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 اخللفية -1
 وضع هدفهبإطالق مشروع  ،UNDPقامت حكومة اجلمهورية العربية السورية، بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

رقم  بقرار رئيس جملس الوزراء املكونوقام فريق العمل الوطين .  يف سوريةلتقانات االتصاالت واملعلوماتراتيجية وطنية تسا
 بإعداد الدراسات الالزمة لوضع هذه االستراتيجية الوطنية، بالتعاون مع خمتصني من 26/5/2002تاريخ / 2690/

 .UNDP الـ

 :جرى العمل يف هذا املشروع وفق املراحل التالية

.  وتوضيح نقاط القوة والضعف فيهوالتقاين مسح أويل لواقع سورية االجتماعي واالقتصادي والتعليمي جرى إعداد 1.1
 يف"  املرحلة األوىل–حنو االستراتيجية الوطنية لتقانات االتصاالت واملعلومات " هذا املسح ورقة بعنوان وقد نتج عن

 .2002 األولكانون 

لس الوزراء، عرضت فيه الدراسة األولية للمشروع اليت  جمس منتدى وطين أول ألصحاب القرار برعاية السيد رئيعقد 2.1
 يف التقانات وعرضت الوضع الراهن هلذه ،ية الوطنية لتقانات االتصاالت واملعلوماتبينت التصورات العامة لالستراتيج

 .سورية

3.1 ناقشة التصورات العامة لالستراتيجية  املعنية مل عدة اجتماعات حبضور عدد من ممثلي الوزاراتت بعد ذلكقدع
 :راسة االستراتيجية وهي خالل هذه االجتماعات حتديد القطاعات األساسية يف دوقد جرى. وأولوياا

 .قطاع التعليم والثقافة •

 .واألعمال ادصقطاع االقت •

 .قطاع اخلدمات •

 .قطاع البىن التحتية لتقانات االتصاالت واملعلومات •

 :دراسات ونقاشات بني أعضاء فريق العمل وعدد من أصحاب القرار يف تسع وزارات خمتلفة دفمث جرت  4.1

 .ومؤسساا يف جمال تقانات االتصاالت واملعلوماتحتديد احتياجات هذه الوزارات  •

 .التعرف على اخلطط املستقبلية للوزارات يف جمال استخدام تقانات االتصاالت واملعلومات •

وزارة : ن احتياجات القطاعات املختلفة فهيم املشروع، واليت متثل مناذج أثناء التفاعل معها جرىأما الوزارات اليت 
ليم العايل، وزارة الثقافة، وزارة السياحة، وزارة النقل، وزارة الصحة، وزارة االقتصاد والتجارة، التربية، وزارة التع

 .وزارة املالية، وزارة االتصاالت والتقانة

أعد أعضاء اللجنة عدة تقارير حول الوضع الراهن واالحتياجات األساسية لتقانات االتصاالت واملعلومات يف كل  5.1
 :ائمة ذه التقاريرقطاع، وفيما يلي ق

 .تقرير قطاع االتصاالت •

 . املعلوماتتقانةتقرير قطاع  •
 .تقرير قطاع التعليم والثقافة •
 .تقرير قطاع اخلدمات •

 .تقرير القطاع االقتصادي •
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 استشاري خمتص،الستراتيجية الوطنية السورية لتقانات االتصاالت واملعلومات مبشاركة الوثيقة النهائية ل أُعدت أخرياً 6.1
 :باالعتماد على

 اليت أعدها املركز الدويل للحكم ،”Syria – an IT Strategy“وثيقة االستراتيجية املعلوماتية لسورية  •
 من احلكومة ةمبنح ”International Centre for Electronic Governance“اإللكتروين 

 .الربيطانية لسورية

، يف إطار الربنامج االستراتيجي 2002آب -يف متوز، الذي أعد "لكترونية يف سوريةإل اةاجلاهزي"رير قت •
 .ICT4Devاملعلومات يف التنمية االقتصادية واالجتماعية و تقانات االتصاالتتخدام سال

كانون ، " املرحلة األوىل-املعلومات و تقانات االتصاالتاالستراتيجية السورية يف "األولية ملشروع لدراسة ا •
 .2002ول األ

 . املذكورة سابقاًالدراسات القطاعية •

 .دراسات أخرى يف جمال االستراتيجيات الوطنية لتقانات االتصاالت واملعلومات يف دول عربية ونامية •

 .2003إعالن املبادئ للقمة العاملية تمع املعلومات وخطة العمل املرتبطة به، كانون األول  •

املعلومات من قبل اللجنة االستشارية العليا لتقانات نوقشت االستراتيجية الوطنية السورية لتقانات االتصاالت و 7.1
 .4/1/2004االتصاالت واملعلومات يف اجتماع موسع يضم خرباء وأصحاب قرار يف 

خالل ورشة عمل العامة بتاريخ االستراتيجية الوطنية لتقانات االتصاالت واملعلومات يف سورية عرضت  8.1
15/1/2004. 

وصل إليها يف املنتدى الوطين األول ملشروع  التجرىالنتائج اليت أهم  -2
 االستراتيجية الوطنية لتقانات االتصاالت واملعلومات

دتألول التصورات الرئيسية لإلستراتيجية الوطنية لتقانات االتصاالت واملعلومات، ا املنتدى الوطين ت يفرضعدأهدافها وح 
 :العامة كما يلي

 .رنقالل الربع األول من هذا النتقال حنو جمتمع املعلومات خالا 1.2

تقانات االتصاالت واملعلومات لالرتقاء باألداء يف األعمال واخلدمات والتعليم والتأهيل، بغية حتقيق تنمية  خدامتسا 2.2
 .تصادية اجتماعية مستدميةقا

الفاعل والتعلم املستمر والذايت تخدام تقانات االتصاالت واملعلومات أداة أساسية يف نشر الثقافة والتمكني من التعلم سا 3.2
 بغية حمو األمية ورفع املستوى ،اختالف أعمارهم وأماكن إقامتهمب ،وذلك لكافة أفراد اتمع. دريبتالووالتأهيل 

 .التواصل مع املغتربنيواملعريف للمواطنني 

 . فاعالًالًخودخدام تقانات االتصاالت واملعلومات لدخول اقتصاد املعرفة است 4.2

 .خدام تقانات االتصاالت واملعلومات لالرتقاء مبستوى اإلجراءات واخلدمات اإلدارية يف الدولةاست 5.2

 .احة استخدام تقانات االتصاالت واملعلومات جلميع األفراد واملؤسسات يف سوريةتإ 6.2
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 جمتمع املعلومات -3
 وطرق اإلنتاجية على حنو يؤثر إجياباً على ما املرتبطة جمتمع املعلومات هو جمتمع تستخدم فيه املعلومات واملعرفة والتقانات

 جمتمع تكون فيه من مثّوهو .  فيه وسياساته وخمتلف أوجه احلياة األخرى اتمع والعالقات االجتماعية بني أفرادالتعليم
ة املؤثرة يف حياة األفراد هي العمليات األساسيها واستخدام  وإنتاجها وتبادهلاعمليات النفاذ إىل املعلومات والبحث عنها

 .واملؤسسات كافة

توفر البىن التحتية املساعدة واملهيأة للتعامل مع فيه ويعترب  .األداة األساسية تمع املعلومات تقانات االتصاالت واملعلومات متثل
 :وجيب أن حتقق هذه البىن. املعلومات أساسياً

حصول على املعلومات واستخدامها، وتساوي الفرص بينهم توفري النفاذ واخلدمة الشاملة جلميع األفراد لل •
 .إليها للوصول

 . حبيث يسد حاجات ورغبات مجيع فئات اتمع بثقافام وفئام املختلفة)احملتوى(املضمون تنوع  •

 .توفري نفاذ آمن وموثوق للمعلومات مع مراعاة محاية اخلصوصية لألفراد •

 توفر عند وخباصة ، أساسياً يف جمتمع املعلومات، وتكاد تكون احملرك األساسي له شبكة اإلنترنت وتطبيقاا دوراًوتؤدي
 .العلمية والثقافية واالقتصادية واملالية والسياسية والصحية والتعليمية: املعلومات عليها يف جماالت احلياة املختلفة

 مالمح حول واقع تقانات االتصاالت واملعلومات ومؤشراهتا يف سورية -4
 الدراسات القطاعية اليت جرت خالل هذا املشروع الوضع احلايل لتقانات االتصاالت واملعلومات يف القطاعات املختلفة، تبني

 :وفيما يلي بعض املؤشرات الكمية والنوعية

 البىن التحتية- 1.4

 هناك غري أن .هلاة  والبىن التحتياالتصاالت عن كافة أنواع حصرياًاملؤسسة العامة لالتصاالت هي اجلهة املسؤولة  •
  ذات القيمةمشاركة القطاع اخلاص يف اخلدماتحنو  واالتصاالت تعددية اجلهات اليت تقدم خدمات حنو توجهاً

 بعض تقدمي أخرى جهات إىل  العامة لالتصاالت أن تعهد املؤسسة أيضاًوميكن).  اهلاتفيةكاحلصاالت(املضافة 
 .اخلدمات االتصالية لصاحلها

 ولكن ال زالت هناك .)2003 يف اية عام %13 حوايل( مقبول نفوذيةتف ثابت جيدة مبعدل تتوفر شبكة ها •
 تلبية طلبات  القدرة على والوصول إىل يف املرحلة األوىل،على األقل% 20حاجة لرفع هذه النسبة إىل حوايل 
 .ن خدمة الزبائمستوى وحتسني )من مرتبة األسابيع(اهلاتف اجلديدة خالل فترات قصرية 

حيث  ،2003  وتوسعت بسرعة وخباصة خالل عام، سنوات تقريبا3ًدخلت خدمة اهلاتف النقال سورية منذ  •
مشترك فقط يف اية عام  400,000( 2003 مشترك مع اية عام 1,200,000  قرابةبلغ عدد املشتركني

 مع املؤسسة BOT لكية تنفيذ وتشغيل ونقل للم بعقودتني مرتبطمن قبل شركتني  تقدم هذه اخلدمة).2002
 .العامة لالتصاالت

 توسعاً 2003 -2002 وتوسع استخدامها خالل عامي ، سنوات4دخلت خدمة اإلنترنت دخوالً حمدوداً منذ  •
  اخنفاضاً يبقى عدد املشتركني منخفضاً،ومع ذلك.  مشترك110,000 قرابةكبرياً حيث بلغ عدد املشتركني 
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 دم خدمة اإلنترنت من قبل مشغلني اثنني مها املؤسسة العامة لالتصاالتتقو.  مقارنة مع دول اجلواركبرياً
 .اجلمعية العلمية السورية للمعلوماتيةو

، احلزم الواسعة، ISDN  اخلدماتاملتكاملة الدارات املؤجرة، الشبكة الرقمية(اخلدمات املتقدمة مازال انتشار  •
 .حمدوداً جداً .)اخل

دول اجلوار، تبقى أسعار االتصال الدويل مرتفعة باحمللي والقطري منخفضة مقارنة مع أن أسعار االتصال اهلاتفي  •
يف إجراء املكاملات الدولية " ريب"إىل وجود ما يؤدي وهذا . تلك الدولأسعار بارتفاعاً غري مربر مقارنة 

 .اسة تسعري تنافسيةوال بد من مواجهة هذه الظاهرة عن طريق سي. بواسطة أساليب متعددة غري مشروعة قانونياً
 وخباصة إذا أخذ ،دول اجلوارباهلاتف النقال، ولكن أسعاره مازالت مرتفعة مقارنة يف اخنفضت أسعار االتصال  •

 .احلسبان دخل الفرد يف سوريةيف 
يؤثر احلصار يف جمال التقانة العالية تأثرياً سلبياً حاداً على عدد من مشاريع تقانات االتصاالت واملعلومات يف  •

 .سورية

 بناء القدرات البشرية -2.4

يف اتمع، وارتقت يف حتسني مستوى املعلوماتية مسامهة إجيابية  اجلمعية العلمية السورية للمعلوماتية سامهت •
 .مبستوى التوعية املعلوماتية بفضل الربنامج الوطين لنشر املعلوماتية

من % 23( دون املستوى املطلوب كماً ونوعاً زالت أا ما مع ،حلاسوبتتزايد يف سورية معرفة التعامل مع ا •
 ). وسطياً لديهم معرفة باستخدام احلاسوبسكان سورية

بتأهيل أطر بشرية بأعداد حمدودة يف جمال  1983يقوم املعهد العايل للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا منذ عام  •
يف بناء القدرات املعلوماتية ويف بذلك  ساهمتقانات االتصاالت واملعلومات، على مستوى اهلندسة املعلوماتية؛ وي

 .دفع عجلة املعلوماتية يف سورية

 ختريج أول دفعة من وجرىجرى افتتاح أربع كليات للهندسة املعلوماتية يف جامعات القطر منذ مخس سنوات،  •
 .2003املهندسني عام 

 على مستوى فنيي البشرية قدراتال سامهت يف بناء ،أحدثت معاهد متوسطة يف علوم احلاسوب تابعة للجامعات •
 .احلواسيب

 .، وهي تساهم يف التدريب املستمر والتدريب مدى احلياة2002جرى تأسيس اجلامعة االفتراضية عام  •

عدادية إلا املدارس نم%  75وجرى جتهيز حنو . جرى إدخال تعليم املعلوماتية يف املدارس اإلعدادية والثانوية •
 .ال أنّ معظمها ما زال غري مزود بإمكانية النفاذ إىل اإلنترنتوالثانوية مبخابر حاسوبية، إ

 لتبادل املعطيات خمصصةجرى ربط اجلامعات السورية واملعهد العايل للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بشبكة  •
 .1999 منذ عام SHERNللبحث والتعليم العايل 

والكوادر يف الكفاءات كبري نقص  فال زال هناك ،على الرغم من هذا اهود الكبري يف بناء القدرات البشرية •
 .املتخصصة يف جمال تقانات االتصاالت واملعلومات

•  سورية قوة كامنة ميكن أن تؤدي دوراً هاماً يف التنمية الشاملة فيما البنية البشرية يف  يفرتفاع نسبة الشباب ايعد
 .إذا أُحسن استثمارها

 ذوي الكفاءة العالية يف جمال تقانات االتصاالت واملعلومات، الذين ميكن يوجد عدد كبري من السوريني املغتربني •
 .أن يسامهوا يف تطوير القطاع
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 األمتتة يف املؤسسات العامة واخلاصة -3.4

حاسوب، نصفها  500,000 حنو(املطلق مازال منخفضاً ها  ولكن عدد واستخدامها،توسع انتشار احلواسيب •
 ).تقريباً يف مؤسسات الدولة

 من العديديوجد و .من املشاريع يف جمال تقانات االتصاالت واملعلوماتمعقول متكنت سورية من إجناز عدد  •
 فإن قائمة املشاريع ، ومع ذلك.لنظرة الشموليةإىل ا تفتقر ها ولكن،مشاريع األمتتة اجلارية يف اجلهات العامة

 . ما زالت كبرية جداً، وخباصة يف اجلهات العامة،الضرورية
 الصحة، حمافظة ، وزارة الداخلية، وزارة املاليةوزارة( اجلهات العامة من تنفيذ مشاريع أمتتة متكاملة كّنت بعضمت •

 )....، دمشق
 األعمال وخباصة يف مستوىمازال استخدام الطاقة احلاسوبية املتوفرة ضعيفاً، وال يساهم مسامهة فاعلة يف رفع  •

 واألنظمة ،حمدوداً، واستخدام الشبكات الواسعة يف بداياته احملليةات استخدام الشبكمؤسسات الدولة، حيث يبقى 
 . الدنيا وال تتوفر معايري لتطويرهاااملعلوماتية املتكاملة يف حدوده

 . يتناسب مع التطوير اإلداري واألمتتة احلاسوبيةعلى حنوهناك حاجة ماسة إلعادة هندسة اإلجراءات يف الدولة  •
 .أداة مساعدة يف اختاذ القرارك تستخدم هذه التقانةما  وقلّ،غري موجهت علومااملتقانة ستعمال مازال ا •

 كما ، ولكن هذه املواقع تبقى حمدودة جداً يف عددها، مواقع سورية على اإلنترنتوجودتسارع يف الفترة األخرية  •
 .عموماًأن حمتواها العريب واحمللي ضعيف 

 البيئة التمكينية -4.4

ار احلكومي يف قطاع العلم والتقانة عموماً وقطاع االتصاالت واملعلوماتية خصوصاً؛ ولكن يتدين معدل االستثم •
 حتسني هذا االستثمار جيري حالياً

جرى إحداث مديريات للمعلوماتية يف اجلهات العامة مبوجب قرار من رئيس جملس الوزراء مهمتها تفعيل دور  •
هذه املديريات مل تتمكن بالقيام باملهمة بالطريقة الفنية املطلوبة املعلوماتية يف تلك اجلهات؛ إالّ أن العديد من 

ضعف كوادرها الفنية، وعدم وجود التزام من قبل اإلدارات لدعم عمل هذه املديريات، : ألسباب عديدة أمهها
 .ونقص املوارد املالية املتاحة

ة أو اخلدمية اليت متلكها الدولة ال متكنها إن ضعف الرواتب واألجور للعاملني يف الدولة أو يف املؤسسات اإلنتاجي •
 .من احلفاظ على الكوادر البشرية الالزمة؛ كما أن نظام احلوافز احلايل ال يتميز بالفعالية الكافية للتنمية البشرية

يوجد عدد صغري من شركات القطاع اخلاص العاملة يف جمال التجهيزات، ويغلب على معظمها الطابع التجاري  •
ويبلغ عدد الشركات املنتسبة إىل جلنة الشركات يف اجلمعية العلمية . ل بتسويق منتجات مستوردةالذي يتمث

 .منها فقط ميتلك قسماً للربجميات% 25 شركة، 130السورية للمعلوماتية حنو 
 .مليمع أن بعض الشركات واجلهات تعمل يف جمال صناعة الربجميات، فإن معظم منتجاا ال ترقى إىل املستوى العا •

يوجد عدد معقول من شركات اخلدمات والشركات الصناعية اخلاصة والعامة اليت تستخدم تقانات االتصاالت  •
 .واملعلومات استخداماً جيداً

 .ال تتوفر حىت اآلن قوانني استثمار تفضيلية للمستثمرين يف جمال تقانات االتصاالت واملعلومات •
 القوانني الستصداروجد خطة يف الدولة ت، ولكن اإللكترونيةألعمال  اإلطار التشريعي الالزم لال يتوفر حالياً •

 .اخلاصة بأساليب العمل اإللكتروين

 .هناك مؤشرات تدل على وجود العديد من املبادرات واملشاريع الواعدة يف جمال تقانات االتصاالت واملعلومات •
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 مدخل إىل االستراتيجية الوطنية لتقانات االتصاالت واملعلومات -5

 تقانات االتصاالت واملعلومات والتنمية -1.5

تقانات االتصاالت واملعلومات عنصر داعم للتنمية االجتماعية واالقتصادية، إذ تتيح للدول النامية فرصاً مل تكن متاحة هلا 
نموياً للدول النامية إال يف تقانات االتصاالت واملعلومات ال متثل حبد ذاا هدفاً تومع ذلك فإن . سابقاً إلحراز التنمية املستدامة

متميزة تساعد على زيادة اإلنتاجية وحتفيز النمو ودعم إحداث فرص العمل  بعض احلاالت اخلاصة، ولكنها تبقى أداة تنموية
قتصاد كما أا الوسيلة األساسية لالخنراط يف جمتمع املعلومات واة التنافس يف السوق العاملية؛ اواالرتقاء برفاهية اتمع وجمار

 .املعرفة

 تنشيط استخدامها وإنتاجها واستهالكها يف يساعد واملعلومات أحد احملركات األساسية لالقتصاد، واالتصاالت تقاناتوتعترب 
 . ويؤثر تأثرياً إجيابياً على مجيع الفاعلني يف جمتمع املعلومات واملعرفة،دفع عجلة النمو االقتصادي واالجتماعي

 التقاناتتسخري إمكانات هذه ب واملعلومات يف سورية، ما هو إال التزام من قبل الدولة االتصاالت اناتلتقإن وضع استراتيجية 
القضاء على الفقر، ورفع مستويات التعليم، وتعزيز : للنهوض بأهداف التنمية االجتماعية واالقتصادية فيها، واليت تكمن يف

يستطيع كل  سوري بناء جمتمع معلوماتفقدان املوارد البيئية؛ وكذلك يف القدرات الذاتية، وحتسني املعايري الصحية، وتعويض 
تقوم هذه االستراتيجية و. فرد فيه التعامل مع املعلومات واملعارف والنفاذ إليها واستخدامها وتقامسها لتحسني مستوى حياته

 .ضرية والريفية والنائية توزيعاً عادالً بني املواطنني كافة، وبني املناطق احلالتقانةعلى توزيع منافع 

ومن الضروري التركيز تركيزاً خاصاً على جيل الشباب ومتكينهم من املشاركة الفعالة يف جمتمع املعلومات واالستفادة من 
من أيضاً البد و.  مطورين ومسامهني وأرباب مشاريع وصانعي قرارات،تقانات االتصاالت واملعلوماتهلم الفرص اليت تتيحها 

يف العمل وجتاوز الصعوبات اليت م  املعلومات قد تكون معيناً هلتقانةاملواطنني ذوي االحتياجات اخلاصة باعتبار أن االهتمام ب
 .يعيشوا

  ذاالقواعدلطبيعة تقانات االتصاالت واملعلومات اخلاصة وتطورها املتسارع، فإن التعامل معها ال ميكن أن خيضع إىل ونظراً 
 طاقات جلميع إطالقاً األخرى أو الصناعات االقتصادية التقليدية، بل إن ذلك يتطلب التقانات مع اليت خيضع هلا التعامل

 للدولة يف حتفيز وتنظيم جديداً ودوراً مشتركة، م خاصة أمكانت مؤسسات عامة أأالفعاليات االقتصادية يف سورية، سواء 
 إن.  على املستوى احمللي والدويل تتجاوز الشراكات التقليديةشراكات استراتيجية نوعيةعقد عمل هذه الفعاليات، إضافة إىل 

 يدفع إىل التوجه حنو التقاناتتطوير وسائل تقانات االتصاالت واملعلومات ووسائل االستفادة منها يتطلب احتضاناً خاصاً هلذه 
 .لألعمال متخصصة وحاضنات تقانيةإنشاء مناطق 

للتنمية االجتماعية واالقتصادية، وجيب أن تلتزم الدولة واجلهات تقانات االتصاالت واملعلومات عنصر داعم 
 للنهوض بأهداف التنمية االجتماعية واالقتصادية، وتوزيع التقاناتاملشاركة األخرى بتسخري إمكانات هذه 

ز على جيل والبد من التركي. منافعها توزيعاً عادالً بني املواطنني كافة، وبني املناطق احلضرية والريفية والنائية
الشباب ومتكينهم من املشاركة الفعالة يف جمتمع املعلومات واالهتمام باملواطنني ذوي االحتياجات اخلاصة ألن 

 جديدة من التعاون والشراكة وإنشاء أشكاالًويتطلب تنفيذ ذلك .  منهمللكثري املعلومات قد تكون معيناً تقانة
 .الاألعم وحاضنات التقانيةبيئة حمفزة كاملناطق 

 توزيع األدوار بني مكونات اتمع -2.5

لذا فإن مسؤولية . متابعتها منفردةمن ال تتمكن القطاعات العامة   االتصاالت واملعلومات بديناميكية عالية جداًتقاناتتتميز 
 وبناء جمتمع لوماتتقانات االتصاالت واملعلومات يف سورية وتوفري البنية التحتية املتطورة لتقانات االتصاالت واملعتطوير 

 بل ال ،كون مسؤولية إدارية فقطت أمور ال ميكن أن ، اخلاصة ذه القضايا وفق احلاجةالقرارات صنع فيها، وكذلكعلومات امل
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للقطاع اخلاص الدور الكبري سيكون و. بد من أن تكون هناك مشاركة فعالة جلميع القطاعات االقتصادية واالجتماعية يف البالد
إنشاء كثري من الشراكات مع الشركات املنتجة يف  واالستثمار فيها، والتقاناتاخلدمات اجلديدة املبنية على هذه يف اقتراح 

، التقاناتوسيكون للجمعيات األهلية دور كبري يف إطالق اإلمكانيات االجتماعية اليت ستتيحها هذه .  وخدمااالتقاناتهلذه 
وسيكون لشركة االتصاالت الوطنية . عن مصاحل املواطنني وخمتلف الفئات االجتماعيةالدفاع يف تنموية وثقافية واجتماعية، و

وال بد . الدور األكرب يف إنشاء البىن التحتية ويف إطالق االستثمارات الكبرية يف هذا القطاع) املؤسسة العامة لالتصاالت(
 وال بد أخرياً. ملواطنني واملؤسسات على السواء خلدمة االتقاناتللمؤسسات احلكومية من أن تكون القدوة يف إدخال هذه 

قد ال تكون  اليت املناطق يف اخلدمة الشاملة بالتزامات الوفاء يكفل املصلحة العامة وعلى حنو دور التنظيم، تؤديللدولة من أن 
ة مع مجيع القطاعات دور التنسيق والتشاور بشفافيأن تؤدي وضمان مصلحة مجيع املشاركني، إىل  إضافة ،جاذبة لالستثمارات

 وأن تكون هي املؤطر الفاعل للتعاون وللشراكات االستراتيجية ،التقاناتاالجتماعية واالقتصادية الفاعلة واملتأثرة ذه 
 .اإلقليمية والدولية الضرورية يف هذا القطاع

 ومؤسساهتا، بل جيب ة التحتية املتطورة حمصورة يف القطاعات احلكوميةينالبتطوير ال ميكن أن تبقى مسؤولية 
 سواء على املستوى االجتماعي ، ومنها القطاع اخلاص ومؤسسات اتمع،مشاركة القطاعات األخرى

 يكفل املصلحة على حنو احلكومة دور التنظيم والتنسيق وتؤدي. ال يف حتقيق تعاون دويل فعمواالقتصادي أ
 .اخلدمة الشاملة بالتزامات الوفاءالعامة و

 التحتية لالتصاالت واملعلومات والنفاذ إليهاالبنية  -3.5

ا، ري توفيعدهذه الشبكات نفاذاً  إىل النفاذ وتوفري بنية حتتية متطورة عالية األداء لشبكات االتصاالت واملعلومات وتطبيقا
جمتمع ورية وبناء تطوير تقانات االتصاالت واملعلومات يف سيف يشمل سورية بكاملها دون متييز جغرايف، أحد أهم العوامل 

يف ااالت (املتطورة باستخدام التقانات املبتكرة على أوسع نطاق ممكن تحتية البنية هذه ال اقترن توفرما  وإذا.  فيهاعلوماتامل
جيب أن يرافق و. األفراد رفاهوتعزيز  ، كان من شأن ذلك زيادة معدل التنمية االجتماعية واالقتصادية)االقتصادية واالجتماعية

 . ملا لبعض هذه اخلدمات من أثر إجيايب على استخدامات هامة كالتجارة اإللكترونيةاخلدمات الربيديةذلك تطور مواز يف 

مناسبة تتوافق مع القدرات الشرائية لألفراد من ناحية، وبشكل يمكِّن من تعظيم بتكلفة وجيب أن يتم النفاذ إىل البنية التحتية 
 وميكن حتقيق ذلك بإنشاء . يف وسائل النفاذ إىل البنية التحتية واخلدماتشحاً عموماًلنائية اليت تعاين نفاذ اجلمهور يف املناطق ا

 .مكاتب الربيد واملدارس واملكتبات ودور احملفوظاتمراكز االتصاالت ونقاط نفاذ يف أماكن عامة ك

ية أيضاً إىل حتسني نوعي يف العديد من املؤشرات جيب أن يؤدي توسيع البىن التحتية لتقانات االتصاالت واملعلومات يف سورو
وال العاملية اليت تدل على اجلاهزية اإللكترونية، خاصة وإن وضع سورية اليوم ال يأيت يف مكان مناسب ال على املستوى الدويل 

 . حتسني هذه املؤشرات اختاذ خطوات جريئة وقرارات حامسة على مستوى احلكومةويتطلّب. إلقليميا

احلسبان املتغريات اجلديدة يف لتغريات السريعة يف جمال تقانات االتصاالت واملعلومات، فعلى سورية اليوم األخذ إىل ا ونظراً
 .والتوجهات العاملية يف قطاع االتصاالت حىت تستطيع جماة الوضع الدويل يف السنوات القادمة

يف أا تزيد من قدرة األفراد على الوصول إىل املعلومات واملعارف تكمن أمهية توسيع النفاذ إىل البنية التحتية بسرعة مالئمة 
 والتعليميةوالثقافية والصحية  االقتصادية واالجتماعية والسياسية األنشطة  وعاملياً لدعموطنياً تبادهلا تعزيزواملسامهة بتطويرها، و

 وحتقيق منافع  لنمو جمتمع املعلوماتاعة عنصراً ضرورياًاملعلومات وثراء فضاء املعلومات املشإىل  تيسري النفاذويعد  .والعلمية
تيسري النفاذ وينبغي .  وتقدم العلوم، وتوفري فرص التجارة،متعددة مثل تثقيف اجلمهور، وتوفري فرص العمل اجلديدة، واالبتكار

على بناء سوء استغالهلا  محايتها من املشاع إىل املعلومات بالتعاون مع خمتلف املؤسسات التعليمية والثقافية واألهلية كما ينبغي
واملتاحف احملفوظات دور  مثل املكتبات ويف اتمعات احملليةتدعيم املؤسسات العامة   أيضاًينبغيو .أسس شفافة وواضحة

 . واحلفاظ على السجالت الوثائقيةالنفاذ املفتوح من أجل النشر العلميومعارض جمموعات األعمال الثقافية وغريها، لدعم 
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 من تشجيع االعتماد  أيضاًال بد و ال بد من تشجيع مجع ونشر ومعاجلة املعلومات،،ومن أجل التوجه حنو جمتمع املعلومات
 وكذلكً تشجيع صناعة املضمون العريب املتالئم مع االحتياجات الوطنية واحمللية ،على املعلومات يف الدراسات والقرارات

 . علماًً  أن هلذا التشجيع انعكاسات اقتصادية وتنموية واضحة،واتمعية

فسورية ختضع ومنذ فترة طويلة حلصار . وترتبط مسألة توفري البنية التحتية بقضية استراتيجية هامة تتعلق حبيازة التقانة املتطورة
تقانات الراقية لالتصاالت واملعلومات، تقاين من قبل الواليات املتحدة؛ وقد اشتدت حدته يف الفترة األخرية وتركزت على ال

وهذا ما يقتضي السعي حنو تعدد مصادر تقانات االتصاالت واملعلومات والتوجه حنو الدول اليت تتمتع باستقالل كبري يف 
و قرارها السياسي، ومتتلك منتجات تقانية ذات مستوى جيد، مثل فرنسا وأملانيا والصني وكوريا اجلنوبية وماليزيا، حىت ول

ومن املناسب أيضاً إنشاء شراكات استراتيجية مع شركات . كانت بعض منتجاا ال تتمتع بنفس املستوى التقاين األمريكي
كبرية غري أمريكية وحتفيز هذه الشركات املنتجة للمنتجات والربجميات وخدماا على االستثمار وتوطني التقانات يف سورية 

 .فضل منتجاا لسوريةلتكون هذه الشركات معنية بتوفري أ

ويف نفس السياق أيضاً، جيب التوجه استراتيجياً حنو الربجميات املفتوحة املصدر باعتبارها خياراً بديالً هاماً ملسألة حيازة صناعة 
وجيب تنظيم هذا التوجه االستراتيجي عن طريق إنشاء وحدة إدارية مهمتها حصر الربجميات اهلامة . برجميات متينة ومستقلة

وال بد من التعاون مع العديد من الدول النامية . املفتوحة املصدر، وبناء القدرات اخلاصة بدعم وتطوير هذا النوع من الربجميات
ذات اخلربة يف برجميات املصدر املفتوح من أجل تسريع االستفادة من هذه الربجميات والتشارك يف اخلربات؛ وكذلك ال بد من 

ال وعلى النطاق احمللي بني اجلامعات ومراكز البحوث واملؤسسات احلكومية والقطاع اخلاصتضافر اجلهود يف هذا ا. 

مناسبة تتوافق مع القدرات الشرائية للمواطنني أحد أهم بتكلفة هلا النفاذ  وتوفري بنية حتتية متطورة وجوديعد 
اخلدمات ذلك تطور مواز يف وجيب أن يرافق . تطوير تقانات االتصاالت واملعلومات يف سوريةيف العوامل 
وجيب العمل على تعظيم نفاذ اجلمهور يف املناطق النائية والريفية .  ألمهيتها يف التجارة اإللكترونيةالربيدية

يف اتمعات دعم املؤسسات العامة ومن املطلوب . لزيادة قدرة األفراد على الوصول إىل املعلومات واملعارف
 .واملتاحفحملفوظات ادور  مثل املكتبات واحمللية

قضية حيازة التقانة املتطورة، وجتاوز النتائج السلبية للحصار التقاين، السعي حنو تعددية مصادر وتقتضي 
تقانات االتصاالت واملعلومات والتوجه حنو الدول املتقدمة تقانياً اليت تتمتع باستقالل كبري يف قرارها 

ت كبرية، والتوجه استراتيجياً حنو الربجميات املفتوحة السياسي، وإنشاء شراكات استراتيجية مع شركا
 .املصدر، وإنشاء كيان فين مهمته بناء القدرات يف جمال الربجميات املفتوحة املصدر اهلامة

 بناء القدرات -4.5

تبارها املعلومات، باعو  االتصاالتالستخدام تقانات اكتساب املهارات الالزمة وسورية على سوريكل يحفَّز أن ينبغي 
العمل  يفتقانات هذه الاجلديدة اليت تتيحها الفرص ستفادة من لالو ،املعرفة املعلومات واقتصاد جمتمع الفعلية يف املشاركةمفتاح 
 واملسامهة يف للعمل أمام النساء التقانةاليت تفتحها هذه   خاص على الفرص الكبريةبوجهوينبغي التركيز .  واملهن اجلديدةاحلر

التعليم والتدريب يف مجيع مراحل  تعزيز استعمال تقانات االتصاالت واملعلومات ينبغيو. القتصادية واالجتماعيةالنشاطات ا
 .والضعيفةموعات احملرومة  لألشخاص املعوقني وااخلاصة مراعاة االحتياجاتوتنمية املوارد البشرية مع 

نفاذ إىل املعلومات هو من العوامل الرئيسية يف حتديد درجة التنمية والقدرة إن بناء القدرات يف جماالت التعليم والدراية التقانية وال
وغري ذلك من والتعلم مدى احلياة، والتعلم عن بعد، ، وإعادة التدريب التعليم وتعليم البالغني  مواصلةنكما أ على املنافسة؛
 . أن تسهم جوهرياً يف زيادة قابلية التوظيفميكنها اخلاصة، اخلدمات

ي وسائط اإلعالم جبميع أشكاهلا دوراً هاماً يف دعم بناء القدرات يف جمال تقانات االتصاالت واملعلومات، خاصة وأا أحد وتؤد
املستهلكني الرئيسيني هلذه التقانات، وميكنها أن تشغل مع تطورها عدداً كبرياً من الكوادر الفاعلة، وأن تلعب الدور الرائد فيما 

 .وماتيةيتعلق بالتوعية املعل
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 مجيع وعلى واملعلوماتية  االتصاالت يفاملختصنيمثة حاجة ملحة إىل  ،اتساع نطاق تقانات االتصاالت واملعلوماتإىل  ونظراً
 .يف جمال هذه التقانات تقع يف مرتبة عالية من سلم األولوياتية ات بناء القدرات املؤسس كما أن عملية.املستويات

، فال بد من اختاذ خطوات فعالة من أجل تنمية املوارد البشرية وحتقيق  حمدودة يف سوريةتقانياًؤهلة  املوارد البشرية املوملا كانت
ومن الضروري  . من االهتمام بالتنمية اإلنسانية خللق موارد مثقفة مفكرة خالقة أيضاًال بد و.قفزة نوعية سريعة يف هذا اال

 وليس على مستوى تقانات االتصاالت واملعلومات فحسب، وخباصة ،ستوياتإيالء أمهية خاصة لبناء األفراد على مجيع امل
 .اللغات األجنبية ويف جمال اإلدارة واألعمال

وجيب أن يتالزم بناء القدرات البشرية مع توفري فرص عمل ومناخ مالئم لالستثمار واإلنتاج لالستفادة حملياً من القدرات 
 .رفة، وكذلك حتفيز هذه الكوادر حتفيزاً خاصاً الستقطام واالستفادة منهم قدر اإلمكاناملؤهلة يف بناء جمتمع املعلومات واملع

 وتعزز. تقانات االتصاالت واملعلومات تدعيم القدرة الوطنية يف البحوث والتطوير يف جمال املستدميةويتطلب حتقيق التنمية 
، عمليات للتقانةنقل ما يرافقها من لبحوث والتطوير، والشراكات االستراتيجية مع مؤسسات من بلدان متقدمة يف جماالت ا

تساعد هذه الشراكات على تصنيع وإنتاج وتسويق منتجات وخدمات تقانات و. البحث والتطوير يف سورية ويف املنطقة
للشراكات وال ختفى األمهية البالغة .  يفتح آفاقاً جديدة اقتصادية قد تكون واسعة وواعدةوهو مااالتصاالت واملعلومات، 

االستراتيجية يف تعزيز بناء القدرات وتكوين األفراد، ويف تطوير وحتسني مستوى توطني واستخدام تقانات االتصاالت 
 .واملعلومات

الستخدام تقانات االتصاالت واملعلومات،  اكتساب املهارات الالزمة على سوري كل السعي لتحفيزال بد من 
بناء القدرات يف جماالت التعليم والدراية  ووالتدريب وتنمية املوارد البشريةالتعليم واستعماهلا يف مجيع مراحل 

والتعلم مدى احلياة، والتعلم عن بعد، لتنمية ، وإعادة التدريبتعليم البالغني التقانية والنفاذ إىل املعلومات، و
 .فرص العمل للمواطنني

بناء وتقع مسألة .  املستوياتمجيع وعلى واملعلوماتية  االتصاالت يفخمتصني اإلشارة إىل احلاجة إىل  الضروريومن
وجيب السعي لتدعيم القدرة الوطنية يف البحوث . يف مرتبة عالية من سلم األولوياتية اتالقدرات املؤسس

إنشاء الشراكات االستراتيجية مع مؤسسات من بلدان و ،تقانات االتصاالت واملعلوماتوالتطوير يف جمال 
 .البحوث والتطويرمتقدمة يف جماالت 

 توفري بيئة متكينية -5.5

 حديث فيها جمتمع معلوماتبناء والراغبة يف سورية  السياسية اليت تتبىن تطوير تقانات االتصاالت واملعلومات يف اإلرادةمع أن 
 وتدعم التقاناتمعلنة بوضوح وعلى أعلى املستويات، فإن حتقيق ذلك رهن بتوفر بيئة متكينية تساعد على تنمية وتطوير هذه 

 :ومن أهم عناصر هذه البيئة التمكينية.  املختلفةبصورهاالستثمار فيها 

 .احلسبان الواقع السورييف وجود إطار تنظيمي حديث لتقانات االتصاالت واملعلومات يأخذ  •

للحفاظ  و؛ ال تتدخل فيه احلكومة إال عند الضرورة،توفر إطار تشريعي وقضائي حمايد وشفاف لتشجيع املنافسة •
 . وخلدمة األولويات الوطنية؛ ولتعظيم املنافع االقتصادية واالجتماعية؛على املنافسة الرتيهة واجتذاب االستثمار

 .تشجيع االستثمارات األجنبية واحمللية وإجياد آليات تفضيلية لالستثمار يف جمال تقانات االتصاالت واملعلومات •
 . مصلحة املستهلك أياً كانيوفّر على حنوالتصاالت واملعلومات تشجيع املنافسة الرتيهة يف جمال تقانات ا •

 .الوطنيةتقانات االتصاالت واملعلومات يف االستراتيجيات اإلمنائية بتطوير  املتصلة والربامججلهود ا دمج •

 .تعزيز تنمية البنية التحتية لتقانات االتصاالت واملعلومات وتطبيقاا •

 .تشجيع االبتكار واإلبداع يف جمتمع املعلوماتلر هام  عنص، وهومحاية امللكية الفكرية •
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ختصيص ميزانيات وحتديد آليات مرنة لتمويل مشاريع تقانات االتصاالت واملعلومات ذات األهداف احملددة اليت  •
 .تساعد يف التنمية

 . عنصر هام لتشجيع االبتكار واإلبداع، وهونشر املعرفة وبثها وتقامسها على نطاق واسع •
املشاركة ادية من جانب اجلميع يف قضايا امللكية الفكرية وتقاسم املعارف، وهو جانب أساسي يف جمتمع تيسري  •

 .املعلومات اجلامع

 .تالزم اإلصالح اإلداري مع استخدام تقانات االتصاالت واملعلومات يف مشاريع أمتتة مؤسسات الدولة •
 على خصوصاًوينبغي التركيز . يف بناء جمتمع املعلوماتهو إحدى اللبنات األساسية و ،هاتوحيدو وضع املعايري •

 تدفعها قوى ،متييزيةكما أن وضع مقاييس مفتوحة وقابلة للتشغيل البيين وغري ؛ مقاييس دوليةواعتماد وضع 
 يف تطوير تقانات االتصاالت أساسيهو عنصر  احتياجات املستعملني واملستهلكني، احلسبانوتأخذ يف ، الطلب

 .ةمعقول وتيسري النفاذ إليها بتكلفة  وزيادة انتشارهاواملعلومات

 .إدارة طيف الترددات الراديوية على حنو حيقق املصلحة العامة ويتفق مع مبدأ الشرعية واحترام االتفاقات الدولية •

 . حتترم املعايري الدولية الستخدام تقانات االتصاالت واملعلوماتومالئمة بيئة عمل آمنة وصحية توفري •

إطار ، مع توفر ير تقانات االتصاالت واملعلومات رهن بتوفر بيئة متكينية مساعدة وداعمة لالستثمارتطو
تعزيز هو رهن أيضاً بوتقانياً؛  وتوفر إطار تشريعي حمايد ،احلسبان الواقع السورييف تنظيمي حديث يأخذ 

  وكذلك وضع املعايري،مسها على نطاق واسعتنمية البنية التحتية ومحاية امللكية الفكرية ونشر املعرفة وبثها وتقا
 . بيئة عمل آمنة وصحيةوتوفري هاتوحيدو

تقانات االتصاالت واملعلومات يف االستراتيجيات اإلمنائية بتطوير  املتصلة والربامججلهود ا وال بد من دمج
 .ةف على مستوى القطاعات املختلالوطنية

  وأبعادها األخالقيةمات تقانات االتصاالت واملعلويف الثقة بناء -6.5

أمن املعلومات وأمن الشبكات وتصديق التعامالت املالية والتجارية   يف الوقت نفسه الذي يشملالطمأنينة تعزيز إطار إن
 تقانات االتصاالت يفبناء الثقة شرط أساسي ل ومحاية املستهلك،  واحلق يف احلصول على املعلومات ونشرها اخلصوصيةوصون

وتطويرها وتنفيذها بالتعاون مع مجيع على أسس واضحة  املعلومات ثقافة أمن ترويجويتطلب األمر . ستخدامها واواملعلومات
 يف إطار هذه ،ومن املهم. وينبغي دعم هذه اجلهود مبزيد من التعاون الدويل. الدولية اخلربة باالستفادة من اجلهات املعنية

 .عزيز النفاذ والتجارة يف الوقت نفسهمع ت واخلصوصيةمحاية البيانات ضمان  ،الثقافة

 مثل كرامة ،جمتمع املعلومات القيم األساسية للشعب السوري تقانات االتصاالت واملعلومات وبناء استعمالأن تراعى يف ينبغي و
مجيع لى عينبغي  كما .اإلنسان والتضامن والتسامح واحلرية والعدالة واملساواة، وتوفري أقصى حد ممكن من احلماية لألسرة

األطراف الفاعلة يف جمتمع املعلومات أن تتخذ اإلجراءات املناسبة والتدابري الوقائية، حسبما تقرره القوانني، ومناهضة استخدام 
 . أو مبا ميس أمنه، كاإلباحية، يتناىف مع املبادئ والقيم األساسية للوطن على حنو يف أغراض إجرامية أوالتقاناتهذه 

 اخلصوصية  الشبكات والتصديق وصونوأمنأمن املعلومات  الذي يشمل الطمأنينةر تعزيز إطاال بد من 
 مبا يتناىف مع التقانةمناهضة استخدام القيم األساسية للشعب السوري، ومراعاة وكذلك  ؛ومحاية املستهلك

 .مبا ميس أمنه  أو، كاإلباحية،املبادئ والقيم األساسية للوطن

 ن واللغة العربيةواملضمو صناعة الربجميات -7.5

حتتل صناعة الربجميات وتقاناا املختلفة مركزاً متميزاً يف سورية بني تقانات االتصاالت واملعلومات، نظراً إىل حلاجة إليها يف 
وميكن أن تصبح هذه الصناعة إذا ما أحسنت إدارا والتعامل . السوق احمللية من ناحية وعلى املستوى العريب من ناحية أخرى
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ا ذات مردود اقتصادي هام له تأثري ملموس على التنمية االقتصادية يف سورية؛ كما ميكن أن توفر فرص عمل كبرية معه
 .للشباب

اخلدمية والتربوية ، بشىت أنواعهوال تقتصر صناعة الربجميات على تطوير الربامج ونظمها، بل تشمل أيضاً صناعة املضمون 
 وتؤدي املسائل املعلوماتية اخلاصة بالتعامل مع اللغة العربية دوراً هاماً يف .ره واحلفاظ عليه ونش،والعلمية والثقافية والترفيهية

 املضمون لصناعة أولوية عالية إعطاءلذلك ال بد من . صناعة الربجميات العربية، سواء فيما يتعلق بالربامج نفسها أم باملضمون
 مشاركةحيفز و التنمية االجتماعية واالقتصادية يشجعحتياجات احمللية  كما أن تطوير مضمون حملي يناسب اال.باللغة العربية

 وناشريه ومنتجيه القيام املضمونويتعني على صانعي  .والنائية الذين يعيشون يف املناطق الريفية ومنهم ،مجيع أصحاب املصلحة
 .بدور نشط يف تعزيز جمتمع املعلومات

 على بناء القدرات البشرية املتميزة اليت تتمتع باإلبداع، وعلى إنشاء شركات مرنة وتعتمد صناعة الربجميات اعتماداً رئيسياَ
وتؤدي احلاضنات التقانية دوراً خاصاً يف . قادرة على التطوير التقاين وإدارة جودته، ومتتلك مهارات كافية يف جمال التسويق

 .تشجيع إنشاء مثل هذه الشركات

مكانات اليت توفرها خمتلف مناذج الربجميات، سواء املسجلة امللكية أم املفتوحة املصدر ومن الضروري العمل على استخدام اإل
واانية، واإلفادة من األشكال املختلفة الستثمارها، سواء باحلصول على رخصة استخدام خاصة أم باالتصال مبزودي 

 من وضع احللول اليت تفي مبتطلبام والنفاذ إىل التطبيقات، وذلك لزيادة املنافسة وتنوع االختيار ومتكني مجيع املستخدمني
 .الربجميات بتكلفة تنافسية

متكن صناعة الربجميات من إقامة شركات خدمية لتشغيل الربجميات وصيانتها ومالءمتها مع احتياجات املؤسسات والزبائن، 
 وميكن أن يكون حيزاً ملموساً يف التنمية ويأخذ هذا النوع من الشركات حيزاً هاماً يف أسواق صناعة الربجميات العاملية،

 .االقتصادية يف سورية وباجتاه باقي الدول العربية

ويشمل ذلك صناعة . لصناعة الربجميات مردود اقتصادي هام، وميكن هلا أن توفر فرص عمل عديدة للشباب
تمد صناعة الربجميات اعتماداً وتع .باللغة العربية أولوية عالية إلنشاء املضمون إعطاء و،بشىت أنواعهاملضمون 

رئيسياَ على بناء القدرات البشرية املتميزة اليت تتمتع باإلبداع، وإنشاء شركات مرنة قادرة على التطوير 
التقاين وإدارتة جودته، ومتتلك مهارات كافية يف جمال التسويق؛ وهذا ما يسمح بالنفاذ إىل الربجميات بكلفة 

 . اليت توفرها خمتلف مناذج الربجمياتتنافسية واستخدام اإلمكانيات

 التنمية االجتماعية واالقتصادية يف املناطق الريفية يشجعوتطوير مضمون يناسب االحتياجات احمللية وال بد من 
 . وناشريه ومنتجيه القيام بدور نشط يف تعزيز جمتمع املعلوماتاملضمونعلى مؤلفي  و؛والنائية

 الدويلو  اإلقليميالتعاون -8.5

إن جمتمع املعلومات عاملي الطابع يف جوهره، لذلك ال بد من تدعيم اجلهود إلقامة تعاون إقليمي ودويل فعال، ليس فقط على 
وجيب أن . مستوى احلكومة بل أيضاً على مستوى القطاع اخلاص واجلمعيات املهنية والنقابات وغرف الصناعة والتجارة

 آليات خمتلفة ومع جهات متعددة من أمهها صناديق التنمية واملنظمات وعن طريقيكون هذا الدعم مبباركة وتشجيع الدولة، 
 .التابعة لألمم املتحدة

ومع منطقة . ويسهم التكامل اإلقليمي على املستوى العريب يف تنمية تقانات االتصاالت واملعلومات يف مجيع الدول العربية
، ميكن لسورية، إذا قامت خبطوات جريئة يف حتفيز االستثمار واإلنتاج يف التجارة احلرة العربية املنفتحة على قطاعات اخلدمات

 .هذا اال، أن تؤدي دورا تنافسيا إجيابيا يساعد على التكامل العريب
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؛ فقد وخاصة املتقدمة منها يف جمال تقانات االتصاالت واملعلومات) دول منور آسيا(كما جيب تنمية التعاون مع دول اجلنوب 
راكات االستراتيجية بنقل اخلربة والتقانة إىل سورية، كما تسمح االستثمارات اخلارجية بتوفري فرص عمل جديدة تسمح الش

 .للشباب السوري

 والنقاباتتضافر اجلهود إلقامة تعاون إقليمي ودويل فعال ميتد إىل القطاع اخلاص واجلمعيات املهنية ال بد من 
وال بد . ن أمهها صناديق التنمية واملنظمات التابعة لألمم املتحدةمع جهات متعددة موالتعاون ... وغريها

كذلك من تنمية التعاون مع دول اجلنوب وخاصة املتقدمة منها تقانياً، وإيالء األمهية للتعاون اإلقليمي على 
 .املستوى العريب وفق صيغة تكاملية

 اتيجيات القطاعيةتكامل استراتيجية تقانات االتصاالت واملعلومات مع االستر -9.5

اهلدف األساسي من وضع استراتيجية تقانات االتصاالت واملعلومات يف سورية هو استخدام هذه التقانات بوصفها أداةً داعمةً 
ويترتب على ذلك . للتنمية االجتماعية واالقتصادية يف مجيع القطاعات، وسعياً لبناء جمتمع املعلومات واقتصاد املعرفة السوري

 جذعاً رئيسياً يعاجل القضايا األساسية املرتبطة ارتباطاً عضوياً بقطاع االتصاالت واملعلومات، مثل ةذه االستراتيجيأن يكون هل
تطوير البىن التحتية وتنميتها وتوفري النفاذ إليها، وبناء القدرات الالزمة، وتوفري البيئة التمكينية، وإحداث البىن التنظيمية اخلاصة 

 معايري نظم املعلومات وقواعد أماا، وتطوير البحوث اخلاصة بتقانات االتصاالت واملعلومات وبناء ذا القطاع، ووضع
وإضافة لذلك، البد أيضاً أن جيري تضمني االستراتيجيات واخلطط . صناعاا، إىل جانب توفري األطر التشريعية الالزمة لذلك
انات االتصاالت واملعلومات، كما ال بد من توضيح أثر التقانة على القطاعية األخرى مجيع اجلوانب املتعلقة باستخدام تق

 .القطاع باعتبارها أداة تنموية مساعدة ومسامهة يف تطوير أعمال القطاع ورفع مستوى أدائه

 وعليه ال بد من تطوير االستراتيجيات القطاعية املختلفة على حنو يكفل تكاملها مع تقانات قطاع االتصاالت واملعلومات،
وتشمل االستراتيجيات القطاعية اليت حتتاج إىل مراجعة الحقة . واالستفادة من هذه التقانات يف سياق استراتيجياا الذاتية

 :القطاعات التالية

 . احلكوميةاإلجراءات واخلدمات -

 . والتعليم العايل والثقافة والتدريبالتعليم -

 .واملعلومات الصحيةالرعاية الصحية  -

 . واملاليةاألعمال التجارية -

 .والريالزراعة  -

 .االقتصاد والصناعة -

 .السلطات احمللية -

 .والشؤون االجتماعيةالعمل  -

 .النقل املواصالت -

 .وإدارة املوارد الطبيعيةمحاية البيئة  -

 .لالستهالكلإلنتاج وستدامة املمناط األ -
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 اإلطار العام لالستراتيجية الوطنية لتقانات االتصاالت واملعلومات -6
 قطاع االتصاالت واملعلومات امتداداً واسعاً داخل مجيع الفعاليات االقتصادية واالجتماعية، وصوال إىل اإلنتاج ميتد نطاق

وتتمحور هذه الدراسة االستراتيجية حول تقانات االتصاالت واملعلومات بوجه خاص، ملا تؤديه من دور . الثقايف والفكري
 .اعل االجتماعي املعاصرة واملستقبليةمركزي يف صقل أمناط اإلنتاج االقتصادي والتف

 :ميكن صياغة الرؤية التنموية لتقانات االتصاالت واملعلومات يف سورية على النحو التايلو

تطوير قطاع االتصاالت واملعلوماتية لإلسهام يف التنمية االقتصادية واالجتماعية يف سورية، عن طريق وضع 
ية اليت ترعاها الدولة، باالشتراك مع القطاعني العام واخلاص، السياسات واالستراتيجيات واخلطط التنفيذ

 :واهليئات التمثيلية للمجتمع، وعلى حنو يؤدي إىل

 .تنمية الناتج القومي واحملافظة على املوازين االقتصادية • 

 تقدمي خدمات االتصاالت واملعلومات، من التهاتف الثابت والنقّال، وتبادل املعطيات، والنفاذ إىل • 
اإلنترنت، حملياً ودولياً، جبودة عالية وأسعار متيسرة لألفراد واملؤسسات أينما وجدوا، وعلى حنو يزيد 

 .من فعاليتهم االقتصادية واالجتماعية

توفري منظومات احلواسيب ومعاجلة املعلومات بأشكاهلا املختلفة جلميع املؤسسات والفعاليات، على حنو  • 
 .مات وفق احتياجاهتا، بغية رفع مردوديتها وقدرهتا التنافسيةميكّنها من معاجلة املعلو

بناء قطاع اقتصادي وصناعي يتمحور حول تقانات االتصاالت واملعلومات، وبوجه خاص صناعة  • 
 .الربجميات وتطوير املضمون على اإلنترنت

شاركة املواطن يف استخدام نظم االتصاالت واملعلومات لدعم التنمية االجتماعية، وخاصة لزيادة م • 
 .احلياة العامة، وإضفاء الشفافية على اإلجراءات احلكومية، وتبسيط هذه اإلجراءات

نشر وإنتاج املعرفة باستخدام تقانات االتصاالت واملعلومات، مع التأكيد على أمهية املضمون الثقايف  • 
 .واللغوي

التصاالت واملعلومات، وتنظيم قطاع توفري اإلطار التشريعي الالزم لتطوير واستخدام تقانات ا • 
 .االتصاالت واملعلوماتية

جرى وضع اإلطار العام لالستراتيجية الوطنية وانطالقاً من حتليل الدراسات القطاعية واالحتياجات ونقاط االختناق، 
 :الستخدام تقانات االتصاالت واملعلومات يف اجلمهورية العربية السورية اعتماداً على األسس التالية

وجيب أن تلتزم الدولة بتسخري إمكانات . تقانات االتصاالت واملعلومات أداة داعمة للتنمية االقتصادية واالجتماعية  •
هذه التقانات للنهوض بأهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية، وتوزيع منافع التنمية توزيعاً عادالً بني املواطنني، 

 .ةويف املناطق احلضرية والريفية والنائي

يتطلب االرتقاء بتقانات االتصاالت واملعلومات يف سورية حتقيق قفزة نوعية يف تطوير البىن التحتية، تسرع من  •
وترية توفري مستلزمات هذه التقانات، بغية الوصول إىل املستوى الالئق بسورية، ومتكينها من مواكبة التطورات 

 .قتصاد الوطينالسريعة يف هذا اال الذي يعد رافداً هاماً لال

أي املستخِدمة أو " (الطالبة"يتطلب تطوير جمتمع املعلومات الرقمي يف سورية تعزيز القوى االقتصادية الوطنية  •
لتقانات االتصاالت واملعلومات، على حنو يؤسس سوقاً مستدمية هلذه التقانات، خاصة يف جماالت ) املستهِلكة
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ر األداء اإلداري واخلدمات جتاه املواطنني، ومن جهة أخرى من الربجميات واخلدمات، متكّن من جهة من تطوي
 .تعزيز إنتاجية القطاعات االقتصادية

) أي املنِتجة" (العارضة"الوطنية ) العامة واخلاصة(وتتطلب مواكبة هذه السوق الناشئة بناء جمموعات من الشركات   •
 من تلبية االحتياجات الوطنية يف املرحلة األوىل، خلدمات االتصاالت واملعلومات، ضمن بيئة حتفيزية نشطة، تتمكن

 .وتصدير املنتجات، خاصة إىل الدول العربية، يف املرحلة الثانية

ويتطلب النهوض ذا األمر إجياد احللول املناسبة ملختلف املعوقات والتحديات اليت تعترض الطريق، وختصيص   •
 .املوازنات االستثمارية الالزمة من الدولة

تطلب ذلك الشروع، على الصعيد التعليمي واالجتماعي والثقايف واإلعالمي، باالنطالق الفعلي حنو جمتمع كما ي  •
الذي " حنو إقامة جمتمع املعرفة "2003املعرفة يف سورية، على أسس مستقاة من تقرير التنمية اإلنسانية العربية 

 .اء االقتصادي واالجتماعيصدر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والصندوق العريب لإلمن

وجيب أيضاً توطني منظومات احلواسيب وأساليب معاجلة املعلومات بأشكاهلا املختلفة على حنو حيسن من أداء  •
اجلهات العامة واخلاصة ويرفع من مردوديتها ويزيد من قدرا التنافسية، وميكّنها من معاجلة معلوماا وفق احلاجة، 

 .االجتماعية ومشاركة املواطن يف احلياة العامة وزيادة شفافية احلكومةوذلك بغية دعم التنمية 

وقد جرت بلورة منظومة من التوجهات االستراتيجية للوصول إىل ما سبق، دف إىل بناء واقع جديد على مدى السنوات 
 يف احلسبان، وكذلك األوربية-وعند وضع هذه التوجهات، جرى أخذ مسودة اتفاقية الشراكة السورية. العشر القادمة

مشروع اتفاقية حترير التجارة يف اخلدمات بني الدول العربية؛ إذ تتضمن هاتان االتفاقيتان عدة التزامات حول حترير قطاع 
 .االتصاالت واملعلوماتية يف سورية ضمن جداول زمنية حمددة


