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  .جرى التحقق من المراجع حيثما أمكن  
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  مقدمة
  

 . من الدول الصاعدة في استخدام تقانات المعلومات واالتصاالتالجمهورية العربية السوريةتعتبر   
قد شجعت الحكومة ذلك من خالل وفقد بدأ استخدام الحاسوب يتزايد بشكل ملحوظ في السنوات الماضية، 

 تشجع ة، كذلكولإلغاء الضرائب على معدات التقانة ومن خالل تسهيل شراء الحاسوب من مؤسسات الد
  . الموارد الضرورية لذلك تأمينالدولة مؤسساتها على بناء نظم معلومات وتقديم خدمات إلكترونية من خالل

  
 فقد تم ، على تأمين البيئة التمكينية الالزمة لبناء مجتمع المعلومات والتقانةتعمل وزارة االتصاالتو  

إللكترونية مثل التوقيع اإللكتروني الذي صدر في لعديد من القوانين والتشريعات اإلعداد االتحضير 
 المعامالت ومن المتوقع قريباً صدور قوانين أخرى مثل قانون الجريمة اإللكترونية وقانون ٢٦/٢/٢٠٠٩

  .اماإللكترونية وغيره
  

بالتعاون مع االتحاد  كما أنهت وزارة االتصاالت والتقانة وضع معايير تقانات المعلومات واالتصاالت  
خالل عام التحديث المؤسساتي والقطاعي ومن المتوقع صدور قرار باعتمادها  ضمن مشروع ألوروبيا

٢٠٠٩.  
      
كما عملت وزارة االتصاالت والتقانة، بالتعاون مع الجمعيات األهلية، والمنظمات الدولية على إيصال   

ريفية والبعيدة عبر مجموعة من  وغيرها إلى المناطق الاإلنترنتخدمات تقانة المعلومات واالتصاالت مثل 
  .بوابة المجتمع المحليالمبادرات أهمها 

  



 -٢-

  مجتمع المعلومات ألساسيين في بناءالفرقاء االحكومات و دور  -أوالً
  

  لكترونيةاإلستراتيجيات اال و الوطنيةالمعلومات مجتمع سياسات  -ألف
 

 ية لتقانات االتصاالت والمعلوماتاالستراتيجية الوطن -١
  
الجمهورية اد استراتيجية تقانات االتصاالت والمعلومات للتنمية االقتصادية واالجتماعية في تم إعد  

 وقد تضمنت برنامجين هما برنامج إعادة هيكلة قطاع ،٢٠٠٤  في كانون الثاني عامالعربية السورية
  .االتصاالت، وبرنامج بناء قطاع تقانة المعلومات

  
 عدة محاور وهي إعداد مشروع قانون " هيكلة قطاع االتصاالتبرنامج إعادة"تضمن البرنامج األول   

 واعتماد نموذج ، وإعادة هيكلة المؤسسة العامة لالتصاالت،االتصاالت، وإحداث وتفعيل هيئة ناظمة للقطاع
 وتنفيذ ، وإطالق الحوار الوطني في قطاع االتصاالت،لتتبع تطور مؤشرات قطاع االتصاالت والمعلوماتية

 التي تقوم بها المؤسسة العامة لالتصاالت لتطوير البنية التحتية لالتصاالتديث والتوسيع الالزمة برامج التح
  .والجهات األخرى العاملة في القطاع

  
 مسودة قانون تنظيم االتصاالت والذي يتضمن تشكيل ٢٠٠٨ونشير إلى أن الوزارة أنهت في العام   

  .يصدر بعدالهيئة الناظمة لقطاع االتصاالت إال أنه لم 
  

الجمهورية  إلى بناء قطاع تقانة المعلومات في "بناء قطاع تقانة المعلومات"ويهدف البرنامج الثاني   
 ويتأسس هذا البرنامج على عدة محاور تعمل على تنفيذها وزارة االتصاالت والتقانة العربية السورية

، وإعداد مشروع قانون ة العربية السوريةالجمهوريوالمؤسسات المرتبطة بها، وهي دعم انتشار اإلنترنت في 
لتنظيم قطاع تقانة المعلومات، ووضع قواعد تنظيم مهنة المعلوماتية، مع التركيز على صناعة البرمجيات 

  . وتفعيل مشروع الحاسوب الشعبي،ومتطلباتها
  

 األربعة ورغم انطالق مشاريع متعددة في هذه المحاور إال أنه لم يحدث تقدم ملحوظ خالل السنوات  
، وقد أنهت وزارة اإلنترنتفي إطار دعم انتشار ) PDN(الماضية سوى بناء الشبكة الوطنية للمعطيات 

دراسة مشروع تأهيل الشركات للحصول على شهادة نضج المقدرة  ٢٠٠٨االتصاالت والتقانة في العام 
)CMMI( ت، وأنهت بالتعاون مع االتحاد في إطار دعم صناعة البرمجيا ٢٠٠٩، ويتوقع أن تبدأ بتنفيذه العام

وضع معايير الستخدام تقانة المعلومات  شروع التحديث المؤسساتي والقطاعي في إطار ماألوروبي
  .وتطبيقاتها

  
  العاشرةةالخماسيالخطة  -٢

  
، حيث ركزت ٢٠١٠-٢٠٠٦تم إقرار الخطة الخمسية العاشرة التي تتضمن خطة الدولة لألعوام   

وأكدت على أن قطاع . واالقتصادي، وتشجيع االستثمارات في جميع القطاعاتعلى اإلصالح االجتماعي 
 التنمية االقتصادية والنهوض بمستويات المعيشة والحد من الفقراالتصاالت والمعلوماتية يجب أن يسهم في 

  .عن طريق تحقيق األهداف المرسومة لهذا القطاع
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   القطاعاتمتعددة راكةالشالشراكة بين القطاعين العام والخاص أو   -باء
 

  : وتضمن في المادة السادسة ما يلي٢٠٠٨صدر قانون الشركات عام   
  

الشركات المشتركة هي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الجهات العامة بنسبة معينة من "  
 تزل هذه الشراكة ، ورغم ذلك لم" وقد فتح هذا القانون الباب للشراكة بين القطاعين العام والخاص.رأسمالها

  :ضعيفة في قطاع تقانة المعلومات واالتصاالت، ونذكر من هذه الشركات
  
 الكورية لصناعة وتسويق تجهيزات االتصاالت-الشركة السورية  )أ(
  

 بين المؤسسة العامة لالتصاالت وشركة ١٩٩١ لعام ١٠ت بموجب قانون االستثمار رقم أحدث  
 ٥،٤  من رأسمال الشركة البالغ في المائة٥١العامة لالتصاالت نسبة سامسونغ الكورية حيث تملك المؤسسة 

  . من رأس المال في المائة٤٩مليون دوالر، وتملك شركة سامسونغ الكورية نسبة 
  

 بتصنيع مقاسم رقمية فرعية ومقاسم رقمية ريفية ذات سعات ١٩٩٧باشرت الشركة نشاطها عام   
ة العامة لالتصاالت وفق عقود تجريها معها بمقاسم ريفية ذات صغيرة، وتقوم هذه الشركة بتزويد المؤسس

سعات صغيرة يتم تركيبها في المناطق الريفية، كما تقوم بتزويد الوزارات والجهات االخرى بالدولة بمقاسم 
  .الجمهورية العربية السوريةرقمية فرعية كما يتم تصدير قسم من هذه المنتجات لخارج 

  
  لمانية لالتصاالتاأل-الشركة السورية  )ب(

  
) GTC( بين المؤسسة العامة لالتصاالت وشركة ١٩٩١ لعام ١٠حدثت بموجب قانون االستثمار رقم أ  

 مليون ٢٠ البالغ  من رأس مال الشركة في المائة٢٥لمانية، وتساهم المؤسسة العامة لالتصاالت بنسبة األ
  .  في المائة٢٤ركة سيرياتيل بنسبة  وش في المائة٥١لمانية بنسبة األ) GTC( وتساهم شركة يورو

  
تجهيزات النفاذ الالسلكية  وتقوم الشركة على تصنيع ٢٠٠٥وقد بدأت الشركة نشاطها في عام   

 ويتم استجرار قسم من هذه التجهيزات من قبل مؤسسة االتصاالت وفق عقود تجريها العريضة الحزمة
  .الجمهورية العربية السورية خارج إلىاتها  تصدير منتجإلىالمؤسسة مع الشركة، كما تسعى الشركة 

  
  شركة تسديد لخدمات الدفع اإللكتروني  )ج(
  

، وقد لكتروني للفواتير مثل الماء والكهرباء والهاتف والخدمات الحكوميةاإلهدفها تقديم خدمات الدفع   
  .٢٠٠٩باشرت عملها خالل بداية العام 

  
 البالغ مليون دوالر من رأس مال الشركة ي المائة ف٢٥ بنسبة التصاالتل  العامةمؤسسةال تساهم  
  . من رأس مال الشركة في المائة٧٥  بنسبة)GET(ماراتية الشركة الكونية اإل وتساهم
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  الحكومية غير المنظماتدور   -جيم
  
  الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية  )أ(

  
 وتقـدم خـدمات   ١٩٨٩، أسست عام أهم الجهات غير الحكومية في مجال دعم تكنولوجيا المعلومات  

 كما أحدثت في الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية حاضـنة برمجيـات تـدعم قطـاع        ،اإلنترنت والتدريب 
  . كما قادت البرنامج الوطني لنشر المعلوماتية٢٠٠٥صناعة البرمجيات عام 

  
  فردوس غير الربحي/الصندوق السوري لتنمية الريف  )ب(

  
ن النشاطات المتعلقة بنشر المعلوماتية في المناطق النائية والريفية ومن مـشاريعه            العديد م في   يساهم

 كان داعًما لمـشروع شـبكة المعرفـة          الصندوق  كما أن  الرائدة مشروع مركز التدريب المعلوماتي المتنقل،     
  .تقانةالريفية الذي جرى تطويره بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ووزارة االتصاالت وال

  
  األمانة السورية للتنمية  )ج(

  
 تسعى إلى المساهمة فـي صـنع مـستقبل           وهي ٢٠٠٧منظمة غير حكومية تأسست في نيسان عام        

يستطيع كل سوري أن يدرك فيه الفرص المتاحة أمامه لتحقيق إمكانياته الذاتية وذلك لفائدته وفائـدة عائلتـه                  
وتقوم . الثقافة والتراث و ،التنمية الريفية و ،ميالتعل: الت وهي وتسهم األمانة بشكل مميز في ثالثة مجا      . ووطنه

برامج بالشراكة مع األفراد لتطوير إمكاناتهم ومـواقفهم وفرصـهم ممـا يجعلهـم              بإطالق وإدارة مشاريع و   
هذا وتبني األمانة الشراكات مـع الحكومـة، المنظمـات          . يدركون طاقاتهم ويحققون ذاتهم لصالح مجتمعهم     

  .ابهة، والقطاع الخاص، وشركاء آخرين على أسس وطنية راسخةاألهلية المش
  

الجمهورية موجه ألطفال وشباب ال للتعلم شاملال وطني ال١ مساربرنامج وترعى األمانة السورية للتنمية  
وهو مشروع غير حكومي وغير ربحي يعتمد أساليب التعلم غير   . عام٢١   إلى٥ من عمر العربية السورية
لبحث عن أنفسهم والعالم من ل تقديم المعلومات والتحريض على االبتكار وإشراك جيل الشباب لالنظامي من أج

 على الجمهورية العربية السوريةيقدم بيئة تفاعلية مليئة بالنشاطات والتحديات، ويسعى لتحريض أطفال  و،حولهم
حولهم، ويسعى أيضاً لتعزيز حس اإلبداع لمساعدتهم على فهم واسع وأفضل للعالم سريع التغير من االبتكار و

  :مساربرنامج  ينفذهاومن المشاريع التي   .المسؤولية الفردية وحس المواطنة لديهم
 

   سيخلق بيئة تفاعليـة     ذي سيشكل مركزاً لنشاطات المشروع    ، وال  الجديد في دمشق   االستكشافمركز ،
لية حول البيئـة وجـسم      فريدة من نوعها للحث على التعلم عن طريق مجموعة من المعارض التفاع           

 عـام    من بناء المركز قبل عام نهايـة       االنتهاءومن المتوقع أن يتم       .اإلنسان واالختراعات والفضاء  
 ؛ على أرض مدينة المعارض٢٠١٠

               وهـو مركـز   ٢٠٠٧مراكز رديفة في كافة المحافظات تم افتتاح األول منها في الالذقية في أيلـول 
 في حمص وحلـب     ين مركز الفتتاح، ويتم التحضير    وعلم الصوت الموسيقى   الذي يهتم أمواج مسار و  

 . ٢٠٠٩خالل عام 
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  شبكة العلماء والتقنيين والمجددين المبتكرين السوريين  )د(
  

وتهدف إلى دعم القطاعين الخاص والعـام  ، ٢٠٠١عام )NOSSTIA( المغترب في شبكةال هذهتأسست 
ختلفة، وقامت بتنظيم المؤتمر الدولي لتقانـات المعلومـات   لتوظيف المعارف الحديثة في المجاالت العلمية الم      

عة ، وإنشاء مركز التميز للتدريب بالتعاون مع جام       كل سنتين ) ICTTA ( من النظرية إلى التطبيق    واالتصاالت
 ورقة عمـل    ٣٤١ قُدمت فيه  ٢٠٠٨دمشق وشركة سيرياتل لالتصاالت، وقد عقد آخر مؤتمر في نيسان عام            

 ٢ً.كا مشار٥٢٠وشارك به 
 

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالبنية األساسية ل  -ثانياً
 
إن الوزارة المسؤولة عن البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هي وزارة االتصاالت   

  والتقانة وتقوم بهذه المهمة المؤسسة العامة لالتصاالت التي تمتلك الحصرية في هذا المجال، وقد عملت 
 الماضية، بينما قامت المؤسسة بتعهيد  الثالثةثابتة خالل السنواتالهاتفية الشبكة توسيع الالمؤسسة على هذه 

  إلى شركتين خاصتين هما ) BOT ( اإلنشاء والتشغيل والتحويلتقديم خدمات الهاتف النقال وفق مبدأ
  .)MTN(وسيرياتل 

 
  البنية األساسية  -ألف

  
  إلى٢٠٠٨ المؤسسة العامة لالتصاالت في عام وفرة فيالمتوصل عدد الخطوط الثابتة   

 عام ١٧،٣٢ وقد كان هذا الرقم مواطنلكل مائة خط هاتف ثابت  ١٨،٢٨ أي هنالك ٣ خط٣،٦٣٣،٤٣٣
  . سنوياًفي المائة ٥،٥ حوالي نمو الشيء الذي يظهر نسبة ٢٠٠٧

  
 ٨٤منها  ٣٤،٥  أي٢٠٠٨في نهاية العام مليون  ٦،٨٦٢ كما وصل عدد خطوط الهاتف النقال إلى  
المئوية من نسبة ال أما .٢٠٠٧ عام ٣١،٢٩ وقد كانت النسبة مواطنلكل مائة خط نقال  مسبقة الدفع في المائة

  .٢٠٠٨ عام  في المائة٩٨المواطنين الذي يتمتعون بتغطية إشارة الهاتف النقال فقد بلغت 
  

 وقد كانت هذه النسبة ٢٠٠٧٤ عام ٩،٠٣ وبلغ عدد المواطنين مستخدمي الحاسوب من مائة مواطن  
، ويعود ذلك إلى انخفاض أسعار  في المائة٤٧نسبة نمو حوالي   أي هنالكفي المائة ٤،٢ حوالي ٢٠٠٥عام 

 من الضرائب األمر الذي أدى إلى انتشار استخدام الحواسيبالحواسيب حيث قامت الدولة بإعفاء تجهيزات 
  .الحاسوب بشكل كبير في السنوات األخيرة

  
  في البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطوير خدمات جديدةالمشاريع /المبادرات  -باء

 
 )٢٠٠٩-٢٠٠٦(خالل الخطة الخمسية العاشرة قامت المؤسسة العامة لالتصاالت بعدة مشاريع   

 ألف خط ٣٣يب هنالك خطة لتركفي مجال الوصول إلى اإلنترنت و  .لزيادة عدد خطوط الهاتف الثابت
  . آالف خط منها١٠ وقد تم بالفعل تركيب ٢٠٠٩خالل عام  )ADSL(حزمة عريضة 
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أما المبادرة الكبرى في مجال نشر استخدام اإلنترنت فهي شبكة المعطيات الرقمية العامة الثانية   
)PDN2 ( والتي ستكون شبكة لالستخدام العام بينما تصبح شبكة المعطيات الرقمية الحالية(PDN) شبكة خاصة 

  .بالحكومة
  

  .٢٠١٠ في العام إلى السوق السوريةللخلوي ل مشغل ثالث كذلك فمن المتوقع دخو  
  

  )ICT Connectivity(ترابطية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   -جيم
 

 ١٨،٢٨  وعدد الخطوط الثابتة)بي حواس٩ مواطن ١٠٠لكل  ( في المائة٩ الحواسيب عدد يبلغ معدل  
 لكامل ٨،٠١٠١ )hosts(  المضيفةالحواسيب وعدد ،في المائة ٣٥،٥  وعدد خطوط الهاتف النقاللمائةفي ا

  . مواطن١٠،٠٠٠  مضيف لكلحاسوب ٤،٠٣  بمعدل أيالجمهورية العربية السورية
  

الذي ينشره االتحاد الدولي  )IDI(وقد بلغ مؤشر تطور قطاع تقانة المعلومات واالتصاالت   
 إلى المرتبة ١٠٢ وتقدمت سورية من المرتبة ٢٠٠٢ عام ١،٦٩  قيمتهت وكان٢٠٠٧عام  ٢،٦٦ لالتصاالت

٨٩.٥  
  

  البنية األساسية لإلنترنت  -الد
 

وقد   . الواسطة األساسية للوصول إلى شبكة اإلنترنت)PDN(تشكل شبكة المعطيات الرقمية العامة   
 يقدمون )ISP(  إنترنت خدمات مزود١٢نالك  وأصبح ه،تطورت هذه الشبكة بشكل جيد في السنوات الماضية

 المؤسسة  في، ومزود خدمات، عشرة منهم في القطاع الخاصخدمة االتصال باإلنترنت عبر هذه الشبكة
وبلغ عدد المشتركين في خدمة   . في الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية خدماتالعامة لالتصاالت، ومزود

  .مشترك ٧١٢،٩٩٢ حوالي ٢٠٠٨ نهاية عام اإلنترنت
  

 د عدددحزمة العريضة من الخدمات األخرى المقدمة ما زالت صغيرة حيث لم يزللكن نسبة خدمات ا  
 في السنوات كما ذكرنا ازدياد هذا العدد في السنوات الماضية، لكن من المتوقع خطوط الحزمة العريضة

 ٢٠٠٨ نهاية عام لحزمة العريضةعدد المشتركين في خدمة اإلنترنت بابلغ قد  و.القادمة بشكل كبير
  . مشترك١١،٠٥٥

  
 بذلت تلك الشركات ، في الوصول إلى اإلنترنتوفي مجال استثمارات شركات الهاتف النقال  

 ونشرت محطات لتغطية  .استثمارات كبيرة لتركيب وتشغيل خدمة الجيل الثالث من خدمات الهاتف النقال
وبلغ   .ظات حلب وحمص والالذقية ومدينة تدمر بشكل جزئي ومحاف،محافظة دمشق وريفها بشكل شبه كامل

مشترك تتقاسمهما الشركتان بالتساوي، وهذا العدد مرشح للزيادة الكبيرة  ٢٤،٠٠٠ عدد مشتركي هذه الخدمة
  . العاجلفي القريب

  
راً دوال ٠،٣١دوالراً إلى  ٠،٢٥  هي من)Interconnection (الدولينشير هنا إلى أن تكلفة االتصال و  

  .األوروبيةدوالراً إلى الدول  ٠،٣٦ دوالراً إلى ٠،٣١ إلى الدول العربية، ومن
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   والمعرفةالمعلوماتالنفاذ إلى   - ثالثاً
  

  المعلومات المتاحة للعموم  -لفأ
   

هناك خطوات هامة في هذا المجال لعل أبرزها ما أنجزته مكتبة األسد الوطنية التي تستعد لوضع   
فهارس محتوياتها على موقعها اإللكتروني، هذا إضافة إلى ما تقدمه مواقع الصحف الثقافية قاعدة معطيات ل

  ٦.المختلفة في مواقعها أيضاً
  

  النفاذ إلى المعلومات والمعلومات العامة  -باء
  

 ةمعرفي معلومات إلى ةالمختلف ةالمحلي المجتمعات لسكان دخول نقطة  شبكة المعرفة الريفيةتمثل  
 والتقانة االتصاالت وزارة بين بالتعاون وينفذ ة،واجتماعي ةاقتصادي ةأنشط تفعيل في تساهم اكم ،مفيدة

 يه المحلي المجتمع لبوابة ةساسياأل ةالوظيف إن  ٧.للتنمية السورية والشبكة اإلنمائي المتحدة األمم وبرنامج
، حيث تقدم خدمات طبية واجتماعياً اقتصادياً ةالريفي المناطق تنمية في للمساهمة نترنتاإل تقانة استخدام

 ورد كما ١٧٦ صلأ من السوري الريف لمناطق بوابه ٣٧ حالياً تضموقانونية وتعليمية ومعلومات عامة، و
  .الريفية المعرفة شبكة توسيع مشروع وثيقة في
  

ن دوالر لكل عشري ٠،١٢،  نسبياًةونشير هنا إلى أن تكلفة الوصول إلى اإلنترنت ما تزال مرتفع  
الشبكة دوالر لكل عشرين دقيقة باستخدام اتصال  ٠،٢٤ و)dialup(االتصال الهاتفي العادي دقيقة باستخدام 

  .)ISDN( الرقمية للخدمات المتكاملة
  

  متعددة المهام للعموممجتمعية نفاذ مراكز   -جيم
  

 أخرى مواقع وفي يرةالصغ المدن في المنتشرة المراكز الثقافية في توضع نفاذ مراكز شبكة تنفيذ يجري  

 وتقدم .والبيئة المحلية واإلدارة الثقافة ووزارتي االتصاالت والتقانة وزارة بين بالتعاون وذلك للبلديات، تعود
  .٢٠٠٨حتى نهاية عام  مركزاً ٢٦ وبلغ عددها .خدمات اإلنترنت والتدريب واالتصاالت الدولية

  
   استعمال نماذج برمجيات مختلفة -دال

  
، مايكروسوفت منتجات باتجاه رجحان مع اًانتشار األكثر البرمجيات هي المرخصة البرمجيات زالت ال  

 مهني نادي تأسيس وجرى المصدر مفتوحة بالبرمجيات االهتمام بدأ سنوات بضع ومنذ  .أوراكل وقواعد بيانات
)POSIX (ندوات خالل من المفتوح المصدر برمجيات ثقافة نشر على يعمل والذي المفتوحة للبرمجيات   

  .عمل وورشات
    

ة المحتوى، فعلى سبيل المثال ُيستخدم النظام اروتنتشر البرمجيات مفتوحة المصدر في أنظمة إد  
الجمهورية العربية ب في كما أن معظم مواقع الوٍ. ع المحليفي بناء بوابة المجتم) Joomla (مفتوح المصدر

  .)MySQL( و)PHP(  تستخدم األنظمة الحرة وبشكل خاصالسورية
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 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتفي  بناء القدرات  -رابعاً
  

  التعليم األساسي  -ألف
  

وفي  في الصف الثامن من مرحلة التعليم األساسي بالمعلوماتيةأدخلت وزارة التربية منهاجاً خاصاً   
 ٢٣،٠٠٠ ة على المدارس الموزعالحواسيبوقد بلغ عدد  .الصف األول والثاني من مرحلة التعليم الثانوي

 إلى ة الموزعالحواسيبعدد يصل ( ٢٠٠٨ العام خاللب وحاس ٢٠،٠٠٠ و٢٠٠٧خالل العام  حاسوب
مدرسة من  ١،٥٦٤ اإلنترنت  وبلغ عدد المدارس المرتبطة بشبكة)٢٠٠٨ حتى نهاية العام حاسوب ٧٥،٠٠٠

  ٢٠٠٨.٨لتعليم الثانوي نهاية العام مدرسة ل ٢،٢٠٠أصل 
  

البرنامج الوطني لنشر بالتعاون مع وزارة التربية في معية العلمية السورية للمعلوماتية عملت الجو  
 دورات تدريبية مجانية على استخدام الكومبيوتر ةقامإ وهو مشروع يهدف إلى ،١٩٩٧ منذ عام المعلوماتية

نوياً ضمن هذا متدرب س ٦٠،٠٠٠  ويتم تدريب ما يقرب من،الجمهورية العربية السوريةنحاء أفي مختلف 
  .٩البرنامج

  
  للمنطقة العربية في برنامج التشاركية التعليمية عبر اإلنترنتالجمهورية العربية السوريةوبدأت   

)World Links Arab Region( مدرباً ٢،٥٠٠ ما يقارب تدريب وتم حتى اآلن، ٢٠٠٥  سنةمشروع رائد فيب 
طالباً على  ٢٠٠،٠٠٠  المشروع تدريب حواليوفي المحصلة استطاع  . محافظة١٤ مدرسة في ٣٠٠في 

  ١٠.التشارك في المعلومات عبر اإلنترنت
 

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم والتدريب  -باء
  

 ُيعنى في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الجمهورية العربية السوريةأول معهد تعليمي في   
 هذا خّرجيو ١٩٨٢ عام قية والتكنولوجيا حيث افتتح قسم خاص بالمعلومياتهو المعهد العالي للعلوم التطبي

التصاالت، في مجال تكنولوجيا المعلومات واسنوياً  من المهندسين المؤهلين بشكل جيد ١٢ إلى ٦من القسم 
  .الجمهورية العربية السوريةفي المعلومات واالتصاالت  قطاع تقانةكبير في دعم وكان لهذا المعهد دور 

  
 عام  وحلب وتشرين والبعث،١٩٩٨ عام وتم إحداث كلية المعلوماتية الحقاً في جامعات دمشق  
ع المعلومات واالتصاالت في  من مهندسي المعلوماتية لرفد قطا طالب سنويا٤٠٠ً وتقوم بتخريج ،٢٠٠٠

بعدة ) JICA( للتعاون الدولي  وقامت كلية المعلوماتية بالتعاون مع الوكالة اليابانية.الجمهورية العربية السورية
  .ء المعلوماتية في القطاع الحكوميلرفع مستوى مدرادورات 

  
 وهي التجربة األولى للتعليم االفتراضي في .٢٠٠٢أحدثت الجامعة االفتراضية السورية عام و  

 للطالب  ويتزايد عدد الطالب المستوعبين فيها باضطراد فقد شكلت فرصة جيدة،الجمهورية العربية السورية
  .لمتابعة دراستهم والحصول على شهادة جامعية في المعلوماتية
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تقوم الجمعية العلمية السورية ومجموعة من المعاهد الخاصة بإقامة دورات تدريبية في مختلف   
  .مجاالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  
، والتعليم العالي، والمعهد  بالتعاون بين وزارتي االتصاالت والتقانة٢٠٠٨ نهاية عام  فيوُأحدث  

العالي إلدارة األعمال، الماجستيَر التخصصي لتنظيم االتصاالت ومن المتوقع أن يشكل هذا الماجستير نواة 
  . لتخريج الكوادر الالزمة للعمل في الهيئة الناظمة لقطاع االتصاالت

  
نة تم بواسطتها إحداث  منحة لوزارة االتصاالت والتقا٢٠٠٦ عام قدمت حكومة كوريا الجنوبيةو  

 اً حاسوب٣٢ مقهى إنترنت تحتوي  وتحتوي الحديقة،)IT Plaza (الحديقة التكنولوجيةمركز تدريب متميز سمي 
  وقاعة ألعاب افتراضية متدرب ومكتبة إلكترونية٢٠متطورة لـ قاعة تدريب  مشاهد و٣٠وصالة سينما لـ 

 .ية في مختلف مجاالت المعلومات واالتصاالت وتقام فيها دورات تدريبومعرض للوسائط المتعددة
  

العلمية السورية للمعلوماتية األولمبياد المعلوماتي السوري  وفي إطار تحفيز الشباب تنظم الجمعية  
، ويهدف ٢٠٠٤حيث بدأ عام  وهو مسابقة وطنية للطالب دون العشرين عاماً في البرمجة والخوارزميات،

الحاسوب، ويسمح لهم باالجتماع وتبادل األفكار  جاالت مفيدة في علومإلى تشجيع الناشئة على ارتياد م
  .٢٠٠٨ في تموز عام األولمبياد المعلوماتي السوري الخامس ونُظّم  .والخبرات في جو تنافسي خالق

 
 
 

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

 قيادة  رخصةلمية السورية للمعلوماتية على مشروع لمنح موظفي الحكومة شهادةتعمل الجمعية الع  
 وقد أطلق اسم الشهادة على المشروع، حيث صدر قانون عن رئاسة مجلس )ICDL(الحاسوب الدولية 

  .الوزراء يشترط حيازة هذه الشهادة لكل من يريد التوظف في الحكومة
  

  االبتكار وبراءات االختراع  -دال
  

دعم في ) ICTTA( من النظرية إلى التطبيق –المؤتمر العالمي لتقانات االتصاالت والمعلومات اهم يس  
  .االبتكار في البالد من خالل عرض مجموعة من أوراق العمل وترويجها

  
 حاضنات التكنولوجيةكذلك تساهم الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية بتشجيع االبتكار من خالل ال  

تنتج أعماالً جيدة وتصبح قادرة ل و، لتنطلق وتسويقياًالشركات الناشئة وتقدم لها دعماً لوجيستياًفهي تحتضن 
وهنالك حاضنتان في دمشق وحمص  على المتابعة وحدها فتخرج عندئذ من الحاضنة إلى سوق العمل،

  .خمسة مشاريع حمص تحتوي حاضنةو مشروعاً ١١وتحتوي حاضنة دمشق 
  

   تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتواألمن في استخدام  لثقةا بناء  -خامساً      
  

  استخدام المعامالت والوثائق اإللكترونية  -لفأ
  

 وهو القانون الضروري النطالق )أ-٦الفقرة ( صدر قانون التوقيع اإللكتروني وخدمات الشبكة  
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ت والتجارة اإللكترونية في  وقد تم إعداد مشروع قانون خاص بالمعامال .استخدام المعامالت اإللكترونية
  .وزارة االقتصاد بالتعاون مع وزارة االتصاالت والتقانة

  
  ويقوم بعض المواطنين حالياً باستثمار بطاقات الصراف اآللي لدفع الفواتير مثل فواتير الهاتف   

  .الثابت والنقال
  

   والشبكاتأمن المعامالت اإللكترونية  -باء
  

 كجزء من مشروع معايير تقانة المعلومات واالتصاالت )ج-٦ (ماتتم وضع معايير ألمن المعلو  
الذي نفذته الوزارة بالتعاون مع مشروع التحديث المؤسساتي والقطاعي، وتتضمن هذه المعايير برنامج حماية 

  .معلومات الوزارة والتخطيط في الحاالت الطارئة وحماية قواعد البيانات ونظم التشغيل
  

  بياناتالوة خصوصيحماية ال  -جيم
 

 من إنهاء إعداد مشروع قانون مكافحة الجريمة اإللكترونية  وزارة االتصاالت والتقانةاقتربت  
  .٢٠٠٩، ويتوقع إصداره خالل النصف الثاني من العام والسرية وحماية البيانات الشخصية

  
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاستخدام سوء مجابهة   -الد

 
 خدمات الشبكة، ومن مهامها وضع  هيئةإحداثع اإللكتروني وخدمات الشبكة تضمن قانون التوقي  

المعايير الخاصة بمواجهة حاالت الطوارئ على اإلنترنت أو غيرها من الشبكات المعلوماتية والحاسوبية، 
  ١١.واإلشراف على حسن االلتزام بها؛ وتأليف فرق عمل للتصدي لهذه الحاالت

 
  التمكينية البيئة  -سادساً

 
  البيئة القانونية والتنظيمية  -ألف

 
 التوقيع اإللكتروني -١

  
الجمهورية العربية ، وقد صادقت ٢٦/٢/٢٠٠٩ في  وخدمات الشبكةصدر قانون التوقيع اإللكتروني  
  .٢٠٠٩ فبراير/ على االتفاقية العربية للمصادقة اإللكترونية في شباطالسورية

 
  وحماية البيانات الشخصيةقانون مكافحة الجريمة اإللكترونية والسرية -٢

  
يجري اآلن العمل في وزارة االتصاالت والتقانة بالتعاون مع الجهات المعنية على إعداد قانون   

مكافحة الجريمة اإللكترونية والسرية وحماية البيانات الشخصية، وقانون النشر اإللكتروني والحقوق على 
  .اإلنترنت

  
  

                                                      
  .وزارة االتصاالت والتقانة، قانون التوقيع اإللكتروني وخدمات الشبكة )١١(
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 الفكرية الملكية -٣
  
، ويحمي هذا ٢٠٠١ عام صدر السورية العربية الجمهورية في الفكرية الملكية لحماية نافذ قانون هناك  

القانون مصنفات البرمجيات الحاسوبية بما في ذلك وثائق تصميمها ومجموعة البيانات، لكنه لم يعالج 
، المصنف المعلوماتي بصورة عامة، لذلك تم إعداد مشروع قانون معدل بالتعاون بين وزارتي الثقافة

  ، ويتوقع صدوره نهاية واالتصاالت والتقانة يلحظ التطور في المصنفات المعلوماتية لكنه لم يصدر بعد
  .٢٠٠٩العام 

  
 واالتفاقية ٢٠٠٤ إلى اتفاقية برن في شهر كانون الثاني الجمهورية العربية السوريةضمت وقد ان  

  .٢٠٠١العربية لحماية حقوق المؤلف في تموز 
  

  اإللكترونية المعامالت قانون -٤
  

 قانون لتنظيم التجارة والمعامالت اإللكترونية، ويجري إعداد الجمهورية العربية السوريةال يوجد في   
  .هذا القانون في وزارة االقتصاد

 
  االتصاالت قطاع تنظيم انونق -٥

  
  .٢٠١٠، ويتوقع صدوره عام تم إعداد مسودة قانون تنظيم االتصاالت، إال أنه لم يصدر بعد  

 
  إدارة أسماء النطاقات  -باء

 
 عبر مديرية تبادل )sy.(تقوم حالياً المؤسسة العامة لالتصاالت بإدارة النطاق العلوي السوري   
  : فور إحداثها وستناط المهام التالية بهيئة خدمات الشبكة،المعطيات

  
  السياسات، وتحديد السوري على شبكة اإلنترنت والسجل الخاص بهلوي النطاق الُعإدارة .١

 ؛تحت هذا النطاقسماء األ لتسجيلالقواعد الناظمة و
 العلوي  النطاقتحتسماء األ بتسجيللين لين المخّو التراخيص للمسجِّ وتعليق وإلغاء وتجديدمنح .٢

 السوري؛
إدارة عمليات تخصيص عناوين اإلنترنت في الجمهورية العربية السورية، والتنسيق مع  .٣

 .ة ألجل ذلكالسلطات اإلقليمية والعالمية المختص
 

   في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المعاييرتوحيد  -جيم
 

 المؤسساتي التحديث مشروع إطار في األوروبي االتحاد مع بالتعاون والتقانة االتصاالت وزارة أنهت  
 وتحليل تخطيط جهة من وتطبيقاتها، المعلومات تقانة الستخدام معايير وضع ٢٠٠٨ عامخالل  والقطاعي

  :التالية المحاور وفق األداء في التمّيز من معين مستوى لتحقيق المعلوماتية المشاريع وأمن وتنفيذ
  
الطرق والمعايير إلعداد دفاتر الشروط الفنية الخاصة بمناقصات المشاريع : المحور األول .١

  ؛المعلوماتية
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   ؛المعايير العالمية لسياسات أمن نظم المعلومات: المحور الثاني .٢
  ؛المعايير العالمية للتخطيط والتحليل والتصميم للمشاريع المعلوماتية: ر الثالثالمحو .٣
 المنتج وجودة العمل، لكفاءة ضماناً الدولة وزارات كافة في المعايير هذه اعتماد ؤمنوسي .٤

 دور لهاو األخطاء، احتماالت وتخفيف األخرى، البرمجيات مع مستقبالً تكامله وقابلية البرمجي،
 الخاص، القطاع في البرمجة شركات بين الثقة وبناء المحلية، البرمجيات صناعة مدع في هام

  .العام والقطاع
 

  تواالتصاال المعلومات تكنولوجيا تطبيقات  -سابعاً
 

  الحكومة اإللكترونية  -ألف
 

 مشروع  إطار ضمنتعمل وزارة االتصاالت والتقانة بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  
وتم لهذه الغاية إنشاء موقع   . الوطنية للحكومة اإللكترونيةاإلستراتيجيةعلى وضع ديث الخدمات الحكومية تح

ى من برنامج الحكومة يسمح للمؤسسات الحكومية بتعريف خدماتها كمرحلة أول ١٢على شبكة اإلنترنت
  . الحكومة اإللكترونية السورية وستقوم الوزارة في مرحلة الحقة من هذا المشروع بإنشاء بوابة،اإللكترونية

  م جميع الخدمات األساسية بشكل إلكتروني بنهاية ي تقدهووتضع االستراتيجية هدفاً بعيد األمد 
  .٢٠١٣عام 

 
لالستعالم اإللكتروني بإنشاء موقع ) esyria (كذلك قامت الجمعية العلمية السورية من خالل مشروع  

  ١٣.الخدمات الحكوميةعن 
 

ظم مؤسسات الدولة بأتمتة أعمالها الداخلية وعملية تقديم الخدمات، ورغم كون معظم كما قامت مع  
األنظمة المعلوماتية الناتجة ال ترتقي إلى مستوى يؤهلها لتُقدَّم عبر بوابات إلكترونية فهي تشكل خطوة على 

  .هذا الطريق
 

  :ونذكر أمثلة على األنظمة الناتجة  
 

وزارات التي أدخلت األتمتة إلى أعمالها، فلديها اآلن أنظمة أتمتة كاملة  من أولى الوزارة المالية تعد  
وموازنات  شقيها الجاري واالستثماري،بلضريبة ريع العقارات والدخل، وتنفيذ الموازنة العامة للدولة 

يد المؤسسات العامة االقتصادية، والدين العام والقروض الخارجية والداخلية، كما لديها اآلن مشروعان ق
  . يبية في الهيئة العامة للضرائب، واإلدارة الضر)اإلنفاق(المالية التنفيذ هما اإلدارة 

  
 قامت الوزارة بأتمتة أعمال ضبط الحدود والسجل العدلي والسجل المدني ونتج وزارة الداخليةوفي   

نطالق منها لبناء  التي يمكن اال) مليون سجل في السجل المدني٣٠ (عن ذلك حجم كبير من المعطيات الهامة
  .أنظمة إلكترونية حديثة تقدم خدماتها عبر اإلنترنت

  
 تم تنفيذ بوابة إلكترونية تقدم خدمات متنوعة للمغتربين مثل تسهيل زيارة وزارة المغتربينوفي   
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  . طرح مشاكلهم عبر البوابة مغادرتهم له، إضافة إلى إمكانية، وتسهيلالمغتربين لوطنهم األم
  
 الجمهورية في الخاصة الصناعية الشركات معلوماتي لتسجيل نظام بتطوير الصناعة وزارة قامت كذلك  

في محاقظتي دمشق وريفها، ويتوقع تعميم هذه التجربة إلى وقد بدأ استثمار هذا المشروع   .السورية العربية
لسجالت اإللكترونية في وستكون جميع البيانات مخزنة في اإلدارة المركزية، وقد بلغ عدد ا  .باقي المديريات

  .سجل ١٣،٩٠٠  حوالي٢٠٠٩مدينة دمشق حتى بداية عام 
 

  لكترونية اإلالتجارة  -باء
 

وبدأت العديد من مؤسسات الدولة بتوطين ، )ATM (انتشرت في اآلونة األخيرة الصرافات اآللية  
دأت المصارف بتقديم  وب، مما أدى إلى زيادة استخدام الصرافات اآللية،ف  رواتب موظفيها في المصار

  .مجموعة من الخدمات عبر هذه الصرافات مثل خدمة دفع الفواتير
  

 وهي أكاديمية ٢٠٠٩ومن المتوقع إطالق األكاديمية العربية لألعمال اإللكترونية في حلب في آذار   
هدف إلى بناء  وتالجمهورية العربية السوريةمدعومة من قبل الجامعة العربية ووزارة االتصاالت والتقانة في 

  .كترونيةلالقدرات العربية والمحلية في مجال التجارة اإل
  

  التعلم اإللكتروني  -جيم
 

تمثل الجامعة االفتراضية التجربة المتميزة في التعليم اإللكتروني وهي تقوم بتطوير نظامها بشكل   
ة ونظاماً للمحتوى الرقمي ذاتي لتحسن عملية التعليم اإللكتروني وتضم نظاماً إلعطاء الدروس على الشبك

  ١٤.العلمي ونظاماً لالمتحانات وآخر إلدارة وتنظيم العملية التدريسية
  

  اإللكترونيةالصحة   -دال
 

 يوجد العديد من المعلومات ،الصحة العامة فيما يخص النفاذ الى المعرفة الطبية ذات الصلة بقضايا  
  .اإلنترنتر موقع الوزارة على شبكة عب متوفر  وبعضها،والمطبوعات الورقية واإللكترونية

 
فيما يتعلق بتنفيذ نظم المعلومات المتعلقة بالرعاية و .وال توجد أية تطبيقات عن التطبيب عن بعد   

مشاٍف في ثالثة مشاٍف على   على تركيب نظام إدارة معلومات٢٠٠٩الصحية، فيتم العمل خالل العام 
الرقمي، وبخصوص إدارة الصيدلة،  بية للمرضى بشكلهامستوى القطر، ويتضمن ذلك حفظ السجالت الط

اإلجراءات المتعلقة بصناعة الدواء، وترخيصه،  توجد تطبيقات عدة متعلقة بتنظيم الصناعة الدوائية وكافة
تم لفترة نشر برامج الصيدليات المناوبة، ويجري حالياً تطوير تطبيق  ومراقبته، أما ما يتعلق بالمواطنين فقد

 .ذا الغرضتفاعلي له
  

وجد العديد من قواعد البيانات الوطنية للرعاية الصحية على مستوى األمراض، والوفيات، ت  
  .الصحة والمؤسسات الصحية وتوزعها، والموارد البشرية العاملة في مجال

  
انتشار األمراض  ومراقبة تطبيقات لتكنولوجيا المعلومات فيما يتعلق برصد ةوجد أي تأخيراً ال   
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الجمهورية العربية السريع الموجودة في  ة، ويتم فقط استخدام تقانة االتصاالت في منظومة اإلسعافالمعدي
  ١٥.السورية

  
  ةاإللكتروني العمالة  -هاء

  
قامت وزارة الشؤون االجتماعية والعمل ببناء نظام معلومات مركزي للتوظيف حيث تقوم مكاتب   

محافظات وتسجل الطلبات في قاعدة معطيات مركزية لتتم الوزارة باستقبال طلبات التوظيف في مختلف ال
  .دراستها مركزياً

  
لتواصل بين طالب إمكانية اإلعالن عن الوظائف وتؤمن ا ١٦السوريةكذلك تقدم مجموعة من المواقع   

  .الوظيفة ومقدمها
  

  المحلي والمحتوى واللغوي الثقافي التنوع  -ثامناً
   

  لتنوع الثقافي واللغويعم الدواالتصاالت  تالمعلوما  تكنولوجياخداماست  -ألف
 

 مواقع ثقافية متنوعة على شبكة اإلنترنت تغطي اهتمامات الجمهورية العربية السوريةانتشرت في   
مختلف الشرائح الثقافية، وتهتم هذه المواقع بتغطية النشاطات والفعاليات التي تقع في إطار عملها، كما 

ة ثقافية أو جغرافية محددة على مستوى القرى والمدن في جميع محافظات ظهرت مواقع متعددة تتناول بيئ
  ١٧.القطر

  
وبدأت المكتبات الثقافية ودور النشر باعتماد مواقع اإلنترنت لتقديم منتجاتها من الكتب الثقافية إلى   

  ١٨.زوار تلك المواقع
  

   المحلي والوطني الرقميتطوير المحتوى  -باء
 

بالتعاون مع اللجنة  االتصاالت والتقانة والجمعية العلمية السورية للمعلوماتيةوزارتا اإلعالم وتعمل   
في لمؤتمر الوطني األول لصناعة المحتوى الرقمي العربي  على اإلعداد لالوطنية للتربية والثقافة والعلوم

حتوى الرقمي تلّمس المالمح األساسية الستراتيجية وطنية لصناعة الم ويهدف المؤتمر إلى ٢٠٠٩ عام دمشق
  ١٩.العربي، ومحاولة إنجاز بنية تشاركية محفّزة لهذه الصناعة وحاضنة لها

  
 أحد أهم ٢٠٠٨ الذي أطلقته الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية ٢٠"مدونة وطن"يعد مشروع   

وري المشاريع التي اعتمدت في مجال تطوير المحتوى الرقمي المحلي، خاصة وأنه يعتمد تدوين الواقع الس
بكل مكوناته الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والعلمية والتراثية والجغرافية في مجموعة من المواقع التي تم 
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  .تصنيفها وفقاً ألسماء المحافظات أو اعتماداً على الصفة الوظيفية لها
  

 ٢٣ السوريبي العر والتلفزيون٢٢ ووكالة األنباء السورية الرسمية٢١كما تمثل مواقع الصحافة الرسمية  
على شبكة اإلنترنت أكبر بنك للمعلومات الصحفية التي تعود في أرشيفها إلى السنوات األولى في هذا القرن، 

  .وتجمع ماليين الصفحات اإللكترونية
  
 مئات الكتب التي أصدرها كنصوص على موقعه ٢٤وعلى صعيد آخر نشر اتحاد الكتاب العرب  

  .لموقعاإللكتروني وهي متاحة لجميع زوار ا
  

 مجلداتها على موقعها اإللكتروني، وهي دائمة التحديث وفق ٢٥كما نشرت هيئة الموسوعة العربية  
  .اإلصدارات التي تعتمدها

  
ويقارب عدد المواقع اإللكترونية السورية على شبكة اإلنترنت والتي تم إحصاؤها في أوائل العام   
  ٢٦.مدةموقع في مختلف التصنيفات المعت ٢،٥٠٠  حوالي٢٠٠٩

  
  والتطوير واالتصاالت وبرامج البحث المعلومات أدوات تكنولوجيا  -جيم

 
يرمي إلى  الذي ٢٧المحلل الصرفيقام مجمع اللغة العربية والجمعية السورية للمعلوماتية ببناء نظام   
 الرباعية، األفعال واألسماء المشتقة والمصادر، وتصريفها، انطالقاً من جذورها الثالثية أو) توليد(اشتقاق 

، ويتمتع هذا النظام بمواصفات واعتماداً على قوانين النحو والصرف، وعلى قواعد المعطيات الخاصة به
 استعماله ضمن نظم يةإمكانواستقالله عن نظام االستثمار و) Open Source (المصدرمفتوح مهمة مثل كونه 
  ).إضافة وحذفاً وتعديالً( قواعد معطياته إمكان تحديث واستقالل قواعد معطياته عن برامجه ومعالجة أخرى

 ا ببعض األبحاث في مجال تقانة المعلومات واالتصاالتويقوم المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجي
  .للتعرف الصوتي العربي  بحثيبالعمل على بناء نظامفعلى سبيل المثال قام 

  
في ) ERA-MED ( في البحر المتوسطألوروبياالمعهد العالي كذلك في مشروع منطقة البحث يشارك   

في مجاالت  إلى تقوية التعاون  هذا المشروعيهدف و٢٠١٣ حتى ٢٠٠٧التي تمتد من ) FP7(مرحلته السابعة 
، ويقوم دول البحر األبيض المتوسط وفي األوروبيالبحث والتطوير بين الهيئات العلمية في دول االتحاد 

المشروع بتمويل مشاريع بحثية في الدول المشاركة بعد عرض المشروع  من خالل هذا األوروبياالتحاد 
يقوم المعهد العالي بورشات عمل للتعريف بالمشروع، كما يساعد من يرغب بالمشاركة بإعداد ، ووقبوله

  .عرض مشروعه
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  اإلعالم وسائل  -تاسعاً
  

  تنوع واستقاللية اإلعالم  -ألف
 

صدر عدد من تُ، وت الحكومية مطبوعات إعالمية دوريةصدر العديد من الوزارت والمؤسساتُ  
عية العلمية السورية الجمعيات األهلية مطبوعات خاصة بها مثل مجلة المعلوماتية التي تصدرها الجم

وصحف محلية في ) تشرينوالثورة (صدر وزارة اإلعالم صحيفتين يوميتين مركزيتين تُللمعلوماتية، كما 
الفرات في والفداء في حماة والوحدة في الالذقية والعروبة في حمص وحلب الجماهير في (خمس محافظات 

البعث اليومية ـ البناء األسبوعية ـ : صدر األحزاب السورية مطبوعات خاصة بها ومنهاتُ، و)دير الزور
الجمهورية التي يصدرها القطاع الخاص في ) صحف ومجالت(وصل عدد المطبوعات الدورية وقد . إلخ... 
 وهي متنوعة في مضمونها ودوريتها، حيث تصدر ٢٠٠٨ مطبوعة في نهاية ١٤٦ إلى ية السوريةالعرب

  ).الخبر(وأخرى بشكل أسبوعي ) الوطن(ض الصحف بشكل يومي عب
  

حصلت محطة الدنيا ، ونوعت محطة إذاعية خاصة على ترخيص للبث اإلذاعي الم١٣حصلت   
تعمل في ، وهنالك ثالث إذاعات حكومية ذ سنتينالفضائية على ترخيص للبث الفضائي وهي تعمل من

الجمهورية تعمل في  و)صوت الشبابوصوت الشعب والبرنامج العام ( هي الجمهورية العربية السورية
ن هما القناة األولى  ومحطتان أرضيتا)الفضائية السورية ـ الدراما( محطتان فضائيتان هما العربية السورية

  .والثانية
  

 ،٢٠٠٩لكترونية السورية على شبكة اإلنترنت التي تم إحصاؤها في أوائل العام أما المواقع اإل  
 ١٤٠ موقع دعائي و٥٠٠موقع في مختلف التصنيفات المعتمدة وهنالك منها حوالي  ٢،٥٠٠ فيقارب عددها
  ٢٨.موقع إعالمي

  
  اإلعالم ودوره في مجتمع المعلومات  -باء

 
قانات االتصاالت والمعلومات المختلفة في إطار تنشر الصحف والمجالت مواد متنوعة حول ت  

  .)صفحة االتصاالت في الوطنوصفحة االتصاالت والمعلومات في تشرين مثل (صفحات تخصصية 
  

مات المختلفة فهنالك مثالً برنامجان تعد اإلذاعات المحلية برامج خاصة حول قضايا مجتمع المعلو  
  .شعب ومنتدى المعلوماتية في إذاعة دمشقإذاعيان هما نادي اإلنترنت في إذاعة صوت ال

  
يقدم التلفزيون العربي السوري في قنواته برامج متعددة تتناول موضوع مجتمع المعلومات منها و  
  ).sy.(برنامج 

  
شكلت في وزارة اإلعالم لجنة خاصة باسم لجنة اإلعالم اإللكتروني ومجتمع المعلومات، أوكلت إليها   

 المواصفات المعيارية للمواقع ٢٠٠٨بكل جوانبه، حيث وضعت في أوائل العام مهمة متابعة هذا الملف 
  .اإللكترونية الرسمية، والمكونات اإلعالمية في قانون تنظيم اإلعالم اإللكتروني

  
  

                                                      
  esyria dir/sy.esyria.www://tphtتصنيف المواقع السورية من موقع ) ٨٢(



 -١٧-

  واإلقليمي الدولي التعاون  -عاشراً
  

  تمويل شبكات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخدماتها  -ألف
 

 بنك من بتمويل قرية ٤،٣٠٠ لتخديم) هاتفي خط ٣٣٤،٠٠٠ (الثالث الريفي وعالمشرتم إطالق   
 لصالح والتقانة االتصاالت ووزارة المتحدة األمم برنامج بين تفاهم مذكرة وهناك .األوروبي االستثمار
  .الهاتفية الخدمات وتطوير تحسين بهدف لالتصاالت العامة المؤسسة

  
  اسيةمشروعات تنمية البنية األس  -باء

 
 الحكومية، الخدمات تطوير بهدف النقل ووزارة المتحدة األمم برنامج بين تفاهم مذكرةتم توقيع   
 األوروبي بالتعاون مع االتحاد المواطن خدمة مركز مشروعوتم تنفيذ   .للمواطنين المقدمة الخدمات وتبسيط
 المراكز هذه عبر إلكترونية خدمات ايطلبو أن للمواطنين يمكن حيث اإللكترونية، الحكومة في رائد كتطبيق

  . والصناعي التجاري الترخيص خدمات بتقديم المركز بدأ وقد
  

  متابعة القمة العالمية لمجتمع المعلومات  -جيم
 

دعت الجمهورية العربية السورية الجتماع مشترك لمجلسي وزراء اإلعالم واالتصاالت العرب في   
التكامل بين اإلعالم واالتصاالت وقد عقد االجتماع في جامعة الدول العربية لمناقشة موضوع 

نحو تكامل بين اإلعالم "تحت عنوان " بيان دمشق" وتوصل إلى مجموعة من القرارت و١٧/١١/٢٠٠٨
التشاركية العربية  التنمية عشرية" الذي ينص على اعتماد "العربية واالتصاالت من أجل التنمية اإلنسانية

  ٢٩."٢٠١٨ ـ ٢٠٠٩ لإلعالم واالتصاالت
  

ووضع المجلسان عدداً من محاور العمل لتحقيق أهداف العشرية العربية للتنمية التشاركية لإلعالم   
 ونص المحور الثاني ، التنسيق والتكامل بين االتصاالت واإلعالماألولواالتصاالت حيث يتضمن المحور 

 .عالم واالتصاالتعلى تشجيع انتشار تطبيقات اندماج اإل
  

 وركز المحور الرابع على ،ة الفكرية من المعايير لصون الملكيلمحور الثالث فقد حدد عدداًأما ا  
ودعا   .تشجيع االستثمار في مجال إنتاج أجهزة المنصات المشتركة لإلعالم واالتصاالت في االسواق العربية

 . المحور الخامس إلى زيادة االستثمار في صناعة المحتوى الرقمي العربي
  

  لأللفية  اإلنمائيةهدافاأل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتحقيق  -شرحادي ع
 

  أهداف األلفيةالتقدم المحرز نحو تحقيق   -ألف
  

 في السنوات القليلة الماضية إنجازات طيبة على صعيد تحقيق الجمهورية العربية السوريةحققت   
ي يكاد يكون شامالً، ليس على المستوى الوطني  فانتشار التعليم االبتدائ .مجموعة كبيرة من تلك األهداف

العام فحسب بل وعلى مستوى كل من المحافظات األربعة عشر، ومعدالت التسرب من المدرسة االبتدائية 
انخفضت انخفاضاً كبيراً، والخدمات الصحية، والسيما اإلسعافات األولية وحمالت التلقيح، تعم أرجاء الوطن 
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 أثر جيد في تخفيض معدالت الوفيات بين ذلككان لولسكنية الصغيرة والنائية، وتصل حتى إلى التجمعات ا
.  سنة٧٢األطفال والرضع إلى مادون المستويات المستهدفة، وفي رفع توقع الحياة عند الوالدة إلى حوالي 

ولقد انخفضت وفيات األمومة انخفاضاً ملحوظاً وجرت محاصرة العديد من األمراض السارية كاإليدز 
كما أن المرأة حققت إنجازات طيبة على . وانخفضت نسبة الفقراء في المجتمع. والاليشمانيا والمالريا والسل

  .طريق مساواتها بالرجل وفتح آفاق إسهامها في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية
  

 في في المائة ٢٧،٦ غ فقد بل .ل النشاط االقتصادي الخام متدنياًوفي جانب القوة العاملة ال يزال معد  
فبينما يصل معدل .  والسبب في هذا االنخفاض هو ضعف مساهمة المرأة في القوة العاملة .٢٠٠٤عام 

ويعمل أكثر  .  عند اإلناثفي المائة ٩،٢  فإنه ال يزيد على،في المائة ٤٥،٢ النشاط الخام عند الذكور إلى
زيد  أما القطاع الحكومي فال تيه المنظم وغير المنظم، الخاص بشق من المشتغلين في القطاع في المائة٧٢من 

أكثر من ( وال تزال نسبة كبيرة من المشتغلين يعملون في الزراعة ،في المائة ٢٧،٢ نسبة المشتغلين فيه عن
 ولقد وصل معدل البطالة ،في المائة ١٣،٦ صناعة فال تزيد نسبتهم على أما المشتغلون في ال،) في المائة٢٦

 .في المائة ١٢،٣ إلى ٢٠٠٤عام 
  

من جهة أخرى فإن اإلنجازات التي تحققت على صعيد تحسين الوضع المعيشي ألبناء المجتمع كانت   
محدودة في بعض المناطق حيث يزال مستوى الدخل الفردي منخفضاً، وال تزال نسبة الفقراء في المجتمع 

تزال فرص العمل الجديدة محدودة والسيما أمام  وعدد العاطلين عن العمل كبيًرا، وال )رغم تناقصها (مرتفعة
 كذلك فإن عدداً من المناطق ال تزال تشكو من افتقارها إلى الخدمات  .خريجي الجامعات والمعاهد المتوسطة

وال تزال نسبة السكن غير اآلمن تشاهد على  . الرئيسية، والسيما إلى مياه الشرب اآلمنة والصرف الصحي
ويمكن القول إن العامل الرئيسي وراء كل ذلك هو تراجع مشاريع  . من المناطقنطاق معين في العديد 

  ٣٠.االستثمار وانخفاض معدالت النمو االقتصادي في اآلونة األخيرة
  

  األهداف اإلنمائية لأللفيةواالتصاالت لتحقيق  المعلومات استخدام تكنولوجيا  -باء
 

تنمية، وتوفير الخبرات التقنية الجديدة وخاصة في تم العمل على تطوير التعاون الدولي من أجل ال  
مجال المعلوماتية واالتصاالت بالتعاون مع القطاع الخاص، وهناك مبادرة وطنية لبناء قدرات الخريجين في 
مجال التقانة واالتصاالت، فقد شكلت لجنة عليا لهذه المبادرة وأنشئ المعهد التخصصي في االتصاالت 

قامة برامج تنمية قدرات االتصاالت والمعلوماتية لتحسين اإلنتاجية في الزراعة والمعلوماتية، وتمت إ
والصناعة والخدمات، كما أن إدخال تعليم المعلوماتية في المدارس أدى إلى انتشارها انتشاًرا واسًعا بين أفراد 

ألهداف التعليمية المجتمع، وصدر قانون التعليم الخاص مما جعل القطاع الخاص يسهم بفعالية في تحقيق ا
 .المطلوبة

 
 قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتبناء   -ثاني عشر

  
  شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -ألف

 
ازداد عدد الشركات التي تعامل في مجال البنى التحتية من شبكات ومعدات حاسوب فعلى سبيل   
 اً عارض٢٦٥ و، في مجال االتصاالت٢٠٠٨عام في معرض شام للمعلوماتية  عارضاً ١٣٥ ركاالمثال ش

  .في مجال معدات الحاسوب
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هو منظمة غير و ٢٠٠٣ عام منتدى صناعة البرمجياتأسست الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية   
شهار إجل تمثيل وأمن ، الجمهورية العربية السوريةالبرمجيات في   مساعدة ودعم صناعةتهدف إلىربحية 

 شركة ويقدم لها ٢٤ ويضم المنتدى ،السوق العالمية  صناعة البرمجيات السورية فيوتطوير شركات
لجنة الشركات في كما شكلت   ٣١.مجموعة خدمات مثل تنظيم المشاركة في المعارض وإقامة ورشات عمل

  . شركة١٣٠ والتي تظم حالياً حوالي الجمعية
  

 وحددت اللجنة رؤيتها ،٢٠٠٦عام كذلك تأسست لجنة صناعة البرمجيات في غرفة صناعة حلب   
تحويل عملية إنتاج البرامج إلى صناعة حقيقية ذات كيان واضح منظم مما يساعد على إبراز دور "كما يلي 

كما أن اللجنة ترى أهمية دعم  ت إضافة إلى دعم االقتصاد الوطني،هذه الصناعة في دعم باقي الصناعا
  ٣٢".ير منتجاتهم لتنافس على الصعيدين المحلي والعالميالشركات األعضاء فيها حتى يتمكنوا من تطو

  
  في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالمشاريع /المبادراتالبحث والتطوير و -اءب

 
  بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة،"شيرن"تم تنفيذ مشروع شبكة   

)UNDP (للتربية والعلوم والثقافة وبرنامج األمم المتحدة )UNESCO(، ويهدف إلى بناء كوادر وطنية مؤهلة 
المعهد العالي " وبناء نواة لشبكة الكترونية متخصصة تربط الجامعات السورية و،في مجال شبكات المعلوماتية
  .في وزارة التعليم العالي" للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا

  
المستدامة  مهورية العربية السورية في تحقيق أهدافها في التنميةنشأت فكرة المشروع بهدف دعم الج  

بيئة علمية مناسبة للباحثين إيجاد للموارد البشرية من خالل تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي و
التي عن طريق بناء البنية التحتية المعلوماتية و والطالب تمكنهم من الولوج إلى مصادر المعلومات المختلفة

الجديدة لتحديث برامجها في وزارة التعليم العالي   من تبني التقاناتالجمهورية العربية السوريةستمكن 
  .ومراكز البحوث واإلدارة

  
   الوطنيتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في االقتصادمساهمة قطاع   -جيم

 
 مليار ٢٠٠٧  مجموع إيراداته للعامأهم الموارد المالية غلى الخزينة، وقد بلغتصاالت يشكل قطاع اال  

 من الناتج المحلي في المائة ٤،٩  مليون دوالر، وشكل٣٣٠مليار و ٢٠٠٨  مليون دوالر، وللعام١٧٠و
 ١٧٠وبلغ مجموع اإلنفاق االستثماري حوالي . ٢٠٠٨ في العام  في المائة٥و ،٢٠٠٧عام في الاإلجمالي 

أقّل من ( مليون دوالر ١٥٣،٥حوالي  ٢٠٠٨ خالل العامالثابت إيرادات الخزينة من  وقد بلغت .مليون دوالر
 مليون دوالر ٢٠٤الحاجة ، فقد كانت  االستثمارات عّما هو مخطّط لهت تراجع، كما)االستراتيجّية والخطّة

، في حين كانت سنوّياًمليون دوالر  ١٧٩  حوالي الخمسّيةالخطة ، وفيسنوّياً على مدى عشر سنوات
  .سنوّياًمليون دوالر  ١٢٦اإلنفاق الفعلّي و سنوّياًمليون دوالر  ١٤٧عتمدة فعلّياً الميزانيات الم
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  ةيالحكوم التسهيالت  -الد
 

المدعوم من ) ISMF (ت وزارة االتصاالت والتقانة ضمن مشروع التحديث المؤسساتي والقطاعيعمل  
م  وقد ت،)ICT Standards(ت واالتصاالت على وضع مجموعة من المعايير لتقانات المعلوما األوروبياالتحاد 

  ٣٣.ج-٦عرض هذا المشروع في الفقرة 
  

، الحوار الوطني لتنمية الصناعة المعلوماتية، ٢٠٠٨وأطلقت وزارة االتصاالت والتقانة نهاية العام   
األهلي لدراسة واقع صناعة المؤسسات الخاص والقطاع الذي يهدف إلى خلق حور بين القطاع العام و

  .جيات وتحسينهالبرم
  

 وزارة االتصاالت والتقانة بالتعاون مع الجمعية العلمية السورية على مشروع لمساعدة تعملو  
  .)أ-١( )CMMI (الشركات البرمجية للحصول على شهادة
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  المصادر والمراجع
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