجب يمن نت مواقع واي نت المحجوبة وتيرة الحجب واي نت

86% www.2cutelingerie.com; 
www.angelbodywear.co
m; 
www.ariannelingerie.com
; 
www.cameolingerie.com; 
www.chantelle.com; 
www.coquette.com; 
www.fantasies-in-lace-
lingerie.com; 
www.flirtylingerie.com; 
www.linay.com; 
www.lingerieatlarge.com; 
www.pamperedpassions.
com; 
www.threewisheslingerie.
com 

93% www.2cutelingerie.com; 
www.angelbodywear.com; 
www.ariannelingerie.com; 
www.cameolingerie.com; 
www.chantelle.com; 
www.coquette.com; 
www.delicates.co.uk; 
www.fantasies-in-lace-
lingerie.com; 
www.flirtylingerie.com; 
www.linay.com; 
www.lingerieatlarge.com; 
www.pamperedpassions.co
m; 
www.threewisheslingerie.co
m 

Provocative Attire (14/14) 

0%   0%   Religion (Traditional and Non-
Traditional) (5/5) 

10% www.islamreview.com; 
www.muhammadanism.c
om; www.thequran.com 

0%   Religious conversion (29/27) 

0%   0%   Search Engines (3/3) 

58% www.birthcontrol.com; 
www.doctorg.com; 
www.familiesaretalking.o
rg; 
www.goaskalice.columbi
a.edu; 
www.itsyoursexlife.com; 
www.sexualhealth.com; 
www.sexualityandu.ca 

64% www.birthcontrol.com; 
www.doctorg.com; 
www.familiesaretalking.org; 
www.goaskalice.columbia.ed
u; www.itsyoursexlife.com; 
www.sexualhealth.com; 
www.sexualityandu.ca 

Sexual Education (12/11) 

0%   0%   Terrorism (State Dept.) (42/40) 

0%   0%   Translation Sites (18/17) 

3% www.dialpad.com 7% www.dialpad.com; 
www.iconnecthere.com 

VoIP (29/30) 

0%   0%   Women's Rights (17/17) 

9% 42 of 456 sites 12% 54 of 548 sites Total 
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 الملحق 3
 نتائج اختبار مواقع الوقع الشديد
 
 الموقع يمن نت واي نت
 http://arabic.tharwaproject.com متاح متاح
 http://arb3.com متاح متاح
 http://hoodonline.org متاح متاح
 http://news.bbc.co.uk متاح متاح
 http://us.moheet.com متاح متاح
 http://web.amnesty.org متاح متاح
 http://www.alahmar.net متاح متاح
 http://www.al-balagh.net متاح متاح
 http://www.almubarak.net لم يجر اختباره متاح
 http://www.al-shoura.net متاح متاح
 http://www.althawry.org متاح متاح
 http://www.alwahdawi.net متاح متاح
 http://www.apfw.org متاح متاح
 http://www.arabtimes.com متاح متاح
 http://www.asharqalarabi.org.uk متاح متاح
 http://www.hrinfo.net متاح متاح
 http://www.ikhwanonline.com متاح متاح
 http://www.islam4u.com متاح متاح
 http://www.islammemo.cc متاح متاح
 http://www.islam-online.net متاح متاح
 http://www.islamonline.net متاح متاح
 http://www.palestine-info.info متاح متاح
 http://www.qatifnet.net متاح متاح
 http://www.ray-party.org متاح متاح
 http://www.rezgar.com متاح متاح
 http://www.sajeen.net متاح متاح
 http://www.tawhed.ws متاح متاح
 http://www.tharwaproject.com متاح متاح

 



 2005 و 2004على محتوى االنترنت في اليمن خالل عامي  ) فلترة و حجب(الرقابة

 30

 الملحق 4
ن نتقائمة المواقع الوآيلة ومواقع االلتفاف التي تحجبها شرآتا تيلي يمن ويم  

 
http://anon.inf.tu-dresden.de/index_en.html 
http://anonymouse.ws/ 
http://proxify.com/ 
http://tools.rosinstrument.com/proxy/ 
http://www.anonymizer.com/ 
http://www.anonymous.as/ 
http://www.freeproxy.ru/en/free_proxy/cgi-proxy.htm 
http://www.proxy4free.com/ 
http://www.proxyblind.org/ 
http://www.publicproxyservers.com/ 
http://www.somebody.net/ 
http://www.space.net.au/~thomas/quickbrowse.html 
http://www.surfola.com/ 
http://www.w3privacy.com/anonymizer_free.html 
http://www.zensur.freerk.com/ 
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 الملحق 5
 نتائج اختبار أصناف ويب سنس
 

 )عدد المواقع التي اختبرت(الصنف  وتيرة الحجب يمن نت وتيرة الحجب واي نت

0% 0% Abortion (9/9) 
25% 100% Abused Drugs (4/4) 
100% 100% Adult Content (7/7) 
0% 0% Advocacy Groups (1/1) 
0% 0% Alcohol and Tobacco (3/2) 
0% 0% Alternative Journals (4/4) 
0% 0% Business and Economy (7/7) 
0% 0% Cultural Institutions (7/7) 
0% 0% Educational Institutions (2/2) 
0% 0% Educational Materials (6/6) 
0% 0% Entertainment (2/1) 
0% 0% Financial Data and Services (10/2) 
0% 0% Freeware and Software Download (10/10) 
0% 89% Gambling (9/9) 
0% 0% Games (9/9) 
100% 0% Gay or Lesbian or Bisexual Interest (2/2) 
0% 0% Government (3/3) 
0% 0% Hacking (3/2) 
0% 0% Health (3/3) 
0% 0% Illegal or Questionable (9/9) 
0% 0% Information Technology (2/1) 
10% 0% Instant Messaging (10/9) 
0% 0% Internet Auctions (4/4) 
13% 0% Internet Radio and TV (8/8) 
25% 40% Internet Telephony (4/5) 
0% 0% Job Search (10/10) 
100% 100% Lingerie and Swimsuit (2/2) 
0% 100% Marijuana (5/4) 
0% 0% Message Boards and Clubs (4/4) 
0% 0% Militancy and Extremist (2/2) 
13% 0% MP3 and Audio Download Services (8/8) 
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 )عدد المواقع التي اختبرت(الصنف  وتيرة الحجب يمن نت وتيرة الحجب واي نت

0% 0% News and Media (1/1) 

0% 0% 
Non-Traditional Religions and Occult and 
Folklore (3/4) 

100% 100% Nudity (5/4) 
0% 0% Peer-to-Peer File Sharing (3/3) 

0% 0%  
Personal Network Storage and Backup 
(1/0) 

20% 0% Personal Web Sites (5/4) 
0% 0% Personals and Dating (7/7) 
0% 0% Political Organizations (4/4) 
0% 0% Prescribed Medications (1/1) 
0% 0% Pro-Choice (5/5) 

0% 0% 
Professional and Worker Organizations 
(8/8) 

0% 0% Pro-Life (6/6) 
0% 0% Proxy Avoidance (3/3) 
0% 0% Racism and Hate (1/1) 
0% 0% Real Estate (10/10) 
0% 0% Reference Materials (3/3) 
0% 0% Restaurants and Dining (10/10) 
0% 0% Search Engines and Portals (3/3) 

0% 0% 
Service and Philanthropic Organizations 
(4/4) 

100% 100% Sex Education (1/1) 
0% 0% Shopping (9/9) 
0% 0% Social and Affiliation Organizations (8/8) 
33% 0% Society and Lifestyles (3/3) 
0% 0% Sports (10/10) 
0% 0% Streaming Media (7/7) 

0% 0% 
Supplements and Unregulated Compounds 
(10/10) 

0% 0% Tasteless (8/8) 
0% 0% Traditional Religions (1/1) 
0% 0% Travel (8/8) 
10% 0% Vehicles (10/10) 
0% 0% Weapons (6/6) 
0% 0% Web Chat (8/8) 
0% 0% Web Hosting (4/4) 
0% 0% Web-based Email (3/3) 
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 الملحق 6
 واي نت/ على القائمة الدولية الشاملة على شبكة تيلي يمن2005 مقابل اختبارات 2004اختبارات 

 الصنف التغيرات وتيرة الحجب 2005 وتيرة الحجب 2004
5% 5%   Alcohol 

10% 9%   Anonymizers 

11% 11%   Blogging Domains 

0% 0%   Drugs 

0% 0%   Email 

0% 0%   Encryption 

0% 0%   Entertainment 

0% 0%   Famous Bloggers 

0% 0%   Filtering Sites 

9% 9%   Free Web Space 

0% 0%   Gambling 

3% 62% ADDED BLOCKS: 
gaytoday.badpuppy.com; lesbians-
against-violence.com; transsexual.org; 
www.biresource.org; www.bisexual.org; 
www.gay.ru; www.gaycenter.org; 
www.glbtq.com; www.glil.org; 
www.iglhrc.org; www.iglss.org; 
www.lesbian.org; www.lgbtfunders.org; 
www.lgirtf.org; www.ngltf.org; 
www.nlgja.org; www.noglstp.org; 
www.pflag.org; www.queernet.org; 
www.tsroadmap.com; 
www.ucccoalition.org 

Gay/Lesbian/Bisexual/Transgender/Queer 
issues 

0% 0%   Government 

0% 0%   Groups (including usenet) 

5% 0% www.hoobie.net was not successfully 
tested in 2005 

Hacking 

0% 4% ADDED BLOCK: 
www.homosexissin.com 

Hate Speech 

0% 0%   Human Rights 

16% 17% DROPPED BLOCK: 
www.johnnysjokes.com   
ADDED BLOCK:  
www.funnyjokes.com 

Humor 

0% 0%   Major Events 

0% 0%   Misc 

0% 0%   News Outlets 

98% 92% DROPPED BLOCKS:  
www.89.com; www.captainstabbin.org 

Pornography 

71% 71%   Provocative Attire 

0% 0%   Religion (fanatical) 

0% 0%   Religion (normal) 

0% 0%   Search Engines 

48% 43%   Sex Ed 

0% 0%   Translation Sites 

0% 0%   Universities 

0% 0%   Weapons/Violence 

0% 0%   Women's Rights 

10% 12%   Total 
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 الملحق 7
 دولية الشاملة على شبكة يمن نت على القائمة ال2005 مقابل اختبارات 2004اختبارات 

 الصنف التغيرات وتيرة الحجب 2005 وتيرة الحجب 2004
0% 5% ADDED BLOCK:  

www.beer.com 
Alcohol 

0% 0%   Anonymizers 

0% 0%   Blogging Domains 

0% 71% ADDED BLOCKS: 
amphetamines.com; bong.com; 
cocaine.org; www.420.com; 
www.420auction.com; 
www.cannabis.com; 
www.erowid.org; 
www.everyonedoesit.com; 
www.hightimes.com; 
www.lycaeum.org; 
www.marijuana.com; 
www.neonjoint.com; www.norml.org; 
www.pot-party.com; 
www.project420.com; 
www.shroomery.org; 
www.thegooddrugsguide.com; 
www.weedtalk.com; 
www.yahooka.com 

Drugs 

0% 0%   Email 

0% 0%   Encryption 

0% 0%   Entertainment 

0% 0%   Famous Bloggers 

0% 0%   Filtering Sites 

0% 0%   Free Web Space 

52% 80% ADDED BLOCKS: 
sportsgambling.about.com; 
www.4online-gambling.com; 
www.blackjack-gambler.com; 
www.blackjackplaza.com; 
www.gamingday.com; 
www.onlinegamblingtips.com; 
www.roulette.sh; 
www.seriouspoker.com  
DROPPED BLOCK:  
www.poker.com 

Gambling 

0% 5% ADDED BLOCKS:  
www.al-fatiha.net; 
www.gayegypt.com 

Gay/Lesbian/Bisexual/Transgender/Queer 
issues 

0% 0%   Government 

0% 0%   Groups (including usenet) 

0% 0%   Hacking 

0% 4% ADDED BLOCK: 
www.armyofgod.com 

Hate Speech 

0% 0%   Human Rights 

5% 16% ADDED BLOCKS: 
www.collegehumor.com; 
www.funnyjokes.com 

Humor 

0% 0%   Major Events 

0% 0%   Misc 

0% 0%   News Outlets 

76% 92% ADDED BLOCKS: various Pornography 
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 الصنف التغيرات وتيرة الحجب 2005 وتيرة الحجب 2004

0% 71% ADDED BLOCKS: 
www.abcunderwear.com; 
www.bodylingerie.com; 
www.exoticfashionmall.com; 
www.figleaves.com; 
www.freshpair.com; 
www.lingerie.com; 
www.lingeriebowl.com; 
www.panties.com; 
www.spikybras.com; 
www.topdrawers.com; 
www.trashy.com; 
www.victoriassecret.com 

Provocative Attire 

0% 0%   Religion (fanatical) 

0% 0%   Religion (normal) 

0% 0%   Search Engines 

0% 52% ADDED BLOCKS: 
www.contraception.net; 
www.kidstalkaids.org; 
www.malecontraceptives.org; 
www.positive.org; 
www.premaritalsex.info; 
www.promotetruth.org; 
www.scarleteen.com; 
www.sexhealth.org; www.sfsi.org; 
www.sieccan.org; www.siecus.org; 
www.teensource.org; 
www.ultimatebirthcontrol.com 

Sex Ed 

0% 0%   Translation Sites 

0% 0%   Universities 

0% 0%   Weapons/Violence 

0% 0%   Women's Rights 

6% 14%   Total 
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 الملحق 8
واي نت/ نسخة من صفحة حجب تيلي يمن  
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 الملحق 9
 نسخة من صفحة الحجب التي تستخدمها يمن نت
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 10الملحق 
 

 خلفية: اليمن
 
 وصف عام .  أ

يمن في       ة   يقع ال ّده     منطق شرق األوسط، وتح ة  ال سعودية وسلطنة       المملك ة ال ان   العربي . عم
ات            20وغالبية سكان اليمن الذين يبلغ تعدادهم        صغيرة ال  مليونا مسلمون، من بينهم عدد من األقلي

ضا     ود أي دوس واليه سيحيين والهن ل الم د  . 85مث د ق ـ  وق سكان ب ًا في تموز   20ر عدد ال و / مليون يولي
ارهم عن          – بتوزيع عمري منحرف نحو الشباب       2004 ل أعم  15 تكاد تبلغ نسبة السكان الذين تق
ى قطاعي الزراعة                  . 86%50عامًا   ًا عل ادًا بالغ د اعتم سبيًا ويعتم نفط ووبلد مثل اليمن فقير ن . 87 ال

د  % 70حيث يمثل النفط     ة      من عوائ ة اليميني رات في أسعار                الدول ى التغي شفة عل ا منك ذا فإنه ، ول
ي                     . 88النفط ة، الت ادة الهيكل ود إع سكان جه سريعة في عدد ال وقد جعل الشقاق السياسي والزيادة ال

غ         . أوصى بها صندوق النقد الدولي، صعبة      ة، إذ يبل دول العربي ر ال دًا من أفق يمن واح زال ال وال ي
 دوالر 37800بالمقارنة مع  (دوالر أميرآي في السنة  800الدخل المحلي اإلجمالي للفرد الواحد    

دة  ات المتح ي الوالي سنة ف ي ال ة    . 89)ف ة العربي ع المملك ديمًا م دوديًا ق ًا ح ة نزاع ت الدول د حّل وق
 .200090السعودية عبر معاهدة عقدت عام 

 
 النظام السياسي .  ب

ام    ا   1990نشأت جمهورية اليمن نتيجة توحيد اليمن الشمالي واليمن الجنوبي ع ذين آان  الل
شمال         . حتى ذلك الحين دولتين مستقلتين     ا ظل ال سية، فيم وآان الجنوب قد تطور على أسس مارآ

ة           1994وفي عام   . تقدميًا نسبيًا ويجتذب مهاجرين من الجنوب      شوء حرآ شّكلة ن ة م  واجهت الدول
 .ن بسرعةانفصالية في الجنوب، ما أدى إلى حرب أهلية قام اليمن خاللها بإخضاع االنفصاليي

 
رئيس الحالي               زال ال ة، وال ي ة ديمقراطي دا هللا    "والدولة اسميًا دول ي عب سكًا  "  صالح  عل مم

ام         اد ع دة          . 1990بالسلطة فيها منذ االتح ام لم رئيس بالتصويت الع .  سنوات 7ويجري انتخاب ال
ة يمارسه ة نظري سياسية رغم وجود رقاب سلطة ال در األعظم من ال ذي بالق رع التنفي ا ويمسك الف

ر من          . 91البرلمان والقضاء  يمن أآث رين        12وهناك في ال شطًا، لكن الحزبين الكبي يًا ن ًا سياس  حزب
ام   شعبي الع ؤتمر ال ا الم دا هللا(هم المية)  صالححزب عب ة اإلصالح اإلس ذا ويحظر . وجماع ه

بالد                        ورة أو تخرق التزامات ال ة لإلسالم أو تعارض أهداف الث دستور اليمن إقامة أحزاب مخالف
واب منتخب           . 92لدوليةا يمن مجلس ن ام         (وهناك في ال شعبي الع ؤتمر ال ه الم سيطر علي ومجلس  ) ي

ا في          . 93شورى معين يشكالن معًا السلطة التشريعية      أما القضاء الذي يخضع لسلطة المحكمة العلي
 .94 عمليًاالعاصمة، صنعاء، فمستقل اسميًا لكنه ضعيف

                                                 
85 CIA, The World Factbook – Yemen, at http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ym.html  (Nov. 30, 
2004). 
86 CIA, The World Factbook – Yemen.  
87 Economist Intelligence Unit, Country Profile Yemen 2004: Main Report (Oct. 8, 2004).  
88 U.S. Department of State, Background Note: Yemen, Sept. 2004, at http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/35836.htm . 
  
89 CIA, The World Factbook – Yemen. 
90 U.S. Department of State, Background Note: Yemen  
91 U.S. Department of State, Yemen: Country Reports on Human Rights Practices 2003. 
92 U.S. Department of State, Yemen: Country Reports on Human Rights Practices 2003. 
93 U.S. Department of State, Yemen: Country Reports on Human Rights Practices 2003.  
94 U.S. Department of State, Yemen: Country Reports on Human Rights Practices 2003. 


