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  مقدمة
  

  المالمح العامة للجمهورية العربية السورية
  

  الجغرافيا والسكان
  

   الجمهورية العربية السورية موقعاً استراتيجيا هاماً شرق البحر المتوسط، وتبلغ مساحتهاتحتل   
بلغ عدد ي.  فلسطين والعراق ولبنانووتركيا األردن  ولها حدود مشتركة مع اًمربع اًكيلومتر ١٨٥ ٠٠٠

معدل  ويبلغ  .عاماً ١٤ منهم ال تتجاوز أعمارهم الـ  في المائة٣٦,٥،  مليون نسمة١٩,٣سكانها حوالي 
 من )غير األميين ( بينما تبلغ نسبة المتعلمين،٢٠٠٦ وفق تقديرات عام  في المائة٢,٢٤  حواليالنمو السكاني

من   في المائة٦٤و الذكور من  في المائة٨٩,٧ ( في المائة٧٧ حوالي ٢٠٠٣ عام المواطنين وفق تقديرات
  ).اإلناث

 
  االقتصاد

  
حوالي يعتمد االقتصاد السوري اعتماداً أساسياً على قطاعي النفط والزراعة اللذين يشكالن معاً   

االقتصاد، ولكن الحكومة  ويلعب القطاع العام حتى اآلن دوراً محورياً في  .نصف الناتج المحلي اإلجمالي
في هذا المجال سورية ال الحكومةطبقت وقد   .تشجع القطاع الخاص تشجيعاً كبيراً ليأخذ دوراً متعاظماً

  من ضمنها تَخفيض أسعار الفائدة، لتشجيع االستثمار القليلة الماضيةالسنواتفي عديدة  اقتصاديةإصالحات 
 بأن االقتصاد قد نما وتقدر الحكومة السورية  .بنوك الخاصةَتح الفالمصرفية وإنشاء المناطق الصناعية و

 النفط اجي إنتندأهمها ت ،بعيدة المدىوهناك تحديات اقتصادية   .٢٠٠٦  عام في في المائة٥,٦معدل ب
  . المياه بسبب النمو السكاني السريع والتوسع الصناعي وتلوث المياهتوصادراته وازدياد الضغط على إمدادا

  
ويتوزع الناتج  .  مليار دوالر أمريكي٢٤,٢٦ حوالي ٢٠٠٦المقدر لعام اإلجمالي المحلي ناتج اليبلغ   

  . في المائة٥٨الخدمات ،  في المائة١٨الصناعة ،  في المائة٢٤الزراعة : قطاعياً وفق ما يلي
 

  االتصاالت والمعلوماتية
  

نظمة أل جيداً نسبياً مقارنة بالشبكات واونظاماً هاتفياً ة هاتفيتمتلك الجمهورية العربية السورية شبكة  
 ويضم  .ةتقنية األلياف الضوئيوبخاصة ، ة الرقميبكاملها بالتكنولوجيا في الدول العربية المجاورة، وتعمل

ابل وكومحطات أرضية لألقمار الصناعية و المايكرويف، ةكوابل محورية وشبكة تقوينظام االتصاالت 
  .ةبحري

  
ية السورية من أوائل الدول العربية التي أدخلت تكنولوجيا المعلومات في كانت الجمهورية العرب  

معلومات الإال أن تطور مجتمع ، أعمال بعض مؤسساتها الحكومية منذ منتصف السبعينيات من القرن الماضي
اطؤ في ويعود هذا التب .  بالديناميكية الفعلية حتى منتصف التسعينات لم يحظَالجمهورية العربية السوريةفي 
  :نمو إلى مجموعة من العوامل، أهمهاال
 

 التأخر في توفر األطر البشرية المؤهلة والكافية؛ •
 ضعف البنية التحتية لشبكات االتصال الرقمية؛ •
انحسار دور القطاع الخاص أو حتى انعدامه في بعض القطاعات االقتصادية، كالمصارف  •

 .كنولوجيا المعلومات وهي قطاعات رائدة تقليدياً في تطبيق ت،والتأمين



 

 

-٢-

  دور الحكومة والفرقاء األساسيين في بناء مجتمع المعلومات  -أوالً
  

تمكنت الجمهورية العربية السورية من تحقيق مستوى ال بأس به في التعاون بين الحكومة من ناحية   
تثمار مات دولية وصناديق اس منظمات محلية، عامة وشعبية، ومنظ من،والجهات األخرى ذات المصلحة

محلية وعربية، وشركات، وجامعات ومراكز بحوث وجمعيات أهلية غير ربحية وغيرها، مما ساعد على 
  . إنجاز خطوات واضحة في مجال االنتقال إلى مجتمع المعلومات انطلقت منذ ما يزيد عن عشر سنوات

  
    سياسات مجتمع المعلومات الوطنية واالستراتيجيات اإللكترونية-ألف

  
يشكل ربحية،  ، وهي جمعية أهلية ال١٩٨٩ء الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية عام إن إنشا  

وكان دورها كبيراً في إحداث وعي وطني عارم .  منعطفاً هاماً في السعي نحو مجتمع المعلومات السوري
للمعلوماتية ية الدولة مؤتمرات الشام ل سلسإذ أثمرتبأهمية تنمية تكنولوجيا المعلومات وربطها بالمجتمع، 
الذي قادته، وندوات واقع المعلوماتية في ) ١٩٩٤(التي أقامتها، والبرنامج الوطني لنشر المعلوماتية 

في نمو إرادة سياسية واضحة في الجمهورية العربية السورية تهدف ) ١٩٩٧(الجمهورية العربية السورية 
ا المعلومات واالتصاالت باعتبارها أداة رئيسة في إلى إعطاء أولوية كبيرة في سلم أولويات الدولة لتكنولوجي

رادة السياسية إلهذه اعن وتمخض  . إحراز تطور إقتصادي واجتماعي في الجمهورية العربية السورية
  :الواضحة والمستقرة عدد من الخطوات التنفيذية، أهمها

  
  ).١٩٩٥(ت  وفي جميع كليات الجامعاإدخال المعلوماتية في المدارس على نطاق واسع  -١
  
وبعدها في الجامعات األخرى ) ١٩٩٨(بوشر باختصاص الهندسة المعلوماتية في جامعة دمشق   -٢
)٢٠٠٠.(  
  
  ).١٩٩٩(جمهورية العربية السورية إدخال خدمة اإلنترنت إلى ال  -٣
  
  ).٢٠٠٢سبتمبر /أيلول(ضية السورية إفتتاح الجامعة االفترا  -٤
  

 تحولت بعدها إلى وزارة ٢٠٠٠ حقيبة وزارية للتكنولوجيا عام  توجت هذه الخطوات بإحداث،أخيراً  
 ومن  .بها جميع الملفات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت نيطأ و،)٢٠٠٣(االتصاالت والتقانة 

اإلشراف على تنمية تقانة المعلومات في الجمهورية العربية السورية، ووضع أسس تطوير : "أبرز مهامها
 وشبكاتها ومعاييرها وأمنها والمساهمة في إنشائها وتحديثها بالتعاون مع الجهات المعنية وإعداد منظوماتها

التنفيذي باعتماد تقانات الدولة العمل على تعزيز أداء جهاز و . مشاريع القوانين والتشريعات الالزمة لذلك
تخدام الوسائل اإللكترونية في التبادل تعزيز اسو  .االتصاالت والمعلومات أداة رسمية في اإلجراءات اإلدارية

 .)١("التجاري
  

ركزت الدولة اهتمامها في مجال بناء القدرات في مجال تقانتي االتصاالت والمعلومات، سواء على   
ذلك توفير وك . مستوى األطر البشرية أو البنى التحتية من شبكات اتصاالت ومنظومات معلوماتية موازية

                                                 
  .مرسوم تحديد مهام وزارة االتصاالت والتقانة  )١(



 

 

-٣-

 وكان من بين أبرز  .تقانتي االتصاالت والمعلومات واالنتقال إلى مجتمع المعلوماتالبيئة التحفيزية لنمو 
حدثة وضع استراتيجية وطنية متكاملة لتقانات ست الموالتقانةوأولى المهام التي قامت بها وزارة االتصاالت 

وقد جرى  . السوريةالمعلومات واالتصاالت من أجل التنمية االقتصادية واالجتماعية في الجمهورية العربية 
برنامج األمم ستراتيجية من قبل فريق عمل وطني شكل بقرار رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون مع إلإعداد ا

واللجنة ستراتيجية عدد من الخبراء الدوليين من بريطانيا إل وساهم في إثراء صياغة ا .المتحدة اإلنمائي
في المنتدى حددت األهداف العامة لإلستراتيجية  . رهما وغي)اإلسكوا(االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

وجرى في هذا  ،٢٠٠٣  عاملس الوزراء في ربيعج مسبرعاية رئيالذي عقد ألصحاب القرار ألول االوطني 
  :)٢(وأهمهاستراتيجية، إلالعامة لالمنتدى تحديد األهداف 

  
  رن؛قن هذا النتقال الكامل نحو مجتمع المعلومات خالل الربع األول مالا  )أ(  

  
تقانات االتصاالت والمعلومات لالرتقاء باألداء في األعمال والخدمات والتعليم  خدامتسا  )ب(  

  تصادية اجتماعية مستديمة؛قوالتأهيل، بغية تحقيق تنمية ا
  

تخدام تقانات االتصاالت والمعلومات أداة أساسية في نشر الثقافة والتمكين من التعلم الفاعل سا  )ج(  
 وذلك لكافة أفراد المجتمع، باختالف أعمارهم وأماكن إقامتهم،  .دريبتالوم المستمر والذاتي والتأهيل والتعل

  التواصل مع المغتربين؛وبغية محو األمية ورفع المستوى المعرفي للمواطنين 
  

   فاعالً؛الًخودخدام تقانات االتصاالت والمعلومات لدخول اقتصاد المعرفة است  )د(  
  

ام تقانات االتصاالت والمعلومات لالرتقاء بمستوى اإلجراءات والخدمات اإلدارية في خداست )هـ(  
 الدولة؛ 

  
احة استخدام تقانات االتصاالت والمعلومات لجميع األفراد والمؤسسات في الجمهورية العربية تإ  )و(  
 .السورية

  
وخمس التقانة التصاالت وإلستراتيجية برنامجي عمل تنفيذيين يقعان تحت مسؤولية وزارة ااتضمنت   

.  مبادرات وطنية تشترك فيها الوزارة مع الهيئات والجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية األخرى
 أما .  وبرنامج بناء قطاع تكنولوجيا المعلومات،برنامج إعادة هيكلة قطاع االتصاالت:  العمل، هماابرنامج

  :المبادرات الوطنية، فهي
  

  طنية لإلدارة الحكومية اإللكترونية؛المبادرة الو  )أ(  
  المبادرة الوطنية للمناطق التقانية؛  )ب(  
  المبادرة الوطنية لمراكز التميز القطاعية؛   )ج(  
  المبادرة الوطنية لبناء القدرات؛  )د(  
  . لمجتمع المعرفةالمبادرة الوطنية )هـ(  

                                                 
  .ة، اإلستراتيجية الوطنية الستخدام تقانات االتصاالت والمعلومات في الجمهورية العربية السوريةوزارة االتصاالت والتقان  )٢(



 

 

-٤-

 قطاعاتكة متعددة الا العام والخاص والشرين بين القطاعالشراكة  -باء
  

 . سة في قطاع االتصاالت والمعلومات ملموت تغيرا٢٠٠٠ من عام شهدت السنوات األخيرة وابتداًء  
، مما أدى إلى ظهور عدد من ٢٠٠١عام كما ابتدأت خطوات خجولة نحو تحرير قطاع االتصاالت منذ مطلع 

المؤسسة العامة لالتصاالت ، إلى جانب BOTالشركات التي تقدم خدمات االتصاالت، بموجب عقود على مبدأ 
 وال زالت حصرية االتصاالت بيد  .الحكومية صاحبة الحق الحصري في تقديم ونشر خدمات االتصاالت

ولقد نما نشاط االتصاالت خالل السنوات الخمس .  المؤسسة العامة لالتصاالت تمثل عائقاً أمام تحرير القطاع
وهي نسبة ممتازة بكافة المعايير وتتجاوز كثيراً معدالت ،  في المائة٢٠,٨٨الماضية بمعدل وسطي مقداره 

ويعتبر العامل الرئيسي لهذا النمو القطاع الخاص الذي نما بصورة استثنائية وبلغت .  نمو الناتج القومي
  .٢٠٠٣ في نهاية عام  في المائة٥٣,٧والي مساهمته في إجمالي القطاع ح

  
 غير الحكومي دوراً مركزياً في تقديم خدمات  لعب القطاع الخاص والقطاع،من ناحية أخرى  
  .  منهم من القطاع الخاص٥ مقدمي خدمات إنترنت في الجمهورية العربية السورية، ٧صل أ فمن  .اإلنترنت

  
 وهناك  . فيكاد يكون حصراً على القطاع الخاص،أما قطاع صناعة البرمجيات بأشكاله المختلفة  

 مع أن هذا القطاع ،سطة التي تعمل بفعالية في مجال صناعة البرمجياتالعديد من الشركات الصغيرة والمتو
  .نتاجية ولكنه يبقى من القطاعات الواعدة المتوقع له من حيث الفاعلية واإللم يبلغ بعد المستوى

  
   غير الحكوميةالمنظمات  دور -جيم

 
ات غير الحكومية في مجال تبقى الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية الالعب األساسي من بين الجه  

كما أحدثت  . وكانت وما زالت أكثر مقدمي خدمات اإلنترنت الخاصين انتشاراً . تكنولوجيا المعلومات
 وباشرت هذه الحاضنة ،الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية حاضنة برمجيات تدعم قطاع صناعة البرمجيات

  . لمعلوماتية وقادت البرنامج الوطني لنشر ا،٢٠٠٥عملها عام 
  

في العديد من النشاطات المتعلقة بنشر  فردوس غير الربحي/ الصندوق السوري لتنمية الريفساهم  
 ،ومن مشاريعه الرائدة مشروع مركز التدريب المعلوماتي المتنقل . ة في المناطق النائية والريفيةالمعلوماتي

برنامج األمم المتحدة مع ى تطويره بالتعاون  لمشروع شبكة المعرفة الريفية الذي جراً داعمأنه كانكما 
  . ووزارة االتصاالت والتقانة اإلنمائي

  
 وأهمها منتدى ،كما تنشط بعض المنتديات المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  

مجال صناعة  الذي يهدف إلى التعريف بهذا النوع من البرمجيات ونشر ثفافتها في البرمجيات المفتوحة
  .رمجياتالب
  

   تحقيق السياسات واالستراتيجيات الوطنيةالمحرز نحو  التقدم -دال
  

ستراتيجية إل، ا٢٠١٠  عام وحتى٢٠٠٦ت الخطة الخمسية العاشرة للدولة، والتي تمتد من عام تبن  
 وصدرت الخطة  .الوطنية لتقانات المعلومات واالتصاالت، وأصبحت هذه االستراتيجية جزءاً ال يتجزأ منها

  . وأصبحت بذلك واجبة التطبيق٢٠٠٦ لعام ٢٥لعاشرة بالقانون رقم ا
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حددت الخطة الخمسية العاشرة الغايات بعيدة المدى التي يجب أن يحققها قطاع المعلومات   
وأهم هذه الغايات تتلخص  ). ٢٠١٥-٢٠١١(واالتصاالت خالل الخطتين الخمسيتين العاشرة والحادية عشرة 

  :بالنقاط التالية
  
  .الماضيةالمحافظة على النمو االستثنائي للقطاع الذي حققه خالل السنوات الخمس   -١
  
) جتماعياً وجغرافياًا( والمعلومات على المستويين األفقي التالتوسع في الخدمات في مجال االتصا  -٢

 ).خدمات جديدة (والعمودي
  
 .لة تطوير القطاعقادرة على دفع عجالعالية المهارة البناء الكوادر الخبيرة ذات   -٣
  
  .تفعيل مناخ تنافسي حقيقي في قطاع االتصاالت يحمي مصلحة المستهلكين  -٤
  
 تحقيق قفزة نوعية في البنية التحتية التي تحمل خدمات اإلنترنت المختلفة، مع تحديد هدف هو  -٥

 ).مليون مشترك(  في المائة٨الوصول إلى كثافة تقدر بحوالي 
  
 .لمضمون العربي في جميع المجاالتت واتشجيع إنتاج البرمجيا  -٦
  
 .ر في الجمهورية العربية السوريةتشجيع الشركات المنتجة العالمية على االستثمار المباش  -٧
  
  .تشجيع إقامة شركات تجميع المنتجات األساسية في الجمهورية العربية السورية  -٨
  

  :ع الهامة، أبرزهاأدرجت في الخطة الخمسية العاشرة للدولة مجموعة من المشاري  
  

  إحداث هيئة عامة ناظمة لقطاع االتصاالت في الجمهورية العربية السورية؛  )أ(  
  إصدار قانون االتصاالت الجديد الناظم للقطاع وإحداث وتفعيل هيئة ناظمة لقطاع االتصاالت؛  )ب(  
  إعداد مشروع قانون لتنظيم قطاع تكنولوجيا المعلومات؛  )ج(  
  لموارد المعلوماتية والخدمات المعلوماتية؛إنشاء مركزي ا  )د(  
 إنشاء البوابة الحكومية اإللكترونية؛ )هـ(  
  ؛)شبكة المعرفة الريفية( المعلومات التوسع في مراكز مجتمع  )و(  
 إحداث مركز لتقديم االستشارات والخدمات المعلوماتية؛  )ز(  
  والمجمع التقاني في حلب؛مجمع الديماس التقاني في دمشق : انشاء مجمعين تقانيين  )ح(  
 تبني األكاديمية العربية لألعمال اإللكترونية؛  )ط(  
  إحداث مركز تدريب وتأهيل عالي المستوى في مجال االتصاالت؛  )ي(  
 .إحداث مخبر لبحوث االتصاالت الحاسوبية  )ك(  

  
معظمها قد  وقد أدرجت للمرة األولى في خطة الدولة، إال أن ،ومع أن بعض هذه المشاريع جديدة  

ستراتيجية إلبوشر به فعالً قبل الخطة الخمسية العاشرة، وحتى قبل اعتماد الخطة من قبل الدولة وإنجاز ا
.   تنفيذهافيستراتيجية قد تأثرت عند إعدادها بالمشاريع التي طرحت وبوشر إلن اإ بل  .بصيغتها النهائية

 ،وجميع هذه المبادرات . ٢٠٠٥ و٢٠٠٤ عامي  العديد من هذه المشاريع تقدماً ملحوظاً خاللحققولقد 
قمة التصب مباشرة في تحقيق األهداف المنبثقة عن ، فهي ستراتيجية الوطنيةإل من ااًكونها جزءإلى إضافة 
  .)٢٠٠٥(وتونس ) ٢٠٠٣(، في جنيف مجتمع المعلوماتالعالمية ل



 

 

-٦-

   المعلومات واالتصاالتلتكنولوجيا األساسية  البنية -ثانياً
 

 بحق االتصاالت والتقانة، مؤسسة عامة ترتبط بوزير ي وه،ع المؤسسة العامة لالتصاالتتتمت  
راضي السورية وفي أجوائها وفضائها األحكمها في جميع يالحصر لالتصاالت السلكية والالسلكية وما 

  . هاهي المشغل الوحيد للشبكة الهاتفية الثابتة في، والخارجي ومياهها اإلقليمية
  

مع جهات التعاقد ،  وفق القوانين النافذة،تستطيع المؤسسة العامة لالتصاالتهذا، لحصر ورغم حق ا  
سمح عملياً بإدخال أطراف أخرى  مما ،لتنفيذ وتشغيل واستثمار مشاريع اتصاالت BOTوفق مبدأ الـ خاصة 

تقديم خدمات لمن القطاع الخاص، إثنين ن ليلمشغ" الترخيص" جرى ،على ذلكبناًء و  .في سوق االتصاالت
صاحبة حق الحصر، التي تعود إليها نسبة من العامة لالتصاالت ال تحت إشراف المؤسسة الهاتف النق
الن المذكوران هما المشغالن الوحيدان المسموح لهما حالياً بالعمل في سوق االتصاالت المشغو . اإليرادات

طرح رخصة جديدة لمشغل ثالث في عام  إال أنه من المفترض ،النقالة في الجمهورية العربية السورية
٢٠٠٨.  

  
    البنية األساسية-ألف

  
 من حيث عدد مشتركي الهاتف الدول العربية الثالث األولىالجمهورية العربية السورية من بين   

مؤشر الحصة من السوق "وقد جاء ترتيب هذه الشبكة وفق  . السعوديةالمملكة العربية الثابت مع مصر و
في المرتبة السابعة بين  ،)٣(العربيةالذي جرى حسابه من قبل مجموعة االستشارات "  الثابتالمحلية للهاتف
وقد جرى تطوير نظام الهاتف الثابت تطويراً كبيراً  . مباشرة بعد دول الخليج العربي ولبنانالدول العربية 

نحو االتصاالت امل تحويالً شبه ك يلهتحوعليه، وجرى  كبيرةتحسيِنات دخلت أفي السنوات األخيرة و
   .الرقمية

  
 إن معدل أي ؛)٤(خطمليون  ٢,٩٠٣نحو  إلى ٢٠٠٥ في نهاية عاموصل عدد الخطوط الهاتفية الثابتة   
وقد ازداد معدل النفوذية خالل الفترة  . نسمة ١٠٠لكل   خط١٥,٠٤للهاتف الثابت أصبحت بحدود النفوذية 
 مقارنة بدول المنطقة مقبوالًهذا الرقم يعد  و،ة في المائ٨ بمعدل سنوى وسطي مقداره ٢٠٠٥-٢٠٠٠

  . وبمجموعة الدول التي تنتمي إليها الجمهورية العربية السورية
  

، إال أن ٢٠٠٠بالنسبة للهاتف النقال، فقد تأخر دخوله إلى الجمهورية العربية السورية حتى عام أما   
وتبلغ نسبة تغطية اإلشارة لعدد السكان  . رةشبكته توسعت توسعاً سريعاً جداً خالل السنوات الخمس األخي

  .)٥(في المائة ٩٩حوالي 
  

، ٢٠٠٣ ألف مشترك في منتصف عام ٦٠٠ حوالي ارتفع عدد المشتركين في الهاتف النقال من  
وفق  ٢٠٠٥في نهاية عام  )٦(خط مليون ٢,٩٥إلى حوالي  ،ين اثنينلموزعين بالتساوي تقريباً بين مشغ

                                                 
)٣(  Arab Advisors Group, report: Arab Advisors Mainlines Market Share Index (MMSI) 2005 (May 11 2006).  

  .٢٠٠٥قرير السنوي المؤسسة العامة لالتصاالت، التالجمهورية العربية السورية،   )٤(

)٥(  224=countryId?aspx.DisplayCountry/icteye/D-ITU/int.itu.www://http, 2005ICT Statistics : Country Profile, ITU.  

  . أعاله٤انظر الحاشية   )٦(
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 خط ١٥,٢٨ نحو  للهاتف النقال معدل النفوذيةبحيث يكون، لمؤسسة العامة لالتصاالتاالحصاءات الرسمية ل
 فتشير إلى أن عدد الخطوط في ،)٧(نفسهاحصاءات المستقاة من شركات التشغيل إلأما ا  .نسمة ١٠٠لكل 

 في ٥٥بما يوازي حصة من السوق تعادل  مليون خط لشركة سيرياتيل وحدها، ٢,٣ قد بلغ ٢٠٠٧بداية عام 
   نحو ٢٠٠٦لين قد بلغ في نهاية د خطوط الهاتف النقال لكال المشغ وهذا يقود إلى االعتقاد أن عد .المائة
ومع أن هذا المعدل  .  نسمة١٠٠ لكل ٢٠,٧، بمعدل نفوذية يبلغ حوالي )مسبق والحق الدفع( ماليين خط ٤

والكويت وحتى المغرب، لكن نمو نسبة ما زال متواضعاً بالنسبة لبعض الدول العربية األخرى، كالبحرين 
 التي سبق دخول الهاتف النقال إليها دخوله إلى الجمهورية )٨(النفاذ مرتفع جداً وقد قارب نسبة نفاذ مصر

 وسطي ي بمعدل سنو٢٠٠٦-٢٠٠٠وازداد عدد المشتركين خالل الفترة  . العربية السورية بعدة سنوات
  .أعلى نسب الزيادة عالمياً، وهذا الرقم من  في المائة١٥٠مقداره 

  
حديثة تكون  (PDN)كما جرى خالل السنوات الخمس الماضية أيضاً بناء شبكة اتصاالت رقمية عامة   

 وتخضع حالياً ٢٠٠٥ وقد اكتمل بناء المرحلة األولى منها عام  .أساساً للبنية التحتية لالتصاالت الرقمية
الجمهورية العربية أراضي  تأمين تراسل المعطيات على كامل  االستخدام األساسي لهذه الشبكة هو .للتطوير

الدارات (لشبكية المتقدمة  الخدمات ا ال زالت،ومع ذلك . السورية وتوفير البنية التحتية األساسية لإلنترنت
  .محدودة نسبياً) ...إلخ، الحزمة الواسعة، ISDNرة، الشبكة الرقمية المتكاملة الخدمات المؤج

  
  يب الشخصية  الحواس-باء

  
بحيث يكون معدل النفوذية  ألف حاسوب ٨٠٠ بنحو ٢٠٠٥قُدر عدد الحواسيب الشخصية في عام  

 ُيضاف إلى ذلك ، وهو ما يحد من انتشار اإلنترنت شعبياً؛)٩( نسمة١٠٠ لكل ٤,٢للحواسيب الشخصية نحو 
 استخدام بعض بروتوكوالت  الموجودة في البالد، ووجود قيود على(hosts)ضآلة عدد المخدمات المضيفة 

ويعود سبب  . ، والوصول إلى عدد مواقع اإلنترنت)نقل الملفات، مجموعات األخبار، التحادث(اإلنترنت 
ضعف هذا العدد إلى ضعف القوة الشرائية للمواطن العادي مقارنة مع أسعار الحواسيب الشخصية المتوفرة 

ويقدر عدد الحواسيب الشخصية  .  محلياً لخفض كلفتهافي األسواق والتي يجري في معظم الحاالت تجميعها
  .)١٠( حاسوب١١٠ ٠٠٠المباعة سنوياً في األسواق بحدود 

  
    االستثمار في تطوير البنية التحتية-جيم

  
يتركز الجزء األكبر من االستثمار في تطوير البنى التحتية لقطاع المعلومات واالتصاالت في   

 ويقع هذا االستثمار في  . في قطاع االتصاالت ومنظومات الحواسيب٢٠٠٦م الجمهورية العربية السورية عا
  :المحاور التالية

  

                                                 
  .com.syriatel.www://http : سريتيل )٧(

)٨(  Arab Advisors Group report: Arab Advisors Cellular Market Share Index (CMSI) 2005.  

  . أعاله٥ انظر الحاشية  )٩(

)١٠( National Profile for the Information Society in the Syrian Arab Republic ESCWA,.  
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االستثمار في البنية التحتية للشبكة الثابتة من قبل المؤسسة العامة لالتصاالت المملوكة من قبل   -١
موزعة على نحو )١١()سورية ليرة ات مليار٦( مليون دوالر أمريكي ١٢٠ حيث بلغت قيمة االستثمار ،الدولة
وتوسيع   الكابالت البحرية الجديدة، وتوسيع الشبكة الفقارية،: أهم هذه المشاريعمن .  مشروعاً مختلفا١٩ً

بكة النفاذ وإدارة الشبكة الثابتة، والمشروع الريفي الثالث، وتوسيع البنية التحتية لتراسل المعطيات، وتوسيع ش
 .الطيف الترددي

 
 وقد خصص ، مليون دوالر٢٠٠-١٥٠من قبل شركتي الهاتف النقال بحوالي يقدر االستثمار   -٢

 .لك للخدمات الجديدة المرتبطة بهامعظمها لتطوير شبكتي الهاتف النقال في الشركتين وكذ
 
لخاص ولكن ال توجد معلومات دقيقة عن قيمة االستثمار في نظم المعلومات في القطاعين العام وا  -٣

  . مليون دوالر١٠٠-٨٠نقدر أنه بحدود 
  

  ترابطية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -دال
 

 السلكية المؤشرات الرئيسية لالتصالية هي تلك المعتمدة من قبل االتحاد الدولي لالتصاالت  
 ومؤشر انتشار تكنولوجيا ،(connectivity index)مؤشر الوصول  و،(access index) مؤشر النفاذ: والالسلكية
 وقيم هذه المؤشرات بالنسبة للجمهورية العربية السورية لعام  .(ICT diffusion index)االتصاالت و المعلومات
 :)١٢(التالية هي ٢٠٠٤

  
  .٠,٤٧٦: مؤشر النفاذ  -١
  .٠,٠٧٨: مؤشر االتصالية  -٢
  .٠,٢٧٧: مؤشر انتشار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -٣
  

 )١٣("المجتمعيةاالتصالية "مؤشر مفهوم ية والالسلكية السلككما طرح االتحاد الدولي لالتصاالت   
)community connectivity(المتعلق بإتاحة النفاذ ألفراد المجتمع في مواقعهم المختلفة لالتصاالت والمعلومات ، 

 ويقاس هذا الوصول بعدد  .بمتناولهمسواء بتوفر طرفيات اتصال في منازلهم أو توفر مراكز نفاذ ريفية 
  .  نسمة١٠٠النفاذ في المجتمع لكل طرفيات 

  
المقياس الكلي "استخدمت المجموعة االستشارية العربية قياساً خاصاً لالتصالية المجتمعية وهو   

 وينتج هذا المقياس بجمع معدل نفوذية ،)TCCM  )Total country connectivity measure"للوصول في الدولة
وبالنسبة للجمهورية  .  الهاتف النقال ومعدل نفوذية اإلنترنتالهاتف الثابت في كل منزل ومعدل نفوذية

بر الوصول المجتمعي من ويعت . ٢٠٠٥ عام  في المائة٨٦,٣ قيمة هذا المقياس العربية السورية، فقد بلغت
 وموقع الجمهورية العربية السورية في هذا المقياس يأتي في  . مرتبة جيدة نسبياً في المائة١٠٠مرتبة 

                                                 
  . أعاله٤انظر الحاشية  )١١(

)١٢( UNCTAD, The Digital Divide Report, ICT Diffusion Index 2005, United Nations publication 
(UNCTAD/ITE/2006/5).                                                                                                                                                                               

)١٣( -ITU/int.itu.www://http; 2003 January  17-15, Geneva, eetingICT Indicators M/World Telecommunication rd3, ITU
.                                                                                                                                                         pdf.E_11Doc/pdf/doc/02WICT/ict/D  
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ويعود هذا الموقع بالدرجة األولى  . العاشرة بين الدول العربية قبل جمهورية مصر العربية والجزائرالمرتبة 
  . منزل١٠٠ لكل ٦٨ والبالغة حوالي إلى ارتفاع نفوذية الهاتف الثابت في المنازل

  
أراضي  تشكل الحصاالت الهاتفية وغرف هاتف العموم المنتشرة على كامل ،ذلكإلى إضافة   
بلغ عدد الحصاالت الهاتفية العامة و . تصالية المجتمعيةالية العربية السورية عامالً مساعداً لرفع االجمهور
  .٢٠٠٥ عام  في)١٤(١٩٨٩لعموم  وعدد غرف ا٢٦٥٦

  
  االتصالية الدولية

  
قامت المؤسسة العامة لالتصاالت بتنفيذ العديد من مشاريع االتصال مع الدول العربية والدول   

وتتضمن هذه المشاريع كابالت ضوئية بحرية مع جمهورية مصر  . ل السنوات العشر الماضيةالمجاورة خال
ومجموع خطوط  . العراق ولبناناألردن وتركيا والعربية وقبرص ولبنان، وخط اتصال ميكروي مع 

 خطوط االتصال المختلفة للشبكة الهاتفية مع الخارج يقارب الخمسين اتصاالً باتجاهات مختلفة تتوزع بين
زل هناك مخطط لدى المؤسسة لتوسيع سعات يوال  . مايكروية، وكابالت أرضية وبحرية، واتصاالت فضائية

 التصاالتلقمار مؤسستي عربستار وإنتلسات  وهي عضو في أ،اتصاالتها الدولية مع الدول المجاورة
  .الفضائية، كما تستخدم األقمار الفضائية إندياسات، وإنترسبوتنيك

  
  جهيزات وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتت  -هاء

  
 فال زال معدل ، لدى المؤسسة العامة لالتصاالتISDNعلى الرغم من توفر نسبة جيدة من خطوط   

ويعود  . ٢٠٠٥ من الخطوط الثابتة في نهاية عام  في المائة٠,٣تجاوز يالنفاذ إلى هذه الخطوط ضعيفاً ال 
  .ياسة تسويق هذه الخطوط من قبل المؤسسةذلك بالدرجة األولى إلى ضعف س

 
وتُستخدم .  ياكما يتوفر عدد محدود جداً من خطوط الهاتف النقال الفضائية المرتبطة بمنظومة الثر  

 . قليميةإلبشكل خاص في المواقع المعزولة عن التغطية وبالدرجة األولى في صناعة النفط وفي المياه ا
 إلى تحسين خدمات المعلومات واالتصاالت في الريف وفي المجتمعات هناك عدد من المشاريع التي تهدفو

 WLL ـ فالمؤسسة العامة لالتصاالت بصدد تطبيق المشروع الريفي الثالث باستخدام تكنولوجيا ال .المهمشة
)Wireless Local Loop(دم كما استخ .  لتوفير االتصاالت الهاتفية الثابتة للمناطق الريفية والمناطق المهمشة

وعملت وزارة  . مشروع المعرفة الريفية اإلنترنت الفضائي لتوفير النفاذ لعدد من المراكز الريفية البعيدة
مشروع التجمعات والقرى النموذجية والذي االتصاالت بالتعاون مع مؤسسة فردوس واإلسكوا على إطالق 

 ،الق مبادرات تكنولوجية إرشاديةيهدف إلى توفير العون للمجتمعات الفقيرة وبناء القدرات من خالل إط
  .وكذلك توفير فرص العمل واالرتقاء بعمل مؤسسات األعمال من خالل إدخال حاضنات األعمال

  
 حوكمة اإلنترنت  -واو

  
، أو شبكة تراسل المعطيات، العمود الفقري لشبكة )PDN(يشكل مشروع الشبكة العمومية الرقمية   

الجهة  . ٢٠٠٥ورية، وقد وضعت الشبكة قيد االستخدام في منتصف عام اإلنترنت في الجمهورية العربية الس

                                                 
  . أعاله٤ الحاشية انظر )١٤(
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 هي المؤسسة العامة لالتصاالت )sy(المسؤولة عن إدارة نطاق اإلنترنت في الجمهورية العربية السورية 
  .وهي التي تمتلك الشبكة العامة لتراسل المعطيات . بحكم حصريتها لالتصاالت في الدولة

  
مزود خدمة "على صياغة تنظيم خاص باإلنترنت يجري بموجبه منح رخص وقد عملت المؤسسة   
 رخص لمزودي خدمة اإلنترنت من القطاع ٥وجرى بموجب هذا التنظيم منح  . للقطاع الخاص" إنترنت
 ,sy Trasul.190(ن لومشغالويتنافس حالياً على تقديم خدمة اإلنترنت في الجمهورية العربية السورية .  الخاص

Aloula, Aya, CEC, Best Italia, STI,( وال يوجد في الجمهورية  .ن اإلنترنت الفضائياثنان منهم يقدمإ 
  .)ASP(العربية السورية حالياً اي مزود خدمة تطبيقات 

  
 في ٩٨فـ  . القدر المطلوب من معدات النفاذ الخاصة بالحزمة العريضة ال زالت الشبكة ال توفر  
 ١,٤٧بينما يستخدم حوالي  (ISDN) أو (Dialup)ستخدمون خطوط هاتفية عادية  من مشتركي اإلنترنت يالمائة

 في ٠,١ونسبة ضئيلة جداً بحدود ) فقط مشترك ٢ ٧٠٠ (ADSL ذات حزمة عريضة اً منهم خطوطفي المائة
  .  اإلنترنت الفضائيتستخدم المائة

  
 عن  في المائة٤٠بزيادة  ،٢٠٠٥ في نهاية عام ك ألف مشتر٢٣٣بلغ عدد المشركين في اإلنترنت   

د مستخدمي عد أما.  )١٥(١,٢٧نسمة  ١٠٠لكل  فيكون معدل النفاذ لعدد المشتركين  .العام الذي سبقه
 وهي نسبة ، في المائة٤,٨ نسبة نفاذ للمستخدمين بحدود بما يقابل  ألف مستخدم٨٧٥ ر بـ فيقد،اإلنترنت

 ولكن ،wifiة اإلنترنت بواسطة يفي بعض المدن الرئيستوفر مقاهي اإلنترنت و . نفاذ ضعيفة بكل المعايير
  .ADSLعدد هذه المواقع محدود جداً بسبب محدودية توفر خطوط الـ 

 
 مشاركة فعالة ، الصحف واإلذاعة والتلفاز،فة اإلعالم التقليدي بأشكاله المختلخرى شاركأمن ناحية   

مجالت تخصصية باللغة العربية تركز على فهناك  . في تحفيز استخدام تقانات المعلومات واالتصاالت
مواضيع هذه التقانات ومن بين هذه الصحف التخصصية مجلة رقميات، كما أن بعض الصحف المحلية 

 وهناك برنامج أسبوعي إذاعي يعالج مواضيع  .خصصت صفحات أسبوعية خاصة لها أو أعمدة يومية
  .مهورتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على شكل حوار مع الج

  
وقد قامت الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية بتبني برنامج تلفزيوني أسبوعي للتوعية المعلوماتية   

  .امتد على عدد من السنوات
  

   إلى المعلومات والمعرفةالنفاذ  -ثالثاً
  

  للعموم  المعلومات المتاحة -ألف
  

صوص تلك التي يرتبط عملها  وعلى وجه الخ،توفر معظم المؤسسات السورية العامة والخاصة  
 فالعديد من  . معلومات للجمهور يمكن الوصول إليها وفق أشكال ووسائل مختلفة،بتقديم الخدمات والتسويق

كما أن معظم هذه  . وفر أنظمة إجابة صوتية يمكن الوصول إليها عبر الهاتف الثابتيهذه المؤسسات 
ول على معلومات ذات طابع عام عن الخدمات أو  تمكن من الحصاإلنترنتالمؤسسات توفر مواقع على 

                                                 
)١٥( Arab Advisors Group, Syria Internet market report (February 2006).  
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كما ابتدأ انتشار استخدام تكنولوجيا  . وقد يتجاوز بعضها ذلك إلى المواقع التفاعلية . المنتجات التي تقدمها
  .الرسائل القصيرة في الهاتف النقال أداة للدعاية ونشر المعلومات

  
التي قامت بتوفير وثائقها من كتب ومخطوطات  سد الوطنيةألشارة بشكل خاص إلى مكتبة اإلويمكن ا  

ووثائق مختلفة في قواعد معطيات وانظمة أرشفة يمكن الوصول إليها عبر شبكة تراسل المعطيات والحصول 
زال في بداية الطريق وهناك حاجة كبيرة ي فإن توفر المعلومات العامة ال ،ومع ذلك . على المعلومات منها

  .اهلزيادة الجهد في هذا االتج
  

  متعددة المهام للعموم نفاذ مجتمعية مراكز  -باء
  

الجمهورية العربية السورية، وإن كان أراضي توفر مقاهي اإلنترنت نقاط نفاذ منتشرة على كامل   
  . ةيزال محدوداً وتتركز بالدرجة األولى في المدن الرئيسيعددها ال 

  
ذه بالتعاون بين وزارة االتصاالت والتقانة  يجري تنفيالذي ،)١٦(الريفية مشروع شبكة المعرفة أما  

ويشمل المشروع تنفيذ  . يشكل فرس رهان بالنسبة لنقاط النفاذ المجتمعيوبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ف
عدد كبير من مراكز النفاذ في األرياف إضافة إلى شبكة معلومات وحوار على اإلنترنت تتخصص بقضايا 

وهناك نوعان من المراكز التي جرى تنفيذها في إطار مشروع النوع  .  المختلفةالمجتمعات المحلية الريفية
) ...إنترنت، شبكة هاتفية عامة، فاكس، ناسخة، إلخ( تتوفر فيه وسائل النفاذ المختلفة ،األول متعدد األغراض

 مجال تكنولوجيا كما يتيح إقامة دورات تدريبية في) القرى ومراكز المناطق النائية(ويقع عموماً في الريف 
اً  محيط، إضافة لكونه مركز نفاذ متعدد األغراض، والثاني يقع في المدن ويوفر؛المعلومات واالتصاالت

في مجال المعلوماتية، بما في ذلك ) المعوقين( يتالءم مع التدريب المهني لذوي االحتياجات الخاصة اًخاص
  .بالنسبة للمكفوفين

  
 يجري أيضاً تنفيذ شبكة مراكز نفاذ أخرى توضع في المراكز ،ريفيةإضافة لمشروع شبكة المعرفة ال  

 وذلك بالتعاون بين وزارة االتصاالت ،الثقافية المنتشرة في المدن الصغيرة وفي مواقع أخرى تعود للبلديات
  .  والبيئةوالتقانة ووزارتي الثقافة واإلدارة المحلية

  
   مختلفة  استخدام نماذج برمجيات-جيم

  
   . نماذج البرمجيات المستخدمة على المستوى الوطني وفق طبيعة التطبيقات المستخدمةتختلف   

بيد  . وال زالت البرمجيات المرخصة هي البرمجيات األكثر انتشاراً مع رجحان باتجاه منتجات مايكروسوفت
 تلك المتوافقة مع نظمة مرخصة من تكنولوجيا مختلفة وأهمهاأأن الكثير من التطبيقات الحكومية تنحو باتجاه 

POSIXومنذ بضع سنوات بدأ االهتمام بالبرمجيات مفتوحة المصدر وجرى تأسيس نادي مهني  . وأوراكل 
 . للبرمجيات المفتوحة والذي يعمل على نشر ثقافة برمجيات المصدر المفتوح من خالل ندوات وورشات عمل

دوراً تحفيزياً في توفير نماذج للمعلوماتية لسورية سستها الجمعية العلمية اأكما تلعب حاضنة البرمجيات التي 
  .جديدة للبرمجيات المستخدمة

  

                                                 
)١٦( /sy.gov.reefnet.www://http.  
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  لمعرفة العلميةإلى ا والمفتوح الحر  النفاذ -دال
  

توفر وزارة التعليم العالي المكتبة االفتراضية الرقمية التي تمكن الجامعات السورية من الوصول   
 إضافة إلى مكتبة ،المجاني إلى المنشورات والدوريات العلمية العالمية من خالل شبكة الجامعات السورية

 في العديد من الدوريات األسد الوطنية التي تسمح للمراجعين بالحصول عبر اتصال فاكسي بنتائج البحث
  .العلمية

  
    بناء القدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت-رابعاً

  
    األمية المعلوماتية-ألف

  
 الذي جرى تنفيذه بالتعاون بين الجمعية العلمية السورية ، البرنامج الوطني لنشر المعلوماتيةيعد  

وقد جرى  . لنشر المعلوماتية في الجمهورية العربية السورية النشاط األساسي ،للمعلوماتية ووزارة التربية
الف من المواطنين، معظمهم من الشابات والشبان وفي جميع مناطق آلبواسطة هذا المشروع تدريب مئات ا

وجرى هذا التدريب بمعظمه خالل العطلة الصيفية  .  على مبادئ المعلوماتية،الجمهورية العربية السورية
بلغ عدد المراكز التي جرى و . فادة من التجهيزات الحاسوبية المتوفرة في المدارس لهذه الغايةللمدارس لإلست
األولى للمبتدئين : ويات لنشر المعلوماتيةتسموتضمن البرنامج ثالثة  .  مركز٢٠٠يزيد عن  فيها التدريب ما

  .والثانية والثالثة للمتقدمين
  

علوماتية بالنسبة لخريجي مبرامج مماثلة لنشر الإعداد  قامت الجامعات السورية ب،ذلكإلى إضافة   
كما أطلقت الحكومة السورية برنامجاً وطنياً لنشر المعلوماتية للعاملين في مؤسسات الدولة  . جامعاتها القدامى

  . من خالل دورات تدريبية منظمة جرت في المحافظات السورية المختلفة
  

   في التعليم والتدريب  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت-باء
  

  التعليم العالي  -١
  

باشرت الجامعات السورية منذ الثمانينيات باستخدام تقانات المعلومات في العديد من االختصاصات   
كما أنشأت  . فيها، وبخاصة الهندسية منها، حيث ُأدخلت مقررات تتعلق بالبرمجة والتصميم بمعونة الحاسوب

المكتب اإلقليمي للعلوم والتكنولوجيا بالدول لهندسي بمعونة الحاسوب بدعم جامعة دمشق مخبراً للتعليم ا
نشاء إوجرى .  )اليونسكو( التابع لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو،/، روستاسالعربية

البحث العلمي شبكة حاسوبية على نطاق مؤسسات التعليم العالي وشبكة التعليم العالي والبحث العلمي، وهي 
(SHERN)تربط الجامعات السورية بعضها ببعض  .  

  
في عام ول اختصاص للهندسة المعلوماتية في المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا استحدث أ  
طر األكاديمية في أل وكان مصدراً هاماً ل،طر بشرية مبكرة نسبياًأوقد ساهم هذا المعهد في توفير  . ١٩٨٢

 كليات مستقلة للهندسة ، وفي جميع الجامعات الرسمية،٢٠٠٠وافتتحت في عام  . تصاصهذا االخ
  . المعلوماتية، وكذلك أقسام للهندسة المعلوماتية في كليات الهندسة الميكانيكية والكهربائية القائمة
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تدريب  المشاريع البارزة في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم والومن  
من المؤسسات كانت  و .٢٠٠٢سبتمبر عام / أيلولالتي افتتحت في،)١٧(السوريةاالفتراضية مشروع الجامعة 

  .السباقة إلى اعتماد التعليم االفتراضي في الشرق األوسط
  

  المعلوماتية في التربية  -٢
  

يات واستحدثت  على إدخال الحاسوب إلى الصفوف منذ بداية التسعين، لذلك،عملت وزارة التربية  
وقامت الوزارة  . مقررات تتعلق بالمعلوماتية في المدارس الثانوية واإلعدادية وبخاصة في المدارس المهنية

وباشرت  . ستراتيجية تهدف إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات في المدارسإبالتعاون مع اليونسكو بصياغة 
س، وكذلك بناء شبكة حاسوبية تربط بين ر على المدا في اقتناء الحواسيب وتوزيعها٢٠٠٢الوزارة منذ عام 
، وتوفير  من ناحية أخرى ومديريات التربية في المحافظات واإلدارة المركزية للوزارة،المدارس من ناحية

 مدرسة سيجري ٣ ٠٠٠ مدرسة من أصل ٨٠٠ال يقل عن  وجرى توصيل ما . نفاذ الوزارة لإلنترنت
  في المائة٨٠ مدرسة بالحواسيب الشخصية بحيث أصبح ٤ ٧٠٠ويد وجرى تز .  سنوات٣توصيلها خالل 

  .من المدارس في المرحلتين األساسية والثانوية مجهزة بحواسيب
  

  لتطوير الموارد البشرية باستخدام تكنولوجيا  برامج التدريب -جيم
  المعلومات واالتصاالت

  
 المعلومات واالتصاالت في معاهد يتوفر العديد من برامج التدريب في مجال استخدام تكنولوجيا  

ر بعض هذه المعاهد ومراكز التدريب  وتوف. ربحية ومراكز تدريب عامة وخاصة أو تابعة لمؤسسات ال
كما توفر الجمعية العلمية السورية  . ICDLتؤدي إلى الحصول على شهادة قيادة الحاسوب الدولية قدرات 

وماتية في القطاعات المختلفة، وتقوم بدور المشرف على شهادة للمعلوماتية برامج تدريبية على تقانات المعل
 وكذلك يقوم مركز المعلومات القومي والمركز التدريبي العائد لوزارة التعليم العالي  .قيادة الحاسوب الدولية

  . دورات تدريبية تخصصيةتنظيم ب
  

بناء القدرات الخاصة في هاماًً ويلعب البرنامج الوطني لنشر المعلوماتية للعاملين في الدولة دوراً   
 ومن المؤسسات الهامة في مجال بناء القدرات  .بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مؤسسات الدولة

 السلكية سس بالتعاون بين المؤسسة العامة لالتصاالت واالتحاد الدولي لالتصاالتأالذي العربي مركز التميز 
  . والالسلكية

  
    البحث والتطوير-دال

  
البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الجمهورية العربية السورية هما   

لكن سلسلتين هامتين من المؤتمرات  . بالدرجة األولى تطبيقيان وجزء كبير منهما يجري في مجال التعريب
للمعلوماتية التي الدولية شام من النشاطات المستمرة، وهي مؤتمرات الا صبحتأالعلمية ذات المستوى المتميز 

العالمي لتقانات المؤتمر (تنظم كل أربع سنوات من قبل الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية ومؤتمرات إكتا 
شبكة العلماء (التي تنظم كل سنتين من قبل شبكة نوستيا )  من النظرية إلى التطبيق:المعلوماتاالتصاالت و

إذ تجاوز  ،وهذه المؤتمرات تحظى بشعبية كبيرة  .) السوريين في المغتربنوالتقنيين والمجددين المبتكري
 من خارج الجمهورية العربية ٤٠٠ منهم حوالي اً مشترك٧٠٠ المشاركين في مؤتمر إكتا األخير عدد

  .السورية
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 المعهد العالي للعلوم التطبيقية ،ومن الجهات النشيطة في مجال البحوث المعلوماتية التطبيقية  
 وقد ساهم العاملون ،جيا الذي قام بعدد من البحوث الهامة بالتعاون مع جهات علمية إقليمية ودوليةولتكنولوا

  .معلوماتية السورية مساهمة فعالةفيه في التنمية ال
  

    بناء الثقة واألمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت-خامساً
  

  ة والوثائق اإللكترونيالمعامالتاستخدام 
  

عامالت اإللكترونية في الجمهورية العربية السورية من خالل البطاقات الذكية وآالت المبدأ استخدام   
عامالت في خطواتها األولية نظراً لعدم توفر األطر القانونية ولكن ال زالت هذه الم.  )ATM Machines(النقد 

قانون التجارة (امالت اإللكترونية عوهناك مشروع قانون خاص بالم.  التعاممالالزمة إلجراء هذه ال
 أن مشروع االتصاالت والتقانة، إالجرى إعداده بالتعاون بين وزارة االقتصاد والتجارة ووزارة ) اإللكترونية

كما قامت وزارة االتصاالت والتقانة أيضاً بإعداد مشروع قانون آخر هو .  القانون هذا لم يصدر كقانون بعد
ومن .  لكتروني، وهو قانون ال غنى عنه النطالق التعامل مع الوثائق اإللكترونيةمشروع قانون التوقيع اإل

بما يمكن من اعتماد الوثائق اإللكترونية ) في وزارة العدل(الضروري أيضاً إجراء تعديل على قانون البِيانات 
فير الثقة واألمان  لتووإصدار هذه التشريعات أمر الزم وأساسي.  الخاصة بالتعامالت اإللكترونية في المحاكم

  .عامالت اإللكترونية الفوريةفي استخدام الم
  

من ناحية أخرى، عملت وزارة االتصاالت والتقانة على إعداد التشريعات الالزمة لحماية خصوصية   
  . الشبكات المعلوماتيةوتوفير نواظم ألمنالمعلومات ومنع انتهاك هذه الخصوصية 

  
  التمكينية  البيئة -سادساً

  
يمكن اعتبار اإلطار العام لتنظيم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الجمهورية العربية السورية   

وقد عملت وزارة االتصاالت والتقانة مع جهات عديدة أخرى في الدولة، منذ إحداثها، لتوفير .  قيد التأسيس
وجرى إعداد قانون جديد .  التالبيئة القانونية والتنظيمية الالزمة النطالق قطاع المعلومات واالتصا

.  لالتصاالت يلغي حصرية االتصاالت بالمؤسسة العامة لالتصاالت، ويحدث هيئة خاصة بتنظيم االتصاالت
وقد جرى إعداد نص هذا القانون بمشورة قدمتها جهات عديدة من بينها اإلسكوا والجماعة األوروبية واالتحاد 

  .  وهذا القانون حالياً مطروح على الحكومة.الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية
  

وجرى العمل على إعداد مشاريع قوانين تغطي جوانب أساسية أخرى، مثل التوقيع اإللكتروني   
  .وحماية خصوصية المعلومات

  
إن مجمل القضايا األساسية الخاصة بتنظيم قطاع تكنولوجيا المعلومات، ومنها قواعد مزاولة مهنة   

ومات وقواعد تخزين وأرشفة المعلومات وقضايا المعيرة والتقييس، كانت من المواضيع التي تكنولوجيا المعل
 التي وضعتها تضمنت االستراتيجيةوقد .  باشرت وزارة االتصاالت والتقانة بوضع أسس تنظيمية خاصة لها

  .ع هذه القضاياالوزارة برنامجاً خاصاً بتنظيم قطاع تكنولوجيا المعلومات، وهذا البرنامج يتصدى لجمي
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وعلى الرغم من كل هذه الجهود، ال تزال الجمهورية العربية السورية تفتقر حالياً إلى بيئة قانونية   
وال يأخذ قانون االستثمار المعمول به حالياً بالحسبان متطلبات .  مساعدة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

االتصاالت، وبشكل خاص فيما يتعلق باإلعفاءات الشركات الجديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات و
  .الضريبية

  
وهي تعكف .  تقع مهمة تنظيم أسماء نطاقات اإلنترنت ضمن مسؤولية المؤسسة العامة لالتصاالت  

  .حالياً على وضع قواعد تسجيل أسماء النطاقات، ومن المتوقع تطبيق هذا التنظيم خالل فترة قصيرة
  

   الفكرية  قانون حماية الملكية-ألف
  

ويعالج .  ٢٠٠١هناك قانون نافذ لحماية الملكية الفكرية في الجمهورية العربية السورية صدر عام   
.  هذا القانون حماية المؤلفات المطبوعة، والمؤلفات متعددة الوسائط، واألعمال الفنية والبرمجيات الحاسوبية

عوراً عاماً أنه ال زال في هذا القانون الكثير من وقد أنيط تطبيق هذا القانون بوزارة الثقافة، لكن هناك ش
لذا يجرى العمل على إعداد مشروع .  النقاط التي تحتاج إلى توضيح، كما أن تعليماته التنفيذية غير شاملة

  .قانون معدل له
  

    النظام المعياري الموحد-باء
  

 الدولة ألتمتةعامة في قامت وزارة االتصاالت والتقانة بتصميم نظام معياري موحد للجهات ال  
وناتج هذه الدراسة عبارة عن إجراءات موحدة للعمليات المالية واإلدارة .  األعمال اإلدارية والمالية فيها

ومن المفترض أن يساهم هذا .  وتوحيد للوثائق وشاشات اإلدخال وقاعدة البيانات التي تخزن فيها المعلومات
لعاملة في مجال صناعة البرمجيات لتطوير حزم برمجيات تطبيقية النظام في خلق بيئة تحفيزية للشركات ا

  .معيارية قابلة للتسويق في القطاع العام السوري على نطاق واسع
  

    قوانين وتشريعات أخرى تتعلق بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت-جيم
  

لعربية يفترض بها أن وقعت الجمهورية العربية السورية اتفاقية شراكة للتجارة الحرة بين الدول ا  
وتشمل هذه االتفاقية بطبيعة الحال .   سنوات بعد التوقيع عليها٦تحرر السوق التجارية بين هذه الدول خالل 

والجمهورية العربية السورية ليست عضواً في منظمة التجارة .  منتجات تقانات المعلومات واالتصاالت
، واتفاقية مدريد بشأن قمع ١٨٨٣ة الملكية الصناعية لعام العالمية، لكنها وقعت اتفاقية باريس بشأن حماي
، ومعاهدة نيروبي بشأن حماية الرمز األولمبي لعام ١٨٩١بيانات مصدر السلع الزائفة أو المضللة لعام 

١٩٨١.  
  

    تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت-سابعاً
  

    األتمتة الحكومية-ألف
  

وقد مرت األتمتة في .  ١٩٧٥رات التي قامت بأتمتة أعمالها منذ عام وزارة المالية هي أولى الوزا  
الوزارة بعدة مراحل أمكن بواسطتها إنجاز أتمتة الغالبية العظمى من أعمالها، سواء على مستوى الضرائب 
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، وذلك في اإلدارة المركزية للوزارة وفي )النفقات(أو على مستوى محاسبة الدولة ) اإليرادات(األساسية 
وقد أنشأت الوزارة لهذه الغاية شبكة حاسوبية تصل مديريات المالية في .  ديريات المالية في المحافظاتم

وربما تكون وزارة المالية اليوم هي أكثر أجهزة الدولة إنجازاً لألتمتة .  المحافظات باإلدارة المركزية
  .الحكومية

  
 من أعمالها وبنت شبكة معلوماتية واسعة  بأتمتة العديد٢٠٠٠كما شرعت وزارة الداخلية منذ عام   

وقد جرى أتمتة السجل المدني في الوزارة والسجل العدلي وحركة األفراد عبر .  تمتد إلى المراكز الحدودية
وتخطط .  وهذه األنظمة دخلت قيد االستخدام الفعلي وأدت إلى تحسين تقديم الخدمة للجمهور.  الحدود

  .ظمة في نظام واحد يوفر بوابة مالئمة لتطبيقات الحكومة اإللكترونيةالوزارة حالياً لدمج هذه األن
  

كذلك، فإن معظم المؤسسات العامة والخاصة، إن لم يكن كلها، والعاملة في مجال تقديم الخدمات،   
كالمؤسسة العامة لالتصاالت، ومؤسسات الكهرباء، ومؤسسات المياه، وشركة الطيران، ومشغلي الهاتف 

شركات الصناعية الخاصة وغيرها، كانت قد أنجزت منذ فترة ال بأس بها أتمتة عمليات تقديم الخلوي، وال
.  وبتخصيص األعمال المتعلقة بإصدار الفواتير وتحصيل قيمها) المكتب األمامي(الخدمات للمواطنين 

العامة المؤسسة (وبعض هذه األنظمة يتيح الحصول على فاتورة المواطن بواسطة البريد اإللكتروني 
كما أن العديد منها قد قام أيضاً بأتمتة العمليات المتعلقة .  أو االستعالم عبر نظام إجابة صوتية) لالتصاالت

  .ة األفراد والشؤون الماليةربإدا
  

 مصرف سوريةومن بين الجهات األخرى التي خطت خطوات جديدة في مجال أتمتة أعمالها، إدارة   
  .المركزي

  
 بوابة على اإلنترنت للتواصل مع المغتربين السوريين ٢٠٠٦مغتربين خالل عام كما وفرت وزارة ال  

في المهجر، ومن المفروض أن تزود هذه البوابة المغتربين السوريين بالمعلومات التي يمكن أن تسّهل لهم 
  .تعاملهم مع الوطن األم، وتسمح لهم باالستفسار والحوار حول القضايا التي تهمهم

  
زارة الصناعة بالتعاون مع مركز األعمال السوري األوروبي بتطوير نظام معلوماتي كذلك قامت و  

لتسجيل الشركات الصناعية الخاصة في الجمهورية العربية السورية، كما قامت بدراسة حول انتشار األتمتة 
.  دارية وماليةومعظم المؤسسات العامة الصناعية تمتلك حالياً أنظمة حاسوبية إ.  في القطاع العام الصناعي

  .ولكن الغالبية العظمى من هذه األنظمة ال يحقق متطلبات الحكومة اإللكترونية المعيارية
  

    اإلدارة الحكومية اإللكترونية-باء
  

مبادرة اإلدارة الحكومية اإللكترونية هي الصيغة السورية للحكومة اإللكترونية، وهي إحدى مبادرات   
.   في الجمهورية العربية السوريةاالجتماعيةاالقتصادية ولتنمية  لالمعلوماتواالتصاالت ستراتيجية تقانات ا

  :وقد تضمنت هذه المبادرة ثالثة مشاريع رئيسية تبنتها الخطة الخمسية العاشرة للدولة، وهذه المشاريع هي
اإللكترونية إنشاء مركز الخدمات المعلوماتية، الذي يشكل النموذج األولي لمنظومة البوابة الحكومية   -١

السورية، والتي بوشر بتنفيذها بالتعاون مع وزارة الدولة للتنمية اإلدارية في جمهورية مصر العربية عام 
٢٠٠٦.  
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  .المعلوماتية إلى جهات الدولة المختلفةاالستشارات والخدمات   لتقديمإحداث مركز  -٢
  
 بوابة سورية التشاركية العائدة تفعيل مركز دعم اتخاذ القرار في رئاسة مجلس الوزراء وتنفيذ  -٣

  .لمجلس الوزراء
 

   اإللكترونيةالتجارة  -جيم
  

 اإللكترونية أبعاداً ملموسة قط في الجمهورية العربية السورية، ويعود ذلك التجارةلم تأخذ تطبيقات   
ومع ذلك بوشر  . بشكل أساسي لعدم توفر البيئة القانونية والتنظيمة المالئمة لنمو هذا النوع من التطبيقات

 اإللكترونية بشكل محدود جداً، ومعظمها يرتكز على التعامل مع البطاقات التجارةبتطبيق بعض أنظمة 
وتشمل هذه النظم استخدام هذه البطاقات في دفع فواتير الهاتف أو إجراء حركات مالية .  اإللكترونية

  .ATMالـ مصرفية بواسطة آالت 
 

حداث األكاديمية العربية لألعمال اإللكترونية في مدينة حلب في من ناحية أخرى، يجري حالياً إ  
شمال الجمهورية العربية السورية، وهي أكاديمية على المستوى العربي وتهدف إلى بناء القدرات البشرية 

ق ومن المتوقع أن يكون لهذه األكاديمية أثر إيجابي في إطال.   اإللكترونيةالتجارةالعربية والمحلية في مجال 
  . اإللكترونيةالتجارةتطبيقات 

  
معظم الشركات الكبيرة والمتوسطة في الجمهورية العربية السورية توفر مواقع إلكترونية تعرض   

  .منتجاتها وخدماتها
  

    التعليم اإللكتروني-دال
  

تي سبق أن أشرنا إلى إن المشروع األبرز في التعليم اإللكتروني هو الجامعة االفتراضية السورية، ال  
باإلضافة إلى هذا المشروع الرائد، هناك عدد من المبادرات األخرى .  ٢٠٠٢سبتمبر عام /افتتحت في أيلول

التي تصب في مجال التعليم اإللكتروني المباشر في الجامعات ومؤسسات التعليم الخاص، أو التعليم 
اجتماعية تتضمن مكونات للتعليم اإللكتروني غير المباشر والتدريب مدى الحياة بواسطة مشاريع ذات أهداف 

وال بد من اإلشارة إلى الجهود التي تبذلها وزارة .  اإللكتروني، كالجانب التعليمي في شبكة المعرفة الريفية
التربية في مجال الكتاب المدرسي اإللكتروني، كذلك الكم غير المستهان به من المواقع اإللكترونية الموجهة 

  . عليها مؤسسات غير ربحيةألهداف تربوية والتي تشرف
  

    الصحة اإللكترونية-هاء
  

تسعى وزارة الصحة إلى تنفيذ مجموعة من تطبيقات الصحة اإللكترونية، كاستخدام البطاقات الصحية   
والمرحلة األولى من المشروع تهدف إلى تزويد مرضى السكري .  الذكية لتخزين السجل الطبي إلكترونياً

كما توفر .  أما الثانية، فهي إصدار بطاقات لمرضى مركز الباسل للمعلوماتية.  بدمشق ببطاقة صحية ذكية
  .شبكة المعرفة الريفية استشارات طبية مجانية عبر اإلنترنت يقوم بها أطباء متخصصون
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  المحليالمحتوى الثقافي واللغوي والتنوع  -ثامناً
  

   والوطني  تطوير المحتوى الرقمي المحلي-ألف
  

، باستضافة مواقع ٢٠٠٢و خدمات اإلنترنت في الجمهورية العربية السورية، ومنذ عام باشر مزود  
  وقد كان المزود المرتبط بالجمعية العلمية sy.اإلنترنت لبعض الجهات المحلية على النطاق السوري 

ية يوطن ومع ذلك، ال يزال العديد من الجهات السور.  السورية للمعلوماتية أولهم في توفير هذه الخدمة
ولقد تطور بشكل كبير عدد المواقع السورية .  مواقعه خارج الجمهورية العربية السورية العتبارات مختلفة

 وأصبحت تغطي العديد من المجاالت التجارية واالقتصادية والعلمية والثقافية ٢٠٠٦-٢٠٠٥خالل الفترة 
الكتاب "ري بحث عن الموضوع األدبي فعلى سبيل المثال، إذا أج.  واإلعالمية واالجتماعية والدينية

بمحرك بحث على اإلنترنت، لوجد اليوم عشرات المواقع السورية التي تتطرق إلى " السوريون المعاصرون
فمعظم هذه المواقع عربية اللغة ولكن بعضها اآلخر موّجه إلى خارج .  هذا الموضوع بصفة أو بأخرى

  .ية أو بلغات أخرىالوطن العربي، وعندها تكون باللغة اإلنكليز
  

وهناك حاجة .  ومع ذلك، فإن توفير محتوى رقمي محلي وقومي ال يزال في مراحله المبكرة جداً  
ومما يبشّر باألمل في هذا المجال وجود إرادة .  ملحة لمجهود منظم لرقمنة التراث السوري على اإلنترنت

  .هذا المجهودلدى المؤسسات األهلية والمؤسسات غير الربحية للمساهمة في 
  

يتوفر على اإلنترنت عدد من أدلة المواقع السورية تتفاوت تفاوتاً كبيراً في أعداد المواقع السورية   
ويبين الجدول التالي، على .  وتعطي بعض هذه األدلة تصنيفاً للمواقع المتوفرة حسب طبيعتها.  التي تدرجها

  .مواقع المتوفرة وفق طبيعتهاسبيل المثال، إحدى هذه اإلحصاءات التي تحدد عدد ال
  

  بعض مواقع اإلنترنت السورية المتوفرة  -الجدول
  

  العدد  طبيعة الموقع
 ١٦٦ مجتمع
 ٧٠ مدونات
 ١٤٤ أزياء

 ١١٦ بوابات مواقع
 ١٨٣ شخصية مواقع

 ٥٤ منظمات
 ١٩ مطاعم
 ٢ المرأة
 ٨ تاريخ
 ١٢٧ تسّوق
 ٥٧ تعليم
 ٤٦ دين

 ٧٠ حكومة
 ٣٦ رياضة
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  )تابع(ول الجد
  

  العدد  طبيعة الموقع
 ١٣٤ سياحة
 ٥٠ سياسة
 ١١٦ صحة
 ٢٧ صحف
 ١٢٧١ شركات
 ١٦ فنادق
 ٦٩ فنون
 ٢٣ إعالم
 ٧ اقتصاد

  
 ADNS - العربية ات  نظام أسماء النطاق-باء

  
 هي واحدة من الدول العربية الثمانية التي تساهم في المشروع التجريبي العربية سوريةالجمهورية   

وقد انبثق .  ويمثلها في هذا المشروع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية.  سماء النطاقات العربيةأل
المشروع عن مجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات ويجري تنفيذه في إطار الجامعة العربية، وهو 

عالم العربي، بما يؤهل بلدان العالم يهدف إلى إيجاد بيئة عمل تجريبية ألسماء النطاقات باللغة العربية في ال
العربي لالكتساب المبكر لخبرات تشغيل وتجريب أسماء النطاقات باللغة العربية وتحديد لوازم إطالقها 

محتملة النشوء وإيجاد الحلول التقنية لها، واالتفاق على المعايير والمقاييس وتطوير األدوات الوالمشاكل 
  .ة المشروعوالسياسات الالزمة لعمل وإدار

  
وقد انعقد .  إن للمشروع لجنة توجيه ولجنة فنية، وتشارك الجمهورية العربية السورية في اللجنتين  

  المكلف بدراسة استخدام اللغة العربية في أسماء النطاقات على شبكة،األول لفريق العمل العربياالجتماع 
  .٢٠٠٥ فبراير/اطشب ٢-يناير/كانون الثاني ٣١ خالل الفترةدمشق ، باإلنترنت

  
    وسائل اإلعالم-تاسعاً

 
بقيت وسائل اإلعالم التقليدية، اإلذاعة والتلفاز والصحف، محصورة تقريباً بشكل كامل في الدولة   

وقد بدئ بترخيص عدد ال بأس به من محطات اإلذاعة الخاصة الترفيهية والدعائية على .  ٢٠٠٥حتى عام 
أما اإلرسال التلفزيوني، فلم تمنح أية .  ٢٠٠٦ات عملها في عام   وباشرت هذه المحط. FMترددات الـ

 أقنية تلفزيونية إحداها ٣وينحصر البث التلفزيوني الرسمي في .  رخصة لمحطة تلفزيونية للقطاع الخاص
فضائية، إضافة بطبيعة الحال إلى األقنية الفضائية الدولية التي تستقبل بكامل الحرية على كامل أراضي 

  .رية العربية السورية وتحظى بشعبية كبيرة وتعدُّ منافساً أساسياً لألقنية التلفزيونية الرسميةالجمهو
  

من ناحية أخرى، بوشر أيضاً بمنح تراخيص لصحف محلية غير رسمية منذ بضعة سنوات، ويوجد   
 برز نوع وقد.  عدد ال بأس به من هذه الصحف ولكن تأثيرها اإلعالمي ضعيف بالنسبة للوسائل األخرى
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جديد من الصحافة اكتسب شعبية كبيرة بين األوساط المثقفة بشكل خاص، وهي الصحافة اإللكترونية التي 
  .أصبحت المنافس الفعلي للصحافة التقليدية

  
 نسمة، أما أجهزة التلفاز ١٠٠ لكل ٢٧,٥أما بالنسبة لمعدالت النفاذ، فيقدر معدل نفاذ أجهزة الراديو   

  .)١٨( نسمة١٠٠ لكل ١٩,٢فمعدل نفاذها 
  

   التعاون الدولي واإلقليمي-عاشراً
  

 تقاناتتساهم الجمهورية العربية السورية مساهمة فعالة في التعاون الدولي واإلقليمي في مجال   
فعلى المستوى الدولي، فهي عضو فعال في االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية .  المعلومات واالتصاالت

، )٢٠٠٥(وتونس ) ٢٠٠٣( في مرحلتي القمة العالمية لمجتمع المعلومات في جنيف وشاركت.  والالسلكية
وقامت باستضافة العديد من أعمال ونشاطات االتحاد على .  ومثلت المجموعة العربية في المرحلة األولى

مات وشاركت الجمهورية العربية السورية في أعمال االتحاد الدولي لمعالجة المعلو.  المستوى االقليمي
(IFIP)وهي عضو فعال في مجلس وزراء االتصاالت العرب وتشارك بنشاط في معظم . لفترات طويل  

وتتعاون الجمهورية العربية السورية أيضاً مع العديد من المنظمات .  لجان وفرق العمل المنبثقة عن المجلس
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الدولية اإلقليمية، مثل اإلسكوا، التي عقدت عدداً من نشاطاتها في مجال 

وعلى المستوى التقاني وتقديم الخدمات االتصالية، .  ٢٠٠٤الجمهورية العربية السورية آخرها كان في عام 
  .هناك تنسيق مستمر مع الدول المجاورة في مجال االتصاالت

  
التعاون معها من قبل جهات ويعد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أحد أبرز الجهات الدولية التي يجري   

.  متعددة في الجمهورية العربية السورية في مجال المعلوماتية واالتصاالت بهدف بناء مجتمع المعلومات
ومن بين مشاريع التعاون التي جرت في هذا المجال، مشروع البرنامج االستراتيجي الستخدام تكنولوجيا 

واالقتصادية والذي تفرع عن عدد من المشاريع الفرعية المعلومات واالتصاالت في التنمية االجتماعية 
بي في عدد من مشاريع تطوير وكما يساهم االتحاد األور.  الهامة، وكذلك مشروع أتمتة الجمارك السورية
 تنفيذ عدد منها وعدد آخر ال زال وقد جرى فعالً.  لسوريةالمعلوماتية واالتصاالت في الجمهورية العربية ا

  .قيد التنفيذ
  

    تمويل شبكات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخدماتها-ألف
  

 لخدمات االتصاالت وقدمت ةياإلقليمشاركت الجمهورية العربية السورية في عدد من المشاريع   
.  فهي مشاركة في مشروع عربسات لالتصاالت الفضائية، وكذلك في مشروع انتلسات.   لهاتمويالً

  .العربية وقبرص ولبنان في تمويل مشاريع الكابالت البحريةوشاركت كل من جمهورية مصر 
  

  RPOA - لبناء مجتمع المعلومات   خطط العمل اإلقليمية-باء
  

تشارك الجمهورية العربية السورية مشاركة فعالة في رسم االستراتيجية العربية لتكنولوجيا   
عمل إقليمية طرحت على قمة وشاركت في اقتراح وتوصيف مشاريع وخطة  . المعلومات واالتصاالت

  .مجتمع المعلومات
                                                 

)٨١( 2005ICT Statistics : Country Profile, ITU,224=countryId?aspx.DisplayCountry/icteye/D-ITU/int.itu.www://http.  
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 األهداف اإلنمائية لأللفية  -حادي عشر
  

  األهداف اإلنمائية لأللفية تحقيق المحرز نحو  التقدم -ألف
  

 التقدم المنجز )١٩(لخص التقرير الوطني الثاني ألهداف التنمية لأللفية في الجمهورية العربية السورية  
، وأظهر إنجازات جيدة في تحقيق مجموعة كبيرة من ٢٠٠٤ حتى عام ائية لأللفيةاألهداف اإلنمفي تحقيق 

تلك األهداف تجلت في انتشار التعليم االبتدائي واقترابه من كونه شامالً، ليس فقط على المستوى الوطني، 
 كبيراً، وانخفضت معدالت التسرب من المدرسة االبتدائية انخفاضاً.  وإنما أيضاً على المستوى اإلقليمي

وتقدمت الخدمات الصحية، ال سيما اإلسعافات األولية وحمالت التلقيح وتوسعت لتشمل التجمعات السكنية 
الصغيرة والنائية، مما أدى إلى انخفاض معدالت الوفيات بين األطفال والرضع إلى ما دون المستويات 

ة انخفاضاً م  كما انخفضت وفيات األمو. سنة٧٢المستهدفة، وإلى رفع توقع الحياة عند الوالدة إلى حوالي 
وانخفضت .  ملحوظاً وجرت محاصرة العديد من األمراض السارية كاإليدز والاليشمانيا والمالريا والسل

وكذلك حققت إنجازات جيدة على طريق مساوة المرأة بالرجل وفتح آفاق إسهامها .  نسبة الفقراء في المجتمع
  .الجتماعيةفي عملية التنمية االقتصادية وا

  
لكن ال يزال مستوى الدخل الفردي منخفضاً، وال تزال نسبة الفقراء في المجتمع مرتفعة وعدد   

وال تزال فرص العمل الجديدة محدودة ال سيما أمام خريجي الجامعات والمعاهد .  العاطلين عن العمل كبيراً
ها إلى الخدمات الرئيسية، ال سيما إلى مياه كذلك، فإن عدداً من المناطق ال تزال تشكو من افتقار.  المتوسطة

وال تزال نسبة السكن غير اآلمن تشاهد على نطاق معين في العديد من .  الشرب اآلمنة والصرف الصحي
ويمكن القول إن العامل الرئيسي وراء ذلك هو تراجع مشاريع االستثمار وانخفاض معدالت النمو .  المناطق

  .االقتصادي في مطلع األلفية
  

  في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  المشاريع الميدانية -باء
  األهداف اإلنمائية لأللفيةلتحقيق    

  
األهداف اإلنمائية تضمنت الخطة الخمسية مجموعة من المشاريع الميدانية التي تصب في تحقيق   
األهداف س مباشر على تحقيق ومن أهم هذه المشاريع الميدانية الواردة في الخطة والتي لها انعكا.  لأللفية

  :، ما يلياإلنمائية لأللفية
  
  .مبادرة الصحة اإللكترونية  -١
  ؛)شبكة المعرفة الريفية (التوسع في مراكز مجتمع المعلومات  -٢
 .مجمع الديماس التقاني في دمشق والمجمع التقاني في حلب: إنشاء مجمعين تقانيين  -٣
 .اتإنشاء حاضنات أعمال لصناعة البرمجي  -٤

                                                 
 . أللفيةل إطالق التقرير الثاني ألهداف التنمية :هيئة تخطيط الدولة في الجمهورية العربية السورية )١٩(

101=id_page?/ar/sy.gov.planning.www://http.  
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 WSIS - مجتمع المعلوماتالعالمية لقمة ال  - ثاني عشر
  

قامت الجمهورية العربية السورية ببذل جهود كبيرة في تحقيق األهداف التي انبثقت عن قمة مجتمع   
 وبالتخصيص فيما يتعلق بتوفير خدمات االتصاالت والتي ما زالت، على الرغم من هذه الجهود، المعلومات

ولعل ذلك يتجلى بأن الوصول إلى .  متوقع من حيث جودة تقديم هذه الخدمات وكلفتهابمستوى أقل من ال
اإلنترنت ما زال متدنياً على الرغم من تطوره خالل السنتين األخيرتين تطوراً ملموساً من حيث الكم دون 

  اد الوطني وينمو قطاع المعلومات واالتصاالت عموماً نمواً مطرداً ولكن انعكاسه على االقتص.  النوع
إن اإلنجازات .  ال يزال هامشياً، وال يعتبر قطاعاً يساهم كما ينبغي في التطور االقتصادي واالجتماعي

  :الرئيسية في مجال تحقيق األهداف المنبثقة عن قمة مجتمع المعلومات هي التالية
  
ادية واالجتماعية والتي إنجاز االستراتيجية الوطنية لتقانات المعلومات واالتصاالت للتنمية االقتص  -١

  .جرى تضمينها في الخطة الخمسية العاشرة
  
  .تطوير ملموس للبنية التحتية لالتصاالت بالتوسيع وبتوفير خدمات جديدة  -٢
  
  .تنفيذ عدد من مراكز النفاذ متعددة األغراض في الريف وفي المناطق النائية  -٣
  

  مييالمتابعة والتق
  

نة قد حددت عدداً من المشاريع المرتبطة باألهداف المنبثقة عن قمة مع أن وزارة االتصاالت والتقا  
مجتمع المعلومات التي أدرجت في خطط الدولة، إال أن التقدم في تنفيذ هذه الخطط واالستراتيجية الوطنية 

ق  بعد اكتمال تطبي تظهر النتائج الحقيقية لذلك إاللتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ما زال ضعيفاً ولن
  .٢٠١٠الجزء األول من هذه االستراتيجية وفق الخطة الخمسية العاشرة للدولة التي تنتهي في عام 
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