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 .طبعت هذه الوثيقة بالشكل الذي قدمت به ودون تحرير رسمي 
 

 .جرى التحقق من المراجع حيثما أمكن  
  

  .وليست بالضرورة، آراء اإلسكوا، اآلراء الواردة في هذه الوثيقة هي آراء المؤلفين  
  

  .ال يعني ذكر أسماء شركات ومنتجات تجارية أن األمم المتحدة تدعمها  
  

  .نسخة أولية
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  مقدمة
زاد االهتمام في تقانة المعلومات واالتصاالت في السنتين األخيرتين، وخاصة فيما يتعلق بالبنى التحتيـة  

اً كبيراً في إصدار التشريعات السيبرانية الضرورية، مترافقـةً مـع تطـوير    والتمكينية، لذلك نجد نشاط
المؤسسات المعنية بتنفيذ القوانين وخاصة وزارتي الداخلية والعدل، حيث ُأحدثت أقسام لمكافحة الجريمة 

ات فـي  المعلوماتية في كافة أقسام األمن الجنائي في وزارة الداخلية، واتبع العاملون في هذه األقسام دور
كما بدأت وزارة العدل بتنفيذ مشروع تجريبي في . مجال ضبط األدلة للجرائم السيبرانية واألدلة الرقمية

وفـي مجـال   . ٢٠١٠محكمة درعا ألتمتة القضاء حيث بدئ بالتنفيذ الفعلي لهذا المشروع في بداية عام 
  %.٢٠٠ة إلى أكثر من البنى التحتية وعلى سبيل المثال ارتفع معدل نمو خطوط الحزمة العريض

  
  مجتمع المعلومات دورالحكومات والفرقاء األساسيين في بناء. ١
  
  سياسات مجتمع المعلومات الوطنية واالستراتيجيات اإللكترونية. أ

تم إعداد استراتيجية تقانات االتصاالت والمعلومات للتنمية االقتصادية واالجتماعية في الجمهورية العربية 
وقد تضمنت برنامجين هما برنامج إعادة هيكلة قطاع االتصاالت، ، ٢٠٠٤ن الثاني عامالسورية في كانو

  .وبرنامج بناء قطاع تقانة المعلومات
. )أ- ٦( وقد جرى تحقيق تقدم ملحوظ في تنفيذ البرنامج األول من حيث إصدار قانون تنظيم االتصاالت

على مستوى تنظيم قطاع تقانة المعلومات من أما بالنسبة للبرنامج الثاني فقد تم تحقيق خطوات ملحوظة 
ناحية إصدار قانون التوقيع اإللكتروني وإنهاء مسودتي مشروعي قانوني مكافحة الجريمة اإللكترونية 
وحماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون المعامالت اإللكترونية، أما على مستوى تنظيم مهنة 

خدام تقانة المعلومات وتطبيقاتها، والبدء بتنفيذ مشروع تأهيل المعلوماتية فقد جرى اعتماد معايير الست
، وعلى مستوى دعم انتشار اإلنترنت فقد )ب- ١٢( CMMIالشركات للحصول على شهادة نضج المقدرة 

  .ألف بوابة حزمة عريضة ٢٠٠الذي يتضمن تقديم  PDN2تمت المباشرة بمشروع الـ 
ي تضمنتها االستراتيجية ومن أهمها مبادرة الحكومة وقد حدث تقدم ملحوظ في تنفيذ المبادرت الت

، إلى جانب مبادرة المناطق )أ-٧الفقرة(كثير من الخطوات الهامة الاإللكترونية والتي أحرز في تنفيذها 
التقانية حيث جرى االنتهاء من التحضير لدفتر شروط الواحة التكنولوجية ومن المتوقع التعاقد على 

  .م الحاليتنفيذها في نهاية العا
بالرغم من أنها كانت أقل مما هو مخطط في وبالنسبة لألهداف الكمية الموضوعة ضمن االستراتيجية و

، فإن مؤشرات الهاتف النقال، ومساهمة القطاع ٢٠١٠االستراتيجية للهاتف الثابت واإلنترنيت في العام 
  .امفي الناتج اإلجمالي، قد وصلت لقيم أكبر مما كان مخطط له لنفس الع

  
  :   الخطة الخمسية الحادية عشرة

، حيث رآزت ٢٠١٥-٢٠١١تم إقرار الخطة الخمسية الحادية عشرة التي تتضمن خطة الدولة لألعوام 
 على اإلصالح اإلداري ودور الحكومة اإللكترونية فيه، وتشجيع االستثمارات، ومن أهم أهداف الخطة

  :لوماتيةالخمسية الحادية عشرة في قطاع االتصاالت والمع
تنظيم قطاع االتصاالت، ووضع القواعد التي من شأنها تطوير الخدمات المقّدمة تبعًا الحتياجات االقتصاد  

 .والمجتمع في سورية، وتوفير منافسة عادلة بين المشغلين، وحماية المستخدمين
ستفادة من الموقع تطوير البنية التحتية لالتصاالت السلكية والالسلكية وخدماتها، مع التأآيد على اال 

 . الجغرافي لسورية لجعلها معبرًا لحرآة االتصاالت اإلقليمية والدولية
توفير بيئة تمكينية وتشريعية عصرية تتصف بالفاعلية والشفافية، وتسمح بوضع النواظم والضوابط  

 .ةالالزمة لتعزيز استخدام تقانات المعلومات واالتصاالت في التعامالت والخدمات اإللكتروني
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بناء قطاع اقتصادي يرتكز إلى تقانات المعلومات واالتصاالت وخدماتها، وتطوير الصناعات المعلوماتية  
 .وتوظيفها في خدمة المجتمع

 .رفع آفاءة العمل الحكومي بتطبيق الحكومة اإللكترونية 
 .إقامة المناطق التقانية 

 :هدافالتي وردت في الخطة الخمسية لتحقيق هذه األومن أهم السياسات 
وخاصة (االستثمار في توسيع وتطوير شبكات االتصاالت والمعلومات، والترآيز على البنى التحتية  

  .وشبكات اإلنترنت والمعلومات) الضوئية
 .تطوير صناعة البرمجيات والصناعات المعلوماتية، وتحسين جودة المنتج البرمجي 
 .ن مجاالت التقارب بين اإلعالم واالتصاالتتطوير المحتوى الرقمي بأشكاله المختلفة، واالستفادة م 
 .استكمال بناء البيئة التمكينية والتشريعية الالزمة لتطوير واستخدام تقانات المعلومات واالتصاالت 
استقصاء الخدمات الحكومية المشترآة وإتاحتها عن طريق برنامج الحكومة اإللكترونية، ووضع اآلليات  

 .وثائق إلكترونيًا، وتطبيق معايير تشغيل وصيانة األنظمة المعلوماتيةوالمعايير التي تسمح بتبادل ال
اعتماد التوقيع اإللكتروني، وتسهيل التعامل التجاري عن طريق اإلنترنت مع الحفاظ على متطلبات السالمة  

 .واألمان
  

  :استراتيجية  الحكومة االلكترونية
للفترة الممتدة  ٢٧/١٠/٢٠١٠ية العربية السورية في تم إقرار استراتيجية الحكومة اإللكترونية في الجمهور

  :على ثالث مراحل موزعًة ٢٠٢٠حتى  ٢٠٠٨من 
   ٢٠١٠-٢٠٠٩ :المرحلة األولى

 ٢٠١١-٢٠١٣: المرحلة الثانية
 ٢٠٢٠-٢٠١٤: المرحلة الثالثة

، )األعمال المواطنين وقطاع( تقديم خدمات متميزة للمستفيدين : "وقد حددت الرؤية فيها على الشكل التالي
وذلك برفع فعالية وإنتاجية وشفافية العمل الحكومي، وتقديم خدمات الكترونية متكاملة، ومتاحة بواسطة 

 .للمستفيدين قنوات متعددة، مع الحفاظ على حماية البيانات الشخصية
 

وجود استراتيجية لتكنولوجيا المعلومات 
  واالتصاالت

نعم

٢٠٠٤تاريخ اعتماد االستراتيجية
اسم الهيئة الحكومية المسؤولة عن 

 االستراتيجية 
  وزارة االتصاالت والتقانة

Ministry of communication and 
technology

متوسطوتيرة تنفيذ االستراتيجية 
 
  
  المتعددة الشراآة بين القطاعين العام والخاص أو الشراآة. ب

القطاع العام والخاص، والعالقة التعاقدية بينهما  يجري العمل حاليًا على إصدار قانون ينظم الشراآة بين
التي يستطيع الشريك الخاص بموجبها االستثمار في بناء وتشغيل وإدارة وصيانة البنية التحتية ألي 

خالله إلى القيام بتقديم خدمة عامة أو أية خدمات أخرى مرتبطة بها، وقد تم إنهاء   مشروع يهدف من 
مناقشته في رئاسة مجلس الوزارء تمهيدًا لوضعه بالصورة النهائية وإصداره،  إعداد مسودة القانون وبدء
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وبالرغم من عدم وجود قانون مختص ينظم عالقة القطاع العام والخاص في الوقت الحالي إال إنه توجد 
بعض تجارب الشراآة بين هاذين القطاعين في مجال االتصاالت المشكلة استنادًا لقانون الشرآات، ونذآر 

  :١منها
 :٢االتصاالت لصناعة وتسويق تجهيزاتالشرآة السورية الكورية  -١

دوالر، حيث قامت باستكمال توسيع المقاسم  ١٣٠٠,٠٠٠حوالي  ٢٠١٠بلغت مبيعات الشرآة لعام 
الريفية القائمة في المؤسسة العامة لالتصاالت، واالنتهاء من ترآيب وحدات النفاذ ضمن المشروع 

 M-WIMAXبوابة نفاذ، وتقوم الشرآة بتصنيع تجهيزات الـ  ٢٧٠٠٠٠ء بترآيب الريفي الثالث، والبد
  .باإلضافة إلى ترآيب المزيد من المقاسم المفتاحية في قطاعات الدولة NGNوالـ 

  
  :٣لمانية لالتصاالتالشرآة السورية األ -٢

خطًا  ٧٧٢٧٠مشروعًا لصالح المؤسسة العامة لالتصاالت لتخديم  ٢٠١٠نفذت الشرآة خالل العام 
، آما تعمل على تنفيذ مجموعة من المشاريع داخل وخارج الجمهورية CWDMA الـ يعمل بنظام

  .العربية السورية وخاصًة في الدول المجاورة
  

  :٤شرآة تسديد لخدمات الدفع االلكتروني -٣
وتعمل هذه  GETوهي شرآة مشترآة بين المؤسسة العامة لالتصاالت والشرآة الكونية اإلماراتية 

الشرآة على تقديم خدمات الدفع اإللكتروني للفواتير مثل الماء والكهرباء والهاتف والخدمات الحكومية، 
فاتورة ١٠٦٥٨٨٥مليون دوالر بواقع  ١٨,٦مايقارب  ٢٠١٠وقد بلغت مبيعات الشرآة في نهاية عام 
، ويبلغ عدد )آللياإلنترنيت، والمجيب الصوتي، والصراف ا(مسددة عبر النظام مع تعدد وسائل الدفع 

  .موظف ١٠٠موظفي الشرآة ما يناهز 
  
  
  الحكومية غير دور المنظمات. ج

ا        الحكومية غير المنظماتنشط في األعوام الخمسة األخيرة دور  ات، وخاصة فيم اء مجتمع المعلوم في بن
ق ات االت يتعل تخدام تقان ي، باس ي الرقم وى العرب ة، وتطوير المحت ي التنمي ات ف وتشجيع  صاالت والمعلوم
  .االبتكار
ل،  ٥٥٩٥، ويزيد عدد أعضائها عن ١٩٨٩أسست عام  :العلمية السورية للمعلوماتية الجمعية   عضو عام

ؤازر   ٧٩٥٩و ة مجلس إدارة منتخب آل سنتين      . عضو م دير الجمعي ة       .ي ى نشر الثقاف ة إل وتهدف الجمعي
ة المعلومات واالتصاالت في     المعلوماتية في المجتمع السوري، والمساعدة في تشجيع وتنظيم سوق ت         قان

ا      . القطر وتسعى إلى إدخال تقانة المعلومات واالتصاالت في مختلف القطاعات االقتصادية في سورية؛ آم
ارض، إضافةً   ى   تهدف إلى نشر الثقافة المعلوماتية عن طريق تنظيم مؤتمرات وندوات ومحاضرات ومع إل

ال   ي مج ورات ف دار منش ة وإص رامج تلفزيوني اج ب ات إنت ة المعلوم اع   . تقان اء بقط ى االرتق ل عل ا تعم آم
ة،     ة والمهني ة والثقافي ة والتقني واحي العلمي ن الن ك م ورية، وذل ي س ه ف ة ب ات المرتبط ة والقطاع المعلوماتي

  .وصوًال إلى مجتمع المعرفة الرقمي
د المصطلحات الم         يس وتوحي د في التعريب والتقي ة، وفي   تتبنى الجمعية البحوث واألنشطة التي تفي علوماتي

استخدام الحاسوب في اللسانيات، وفي تطوير البرامج التطبيقية العربية، وغيرها من البحوث التي تسهم في  
ة في القطر     رفع مستوى المعلوماتية في سورية، وتساعد في إغناء مكتبات الجهات العلمية والمكتبات العام

                                                      
 .٢٠٠٩سكوا لمالمح مجتمع المعلومات في سوريا راجع تقرير األ)  ١
 .المؤسسة العامة لالتصاالت)  ٢
 .المرجع السابق)  ٣
 .المرحع السابق)  ٤
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  .قية العلميةبالبحوث والمراجع العلمية واألدوات واألفالم الوثائ
ة  ورية للتنمي ة الس ز      :األمان ى تحفي دف إل ورية، ته ي س ة ف ر ربحي ة وغي ر حكومي دة غي ة رائ ي منظم ه

تقبلهم  ة   . وتمكين األفراد والمجتمع المحلي في سورية ليتمكنوا من اآتشاف إمكانياتهم وصنع مس تعمل األمان
ة والقطاع الخ    ع الجهات الحكومي اون م تقل، وتتع ة في مشاريع  السورية بشكل مس اص والمنظمات الدولي

ة    تعلم والثقاف ة وال ة     . تنموية في سورية وترآز بشكل أساسي على التنمية الريفي د جاء انطالق األمان ة  لق بغي
ام     ذ ع ًا من ام    .٢٠٠١تعزيز عدد من المبادرات التنموية غير الحكومية التي تّم إطالقها تباع ذ ع  ٢٠٠٧ومن

   :للعديد من البرامج أصبحت األمانة موطنًا مؤسساتيًا
 

 ٥الموجه ألطفال وشباب الجمهورية العربية السورية من عمر  ٥برنامج مسار الوطني الشامل للتعلم
وهو مشروع غير حكومي وغير ربحي يعتمد أساليب التعلم غير النظامي من أجل تقديم . عام ٢١ إلى

ن أنفسهم والعالم من حولهم، ويقدم المعلومات والتحريض على االبتكار وإشراك جيل الشباب للبحث ع
يعتمد مسار على طرق جديدة مختلفة للتواصل مع مستفيديه . بيئة تفاعلية مليئة بالنشاطات والتحديات

من أهمها مراآز االستكشاف التي تهدف إلى خلق بيئات تعلم تفاعلية جذابة لألطفال مستخدمة أحدث 
 ٢٠٠٩ز مرآز استكشاف الالذقية بشكل آامل خالل عام تقنيات التكنولوجيا واالتصاالت، حيث تم إنجا

وافتتاح مرآز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فيها، و من المتوقع افتتاح مرآزي حلب وحمص  
، آما قام مسار ٢٠١٣قع افتتاحه عام و، أما عن مرآز استكشاف دمشق فمن المت٢٠١١خالل عام 

مع شرآائه، معتمدًا  www.massar.sy االفتراضيوخالل هذا العام بالعمل على تطوير فضائه 
على تقنيات االتصاالت والمعلوماتية لربط األطفال والشباب وإآسابهم مهارات تواآب متطلبات 
العصر، حيث عمل على نقل موقعه االلكتروني من مرحلة توثيق برامج و أخبار مسار إلى بناء فضاء 

النوافذ التفاعلية وإنتاج المزيد من المواد البصرية التي  البرامج، من خالل تعزيزاعلي مواٍز لتلك تف
تقدم فكر مسار وقيم المواطنة الفعالة إلى المستفيدين، إضافة إلى األلعاب و األدوات التفاعلية المتنوعة 

  .التي تزاوج بين المتعة والمعلومة وقيم المحافظة على موارد الوطن
 

الذي يلتزم بتحسين شروط الحياة في المناطق  :٦)ريفالصندوق السوري لتنمية ال(مشروع فردوس 
الريفية عبر تمكين األفراد والمجتمعات ودعم اعتمادهم على أنفسهم، حيث تابع البرنامج نشاطاته 
المتعلقة بنشر المعلوماتية في المناطق النائية والريفية، عن طريق مراآز التدريب المعلوماتي الثالثة 

إلى  ٢٠٠٢يث بلغ عدد المستفيدين من هذه المراآز خالل الفترة الواقعة من قرية، ح ٣٩المتنقلة بين 
) إحدى المحافظات السورية(،  آما واصلت المكتبة المتنقلة تقديم خدماتها في إدلب /٣٨٩٠/ ٢٠٠٧

 ٢٣٠٠مشترآًا ووصل عدد الكتب فيها إلى  ٦٦١مستهدفة تسع قرى فيها حيث بلغ عدد المستفيدين 
جهيزها بأجهزة آومبيوتر بهدف تقديم التدريب الالزم للمشترآين، وانطلقت حملة آتاب، آما تم ت

و تم تجهيز المكتبة المتنقلة بالتعاون مع ٢٠١٠عام القراءة الريفية في الالذقية خالل الربع األخير من 
  .جهات مانحة دولية ووطنية

  
معنية بدعم االقتصاد  وهو مؤسسة وطنية رائدة :٧)SEBC(مرآز األعمال والمؤسسات السوري 

بهدف دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في  ٢٠٠٧السوري، وقامت بتأسيس حاضنة أعمال في عام 
مختلف المجاالت وبشكل خاص تقانة المعلومات، حيث يقومون بتقديم النصح واإلرشاد والتدريب 

ويل واالستفادة من الخدمات والمساعدة الفنية والتشبيك، باإلضافة إلى المساعدة في الحصول على التم

                                                      
 .مشروع مسار -األمانة السورية للتنمية)  ٥
 األمانة السورية للتنمية)  ٦
 مركز األعمال والمؤسسات السوري )  ٧



 -٥ -  

  

  .المكتبية
  

 
  البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. ٢
  
 هيكلية السوق والبنية التنظيمية. أ

بين طياته إعادة هيكلة البنية التنظيمية لسوق االتصاالت في ) أ-٦(حمل صدور قانون تنظيم االتصاالت 
خالله الفصل بين عملية وضع وتطوير سياسات القطاع الجمهورية العربية السورية، حيث جرى من 

المناطة بوزارة االتصاالت والتقانة، وعملية التنظيم وإناطتها بالهيئة الناظمة للقطاع التي أحدثت بموجب 
بين تشغيل الشبكات وتقديم الخدمات، وقد تضمن هذا القانون مجموعة مواد تكفل الفصل هذا القانون، و

نها أن تنعكس إيجابًا على سوق االتصاالت السورية، أهمها تحويل المؤسسة العامة إحداث تغيرات من شأ
لالتصاالت المشغل الوحيد للهاتف الثابت والمسؤول عن تطوير البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات 

و سيرياتل (الممنوحة لمشغَلي الهاتف النقال  BOTواالتصاالت إلى شرآة مساهمة، وتحويل عقود الـ 
MTN ( والتغيرات التي من ٢٠١١العام نهاية إلى تراخيص، إضافًة إلى دخول مشغل ثالث إلى السوق ،

 ٩الممكن أن تنعكس على سوق االنترنت سواء من حيث زيادة عدد مزودي الخدمة والذي يبلغ عدده حاليًا 
سسة العامة مزودين من القطاع الخاص ومزود الجمعية العلمية السورية، إلى جانب مزود المؤ

  .لالتصاالت، أو من حيث طبيعة عملها التي يأخذ طابع إعادة البيع
  

جهتين خدمات الهاتف النقال
إحتكاريةخدمات الهاتف الثابت

تنافسةخدمات اإلنترنت
  
  انتشار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. ب

وعدد الخطوط الثابتة   ٢٠٠٧عام ) حواسيب ٩مواطن  ١٠٠لكل % (٩عدد الحواسيب  يبلغ معدل
لكامل   ٨٠١٠ Hosts، وعدد الحواسيب المضيفة %٣٥,٥وعدد خطوط الهاتف النقال % ٢٨,١٨

 .٨مواطن ٠٠٠,١٠حاسوب مضيف لكل  ٤,٠٣الجمهورية العربية السورية أي بمعدل 
ام   ي ع ة لالتصاالت ف ة العام ي المؤسس وفرة ف ة المت دد الخطوط الثابت ى  ٢٠١٠وصل ع  ٣,٦٣٣,٤٣٣إل

رقم         ١٩,٧أي هنالك  ٩خط ذا ال ان ه د آ واطن وق ة م ام   ١٩,٢خط هاتف ثابت لكل مائ  ١٨,٢٨و  ٢٠٠٩ع
  .سنويًا% ٤الشيء الذي يظهر نسبة نمو حوالي  ٢٠٠٨العام 

ام    ١١.٦٩٦آما وصل عدد خطوط الهاتف النقال إلى  ال لكل     ٥٦,٧أي  ٢٠١٠مليون في نهاية الع خط نق
واطنين      % ٢٨أي بمعدل نمو   ٢٠٠٨عام   ٣٤,٥ مائة مواطن وقد آانت النسبة  ة من الم ا النسبة المئوي أم

  .٢٠١٠عام % ٩٩الذي يتمتعون بتغطية إشارة الهاتف النقال فقد بلغت 
واطن    ة م ام   ٠٣,٩وبلغ عدد المواطنين مستخدمي الحاسوب من مائ ام       ٢٠٠٧١٠ع ذه النسبة ع د آانت ه وق

ويعود ذلك إلى انخفاض أسعار الحواسيب حيث     ،%٧٤أي هنالك نسبة نمو حوالي % ٢,٤حوالي  ٢٠٠٥
قامت الدولة بإعفاء تجهيزات الحواسيب من الضرائب األمر الذي أدى إلى انتشار استخدام الحاسوب بشكل  

 .آبير في السنوات األخيرة
ام     ة ع ان   . Dial upمشترك  ١٠٣٣٠٠٠  حوالي  ٢٠١٠وبلغ عدد المشترآين في خدمة اإلنترنت نهاي د آ وق

                                                      
٨  (Measuring ICT Development Index 2009 the Information (ITU) Society 
 . المؤسسة العامة لالتصاالت)  ٩
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  %.٣١أي بمعدل نمو  ٢٠٠٩عام  ٧٨٦٢٤٩لعدد هذا ا
زد ت      اوي ة اإلنترن ي خدم ترآين ف دد المش غ ع ث بل ارع،  حي كل متس ة العريضة بش وط الحزم دد خط د ع

ة العريضة   ام    ٦٧٢٣٥بالحزم ة ع دد   ٢٠١٠مشترك نهاي ذا الع ان ه د آ ام  ٣٤٦٥٧، وق  ٢٠٠٩مشترك ع
  .١١%٢٠٠، مما يعكس معدل نمو ٢٠٠٨مشترك عام  ١١,٠٥٥و
ترآي إن و دد مش غ ع ث   تبل ل الثال ة الجي ت خدم ام   ١٠٣٠٠٠رني ة الع ى نهاي ترك حت مهما  ٢٠١٠مش تتقاس

دد        ذا الع ان ه د آ اوي، وق رآتان بالتس ام   ٤٠٠٠٠الش ام   ٢٤٠٠٠و ٢٠٠٩ع و   ٢٠٠٨ع دل نم ، أي بمع
١٥٨.%  

دولي   ى   ٠,٢٥هي من    (Interconnection)ونشير هنا إلى أن تكلفة االتصال ال ى   ٠,٣١دوالرًا إل دوالرًا إل
ا   ، دوالرًا إلى الدول األوروبية ٠,٣٦دوالرًا إلى  ٠,٣١الدول العربية، ومن  تكلفة الوصول إلى اإلنترنت م
بيًا   ة    ٠.١٢(تزال مرتفعة نس ادي     ) دوالر لكل عشرين دقيق اتفي الع  ٠.٢٤(و dialupباستخدام االتصال اله

  .ISDNة للخدمات المتكاملة باستخدام اتصال الشبكة الرقمي) دوالر لكل عشرين دقيقة
  
 المشاريع في البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطوير خدمات جديدة/المبادرات. ج

لزيادة عدد  ) ٢٠٠٩-٢٠٠٦(قامت المؤسسة العامة لالتصاالت بعدة مشاريع خالل الخطة الخمسية العاشرة 
ت اتف الثاب ى اإلنت. خطوط اله ال الوصول إل ي مج ذ وف ع تنفي ن المتوق ت فم د /١٥٠/رن ترك جدي ف مش أل

  .٢٠١١في العام  ADSLبخدمة 
  
 )ICT Connectivity(ترابطية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت . د

ام   ٢.٦٦الذي ينشره االتحاد الدولي لالتصاالت   IDIبلغ مؤشر تطور قطاع تقانة المعلومات واالتصاالت  ع
  ٨٩.١٢إلى المرتبة  ١٠٢وتقدمت سورية من المرتبة  ٢٢٠٠عام  ١.٦٩وآانت قيمته    ٢٠٠٧

  
 البنية األساسية لإلنترنت. ه

تتكون شبكة المعطيات األساسية من طبقات ثالثة تؤمن استخدام أيٍ  من تقنيات النفاذ لالنترنت، حيث 
ن نقطة نفاذ موزعة على محافظات القطر، وفيما يخص  شبكة المعطيات الجديدة فهي تتكون م ٦٦توجد 
وفيما . مشترك/ ٤٥٠٠٠٠/ ٢٠١٢نقطة نفاذ، ويتوقع أن يصبح عدد المشتركين مع بداية عام  ٧٧

يخص البوابة الدولية لالنترنت فهي تتكون من موجهات عالية األعداء متصلة مع بعضها لتؤمن الربط 
وتتم عملية  مع شبكة االنترنت العالمية بالسرعة المطلوبة، بحيث يتم ترقية هذه السرعة حسب الحاجة،

وتبلغ . الربط مع شبكة االنترنت باستخدام عدد من الدارات مختلفة السرعة وباتجاهات ومسارات مختلفة
والتوجد أي ). ١٠.٦Gbps  )STM-1*69سعة بوابة االنترنت المخصصة للجمهورية العربية السورية 

التجريبية مثل تأمين نقاط  لتقديم الخدمات للمشتركين رغم وجود بعض المشاريع WiMAXأو  WiFiنقاط 
WiFi أما بالنسبة لشبكة األلياف الضوئية فهي تقتصر على الربط بين المدن لمطار دمشق الدولي ،

  .السورية وبين المراكز الموجودة ضمن هذه المدن
  
  النفاذ إلى المعلومات والمعرفة. ٣
  المعلومات المتاحة للعموم. أ

دة   ي، التي تتضمن          أنجزت مكتبة األسد الوطنية وضع قاع ا اإللكترون ى موقعه ة عل ات القاعة الرقمي معطي
ارب  دة، و  ١٨٠٠٠مايق اول مواضيع عدي اٍب تتن ٍة ١٣٠٧٠٠آت ٍة مجل االت   إلكتروني تى مج ي ش ة ف متنوع

ام        ذ ع ة اإليكونوميست من العلوم الكونية والمعرفة، وتتضمن هذه القاعدة األرشيف اإللكتروني الكامل لمجل

                                                      
 .٢٠٠٨إذا كانت سنة األساس % ١٤٧، ويكون معدل النمو ٢٠٠٩سنة األساس )  ١١
١٢  (Measuring ICT Development Index 2009 the Information (ITU) Society 
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  .٢٠٠٦١٣حتى عام  ١٨٤٣
  النفاذ إلى المعلومات والمعلومات العامة. ب

  :شبكة المعرفة الريفية
تمثل نقطة دخول لسكان المجتمعات المحلية المختلفة إلى معلومات معرفية مفيدة، آما تساهم في تفعيل 

نمائي اإل المتحدة األمم والتقانة وبرنامج االتصاالت وزارة بين أنشطة اقتصادية واجتماعية، وينفذ بالتعاون
إن الوظيفة األساسية لبوابة المجتمع المحلي هي استخدام تقانة اإلنترنت . ١٤والشبكة السورية للتنمية

للمساهمة في تنمية المناطق الريفية اقتصاديًا واجتماعيًا، حيث تقدم خدمات طبية وقانونية وتعليمية 
وتضم البوابة معلومات لريف، لمناطق ا ٢٠١٠حتى نهاية العام بوابة   ٩٧وقد ضم ومعلومات عامة، 

خاصة بالمنطقة من حيث التاريخ والجغرافيا والنشاط االقتصادي للمنطقة وآذلك معلومات خدمية، إلى 
جانب المحتوى المعرفي للبوابة آنشرات اإلرشاد الزراعي والمفكرة الزراعية والمنتدى الزراعي، 

يسأل فيه المواطنون عن قضاياهم ويجيبهم  والقانون السوري بكل تفاصيله إضافة إلى منتدى قانوني
محامون متطوعون، والمحتوى التعليمي المتمثل في آتب خاصة مفيدة لكل الطالب مثل آتاب الكفاف 
لقواعد اللغة العربية الذي ُنشر بتقنية النص المترابط، إضافة إلى منتدى تعليمي يمكن للطالب أن يطرحوا 

والمحتوى الصحي والمنتدى الصحي الذي يالقي نجاحًا . ساتذة متطوعينأسئلتهم ويتلقون أجوبة عليها من أ
آذلك ذاآرة الريف السوري المتمثلة في الزي الشعبي . آبيرًا يساهم فيه أآثر من ستين طبيبًا متطوعًا

والمأآوالت الشعبية واألمثال واألغاني والمصنوعات، بعضها نصي وبعضها صور وبعضها اآلخر على 
إلى جانب  مكتبة شبكة المعرفة التي تضم حاليًا أآثر من ألفي آتاب ونحو أربعة . فيديويةشكل تسجيالت 

الجزء األآبر من هذه المكتبة نصي وبدأ الموقع بإعداد مكتبة . آالف مقال ودراسة وهي في طريق التوسع
  .صوتية تضم حاليًا ستين محاضرة عن تاريخ المنطقة القديم

  ددة المهام للعموممراآز نفاذ مجتمعية متع. ج

م المتحدة    مشروع مراآز النفاذ هو اتفاق تعاون بين وزارة االتصاالت والتقانة و: مراآز النفاذ برنامج األم
ائي و غيل      اإلنم ي إدارة وتش ه الرئيس ة، هدف ورية للتنمي ة الس ة واألمان ورية للمعلوماتي ة الس ة العلمي الجمعي

ة   (استراتيجي بدأته األمم المتحدة اسمه   مراآز نفاذ موجودة مسبقًا عن طريق برنامج  ة الريفي ) شبكة المعرف
ام،        ٤٠على مستوى سورية  اإلنمائي حيث أقام برنامج األمم المتحدة ة بشكل ع ة الريفي زًا بهدف التنمي مرآ

ا بتشغيل و إدارة    ًا و   ٣٥وتقوم الجمعية حالي زًا ثابت ة أي    ٥مرآ تقوم بإنشاء     ٤٠مراآز متحرآ زًا، وس مرآ
ى مستوى   . مرآزًا ٨٥زًا مستقبليًا على مدار ثالث سنوات، للوصول إلى مرآ ٤٥ بلغت أعداد المنتسبين عل

غ عدد المنتسبين          ٣٠٠٠ ""ICDLفي دورات   ٢٠٠٩المراآز عام  ة بل ب، وفي دورات اللغات األجنبي طال
تقبلت    ١٠٠٠ ة فاس ا دورات المعلوماتي ًا، أم ريض    ١٨٠٠طالب ي التم ب، وف ب، وم  ٩٠٠طال ن ذوي طال

ة   ات الخاص ال     ٥٥٦االحتياج يفية لألطف وادي الص افة للن ب، باإلض ل  (طال ط، والتمثي يقا، والخ ). آالموس
ر عدد            ر بحيث تخدم أآب داد السكاني الكبي اطق ذات التع ة في المن وسيتم افتتاح وتوزيع مراآز ثابتة ومتنقل

ديات أو المراآز     من السكان، آخذين بعين االعتبار اختيار المكان المناسب ألهل المن  ة ضمن البل اطق الريفي
ة ات     . الثقافي واء جمعي ات الخاصة س ة أو القطاع ات الدول ن قطاع ة م ع مجموع د م ة بالتعاق وم الجمعي وتق

  .خيرية، أو جمعيات راعية إلقامة دورات ضمن المرآز وذلك لتعميم وتوسيع الفائدة قدر اإلمكان

  تصاالتفي تكنولوجيا المعلومات واال بناء القدرات. ٤
بلغ عدد براءات االختراعات المسجلة في الجمهورية العربية السورية في مجال تكنولوجيا المعلومات 

وفي هذا اإلطار قام المعهد العالي للعلوم ، براءة، وفقًا لبيانات الهيئة العليا للبحث العلمي ٢٥واالتصاالت 

                                                      
  library.gov.sy-http://www.alassadموقع مكتبة األسد ) ١٣ 
 http://www.reefnet.gov.sy شبكة المعرفة الريفية موقع )١٤ 



 -٨ -  

  

، ترآزت حول مواضيع ٢٠١٠- ٢٠٠٩امين التطبيقية والتكنولوجية بعقد مجموعة من ورش العمل في الع
  .١٥البيئة المعلوماتية، وإثراء المحتوى العربي الرقمي، وفي الحوسبة العالية األداء

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم والتدريب. أ
هو مشروع مشترك، برئاسة ): DL4iPS" (التعلم عن بعد في مجال تطوير العمل الحكومي"مشروع 
، تشارك فيه سورية ممثلًة باألمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء مع دول عربية أخرى، وذلك إيطاليا

ضمن مبادرة اإلدارة الرشيدة في خدمة التنمية في الدول العربية، وسيجري االستفادة من المشروع في 
  .يب عمل الوزاراتتدريب الكوادر العليا وبناء القدرات في مجال الحكومة اإللكترونية وإدخالها في أسال

  
 برامج التدريب لبناء القدرات في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. ب

بلغ عدد خريجي طالب آليات المعلوماتية، وتقانات االتصاالت في آل من جامعات دمشق وحلب وتشرين    
ي  ام الدراس ث للع طة  ًاطالب / ٦٥٦٩/ ٢٠١٠-٢٠٠٩والبع د المتوس بة للمعاه وتر ، وبالنس وم الكمبي لعل

ا عدد    / ٢٢٦٣/خريجيها  لنفس العام الدراسي   والحاسوب والتي عددها ثمانية معاهد فقد بلغ عدد ب، أم طال
غ   خريجي الكليات التي ُتعنى باختصاصات تقانات االتصاالت والمعلومات في الجامعات الخاصة    والتي تبل

  .١٦ًاطالب/ ٥٤٩٧/ ٢٠١٠-٢٠٠٩، فقد بلغ عدد خريجيها للعام الدراسي جامعة خاصة١١
ام   الي           ٢٠٠٨وُأحدث في نهاية ع د الع الي، والمعه يم الع ة، والتعل ي االتصاالت والتقان ين وزارت اون ب بالتع

ة من           ه والمكون ى من ة األول م تخريج الدفع د ت إلدارة األعمال، الماجستيَر التخصصي لتنظيم االتصاالت وق
 .طالب، والبدء بتدريب الدفعة الثانية ٢٣
، بالتعاون بين وزارة االتصاالت ٢٠١٠أسس عام  :لتقانة المعلومات ز التمييز السوري الهنديمرآ

ويهدف هذا المرآز إلى تأهيل الكوادر الوطنية من القطاعين العام والخاص والعاملة . والتقانة، ودولة الهند
الموضوعة تتضمن تدريب  في مجال تقانات المعلومات، وتأهيل مدرسيين محليين للقيام بالتدريب، والخطة

متدرب خالل العام الواحد مع إمكانية ربط الشهادات التي يمنحها المرآز بجامعة دمشق، ويحتوي  ٦٠٠
  .١٧متدرب ٩٠المرآز ثالث قاعات تدريبية تتسع لـ 

 
وقعت الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية مذآرة تفاهم مع منظمة ميرسيكور األمريكية  :١٨مشروع ساعد

وقد نشأ عن هذه المذآرة مشروع لتأهيل اليافعين الشباب السوريين والعراقيين معلوماتيًا  ٢٠٠٧نهاية في 
  :حيث تم تنفيذ ثالث مراحل

، في ICDLمتدربا للحصول على شهادة  ٢٢٠تدريب حوالي  ٢٠٠٨تم حتى نهاية عام : المرحلة األولى
  .مراآز تدريب خارجية

  . ساعد للبرنامج تم اعتماد اسم: المرحلة الثانية
متدرب ومتدربة تم توزيعهم بحسب نتائجهم في اختبار لتحديد المستوى إلى  ٣٧٥٠تدريب : المرحلة الثالثة

  .ICDLدورات أساسيات في تكنولوجيا المعلومات أو دورات لنيل الرخصة الدولية لقيادة الحاسب 
ات واستخدام الحاسب للسوريين يهدف مشروع ساعد لتقديم دورات مجانية في مجال تقنيات المعلوم

ويتم التدريب في مراآز . سنة ٣٠و  ١٥والعراقيين المقيمين في سوريا ممن تتراوح أعمارهم بين 
ويتألف المشروع من مجموعة من البرامج . اختصاصية موزعة في أنحاء مختلفة من مدينة دمشق وريفها
  .العمل السنوية يتم تصميمها بشكل يراعي احتياجات المجتمع وسوق

 ٢٠٠٦قامت الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية في بداية عام : ١٩حاضنات تقانة المعلومات واالتصاالت
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بالتعاون مع جامعة دمشق بافتتاح حاضنة تقانة المعلومات واالتصاالت في دمشق، وذلك بهدف دعم ريادة 
وتلتها بعد ذلك حاضنة في حمص تم  األعمال في مجال تقانة المعلومات واالتصاالت، وتشجيع االبتكار،

دأبت الحاضنات ومنذ تأسيسها على . ٢٠١٠، وحاضنة في الالذقية نهاية العام ٢٠١٠افتتاحها في شباط 
تشجيع ودعم األفكار االبتكارية التي يمكن أن تتحول إلى مشاريع عملية ناجحة، وذلك من خالل فتح 

باإلضافة إلى ذلك تنظم حاضنة تقانة المعلومات . أبوابها للراغبين بطرح أفكار مشاريع متميزة
" فكرة"تشجع الشباب على طرح أفكارهم اإلبداعية، ومن هذه المسابقات مسابقة   واالتصاالت مسابقات

الموجهة إلى الطالب في المرحلة الجامعية والتي تشجعهم على اختيار أفكار إبداعية لمشاريعهم الجامعية، 
بلة للتطبيق ما بعد التخرج، تنظم الحاضنة هذه المسابقة سنويًا وتقدم الجمعية وبحيث تكون هذه األفكار قا

للحاضنة نشاطات عدة باإلضافة إلى مسابقة  .العلمية السورية للمعلوماتية جوائز مالية للمشاريع المتميزة
جامعات نذآر منها إقامة ورشات عمل في الجامعات السورية للتعريف بالحاضنة وتحفيز طالب ال" فكرة"

وتسعى الحاضنات لتطوير عملها باستمرار من النواحي . على البدء باآرًا بالتخطيط ألعمالهم الخاصة
الفنية واإلدارية والمالية، وتطوير خطط التوسع لتتمكن من تقديم االحتضان لعدد أآبر من المشاريع 

أما عدد الشرآات ، .ثمشروعًا في الحاضنات الثال ١٦المتميزة وقد بلغ عدد المشاريع المحتضنة 
شرآات، ومن المخطط أن يتم تخريج أربع شرآات إضافية  ٨المتخرجة من حاضنة دمشق فقد بلغ عددها 

  .في النصف األول من هذا العام
عامًا، بهدف تشجيع الناشئين على  ١٨وهو مسابقة سنوية للطالب دون : ٢٠األولمبياد المعلوماتي السوري
 المعلومات، وتعزز لديهم نواحي التفكير اإلبداعي ومبادئ التحليل تقانات ارتياد الجوانب المفيدة في

 وتهدف هذه المسابقة التي تعقد سنويًا إلى تشجيع .والتصميم المنظم، إضافًة إلى التعلم الذاتي المستمر
ين في الجتماع الطالب المتميز الطالب في سوريا على االهتمام بعلم الحاسوب، إضافًة إلى آونها مناسبًة

يلتقي في المسابقات األخيرة حوالي مئة متسابق من  هذا المجال وتبادل الخبرات العلمية والثقافية، إذ
وألول مرة معسكرات تدريبية للطالب، والتي تجمع مجموعة من  ٢٠١٠وقد أقيمت عام  .محافظات القطر

الهدف من المعسكرات . طالبًا ١٥٠الطالب من محافظات مختلفة لتدريبهم على المنهاج، ضمت حوالي 
  .آان تقليص الفجوة التدريبية بين طالب المحافظات وزيادة الروح التنافسية بينهم

في الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية فرع الالذقية وتم  ٢٠١٠" مهارات"ولدت فكرة  :٢١مهارات
بموضوع تصميم مواقع  إطالقها آنشاط صيفي لطالب الهندسة المعلوماتية والحاسبات في جامعة تشرين

ويأخذ هذا النشاط شكل من أشكال التدريب العملي المرتبط ، الويب حيث تم قبول أآثر من عشرين طالبًا
مع سوق العمل والذي ينتج عنه مجموعة من مواقع الويب التي يصممها الطالب بإشراف المختصين 

  .لصالح عدد من الجمعيات األهلية الموجودة في المحافظة
  
   واألمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الثقة اءبن. ٥

لقد خطت الجمهورية العربية السورية خطوات متقدمة في بناء الثقة واألمان في العامين األخيرين بعـد  
صدور قانون التوقيع اإللكتروني وخدمات الشبكة، والذي ضم في طياته أيضاً تأسيس مركز االسـتجابة  

  .، وإدارة النطاق العلوي الوطنيCERT لطوارئ الحاسوب
  استخدام المعامالت والوثائق اإللكترونية. أ

يتم حاليًا العمل على حزمة القوانين التي تشكل البيئة التمكينية الستخدام المعامالت والوثائق اإللكترونية 
وقانون الدفع  بعد صدور قانون التوقيع اإللكتروني، وهي قانون التجارة والمعامالت اإللكترونية،

، والتي يتوقع )الذي سيضم في مواده ما يتعلق بالمستهلك اإللكتروني(اإللكتروني، وقانون حماية المستهلك 
وقد استخدمت بعض المؤسسات مثل المصرف التجاري السوري أنظمة . ٢٠١١صدورها نهاية العام 
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مالت الورقية اء بشكل آلي عن المعمعلوماتية إلدارة تدفق آافة الوثائق إلكترونيًا بحيث تم االستغنا
  .الداخلية

ما بين    الوطنية لخدمات الشبكة وقد تمت المباشرة بمشروع تجريبي للتصديق االلكتروني في الهيئة
عدد من الجهات الحكومية تدريجياً الهيئة ووزارة االتصاالت والتقانة، ومن المتوقع أن يتم اضافة 

، ٢٠١١العام ات التصديق اإللكتروني للجهات الحكومية في نهاية تمهيداً إلحداث مزود شهادللمشروع، 
آما ومن المتوقع ووفقًا للخطة الموضوعة منح عدد محدد من التراخيص لمزودي شهادات التوقيع 

  .٢٠١٢٢٢اإللكتروني لجهات ذات طبيعة خاصة آالبنوك في بداية عام 
  
  أمن المعامالت اإللكترونية والشبكات. ب

، بموجب قانون التوقيع اإللكتروني حيث تقوم هيئة CERTاالستجابة لطوارئ الحاسوب  تم إحداث مركز
المعلومات والذي جرى حدث بموجب المعايير الوطنية لمشاريع تقانة ويتوقع أن تُ. دمات الشبكة بإدارتهخ

ركـزي  ألمن المعلومات في مؤسسات الدولة، تتصل بمكتب م مكاتب ،رسمياً من قبل الحكومة ااعتماده
  .في رئاسة مجلس الوزراء للتنسيق في القواعد لالزمة لتأمين وحماية األنظمة والمعلومات

  
 حماية الخصوصية والبيانات. ج

ة       ة، وحماي ة اإللكتروني انوني مكافحة الجريم اقتربت وزارة االتصاالت والتقانة من إنهاء إعداد مشروعي ق
ام    ة الع انون تنظيم االتصاالت      ، ٢٠١١البيانات الشخصية، ويتوقع إصداره نهاي ا تضمن ق رة  (آم ) أ-٦الفق

ات          ٥٠في المادة  ين المستخدمين، وضمان سرية وخصوصية بيان منه المحافظة على صفة الخصوصية ب
  .المشترآين لدى المرخص لهم لتقديم خدمات االتصاالت

 
  مجابهة سوء استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. د

شبكة، على وضع المعايير الخاصة بمواجهة حاالت الطوارئ علـى اإلنترنـت أو   عملت هيئة خدمات ال
غيرها من الشبكات المعلوماتية والحاسوبية، واإلشراف على حسن االلتزام بها؛ وشـكلت فـرق العمـل    

  .٢٣الالزمة لمتابعة مدى هذا االلتزام
  
 التمكينية البيئة. ٦
  البيئة القانونية والتنظيمية . أ

  الجريمة اإللكترونية والسرية وحماية البيانات الشخصية قانون مكافحة
ة،           ة اإللكتروني انوني مكافحة الجريم داد ق ة إع اون مع الجهات المعني أنهت وزارة االتصاالت والتقانة بالتع

انون     . ٢٠١١وحماية البيانات الشخصية حيث يتوقع صدورهما نهاية العام  ى إصدار ق آما يجري العمل عل
ا بعض      للتواصل مع الع ا فيه ت، بم ى اإلنترني موم عبر الشبكة، والذي ينظم آافة األحكام المتعلقة بالنشر عل

انون في مراحل    .العقوبات على الجرائم المعلوماتية، والتعدي على سرية البيانات الشخصية،  وقد أصبح الق
  .اإلصدار النهائي

  
  الفكرية الملكية
اك  انون  هن ذ  ق ة  ناف ة  لحماي ة  الملكي ة  في  الفكري ة  الجمهوري ام  صدر  السورية  العربي ذا   ٢٠٠١ ع ، ويحمي ه

الج    م يع ه ل ات، لكن ة البيان ائق تصميمها ومجموع ك وث ي ذل ا ف وبية بم ات الحاس انون مصنفات البرمجي الق
ة،    ي الثقاف ين وزارت اون ب دل بالتع انون مع داد مشروع ق م إع ذلك ت ة، ل اتي بصورة عام المصنف المعلوم
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وزراء،    واالتصاالت والتقانة يلحظ التطور في المصنفات المعلوماتية، وقد رفع القانون إلى رئاسة مجلس ال
 .٢٠١١حيث يتوقع صدوره نهاية العام 
  قانون المعامالت اإللكترونية

س        ة مجل ى رئاس ع إل د رف ة، وق امالت اإللكتروني ارة والمع انون التج داد ق ن إع اد م ت وزارة االقتص انته
  .٢٠١١ام الوزراء ويتوقع صدوره نهاية الع

  
  :قانون تنظيم قطاع االتصاالت

لقطاع  ، وأحدثت بموجبه الهيئة الناظمة٩/٦/٢٠١٠االتصاالت، والئحته التنفيذية في تنظيم صدر قانون 
المؤسسة العامة  محل ستحل، التي وأسست شرآة مساهمة هي الشرآة السورية لالتصاالتاالتصاالت، 

هذه . عّلق منها بشؤون تنظيم االتصاالتباستثناء ما يتلالتصاالت في جميع اختصاصاتها ومهامها، 
التغيرات ستعمل مجتمعًة على رفع مستوى المنافسة في السوق، سواء من حيث زيادة عدد مقدمي 
الخدمات، أو من حيث خلق أنماط جديدة لمقدمي هذه الخدمات آالمشغلين االفتراضيين، أو من حيث خلق 

نفسها، آأن يصبح الهاتف واالنترنت النقالين منافسيين حقيقيين في  شروط تنافسية جديدة بين الخدمات
  .األسعار وحجم االنتشار وجودة الخدمة للهاتف واإلنترنت األرضي

  
 الوجود قانون للمعامالت اإللكترونية 

 نعموجود قانون للتوقيع اإللكتروني 
 نعمالعمومية  للمفاتيح األساسية لبنيةوجود إدارة ل

  
  رة أسماء النطاقاتإدا. ب

  :تقوم هيئة خدمات الشبكة بالمهام التالية
إدارة النطاق الُعلوي السوري على شبكة اإلنترنت والسجل الخاص به، وتحديد السياسات  .١

  .والقواعد الناظمة لتسجيل األسماء تحت هذا النطاق
حت النطاق منح وتجديد وتعليق وإلغاء التراخيص للمسجِّلين المخّولين بتسجيل األسماء ت .٢

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

 .السلطات اإلقليمية والعالمية المختصة ألجل ذلك
بتفويض إلدارة وتشغيل النطاق العلوي السوري , ICANNوقد حصلت الهيئة على موافقة مجلس إدارة الـ 

، وجرى تأمين التجهيزات الفنية الالزمة لذلك،  والعمل على وضع الشروط العامة )سورية(.باللغة العربية 
، وقد جرى البدء بالحجز تحت النطاق )سورية(.والنطاق العلوي .) SY(للتسجيل تحت النطاق  العلوي 

، آما أنه من ٢٠١١لغاية الشهر الخامس من العام ) ١٧١(اقات المحجوزة حيث بلغ عدد النط) سورية(.
نطاق لغاية الشهر ) ١٧٥٧(من .) SY(المتوقع زيادة عدد النطاقات المحجوزة تحت النطاق العلوي 

  .٢٠١٢٢٤نطاق لنهاية العام ) ٣٠٠٠(الخامس إلى 
 
 توحيد المعايير في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. ج

ام      تم  ي وضعت في الع ا الت ًا    ٢٠٠٨اعتماد معايير استخدام تقانة المعلومات وتطبيقاته ذي سيؤمن دعم ، وال
ام   د وقعت   . آبيرًا لصناعة البرمجيات، وبناء الثقة بين شرآات البرمجة في القطاع الخاص، والقطاع الع وق

ى      وزارة االتصاالت والتقانة اتفاقية مع الجمعية العلمية السورية للمعلوما ة عل املين في الدول دريب الع تية لت
دربين من              ة، إضافة للمت ا عامل في الدول ا ألف درب خالله ع أن يت استخدامها، لمدة ثالث سنوات حيث يتوق

                                                      
 يئة الوطنية لخدمات الشبكةاله)  ٢٤
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  .٢٥القطاع الخاص
  
  االستثمار في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت . د

تثمار  أمين البنى     تشير المعلومات الصادرة عن وزارة االتصاالت إلى ترآز معظم االس ى ت ة عل ات الحكومي
افة          ة مض دمات ذات قيم ديم خ ة وتق ة القائم بكة الهاتفي يانة الش ة وص وط الهاتفي دد الخط ادة ع ة لزي التحتي
ة الرئيسية في إنشاء        ة لالتصاالت الجه وميزات في المقاسم وتأمين خدمات االنترنت، وتعد المؤسسة العام

ة  ا اال  . وامتالك البنية التحتي ان إنفاقه ين في الجدول           وآ ا هو مب رة آم ستثماري السنوي في السنوات األخي
  :التالي
 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٧٢٠٠٨ الوحدة البيان
  اإلنفاق

 ٢١٢ ٢٣١ ١٥٠ ١٦٥مليون دوالر االستثماري

 %٨ـ  %٥٥ %٩ـ  %٦٥ % النمو
  

اق    وقد بلغ المعدل السنوي الوسطي . مليون ليرة ٢٢٠بنحو  ٢٠١١ويقدر اإلنفاق المخطط لعام  ادة اإلنف لزي
  %.٥٠بنحو ) ٢٠١٠ـ  ٢٠٠٥(االستثماري خالل الفترة 

وري            ترك الس تثمار المش ام االس د ق اع فق ذا القط ي ه تثمار ف ي االس اص ف اع الخ دور القط بة ل ا بالنس أم
ك من خالل             زات وذل ع التجهي ة في مجال تجمي والخارجي بتغطية جزء آبير من احتياجات السوق المحلي

  ). ب -١(الكورية والشرآة السورية األلمانية الشرآة السورية 
ه في االقتصاد السوري            ذي تلعب دور ال زال ال ا ي أما بالنسبة لصناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فم

  .ضعيفًا حتى اآلن
  

  واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا تطبيقات. ٧
 
  الحكومة اإللكترونية. أ

ة محاور استراتيجية واألهداف المنشودة ضمن       ) أ-١الفقرة (ية حددت أستراتيجية الحكومة اإللكترون ثالث
  :هذه المحاور وهي

  :محورتقديم الخدمات الحكومية  الكترونيًا .١
 األهداف

  نشر معلومات مهيكلة ومحدثة عن الخدمات الحكومية •
  تقديم خدمات إلكترونية تفاعلية ثم معامالتية •
  إتاحة الخدمات وفق قنوات متعددة •
  للخدمات اإللكترونية الحكومية ورفع معدالت استخدام الخدمات اإللكترونية الترويج •
  تعزيز تشارآيه المستفيدين في الشأن الحكومي •
  تحقيق رضا المستفيد •
  التحسين المستمر لمحتوى المواقع الحكومية ولسهولة استخدامها •
  )على المستفيد(تخفيض آلفة الخدمة  •
  ل عليها المستفيدزيادة القيمة المضافة التي يحص •
  إعادة هيكلة الخدمات الحكومية وفقًا الحتياجات المستفيد •
  إتاحة خدمات جديدة تتناسب مع رغبات واهتمامات المستفيد •

                                                      
 وزارة االتصاالت والتقانة)  ٢٥
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  :محورتطوير اإلدارة العامة .٢

 األهداف    
 رفع آفاءة العمليات اإلدارية الداخلية –
  تبسيط اإلجراءات الداخلية في آل وزارة –
  اري وسوء استخدام السلطةضبط الفساد اإلد –
 تخفيض أعباء األعمال الحكومية الداخلية –
  تبسيط وتنسيق اإلجراءات بين الوزارات –
 رفع آفاءة عمليات خدمة المستفيد –
  زيادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة –
  رفع آفاءة أعمال التوريدات –
  تحقيق أقصى نفع ممكن من اإلنفاق العام –

 
 :ينيةمحور إعداد البيئة التمك .٣

 األهداف 
 بناء القدرات في اإلدارة الحكومية اإللكترونية –
 إدارة عوامل التغيير لمبادرة الحكومة اإللكترونية –
 استكمال البيئة التشريعية والتنظيمية –
 استكمال بناء السجالت وبنوك المعلومات الوطنية الرئيسية –
 استكمال جاهزية البنى التحتية المعلوماتية –
  يان المؤسساتي للحكومة اإللكترونيةتصميم وتنفيذ البن –

ا  ذه االتضمنت آم ة للحك ه ة التنفيذي ترتيجية البني ة     وس كيل اللجن م تش ياق ت ذا الس ي ه ة، وف ة اإللكتروني م
ز      ة المسؤول عن تحفي التوجيهية العليا لإلشراف على تنفيذها، والفريق التنفيذي لمبادرة الحكومة اإللكتروني

ة  ومساعدة مختلف الجهات الحكوم ية على استخدام تكنولوجيا المعلومات لرفع آفاءة وفعالية أعمالها، ولتهيئ
اَ   ديم الكتروني دماتها للتق م تب       . خ ر ودع ن نش ؤوًال ع ق مس ذا الفري ر ه الي ُيعتب ة  نوبالت ادرة الحكوم ي مب

  .اإللكترونية بين الجهات الحكومية
ة اإللكتروني     ة الحكوم غيل بواب ذ وتش ى تنفي د عل رى التعاق ا ج دمات   آم ديم الخ دأ تق ع أن يب ن المتوق ة، وم

  .٢٠١٢الحكومية عبرها منتصف العام 
وقعي  ج م ة egov.syوجرى دم دمات الحكومي ات الخ ع  e.syو ،إلدارة معلوم ي موق دمات ف ة إدارة الخ آتل

ة السورية       ةمدون ة العلمي ة، والجمعي وطن، وذلك في إطار اتفاق تعاون موقع بين وزارة االتصاالت والتقان
ة      ل ى دق ًا عل نعكس إيجاب ا ي لمعلوماتية بهدف توحيد الجهود المبذولة الستكمال وتحديث توصيف الخدمات بم

  .وسالمة المعلومات المقدمة للمواطن وقطاع األعمال
ة       ة الالزم ادات الحكومي ايير واإلرش ة المع ي المتضمنة مجموع ايير التخاطب البين ة مع ورت وثيق د ط وق

ي  ي ب ق التخاطب البين دماتها    لتحقي ن خ تفيدين م ين المس ا وب ا، وبينه ا بينه ة فيم ات الحكومي رادًا (ن الجه أف
يّ   ـ     ). وشرآات وجهات المجتمع األهل ة ب ذه الوثيق ـ    SyGIFوسميت ه  Syrian e-Governmentاختصارًا ل

Interoperability Framework.  يحويSyGIF       ا المحور ى محورين؛ أولهم مجموعة من المعايير مقسمة إل
ا المحور  الت ة، وثانيهم ة المختلف ة المعلوماتي ط األنظم ة بوصل ورب ة المتعلق ى بالقضايا التقني ذي ُيعن ّي ال قن

ة    ات الحكومي ات والمعطي ى ودالالت البيان د ُبن ى توحي دف إل ذي يه داللّي ال دم   .ال ايير، يق ى المع افًة إل إض
SyGIF  ام    (مجموعة من األدوات ة، ونظام ق ة  مثل دليل الخدمات الحكومي ات الحكومي واألدوات ) وس البيان

ايير واألدوات   . المساعدة االختيارية لتحقيق التخاطب البيني ؤدي المع ى      SyGIFت ال إل ًا في االنتق دورًا مهم
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ة     SyGIFحكومٍة إلكترونيٍة قائمٍة على الخدمات المشترآة، حيث سيتكامل دور  مع استخدام الشبكة الحكومي
لتوفير وسيط يربط الجهات الحكومية مع   Government Integration Busاآلمنة ومسرى التكامل الحكومي 

 . ٢٦بعضها
  

  : ٢٧ty Administration modernization  paliiMunicMAMبرنامج تحديث اإلدارة البلدية
ام    ٢٠٠٥عمل برنامج تحديث اإلدارة البلدية بالتعاون بين االتحاد األوروبي ووزارة اإلدارة المحلية منذ الع

ى  دن  عل ة وست م م وزارة اإلدارة المحلي زور   (دع ر ال ة، طرطوس ودي ص، الالذقي ب، حم ق، حل ) دمش
امين            ي، وت يط العمران اتي، التخط وير المؤسس االت التط ي مج دمر ف رقية وت ة الش ى المنطق افة إل باإلض

ديم ال           . الخدمات العامة ات ساهمت في تبسيط اإلجراءات لتق امج قاعدة واسعة للبيان ر البرن د وف خدمات  وق
ا افتتحت في     البلدية، واإلدارة المالية وذلك من خالل دعمها لحلب وحمص وإدخال نظام اإلدارة المالية، آم

ة الجمهور         ة صاالت خدم ة دمشق القديم واطن   (آلٍّ من حمص وطرطوس ومدين ة الم ، حيث  )مرآز خدم
ا   ١٣٠عدد المعامالت التي تم اعادة هيكلتها في حمص  بلغ ة، صورة مصدقة     (معاملة نذآر منه راءة الذم ب

ة، صورة عن مخطط              ان نفي ملكي ات، بي د إيجار، شرح المخالف من رخصة بناء، صورة مصدقة عن عق
اء، صورة عن     (معاملة نذآر منها  ٤٠وفي طرطوس ) تنظيمي براءة الذمة، صورة مصدقة من رخصة بن

ي ط دالل ة  ) مخط ت أتمت ا تم ة    ٢٠بينم ق القديم ة دمش ي مدين ط ف ة فق ا معامل ذآر منه يط، (ن رميم البس الت
  ).الترخيص االداري، رخصة بناء

من خالل خطة عمله للحفاظ وتنمية التراث على المستويات المحلية على إطالق   MAMآما عمل برنامج الـ 
ة واالقتصادية،       ة االجتماعي ة في التنمي أطلس مدينة دمشق القديمة والذي يعد أداة قيمة لجميع الجهات الفاعل

ياحية، وترآيب            بتوفير  زوار الس ة، وإطالق مسارات ال ا العمراني ة واسعة عن بنيته ات إلكتروني قاعدة بيان
  .شاشات االستعالم السياحي الرقمية، المرتبطة بهذه القاعدة

 :٢٨مرآز خدمة المواطن في محافظة دمشق
ام      ار ع ة شهر أي غ عد   ٢٠١٠افتتح مرآز خدمة المواطن في محافظة دمشق في بداي امالت  ، حيث بل د المع
ام     ن نفس الع وز م هر تم ز خالل ش ذا المرآ ر ه واطنين عب ذة للم ى ست   ١٨٠٥المنف ة عل ة موزع معامل

ام      ن ع هر األول م الل الش ددها خ غ ع ين بل ي ح دمات، ف ر   / ٣٠٨٣/ ٢٠١١خ ى عش ة عل ة موزع معامل
 .خدمات

ة     آما قامت معظم مؤسسات الدولة بأتمتة أعمالها الداخلية وعملية تقديم الخدما ى األنظم ة عل ذآر أمثل ت، ون
  :الناتجة

ة      وزارة الماليةعممت  اق (أتمتة الخزينة على آافة المحافظات، وأنهت مشروع اإلدارة المالي ، وهي  )اإلنف
اإلدارة الضريبية في     اآلن تعمل على تطويره، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد، وقد أنهت الدراسات المتعلقة ب

  . ٢٩الهيئة العامة للضرائب
دني ، بالنسبة            وزارة الداخليةوفي  دلي والسجل الم ال ضبط الحدود والسجل الع ة أعم وزارة بأتمت قامت ال

ذ إحصاء      ة من للسجل المدني فقد تم أتمتة جميع قيود العرب السوريين المسجلين في سجالت األحوال المدني
ام  اريخ   ١٩٢٢ع ى ت ب حت ى الحاس ة عل ود المدخل ذه القي دد ه غ ع د بل دود  ١٣/٣/٢٠١١، وق بح

ود  ٣٣,٥٤٥,٨١٣ اة،   (قيدًا متضمنًا جميع الواقعات الحاصلة على هذه القي ، ......)والدة، زواج، طالق، وف
ارب    ا يق ة م م طباع ا ت ة  ١٤,٨٩٩,١٧٤آم ة لغاي ية حديث ة شخص نح  ١٣/٣/٢٠١١بطاق دء بم م الب د ت ، وق

غ ع      ث بل ي حي دني اإللكترون جل الم ن الس وبية م تخرجات حاس واطنين مس وبية  الم ائق الحاس دد الوث
تخرجة   تخرجًا   ١٠,٢٢٦,٣١٠المس الق،    (مس ان ط ائلي، بي ان ع ردي، بي ان ف اريخ  .....) بي ى ت حت

                                                      
 وزارة االتصاالت والتقانة)  ٢٦
 وزارة اإلدارة المحلية)  ٢٧
 مركز خدمة المواطن في دمشق)  ٢٨
 وزارة المالية)  ٢٩
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ع عشرة     ١٣/٣/٢٠١١ ، مع اإلشارة إلى أنه تم بناء شبكة اتصاالت واسعة تربط مخدمات المحافظات األرب
ات الس      Leased line 2 Mbpsعبر خطوط  ذه المحافظات مع أمان ربط ه الغ     ، وت ا والب ة له دني التابع جل الم

ر خطوط      dial upأمانة سجل مدني بعضها عبر خطوط   ٢٨٣عددها   Leased line 64وبعضها اآلخر عب
Kbps                م ه وت ود العرب السوريين والمخدم الرديف ل ع قي ذي يتضمن جمي وطني ال اء المخدم ال م بن ، وقد ت

نح خدمات    ربطه مع مخدمات المحافظات، آما تم بناء بوابة إلكترو دأت بم نية خاصة بالشؤون المدنية وقد ب
  .٣٠إلكترونية للجهات الطالبة

  
دلي      نح خالصة السجل الع وم  (أما بالنسبة للسجل العدلي فقد بلغ عدد المواقع التي تم ر المحك ر من   ) غي أآث

ى   ٨٠٠٠موقعًا ما بين فروع األمن الجنائي والمرور والمناطق، حيث يتم إصدار من   ٦٠ ة  وث١٠٠٠٠إل يق
ع          ة مواق ى ثالث ات موزعة عل ًا باستخدام مخدمات لقواعد البيان ق بضبط الحدود     . حاسوبية يومي ا يتعل وفيم

ى               ة، عل ة والجوي ة البري ذ الحدودي ة المناف ادرين من آاف ادمين والمغ ًا تسجيل حرآات السفر للق يجري حالي
د          ذه القاع م ه ًا، وحج ين موقع ن ثالث ر م ربط أآث ة ت ات مرآزي دة بيان دد    قاع ب ع تمر حس اد مس ة بازدي

  .٣١المسافرين
ب، تشرف          وزارة النقلوفي  ذي يعمل عن طريق الوي ات ال ادة المرآب يتوفر برنامج إدارة مدارس تعليم قي

ى             ا يشرف مرآز إجازات السوق في آل محافظة عل عليه الوزارة من خالل مديرية إجازات السوق، آم
ة  ي نفس المحافظ دارس ف إ. الم امج ب وم البرن ات  ويق ى بيان دارس وتراخيصها باإلضافة إل ات الم دارة بيان

غ عدد         د بل ة، وق ارير المختلف د التق ات وتولي المتقدمين للحصول على رخص القيادة وإدارة النتائج واالمتحان
ام      ) ١٥٢(المدارس ضمن قاعدة بيانات البرنامج  ة     ٢٠١١مدرسة حتى شهر آذار من ع ديم خدم تم تق ، وي

وزارة االلكتروني      االستعالم عن نتائج  ع ال ر موق ادة عب االختبارات النظرية والعملية الختبارات رخص القي
ة          . وذلك بالترابط مع برنامج إدارة المدارس ى مستوى آل مديري رامج عل ل ب ديريات النق دى م وفر ل آما يت

ات الم دد المرآب غ ع د بل ا وق ة عليه امالت الالزم ات واجراء المع ات المرآب ة بيان ظ آاف ل لحف ي نق سجلة ف
  .٢٠١٠٣٢حتى نهاية عام ) ٢،٠٧٠،٣٤٧(قاعدة البيانات المرتبطة مع هذا البرنامج 

  
موقعة مع مشروع بالتعاون مع وزارة االتصاالت والتقانة وفي إطار مذكرة تفاهم  وزارة الصحةقامت 

هد الطبية بتنفيذ مشروع لتقديم  خدمتي تسجيل خريجي الكليات والمعا  )UNDP(نمائي األمم المتحدة اإل
والصحية، والتقدم بطلب ترخيص مؤقت لممارسي االختصاصات الطبية والصحية، عبر االنترنت، حيث 
يتم في الوقت الحالي تقديم هاتين الخدمتين لكافة المواطنين وفي كافة المحافظات في اإلدارة المركزية  

  .٣٣طالق الخدمة خالل هذا العامللوزارة في دمشق، وقد تم االنتهاء من تنفيذ المشروع ومن المتوقع إ
  

في الدولة تحتوي على قاعدة بيانات للعاملين ببناء  السجل العام للعاملين-رئاسة مجلس الوزاءقامت 
سجل، ويتم باستخدام هذه القاعدة منح ورقة غير موظف للمواطنين، وقد جرى خالل العام / ١٣٢١٩٤٣/

في إطار مذكرة تفاهم موقعة مع مشروع األمم المتحدة الحالي بالتعاون مع وزارة االتصاالت والتقانة و
بالبدء بتنفيذ مشروع يهدف إلى تقديم هذه الخدمة عبر االنترنت وتحويلها إلى خدمة   )UNDP(اإلنمائي 

G2G ٢٠١١٣٤، ومن المتوقع إنهاء هذا المشروع والبدء بتقديم الخدمة في نهاية عام.  
منظومة العناية بالزبائن والفوترة لمشتركي الهاتف الثابت تم بناء  المؤسسة العامة لالتصاالتوفي 

)CCBS ( مليون اشتراك  ٤,٢بهدف رفع وتحسين أداء خدمة الزبائن، حيث تقوم هذه المنظومة بتخديم
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وترتبط هذه المنظومة . مركز خدمة زبون ٣٠٠هاتفي وتغطي عمل كل المراكز الهاتفية، وتم إنشاء 
من أجل إصدار فاتورة موحدة لجميع الخدمات المقدمة من قبل ) (PDNلـ أيضاً مع مشاريع أخرى مثل ا

  .٣٥المؤسسة
  

  يرجى بيان مستوى الخدمات اإللكترونية في سورية وتوضيح مدى التفاعلية 
  
  

اسم الهيئة المسؤولة عن تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت في اإلدراة 

 العامة 

  وزارة االتصاالت والتقانة
Ministry of communication and 
technology

  الفريق التنفيذي للحكومة اإللكترونيةاسم هيئة الحكومة اإللكترونية 
E-Government Executive team

 
  التجارة اإللكترونية. ب

ة     رافات اآللي تخدام الص ط اس واطنين        ATMنش ن الم ر م دد آبي بح ع ب أص وطين الروات ى ت افة إل ، فإض
ة في حلب        . هاتف والكهرباءيستخدمها لسداد فواتير ال ال اإللكتروني ة لألعم ة العربي وقد تم إطالق األآاديمي

ة    ٢٠٠٩في تشرين الثاني عام  ة ووزارة االتصاالت والتقان ، وهي أآاديمية مدعومة من قبل الجامعة العربي
درات     اء الق ى بن دف إل الي، وته يم الع ع وزارة التعل اون م ورية، بالتع ة الس ة العربي ي الجمهوري ة  ف العربي

ات  لوإن عدم صدور قانون للتجارة اإل. والمحلية في مجال التجارة اإللكترونية كترونية قد أخر تطوير تطبيق
  .التجارة اإللكترونية

  
  
  التعلم اإللكتروني. ج

ذا          وا ه ذين اتبع غ عدد المدرسين الل يم حيث بل بدأت وزارة التربية بتطبيق برنامج دمج التكنولوجيا في التعل
ا دريبي البرن ام   ٣٢٦٦مج الت الل ع درس خ دارس     ٢٠١٠م ى الم ة عل يب الموزع دد الحواس غ ع ا بل ، آم

ب،   ،٢٠١٠حاسوب خالل العام  ١٠٢.٠٠٠ ة طال دارس المرتبطة      أي بمعدل حاسبين لكل مئ غ عدد الم وبل
بكة  ن أصل   ٣٠٠٠بش ة م ام   ٢٠٠٠٠مدرس ة الع ة نهاي اء  ، ٢٠١٠٣٦مدرس يب أثن ذه الحواس تخدم ه وتس
ذي يعطى خالل     إعطاء ال نهج ال دروس العملية في مواد تعلم مهارات الحاسوب والتي أدخلت آجزء من الم

ة  نح المدرسين منحة مالي ا يجري م انوي، آم يم الث ة، والتعل ة الثاني ية الحلق يم األساس ي التعل سنوات مرحلت
ة التحض     اء عملي ات الحاسوب أثن تخدام تقان ى اس زهم عل دف تحفي ة به راء حواسب محمول اء لش ير وإعط

  . الدروس باالستفادة من أجهزة اإلسقاط  المزودة بها آافة المدارس
ة   دارس التفاعلي اطات      :الم من نش دارس ض ذه الم درج ه تخدام    "تن تراتيجي الس امج اإلس روع البرن مش

ة     ادية واالجتماعي ة االقتص ي التنمي االت ف ات واالتص ين وزارة    "المعلوم اون ب رة تع ي ثم دارس ه ، والم
اال ائي      االتص دة اإلنم م المتح امج األم ة، وبرن يط الدول ة تخط ة، وهيئ ة ووزارة التربي دف  .ت والتقان ويه

ق    ن طري الي ع ة واأله ين المدرس ل ب هيل التواص ة، وتس ين األداء اإلداري للمدرس ى تحس روع إل المش
درج   ي تن ة الت ذه الخطوة من الخطوات الهام ر  ه ات، وتعتب ة االتصاالت والمعلوم في إطار استخدام تقان

ة دمشق، و       .السير نحو الحكومة اإللكترونية دارس مدين من   ١٥في  تم تنفيذ هذا المشروع في خمس من م
دارس بقاعة حاسوب للطالب، ومجموعة حواسيب        مدارس محافظة دير الزور، وقد تم تجهيز آل هذه الم
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تصوير، ونظام معلومات  لإلدارة مرتبطة آلها في شبكة ووصلة إنترنت سريعة وطابعة وجهاز إسقاط وآلة 
ت   بكة اإلنترن ى ش ي عل ع الكترون ة وموق ذا   . خاص بالمدرس ات ه دارس ببرمجي د بعض الم م تزوي ا ت آم

  .٣٧المشروع
 

ا بشكل ذاتي              وم بتطوير نظامه يم اإللكتروني وهي تق زة في التعل ة المتمي تمثل الجامعة االفتراضية التجرب
اً يلتحس ي وتضم نظام يم اإللكترون ة التعل ي    ن عملي وى الرقم ًا للمحت بكة ونظام ى الش دروس عل اء ال إلعط

ية     ة التدريس يم العملي ر إلدارة وتنظ ات وآخ ًا لالمتحان ي ونظام يم    ٣٨.العلم ة والتعل ت وزارة التربي د قام وق
دد    غ ع ت بل وي، حي ل الترب وم التأهي نح دبل امج لم ورية بوضع برن ة االفتراضية الس ع الجامع اون م وبالتع

لين  ين الحاص ة االقتراضية    المدرس ق الجامع ن طري دبلوم  ع ذا ال ى ه ام   ٣٢٦٦عل ة ع ى نهاي ًا حت مدرس
٢٠١٠٣٩.  

  
  الصحة اإللكترونية. د

ات  ام إدارة معلوم وافر نظ ى  إدارة     يت افة إل ر، ويتضمن إض توى القط ى مس اٍف عل ة مش ي ثالث اٍف ف مش
وقد بلغ عدد هذه السجالت في    الرقمي المعلومات، واإلدارة المالية، حفَظ السجالت الطبية للمرضى بشكلها

وهناك برمجيات تسمح بإدخال وإدارة سجالت جميع المشافي، اإلحصائيية  . سجًال ٢٣٨٧٤المشافي الثالثة 
  ).المرضى والوفيات(اليومية والدورية 

ة        واد المخبري ة والم ع األدوي ة لتوزي آما يتوافر في وزارة الصحة نظام مرآزي إلدارة المستودعات الدوائي
  .ى مستوى القطرعل

بكة  ا بش ة فروعه ة بكاف اإلدارة المرآزي ي المحافظات ب ديريات الصحة ف ع م رتبط جمي ة . وت د إمكاني وتوج
  .٤٠لتبادل البيانات بين هذه الشبكة وآافة مشافي القطر عند الحاجة

  
 العمالة اإللكترونية. هـ

ة    تم ربط مكاتب التشغيل الموزعة في آافة محافظات القطر، عبر شبكة وا ات المدخل ع البيان حدة تقوم بتجمي
رة   والمعالجة في هذ المكاتب في قاعدة بيانات مرآزية، وقد بلغت عدد التسجيالت في هذه القاعدة خالل الفت

  .٤١سجًال/ ٢٦١٩٥٧٢/ ٢٠١١وحتى الشهر الثالث من عام  ٢٠٠١الممتدة من 
 
   المحلي والمحتوى واللغوي الثقافي التنوع. ٨

ي للمحتوى الرقمي العربي المنبثق عن لجنة النهوض باللغة العربية للتوجه نحو أطلق الفريق الوطن
ثالث مبادرات  تمثلت في  ٢٠١١عقدت في دمشق شهر آذار من عام مجتمع المعرفة في ورشة عمل 

مجاالت التعلم المعرفي، والتقييس واالعتمادية، والمحتوى السمعي البصري، وتبرزأهمية المبادرات 
طروحة باعتبارها خطوة أولى باتجاه استراتيجية شاملة لصناعة المحتوى الرقمي العربي تكون الثالث الم

للمساهمة بتنمية المحتوى  إطاراً لجميع القوى الفاعلة من القطاع الحكومي والخاص والجمعيات األهلية،
لعربية للتوجه ، وقد جرى خالل ورشة العمل المذكورة اإلعالن عن موقع لجنة النهوض باللغة االرقمي

سمح بتبادل المعلومات بين ، الذي يwww.arabic.sy/arabicنحو مجتمع المعرفة على شبكة اإلنترنت 
أخرى، عن طريق تقديم مقترحات للنهوض  أعضاء اللجنة من جهة، وبينهم وبين جمهور القراء من جهة

فيما بعد نقطة اتصال بين اللجان الوطنية على المستوى العربي، ومن المتوقع أن بمجتمع المعرفة، ليكون 
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تتوضح معالم استراتيجة صناعة المحتوى الرقمي خالل انعقاد المؤتمر الوطني لصناعة المحتوى الرقمي 
 ٢٠٠٩، حيث أقيم المؤتمر األول منه في حزيران ٢٠١١الثاني المتوقع في النصف الثاني من عام 

  . الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية ووزارتي اإلعالم واالتصاالت والتقانة عاون بينبالت
  
 واالتصاالت لدعم التنوع الثقافي واللغوي المعلومات استخدام تكنولوجيا. أ

انتشرت في الجمهورية العربية السورية مواقع ثقافية متنوعة على شبكة اإلنترنت تغطي اهتمامات مختلف    
ا ظهرت              الشرائح  ا، آم ع في إطار عمله ات التي تق ة النشاطات والفعالي ع بتغطي ذه المواق تم ه الثقافية، وته

ع محافظات القطر      دن في جمي  .مواقع متعددة تتناول بيئة ثقافية أو جغرافية محددة على مستوى القرى والم
٤٢  

ديم منتجات     ع اإلنترنت لتق اد مواق ى زوار      وبدأت المكتبات الثقافية ودور النشر باعتم ة إل ا من الكتب الثقافي ه
  ٤٣.تلك المواقع

  
  تطوير المحتوى الرقمي المحلي والوطني. ب

ة     " مدونة وطن –eSyria"تمَّ تأسيس مشروع : eSyria٤٤مدونة وطن  ة العلمي ادرات الجمعي ضمن إطار مب
روع          ت، ومش ى اإلنترن ة عل ي خاص ي العرب وى الرقم وير المحت ي تط ة ف ورية للمعلوماتي " eSyria"الس

ي        ي عرب وى رقم ة لمحت ن المتابع ة م ق حال ث يحق دمي بحي دويني والخ وى الت ن المحت ًا م تهدف قطاع اس
الزمن    رتبط ب ر م اري وغي ر إخب وري غي ي      . وس ل ف ق العم ل فري ن قب نعها م مَّ ص ي ت واد الت م الم فمعظ

.. ان، الشخصيات الحدث، اللقاء، الظاهرة، المك"ألف مادة تدون  ٤٥المشروع والتي بلغ عددها إلى تاريخه 
ة         "  الخ ك القيم رارًا لعشرات السنوات تل رارًا وتك بشكل يمنحها قيمة ممتدة زمنيًا تجعلها جاهزة للتصفح م

وى الرقمي العربي        . تجعلها مرجعًا عن سورية والسوريين   وافر للمحت " السوري "ومن ضمن الطيف المت
روع   تص مش ى ا  " eSyria"اخ د عل دوين المعتم رب للت م األق ز   بالقس وى المحف د والمحت وى المفي لمحت

  :وإلى تاريخه احتوى المشروع عددًا من المواقع وهي.والمحتوى التنموي باإلضافة إلى المحتوى الخدمي
 .ثالثة عشر موقعًا للمحافظات السورية وبوابة موحدة تجمع المواد المنشورة يوميًا -
 .اريخهموقع حالة الطقس والذي يعتبر فريدًا من نوعه وخدماته إلى ت -
وري        - اب الس ف بالكت ة التعري دم خدم ذي يق وري وال اب الس ع الكت ة"موق ة -رواي رح -قص ، "مس

 .ووصل عدد الكتب إلى أآثر من ثالثمئة آتاب، ويعتبر فريدًا في الخدمة التي يقّدمها
 .موقع سوري ٤٨٠٠أآثر من  بوابة دليل المواقع السورية والذي يضم -
 ".www.esyria.sy/cal –لثقافيةموقع األنشطة ا" موقع تجريبي هام -
ع    "ومواقع خدمية أخرى جاهزة برمجيًا تنتظر تفعيلها مثل  - ل، موق ع العم موقع حرآة الطيران، موق

 ".أفكار وتمويل
ام   " eSyria"وحصل مشروع    ه    ٢٠٠٩في الع ع السورية   "عن موقع ل المواق ابقة   " دلي  pan Arabفي مس

awards  على المستوى العربي" أفضل بوابة خدمية استراتيجية"جائزة  ٢٠٠٩في دورته الخامسة عام.  
  

ة طلحات المعلوماتي م مص ام   :٤٥معج ي ع ة ف ورية للمعلوماتي ة الس ة العلمي درت الجمعي  ٢٠٠٠أص
منها          ي تض طلحات الت دد المص غ ع د بل ة وق طلحات المعلوماتي ًا لمص ي    ٧٠٣١معجم طلحًا، وف مص

ار ت ى إط و عل ا يرب ع م رى تجمي ذآور ج م الم ديث المعج طلٍح ٥٨٠٠ح اب  مص ي آت ه ف د وتقديم جدي
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ام        ي ع در ف ذي ص االت ال ة واالتص طلحات المعلوماتي رد مص مي بمس ة   . ٢٠٠٧س وة ثاني ي خط وف
دف   االت به دولي لالتص اد ال ع االتح اون  م ي بالتع روع عرب ل مش ة بتموي ت الجمعي ديث قام للتح

طلحا  د لمص م جدي ع معج ة   وض ه وزارة التقان ه وتدعم رف علي االت يش ة واالتص ت المعلوماتي
ورية    ة الس ة العربي ي الجمهوري االت ف ام    . واالتص ة الع ي نهاي روع ف ذا المش ق ه ث ٢٠٠٩انطل ، حي

ة،    ة اإلنكليزي ا باللغ م تعريفه ن ث نيفها، وم طلحات وتص ار المص دأ باختي ل تب ى مراح ذه عل ري تنفي يج
ة والفرن  ى العربي ا إل ة    وترجمته خة اإللكتروني اج النس رًا إنت ة، وأخي ة العربي ا باللغ م تعريفه ة، ث س

  .منه
  

أطلقت الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية جائزة الكندي للمعلوماتية في  :٤٦جائزة الكندي للمعلوماتية
بهدف حّث الباحثين العرب المعلوماتيين، والعاملين في دعم المحتوى العربي على الشابكة . ٢٠٠٨

  .، والكتاب المؤلفين للكتب الثقافية العلمية باللغة العربية، على بذل المزيد من اإلبداع والعطاء)اإلنترنت(
  
  في معالجة اللغة العربية والتطوير واالتصاالت وبرامج البحث المعلومات أدوات تكنولوجيا. ج

رآ    ن الش ة م ي دمشق مجموع ات واالتصاالت ف ا المعلوم ى  تحتضن حاضنة تكنولوجي ل عل ي تعم ات الت
ة         ع اللغ ل م ي، وأدوات التعام وى العرب وير المحت ى بتط ي تعن ات الت ن المنتج ة م اج مجموع وير وإنت تط
ى آالم، و           ة إل ة المكتوب ة العربي ل اللغ ة، ونظم لتحوي ة العربي العربية، مثل محرك للتعرف على الكالم بالغ

اد        نظم للتشكيل اآللي، وأنظمة تساعد اآللة على فهم النصوص ى إيج نظم تعمل عل ة آ ة العربي المكتوبة بالغ
ى    تندات حسب مواضيعها، إل ع المس ى تجمي ل عل ي تعم ك الت ياق أو تل المعنى والس ابهة ب تندات المتش المس

  .جانب مشروع يعمل على تحويل الكتب والمراجع العربية لتطبيقات خاصة باآليفون واآليباد
وجرى عقد ورشة عمل بالتعاون مع  المصدر مفتوحة اتبالبرمجي سنوات بضع منذ االهتمام بدأوقد 

  .٢٠١٠الشرآات األلمانية في دمشق عن البرمجيات مفتوحة المصدر غي شهر أيار عام 
  
  اإلعالم وسائل. ٩

ما زال اإلعالم السوري ضعيفا نسبياً، وبصورة خاصة اإلعالم الخاص، لذلك فقد شكلت لجنـة إلعـداد   
  .قع أن يؤمن هذا القانون البيئة المناسبة لنموهمشروع قانون لإلعالم حيث يتو

  
  تنوع واستقاللية اإلعالم. أ

ة        ) صحف ومجالت (وصل عدد المطبوعات الدورية  ة العربي التي يصدرها القطاع الخاص في الجمهوري
  .وهي متنوعة في مضمونها ودوريتها ٢٠١٠مطبوعة في نهاية  ١٨٠السورية إلى 

ى   ٢١حصلت  ة عل ة خاص ة إذاعي ا    محط وع منه ي المتن ث اإلذاع رخيص للب ل،   ١٦ت دأت بالعم ة ب إذاع
ة السورية هي       ة العربي ام وصوت الشعب     (وهنالك ثالث إذاعات حكومية تعمل في الجمهوري امج الع البرن

دة            ) وصوت الشباب  ة، واح ة السورية خمس محطات فضائية عام ة العربي وأصبحت تعمل في الجمهوري
اون م  ل بالتع ة تعم ا تعليمي ة   منه ة، ومحط ى والثاني اة األول ا القن ان أرضيتان هم ة  ومحطت ع وزارة التربي

  .٤٧هي محطة الدنيا خاصة فضائية واحدة
ام             ة الع م إحصاؤها في نهاي ى شبكة اإلنترنت التي ت ة السورية عل ع اإللكتروني ا المواق ارب ٢٠١٠أم ، فيق

ًا، و    ١٢١الي موقعًا في مختلف التصنيفات المعتمدة وهنالك منها حو ٥٣٦٤عددها  ًا ثقافي ًا   ٣٣٧موقع موقع
  ٤٨.إعالمي

                                                      
 الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية)  ٤٦
 وزارة اإلعالم)  ٤٧
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وسيلة 
 اإلعالم

 الملكيةاللغةالعدد
أجنبيةحكوميةمتعددةخاصة

  ٢ ٦٠عربية٦٢ الجرائد
الجرائد 

اإللكترونية
      

   ١١٢عربية١١٢ المجالت
الهيئات 
 اإلخبارية

      

  ٣  ٢١ ٢٤ الراديو
  ٥ ١ ٦ التلفزيون

 
  اإلعالم ودوره في مجتمع المعلومات. ب

تعد مجلة الثقافة المعلوماتية واحدة من أهم وسائل التواصل بين الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية 
فهي مجلة اختصاصية باللغة العربية تصدر دوريًا وتضم أحدث ما آتب . والمجتمع ومصدر تميز للجمعية

علمية عن علوم الحاسوب واالتصاالت وما يتصل بهما، وقد بدأت من البحوث والمقاالت في المجالت ال
المجلة بإصدار نصف سنوي واستمرت عدة سنوات، ثم انتقلت لتصدر في السنة ثالث مرات، وأصبحت 

والمجلة اليوم في عامها الرابع عشر، وصدر منها حتى . منذ عدة أعوام تصدر أربع مرات في السنة
  .٤٩ن عددًاأربع وثالثو ٢٠١٠منتصف عام 

آما يجري العمل على ، )أ-٩الفقرة (مع وزارة التربية  وقد تم إطالق القناة الفضائية التعليمة بالتعاون
  ).أ-٦الفقرة (إصدار قانون خاص للتواصل مع العموم عبر الشبكة 

  
  التقارب بين االتصاالت واإلعالم. ج

الم، أولت الجمهورية العربية السورية هذا في ظل حتمية التقارب واالندماج بين وسائل االتصاالت واإلع
الموضوع أهميةً كبيرة حيث جرى خالل مؤتمر مجلسي وزاراء االتصاالت واإلعالم العرب الذي انعقد 

، وقامت )٢٠١٨- ٢٠٠٩(ركية لإلعالم واالتصاالت إطالق العشرية العربية التشا ٢٠٠٨في دمشق عام 
ضمن ورقة عمل جرى اعتمادها من قبل الفريق العربي  سورية بوضع آليات تنفيذ العشرية التشاركية

المشكل لهذا الغرض، حيث شكلت لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ العشرية التشاركية قامت بالتعاون مع 
يتيح نشر تقارير  www.amict.orgالجمعية العلمية السورية للمعلوماتية بتطوير موقع إلكتروني خاص 

اصة بالعشرية التشاركية لإلعالم واالتصاالت في المنطقة العربية، كما التتبع للمشاريع والمؤشرات الخ
في مدينة الالذقية في أواخر عام " حدود العالقة بين اإلعالم واالتصاالت"تم عقد ورشة عمل بعنوان 

بهدف تعريف المنظمات الدولية واإلقليمية والعربية بالعشرية، وقد بلغ عدد المشاركين في هذه  ٢٠١٠
لى جانب عدد من المنظمات كالبنك الدولي واألسكوا والمنظمة إمن الخبراء والمهتمين،  ٢٠٠ الورشة

  .العربية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  
  واإلقليمي الدولي التعاون.  ١٠

  
 تمويل شبكات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخدماتها. أ
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قرية بتمويل من بنك االستثمار   ٤٣٠٠لتخديم ) تفيخط ها ٣٣٤٠٠٠(تم إطالق المشروع الريفي الثالث 
وهناك مذآرة تفاهم بين برنامج األمم المتحدة ووزارة االتصاالت والتقانة لصالح المؤسسة . األوروبي

  .٥٠العامة لالتصاالت بهدف تحسين وتطوير الخدمات الهاتفية
  
 مشروعات تنمية البنية األساسية. ب

ة قدرات إدارة الكوارث الذي تم تنفيذه  في وزارة اإلدارة المحلية جرى من خالل مشروع تدعيم تنمي
بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، بناء قاعدة معلومات مؤتمتة لمساعدة آافة الجهات في اتخاذ 

 وقدعمل المشروع خالل األشهر القليلة. القرار وتطوير العمل بغية االستعداد األمثل لالستجابة للكوارث
الماضية على تجميع بيانات خسائر الكوارث الطبيعية التي حصلت في سورية خالل ثالثين سنة ماضية 

حادثة تقريبًا، تم تحميلها جميعًا على المخدم المخصص ويتم الولوج  ١٧٢٠٠والنتيجة آانت الحصول على 
هذا ويتم تحديث . المحليةللبرنامج إلجراء التحاليل المطلوبة باستخدام الشبكة الخاصة بوزارة اإلدارة 

 .٥١البيانات بشكل دوري من قبل مراآز دعم القرار في المحافظات
  متابعة القمة العالمية لمجتمع المعلومات. ج

ة          ة وطني اء بواب روع بن رة، مش ة عش ية الحادي ا الخمس من خطته ة ض االت والتقان عت وزارة االتص وض
ذ المشروع    ام      لمؤشرات المجتمع المحلي، ويتوقع أن ينف اني من الع د جرى في    . ٢٠١١في النصف الث وق

ة    ة العالمي ررات القم ذ مق ة تنفي ؤتمر لمتابع د م ق عق دة    دمش م المتح ة األم ه لجن ات أقامت ع المعلوم لمجتم
ادية يا  االقتص ي آس ة لغرب ة  ESCWAواالجتماعي االت والتقان ع وزارة االتص اون م اريخ  .بالتع بت

ي  ، وقد هدف المؤتمر إلى١٦/٦/٢٠٠٩ ة           تقي ة العالمي ة االسكوا من مخرجات القم ه في منطق م تحقيق ا ت م م
ات ع المعلوم ام  لمجتم ف ع ي جني ا ف ونس  ٢٠٠٣بمرحلتيه اء   ٢٠٠٥وت ة لبن ل اإلقليمي ة العم خاصة خط

دة   وتحديثها إضافة إلى مشروعات ٢٠٠٤المعلومات في غربي آسيا التي أطلقت في دمشق عام  مجتمع جدي
  .٢٠١٥لها حتى 

 
 ء قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتبنا.  ١١

 
 شرآات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. أ

في مجال االتصاالت  والتي تعمل ٢٠١١بلغ عدد الشرآات المشارآة في معرض شام للمعلوماتية عام 
  .شرآة سورية ١٩٢ واألنظمة البرمجية معدات الحاسوبو

 نظمة غير ربحية تهدف إلى مساعدة ودعم صناعةوهو م ٢٠٠٣تأسس منتدى صناعة البرمجيات عام 
شرآة ويقدم لها مجموعة خدمات مثل  ٤٠ويضم المنتدى البرمجيات في الجمهورية العربية السورية، 

  ٥٢.تنظيم المشارآة في المعارض وإقامة ورشات عمل
  .شرآة ١٣٠م حاليًا حوالي ضآما شكلت لجنة الشرآات في الجمعية والتي ت

  .٥٣شرآة ١٢وتضم حاليًا ٢٠٠٦صناعة البرمجيات في غرفة صناعة حلب عام  آذلك تأسست لجنة
  
  التسهيالت الحكومية. ب

قامت وزارة االتصاالت والتقانة بالتعاون مع الجمعية العلمية السورية على وضع دراسة لصناعة 
لي العمل على البرمجيات بهدف الوقوف على واقع هذه الصناعة والمشاآل التي يعاني منها القطاع وبالتا

ونظرًا ألن أآبر المشكالت التي تعاني منها شرآات البرمجة هي في . إيجاد الحلول والتسهيالت الالزمة
                                                      

 المؤسسة العامة لالتصاالت)  ٥٠
 وزارة اإلدارة المحلية)  ٥١
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قانون العقود، الذي يتعامل مع عقود البرمجة مثل أي عقود أخرى، فقد راعت الحكومة السورية في تعديلها 
أنظمة خاصة تراعي هذه الطبيعة الخاصة، لنظام العقود خصوصية المشاريع البرمجية، بحيث يكون لها 

  .٢٠١١٥٤ويتوقع أن يصدر نظام العقود الجديد في العام 
وفي هذا اإلطار جرى استثناء تجهيزات االتصاالت والشبكات الحاسوبية من فحص ضمان مطابقتها 

إجراءات  للمعايير السورية الذي تقوم به الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس السورية، وذلك لتخفيف
  .استيرادها وإدخالها إلى السوق السورية

  
 مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في االقتصاد الوطني. ج

مليار و  ٢٠٠٩لى الخزينة، وقد بلغ مجموع إيراداته للعام إيشكل قطاع االتصاالت أهم الموارد المالية 
من الناتج المحلي اإلجمالي % ٤,٩والر، وشكل  مليون د ٥٣٣مليار و  ٢٠١٠مليون دوالر، وللعام  ٥٧٢

مليون  ٢٧٧، و ٢٠٠٩مليون دوالر عام  ٢٣٥وبلغ مجموع اإلنفاق االستثماري حوالي . ٢٠١٠في العام 
  ٥٥ ٢٠١٠دوالر عام 

  
  المشاريع في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/البحث والتطوير والمبادرات. د

ي مشروع  الي ف د الع ارك المعه ي البحر المتوسط يش ي ف ة البحث األوروب ه  ERA-MEDمنطق ي مرحلت ف
ويهدف هذا المشروع إلى تقوية التعاون في مجاالت البحث   ٢٠١٣حتى  ٢٠٠٧التي تمتد من  FP7السابعة 

اد       وم االتح والتطوير بين الهيئات العلمية في دول االتحاد األوروبي وفي دول البحر األبيض المتوسط، ويق
ه،    األوروبي من  خالل هذا المشروع بتمويل مشاريع بحثية في الدول المشارآة بعد عرض المشروع وقبول

داد عرض           ا يساعد من يرغب بالمشارآة بإع ويقوم المعهد العالي بورشات عمل للتعريف بالمشروع، آم
 .مشروعه

ات   " يهدف مشروع  : CMMI-Syriaمشروع تطوير صناعة البرمجيات  ى ب " تطوير صناعة البرمجي اء  إل ن
رآات    ل الش ديثها، وتطوير أداء وعم ا وتح ات عمله ين آلي ي تحس ورية ف ة الس درات الشرآات المعلوماتي ق
درة            ادة الق ة والجودة، وزي تج البرمجي من حيث النوعي ى تحسين المن العاملة في هذا المجال، مما يؤدي إل

ة للم    ة، لتصبح مؤهل واق الخارجي ي األس ة ف رآات العامل ذه الش ية له ات  التنافس ي تصدير المنتج ارآة ف ش
  . والخدمات البرمجية، ولتصبح شريكًا يمكن االعتماد عليه للتعاون في المشاريع العالمية

م         ة شرآاء أساسيين ه ى أربع ذه عل وزارة االتصاالت      : يعتمد المشروع في تنفي ة ب ة السورية ممثل الحكوم
ة،       والتقانة، والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، ووزارة اال ة مصر العربي ة في جمهوري تصاالت والتقان

ات      ا المعلوم ناعة تكنولوجي ة ص ة تنمي ة بهيئ ات    –ممثل ة البرمجي اد هندس يم واعتم ز تقي ي  SECCمرآ ف
ات       CMMIالمخّول عالميًا بمنح شهادات االعتمادية (جمهورية مصر العربية  د هندسة البرمجي ل معه من قب

  . ي سورية، وشرآات البرمجيات ف)SEIاألمريكي  
ة           ة تنمي ة السورية وهيئ ة العربي ة في الجمهوري ين وزارة االتصاالت والتقان وقد تّم توقيع اتفاق المشروع ب

ة في     اني شرآات     ٢٤/٨/٢٠٠٩صناعة تكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربي ل ثم ، بهدف تأهي
، على أن يجري  ٢٠١١حتى نهاية  CMMIمحلية في المرحلة األولى وفق نموذج قدرات االستحقاق المدمج 

ة     ائج المتحقق ة المشروع    . بعد ذلك متابعة المشروع بحسب الحاجة والنت غ آلف ّول    ٥٠٠وتبل ألف دوالر، تم
بة     ة بنس االت والتقان ن وزارة االتص بة      %٢١م ة بنس ورية للمعلوماتي ة الس ة العلمي ، %٤٣، والجمعي

بة    تفيدة بنس رآات المس ل أر %. ٣٦والش ع أن تحص توى     ويتوق تحقاق المس وذج االس ى نم رآات عل ع ش ب
  .٥٦الثاني، وأربع شرآات على المستوى الثالث

                                                      
 وزارة االتصاالت والتقانة)  ٥٤
 المؤسسة العامة لالتصاالت)  ٥٥
 .وزارة االتصاالت والتقانة)  ٥٦
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 نعم وجود فعاليات للبحوث في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 ال وجود تجمعات صناعية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 نعم وجود حاضنات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 

 جيا المعلومات واالتصاالت لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفيةتكنولو.  ١٢
 

 التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف األلفية. أ
اطق          ر في المن دل الفق د انخفض مع ر فق حققت الجمهورية العربية تقدمًا غير آاٍف في ما يتعلق بخفض الفق

ى   ٢٠٠٦عام % ١٢.٦الحضارية من  ام  % ٩.٩إل ا ا ٢٠٠٧ع رة نفسها من    خفضت في   ن، بينم % ١٦الفت
ى  رة   % ١٥.١إل س الفت الل نف ة خ اطق الريفي ي المن يم     . ف ي التعل افي ف اق الص بة االلتح ت نس د ارتفع وق

ن  دائي م ام % ٩٥.٤االبت ى ١٩٩٠ع ام % ٩٩إل ي . ٢٠٠٨ع ورية ف ة الس ة العربي ت الجمهوري ونجح
ن     ال م ات األطف دل وفي يض مع ام    % ٤١.٧تخف ة ع ف والدة حي ل أل ى  ١٩٩٣لك ام  ١٨.٩إل ، ٢٠٠٨ع

والدة من     د ال ام        ١٠٧وانخفضت نسبة وفيات األمهات عن ة ألف والدة ع اة لكل مئ ة وف ى  ١٩٩٣حال  ٥٦إل
ام   اة ع ة وف دائي     . ٢٠٠٨حال يم االبت ي التعل تويات، فف ع المس ى جمي ين عل ين الجنس وارق ب م خفض الف وت

ن     ذآور م ى ال اث إل بة اإلن ت نس ام %  ٩٠.٣ارتفع ى  ٢٠٠٤ع ام % ٩٢.٤إل ى ٢٠٠٨ع % ٩٥.٦، وإل
  .٢٠٠٩٥٧للتعليم األساسي عام 

د جرى       في إطارو ة، فق ة األلفي ام   المبادرات الوطنية لتحقيق األهداف اإلنمائي في وزارة اإلعالم    ٢٠٠٨ع
دة م المتح ائي لألم امج اإلنم ع البرن اون م ز  (UNDP) وبالتع ين وتعزي بكة تواصل لتمك داث مشروع ش إح

ين الشباب من           قدرات اإلعالميين الشباب، لتحق  دريب اإلعالمي ى ت ة، ويهدف المشروع إل يق أهداف األلفي
ة          رامج اإلعالمي ة في الب ة معالجة قضايا أهداف التنمي ون (آافة الوسائل اإلعالمية على آيفي  -إذاعة  -تلفزي

اريكتور -صحف وير -آ ي   )تص ع إلكترون داث موق م      www.tawasul-sy.net، وإح د ت اجهم، وق ر إنت لنش
ا    ١٥٠تدريب  ؤهلين،        ٢٥إعالمي في بداية المشروع، ويوجد حالي دربين وم اون مع الشبكة م ًا متع إعالمي

ة    ن آاف لين م اإلعالميين والمراس بكة ب د الش تمرار برف ى االس ح المشروع إل كل طوعي، ويطم ون بش يعمل
  . ٥٨المحافظات، وإنتاج مواد وبرامج إعالمية خاصة بالتنمية

  واالتصاالت لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية المعلومات استخدام تكنولوجيا. ب
  

ذ       ة بتنفي ورية للتنمي ة الس ورية واألمان ة الس ة العلمي ع الجمعي اون م ة بالتع ت وزارة االتصاالت والتقان قام
اطق الريف    )ج-٣الفقرة (مشروع مراآز النفاذ  ة من ، وقد آان من أهم أهداف هذه المراآز المنتشرة في آاف
ة بهدف       السوري التوجه نحو ارات المعلوماتي دورات الآتساب المه ذوي االحتياجات الخاصة وإخضاعهم ل

اون مع وزارة الشؤون               يم في دمشق بالتع ذي أق ل المرآز ال ة، مث ى وظائف في الدول تسهيل حصولهم عل
دة    ز بع ذه المراآ وم ه ا تق د، آم ه التحدي ى وج ذوي االحتياجات الخاصة عل ه ل ل، الموج ة والعم االجتماعي

ة       . ات محو لألمية في المناطق الريفيةدور ذه المراآز في التنمي ه ه ذي تلعب ومن المهم اإلشارة إلى الدور ال
ارات الحاسوب          ة سكان الريف في مجال مه ة لكاف الريفية على وجه العموم من خالل إقامة دورات موجه

ار الس ددة آكب ات مح ة لفئ ة دورات موجه وب، وإقام تخدام الحاس ات باس م اللغ ال وذوي وتعل ن واألطف
ات    تخدام تقان ة اس ي إتاح اهم ف زات تس ن تجهي ز م ذه المراآ ه ه ا تمتلك ب م ى جان االحتياجات الخاصة، إل

  .    تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في هذه المناطق
  

                                                      
 .٢٠١٠تقرير األلفية الثالث  –هيئة تخطيط الدولة )  ٥٧
 .وزارة اإلعالم)  ٥٨
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