
 الجمهورية العربية السورية
 

تصنف الجمهورية العربية السورية ضمن فئة الدول ذات الدخل المتوسط األدنى وفق المؤشر العالمي                         
أعدت وزارة االتصاالت والتقانة بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إستراتيجية                      .  للوصول الرقمي 

اإلستراتيجية      ( لعشر سنوات     تنمية االقتصادية واالجتماعية        لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات لل          وطنية 
 ) . اإللكترونية  

 
هناك عدة عوامل تعيق تطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في سوريا، مثل معدل األمية                       

وضعف الوعي الجماهيري بفوائد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت               ) ٢٠٠٢في عام    %١٧,١(المرتفع  
كنولوجية إلى     منتجات الت   وصول ال ها الواليات المتحدة والتي تحد من     فرضتالتي  وبات  لعقباإلضافة إلى ا  

 . سوريا 
 

 السياسات واإلستراتيجيات  -١
 

 بالتعاون مع       التي أعدتها وزارة االتصاالت والتقانة       ) اإللكترونية   (الوطنية   تضمنت اإلستراتيجية     
 لتطوير   ة وإطارات عمل للتحرك        إستراتيجي  اًفاهدوات أ   سن ضمن خطة تمتد على عشر         برنامج األمم المتحدة       

على سياسات     الوطنية   إلستراتيجية  لاإلطار العام     ا، يعتمد   قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في سوري         
إلى عدة لوصول   ومؤسسات المجتمع، ل      مؤسسات القطاع الخاص       تدعمها    الحكومة و  تمولها  طط تنفيذية  خو

 : أهداف أهمها   
 
 من الولوج إلى      والمؤسسات   األفراد   لالتصاالت ونقل البيانات، وتمكين    جودةة ال  عالي تقديم خدمات  •

 ة؛ قتصادي اال و ةجتماعي  هم اال  ات  تحسين نشاط     االنترنت لقاء كلفة معقولة بهدف     

 .  المؤسسات    جميع بيانات ل  ال أنظمة معالجة       إتاحة أنظمة تكنولوجيا المعلومات وتسهيالت               •

الذي ما يزال ضعيفاً    ( لوجيا المعلومات واالتصاالت        حول تكنو ي وصناع اقتصاديس قطاع  ي ستأ •
 ؛ )وال يساهم في التنمية االجتماعية واالقتصادية         

 أنظمة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت                من خالل استخدام      تحسين شفافية اإلجراءات الحكومية           •
  المواطن في الحياة العامة؛          مشاركة   المتقدمة وزيادة  

على المحتوى     مع التركيز      ،تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت          ال  حول استعم    ونشر المعرفة      إنتاج •
 الثقافي؛ 

 .  وتنظيم قطاعها   تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت        الستعمال    اإلطار التشريعي الضروري      وضع  •
 

تقوم بعض الوزارات األخرى بإدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ضمن خططها القطاعية،                          
 . رة التربية والصحة والنقل والداخلية   وزا: وأهم هذه الوزارات 

 
 شريعي القانوني والتاإلطار  -٢

 
قيد " لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في سوريا           شريعي  اإلطار القانوني والت    ما يزال  

ا فكرية لكن تطبيق هذا القانون ما يزال ضعيفاً، هذ            الملكية ال    لحماية    ت الحكومة السورية قانونا        بنّ ت.   "اإلنشاء  
  في كافة أنحاء سوريا      لالتصاالت، وتملك حقاً حصرياً       مشغل الوحيد      ال المؤسسة العامة لالتصاالت          وما تزال   
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.   لتقديم خدمات االنترنت    إلى الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية               ت الترخيص   منح  لكنها    و،  ٢٠١٠  حتى
 .  سسة العامة لالتصاالت        مع المؤ    BOTيوجد شركتان للهاتف الخلوي في سوريا تعمالن وفق عقود            

 
 الخصوصية  حماية    وقانون لقانون التوقيع اإللكتروني     والتقانة لجنة إلعداد    االتصاالت  وزارة تل شكّ 

 لألعمال     وحدم يمعيار  نظام  محلي لتصميم   استشاري  مكتب   مع عت الوزارة عقدا  وقّالبيانات، كما     وسرية 
ارات بإعداد قانون لتبادل الوثائق اإللكترونية والتجارة            وشاركت عدة وز     .  مالية في القطاع العام       ال إلدارية و ا

 . اإللكترونية  
 

منظمة      في   اًليست عضو   باألحرف األولى، لكنها         وروبي مع االتحاد األ   شراكة    ال  اتفاقية سوريا   توقع
 .  مدريد ومعاهدة نيروبي   واتفاقية  باريساتفاقية  ت سوريا وقع  كما  التجارة العالمية،       

 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالبنية التحتية ل  -٣

 
، بينما وصل معدل اشتراكات الهاتف         ٢٠٠٤في نهاية عام    % ١٤,٨بلغ معدل انتشار الهاتف الثابت      

 طريق   ٥٠هناك تقريبا   .  ٢٠٠٢بأواخر عام   % ٣، علماً أنه لم يتجاوز    ٢٠٠٤بنهاية    % ١٣,٧٩الخلوي إلى   
تصاالت حاليا عضو في أرابسات وإنترسات وتستخدم             مختلف للربط الدولي، كما أن المؤسسة العامة لال                

 . إندياسات وإنترسبوتنيك  
 

يوجد مقدمي خدمات لإلنترنت، المؤسسة العامة لالتصاالت والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية                          
  ٢٠٠٤ مشترك في نهاية عام      ١٨٠،٠٠٠وصل عدد مشتركي اإلنترنت إلى      .  وتتقاسمان مشتركي اإلنترنت      

أنهت المؤسسة العامة لالتصاالت مشروع الشبكة الوطنية                       ).     مليون نسمة     ١٧،٩٨ سوريا   عدد سكان    (
 . للمعطيات، التي ستتيح لعدد من مقدمي خدمات اإلنترنت تقديم خدماتهم                

 
تدخل السوق السورية حوالي         التي  عدد الحواسيب الشخصية       أن   رسمية    ال التقديرات غير   تبين 
  ٦٠٠-٤٠٠بين    مجمع محلياً     الحاسوب الشخصي ال       كلفة  راوح   وتتالسنة   في  حاسوب شخصي      ١١٠,٠٠٠

 . دوالر أمريكي   
 

الحاسوب      "أطلقت كل من وزارة االتصاالت والتقانة والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية مبادرات                  
كما قامت وزارة االتصاالت والتقانة          .  من أجل تمكين األفراد الحصول على الحاسوب بالتقسيط             "  الشعبي  

 . عدد من مراكز للخدمات والتدريب على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المناطق الريفية                      بإحداث  
 

 بناء القدرات  -٤
 

، كما تقيم    في سوريا لمجتمع المعلومات         الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية المروج الرئيسي                    تعتبر 
 تجاوز العدد   كما   مركز تدريب،     ٢١٤س الوطني لنشر المعلوماتية حيث جرى تأسي            برنامج   وزارة التربية ال 
تشرف الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية على                   .   من الشباب    معظمهم       متدرباً   ٣٠٠,٠٠٠الكلي للمتدربين      

أطلق صندوق التنمية الريفية المتكاملة              .  البرامج المخصصة لتدريب مدربي الشهادة الدولية لقيادة الحاسوب              
ب ومركز معلومات نقال في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت موجه                  برنامج تدري ) فردوس( من سوريا   

.   ٢٠٠٢ حاسوباً في نهاية عام        ١٢٨٠٠بلغ العدد الكلي للحواسيب المركبة في المدارس               . لساكني األرياف     
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وقد أنهت وزارة التربية      .  من المدارس اإلعدادية والثانوية مزوداً بمخابر للحاسوب               %  ٨٠وأصبح حوالي   
 .  مدرسة سيجري ربطها خالل ثالث سنوات          ٣٠٠٠ مدرسة من أصل     ٨٠٠  ربط حوالي 

 
تقدم الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية ومركز تكنولوجيا المعلومات دورات تدريبية تخصصية في                    

كليات   المجاالت المختلفة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أما في مجال التعليم الجامعي فقد جرى إحداث                              
 . الحكومية األربعة      في الجامعات السورية        المعلوماتية     هندسة  لل 
 

يوجد العديد من مراكز التدريب والتأهيل التابعة للقطاع الخاص، ويقدم بعضها شهادات معتمدة في                  
 .  المعلوماتية واالتصاالت       

 
  قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتبناء  -٥

 
، ويبلغ اإلنفاق الحكومي السنوي           شركة   ١٢٠حوالي   تكنولوجيا المعلومات         العدد الكلي للشركات         بلغ 

 .  مليون دوالر أمريكي      ٦٠٠على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أقل            
 

ال تعطي القوانين واألنظمة السورية أي ميزات خاصة لشركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،                            
  دوالر أمريكي بالسنة،        مليون  ١٠التقديرات غير الرسمية لحجم تطوير البرمجيات تدور حول          

 
 التطبيقات في المؤسسات الحكومية  -٦

 
وال توجد حاليا تطبيقات     .   ٢٠٠٣ في عام  ٠,٢٦٤بلغ مؤشر الحكومة اإللكترونية في سوريا          

تبني وزارة الداخلية حاليا نظام معلومات وطني متكامل ألتمتة التسجيل                   .  للحكومة اإللكترونية في سوريا       
زارة المالية على أتمتة أنظمة اإلدارة المالية، وتقوم وزارة السياحة بتنفيذ مشروع إلنتاج                 المدني، كما تعمل و     

 . خرائط سياحية رقمية لمدينة دمشق، كما تعمل بعض الجهات على وضع دفاتر شروط ألتمتة أعمالها                            
 

 التطبيقات في التعليم  -٧
 

 الجامعات السورية مشاريع في التعلم             المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا وعدد من              يطور 
رس   ا مدال ما زالت مشاريع     ، و )ميديس وي (ي المتوسط  األوروبي  اإللكتروني ضمن إطار مشاريع تعاون          

 .  في وزارة التربية  الدراسة  قيد اإللكترونية  
 

ن  ي تحسحديث يساعد في    إطار عمل      التي تقدم  ٢٠٠٢في عام  الجامعة االفتراضية السورية         تم إطالق  
 . اإلنترنت  بر  مناهج ع قديم الم عن بعد وت   تعل ال

 
 لاعمتطبيقات في التجارة واألال  -٨

 
نظام   يا، وتسيطر الحكومة على ال      في سورفعالة  ليس هناك نشاطات تجارة إلكترونية حقيقية       

 آلة    ٥٠، وركب حوالي    المحلي     مصرفية لالستعمال    بإصدار بطاقات    يمصرف العقار ال بدأ . المصرفي 
شركة   مع   عقداً  لسوري االمصرف التجاري    وقع  ٢٠٠٤  عام فيو.   ن السورية الرئيسية      في المد  صراف آلي

لسوري إلصدار البطاقات الدولية     اتجاري المصرف  ال يخطط  و تها،  وإدارات صدار البطاق قديم نظام إلمغربية لت 
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 خالل      من  رفاالمص   يجري تبادل األموال بين      ، و ٢٠٠٥من عام    ثالث    الربع  وفق معيار شركة فيزا خالل ال       
 .  دون استخدام أي أنظمة معلوماتية          المركزي  سوريا  مصرف 

 
 تطبيقات الرعاية الصحية  -٩

 
.   تعمل وزارة الصحة على برنامج إدارة قطاع الصحة ولديها نظام معلومات لدعم اتخاذ القرار                   

عض صفحات   وتقوم الوزارة أيضا بتحقيق مشاريع أخرى تتعلق بتطبيقات الصحة اإللكترونية، ويوجد حاليا ب                  
تشارك وزارة    .   الويب التي تقدم األخبار والمستجدات والمعلومات الطبية حول شركات تصنيع األدوية                    

 ضمن برنامج يومديس، يهدف المشروع إلى تأسيس                PARADIGMAمتوسطي    -الصحة بتنفيذ مشروع أورو    
ة الصحية في منطقة البحر        البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الالزمة لدعم أنظمة الرعاي                         

 . األبيض المتوسط وأوروبا    
 

 المحتوى العربي الرقمي  -١٠
 

تبنى المواقع السورية بشكل رئيسي من قبل شركات القطاع الخاص واألفراد أما المواقع الحكومية                          
نترنت   معظم الجرائد الرسمية لها مواقع على اإل          .  على اإلنترنت فما تزال قليلة، وأغلبها باللغة العربية          

أطلقت وزارة  .  باإلضافة إلى موقع لوكالة األنباء السورية سانا، وقد بدأت الجرائد اإللكترونية باالنتشار                
 .االتصاالت والتقانة مبادرة بوابة للمجتمع المحلي في األرياف وتتضمن حالياً مواقع لثمانية عشر قرية                     

 
للغة العربية ويشكل االنتشار الضعيف              يجري تطوير أنظمة التعرف على األحرف العربية ومعالجة ا                 

 .  أهم العوائق التي تواجه تطوير المحتوى العربي الرقمي           وتكاليف الوصول العالية     إلنترنتل


