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 اإلطار العام لالستراتيجية
 ترتبط تنمية تقانات ، إذواسعاً داخل مجيع الفعاليات االقتصادية واالجتماعيةامتداداً ميتد تأثري تقانات االتصاالت واملعلومات 

وتؤدي . االتصاالت واملعلومات ارتباطاً عضوياً مبختلف مناحي التنمية يف مجيع القطاعات، من اإلنتاج الصناعي إىل اخلدمات
يرتبط جبميع النشاطات املؤدية " املعلومات" فمفهوم ،")جمتمع املعرفة("هذه التقانات دوراً أساسياً يف تطوير اتمعات احلديثة 

. ىل نشر وإنتاج املعرفة، من التعليم ووسائط اإلعالم املكتوبة واملسموعة واملرئية، وصوالً إىل اإلنتاج الثقايف والفكريإ
وتتمحور هذه الدراسة االستراتيجية حول تقانات االتصاالت واملعلومات بوجه خاص، ملا تؤديه من دور مركزي يف صقل 

 .تماعي املعاصرة واملستقبليةأمناط اإلنتاج االقتصادي والتفاعل االج

 :صياغة الرؤية التنموية لقطاع االتصاالت واملعلوماتية يف سورية على النحو التايلوميكن 

تطوير قطاع االتصاالت واملعلوماتية لإلسهام يف التنمية االقتصادية واالجتماعية يف سورية، عن طريق وضع 
 ،ترعاها الدولة، باالشتراك مع القطاعني العام واخلاصالسياسات واالستراتيجيات واخلطط التنفيذية اليت 

 :على حنو يؤدي إىلوواهليئات التمثيلية للمجتمع، 

 .تنمية الناتج القومي واحملافظة على املوازين االقتصادية • 

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

 .يزيد من فعاليتهم االقتصادية واالجتماعية

، على املؤسسات والفعالياتتوفري منظومات احلواسيب ومعاجلة املعلومات بأشكاهلا املختلفة جلميع  • 
 .، بغية رفع مردوديتها وقدرهتا التنافسيةاحتياجاهتاوفق  من معاجلة املعلومات هاحنو ميكّن

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

 يف واطنلزيادة مشاركة املاستخدام نظم االتصاالت واملعلومات لدعم التنمية االجتماعية، وخاصة  • 
 . هذه اإلجراءاتوتبسيطاحلياة العامة، وإضفاء الشفافية على اإلجراءات احلكومية، 

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

، وتنظيم قطاع  واملعلوماتاستخدام تقانات االتصاالتلتطوير وتوفري اإلطار التشريعي الالزم  • 
 .االتصاالت واملعلوماتية
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وانطالقاً من حتليل تلك الدراسات .  بعد مناقشات مطولة مع أصحاب املصلحة قطاعية وضع دراسات سابقاًوقد جرى
ستراتيجية القطاعية واالحتياجات اليت ألقت الضوء عليها، ونقاط االختناق لدى اجلهات املعنية، جرى وضع اإلطار العام لال

 :اعتماداً على األسس التاليةيف اجلمهورية العربية السورية الوطنية الستخدام تقانات االتصاالت واملعلومات 

وجيب أن تلتزم الدولة بتسخري إمكانات . االجتماعيةو  االقتصادية للتنميةة داعمأداةاملعلومات و تقانات االتصاالت •
 ، توزيعاً عادالً بني املواطنني التنمية، وتوزيع منافع واالجتماعيةقتصاديةالا للنهوض بأهداف التنمية التقاناتهذه 
 . املناطق احلضرية والريفية والنائيةويف

ع من ، تسر قفزة نوعية يف تطوير البىن التحتيةحتقيق  االتصاالت واملعلومات يف سوريةبتقاناتيتطلب االرتقاء  •
 من مواكبة التطورات ومتكينها املستوى الالئق بسورية، لوصول إىلبغية ا ، التقاناتمستلزمات هذه توفريوترية 

 .الذي يعد رافداً هاماً لالقتصاد الوطينالسريعة يف هذا اال 

أي املستخِدمة أو  ("الطالبة"تعزيز القوى االقتصادية الوطنية يتطلب تطوير جمتمع املعلومات الرقمي يف سورية  •
 هلذه التقانات، خاصة يف جماالت سوقاً مستدميةعلى حنو يؤسس ، واملعلوماتاالتصاالت لتقانات ) املستهِلكة

الربجميات واخلدمات، متكّن من جهة من تطوير األداء اإلداري واخلدمات جتاه املواطنني، ومن جهة أخرى من تعزيز 
 .إنتاجية القطاعات االقتصادية

أي  ("العارضة"الوطنية ) العامة واخلاصة(ت بناء جمموعات من الشركاوتتطلب مواكبة هذه السوق الناشئة  •
، تتمكن من تلبية االحتياجات الوطنية يف املرحلة ضمن بيئة حتفيزية نشطة، االتصاالت واملعلوماتخلدمات ) املنِتجة

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

 اليت تعترض الطريق، وختصيص ملناسبة ملختلف املعوقات والتحدياتاحللول اإجياد ويتطلب النهوض ذا األمر  •
 .املوازنات االستثمارية الالزمة من الدولة

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

 .عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعي

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

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

 جديد على مدى السنوات بناء واقعوقد جرت بلورة منظومة من التوجهات االستراتيجية للوصول إىل ما سبق، دف إىل 
األوربية يف احلسبان، وكذلك -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 
 .اتية يف سورية ضمن جداول زمنية حمددةاالتصاالت واملعلوم
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 األسس االستراتيجية والتوجهات للوصول إليها
، والتوجهات االستراتيجية )املوثقة باألرقام(يؤدي حتليل متطلبات كل بند من بنود اإلطار االستراتيجي إىل توضيح األهداف 

رار يف الدولة، ويواكبها توافق مؤسسايت واقتصادي اليت تسمح بالوصول إليها، واليت جيب أن تتبناها أعلى مستويات الق
 .واجتماعي واسع النطاق

 البىن التحتية  1

وقد جرى تعريف مؤشرات عاملية للمقارنة . تطوير البىن التحتية لقطاع االتصاالت واملعلوماتية هو من أوائل مستلزمات التنمية
وقد قمنا بتحديد أهداٍف استراتيجيٍة هلذه املؤشرات . ثّقة رقمياًبني الدول يف هذا اال، متكّن من وضع أهداف حمسوسة ومو

 :، كما يلي) أعوام10أي خالل  (2013تسعى سورية للوصول إليها يف عام 

 ؛)أي خط هاتف ثابت واحد على األقل لكل أسرة( نسمة 100 لكل خطاً 30:  يف اهلاتف الثابتنفوذية معدل •
، انظر  2003اية عام  يفعن الوضع احلايل% 125زيادة  ( تقريباًبتثا ماليني خط 4وهذا ما يتطلّب إضافة 

 . مليون دوالر600 إىل 500 بقيمة  تقديرياًاستثماراًو، )1املصور 

خلوي  ماليني خط 6وهذا ما يتطلّب إضافة   أيضاً؛ نسمة100 لكل  خطا30ً : يف اهلاتف النقالنفوذيةمعدل  •
، وإىل دوالر مليار 2قد يصل إىل   تقديرياًاستثماراًو، )2، انظر املصور مرات 6 حنومضاعفة الوضع احلايل  (تقريباً

 . مليار دوالر إذا أُضيفت إليه كلفة أجهزة اهلاتف النقّال الالزمة للمشتركني4

مضاعفة ( إمجاالً مشترك ماليني 4الوصول إىل حنو أي ،  نسمة100 لكل مشتركاً 20 : يف اإلنترنتنفوذيةمعدل  •
 . مليون دوالر200 إىل 150 بقيمة  تقديرياًيتطلب استثماراًوهذا ما ، )3 مرة، انظر املصور 32ايل الوضع احل

 إمجاالً  حاسوب ماليني6حنو   الوصول إىل أي؛ نسمة100 لكل حاسوباً 30 : الستعمال احلواسيبنفوذيةمعدل  •
) من املؤسسات واملواطنني( تقديرياً ، وهذا ما يتطلب استثماراً)4 مرة، انظر املصور 12مضاعفة الوضع احلايل (

 ).مع أخذ سعر الربجميات األساسية الالزمة يف احلسبان( مليار دوالر 3يزيد عن 

 املادية والبشرية على  التحتية،تطور البىنعلى  هذه املؤشرات دالالت واضحة وحمسوسة استناداً إىلاألهداف املوضوعة تقدم 
إىل نسبة ( خمفَّضة للخدمات الوصول إىل تسعريات ، مع مراعاة استثمارات مادية كبريةفحتقيق هذه األهدايتطلب و. السواء

 .وتنمية املوارد البشرية يف التأهيل  كبرياً، كما يتطلب استثماراً)لناتج احمللي اإلمجايل للفردا

 اهلاتف الثابت

ل اخلدمة العامة هذا على وحيتم طابع.  للمواطننيالعامة اخلدمات  من خدمة اهلاتف الثابت اليومتعدإيصال  االتصاالت مشغ
واجب اخلدمة (" أسعارها مع الدخل تناسب ، مع مراعاة املناطق النائية واملتدنية الدخل مجيع املناطق، ومن ضمنها إىلاخلدمة
خرى كاهلاتف النقال ة هذا النوع من اخلدمات، واليت تستند على بنيتها التحتية كافة اخلدمات األوال تأيت رحبي"). الشاملة

  ما تكونغالباًو( وتقوم شركة اتصاالت وطنية يف معظم الدول .ة غري مباشروبصورة ، إال على املدى الطويلواإلنترنت،
 حبجمها إحدى الشركات االقتصادية الرئيسية يف وتكونباالستثمارات الالزمة، )  وطنياًاحتكاراًأو حىت مملوكة من الدولة 
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 باب املنافسة يف بفتح، ومنها بعض الدول العربية،  حديثاًبعض الدولوقد قامت .  من دعامات االقتصاد الوطين اليت تعتربالبالد
 .تنظيم قطاع االتصاالتيف  ة خمتصة هيئ عادة تضعها،واجب اخلدمة الشاملةتقدمي  ل حمددةهذا اال ضمن أطر

 2املصور  1املصور  
 2013 أفراد يف عام 3هاتف خلوي لكل : اهلدف 2013خط ثابت لكل عائلة يف عام : اهلدف 
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 4املصور  3املصور  
 2013 نسمة يف عام 100 حاسوب لكل 30: اهلدف 2013 نسمة يف عام 100 مشترك يف اإلنترنت لكل 20: اهلدف 
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 اهلاتف النقال

لدول اة، ووصل انتشارها يف كثري من تطورت خدمة اهلاتف النقال بسرعة يف معظم البلدان من خدمة كمالية إىل خدمة أساسي
كما يف املغرب، حيث جتاوز عدد خطوط اهلاتف  (2003 عاملياً منذ بداية عام  بل ختطاه الثابت،إىل حجم انتشار اهلاتف

وسطياً يف السنة، يف % 46وينمو انتشار اهلاتف اخللوي عاملياً مبعدل . )5النقال ضعف عدد اخلطوط الثابتة، انظر املصور 
الفرق بني املعدلني أقل يف الدول النامية، ولكن الظاهرة تبقى (سنوياً % 7ني ال ينمو اهلاتف الثابت اليوم إال مبعدل ح

كخطوط االتصاالت القطرية  (املوجودات الثابت يف بعض خدمة اهلاتفتتشارك مع  اهلاتف النقّال  ومع أن خدمة).صحيحة
شركات االتصاالت الوطنية يف وقد قامت .  للهاتف الثابتمنافساً بديالًبل القريب  املستقيف، فإا تطرح نفسها )والدولية
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 األخرى على أسس ناظمة البلدان اال للمنافسة يف يف حني فُتح، بتقدمي هذه اخلدمة بصورة حصريةبعض البلدان 
  الترابط معأجرةت والدقائق، ضرائب أو رسوم على أسعار االشتراكا، للحصول على التراخيص تدفع للدولة" جعاالت"(

تطور سريع ( هلذا النشاط  الواضحةلطبيعة الريعية، وذلك بسبب ا)...، محاية املستهلك الشبكات الثابتة املستخدمة،
وقد ساعدت ). ...، هلاتف الثابتا من أكرب بكثري عاملياً الواحد للخطاالستثمار املطلوب نسبة سعر اخلدمة إىل لالشتراكات، 

تقليص األسعار نسبة إىل الناتج اإلمجايل للفرد يف حاليت االحتكار احلكومي أو املنافسة احملدودة أو املفتوحة على سياسات 
 .انتشار اهلاتف النقال بسرعة كبرية

 5املصور 
 تطور عدد مستخدمي اهلاتف الثابت واهلاتف النقال يف العامل باملاليني

 

 تبادل املعطياتاإلنترنت و

 يف  النشاط االقتصاديفعاليات على تطور من املؤشرات الدالّة نقل املعلومات على مستوى األفراد واملؤسسات تعد إمكانيات
وتعليمية وتثقيفية وترفيهية  إعالمية  جديدة، خدماتولتقدمي وسيلة جديدة للتجارة ة، إضافة إىل كوا العامليوارتباطاته بلد ما

 على الوسائل املخصصة وأحياناً( نقل املعلومات على شبكات االتصاالت الثابتة والالسلكية للهواتفعادة  وجيري. واجتماعية
  مجيعوتتجه سوق االتصاالت اليوم إىل املقاربة بني. خاصة جتهيزات وبرجميات إضافةبعد ) األقمار الصناعيةكلإلعالم املرئي 

.  على شبكة فقارية موحدة) املختلفةأنواع املعطياتالصوت والصورة و (اتحلمل مجيع أنواع املعلوم الشبكات أشكال
تنافس بكلفتها املنخفضة  Voice over IPخدمات اتصاالت صوتية ) اإلنترنت خاصة(وظهرت على شبكات املعطيات 

إال يف حاالت ،  معظم البلدان يف جمال املنافسة واسعاًفُتحوقد . خدمات االتصاالت الدولية اليت يقدمها مشغلو اهلاتف الثابت
ظهر على الشبكة مضمون اقتصادي فقد ، )احملتوى (ناحية املضمونأما من . تقدمي خدمات اإلنترنت ونقل املعلوماتل ،نادرة
له احلجم األكرب على  ( مضمون تواصلي اجتماعياملتعلقة ا، كما ظهرواخلدمات " اإللكترونيةالتجارة " من  أنواعاًأطَّر

 ."جمتمع املعرفة" وانفتاحها وتقدمها حنو  حتول اتمعاتيف كان له أثر كبري )الشبكة

 احلواسيب والربجميات

 شركات ، مكوناً قاعدة قامت عليهاجممل النشاطات االقتصادية واالجتماعيةإىل دخل احلاسوب والتجهيزات الرقمية اليوم 
 تتأطّر ،)شركات متعددة اجلنسية ( عامليةذو صبغة وبعض هذه الشركات .ا املتعلقة اخلدمات أو تقدم الربجمياتمتنوعة تنتج 
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 من حتول معظم القيمة الفائضة تدرجيياًقد و.  من الشركات املتوسطة إىل الصغرية إىل الصغرية جداًعديدة جمموعاتحوهلا 
  بشريةكوادروجود ت واخلدمات املرافقة  هذه الربجمياإنتاجويتطلب . الربجميات واخلدمات املرتبطة ا  إىلالعتاديةالتجهيزات 
 حيث تتسارع التطورات يف العامل، اللغات األجنبية واالنفتاح على  إتقان من ناحيةم سواء من الناحية التقنية أ،عالية التأهيل
أطّرت  وقد انتشر احلاسوب يف البيوت وأصبح أحد املوجودات األساسية، خاصة وأن كثرياً من اخلدمات قد ت.هذا اال

وهنا أيضاً يؤدي . حوله، من عمليات التجارة املوجهة لألفراد إىل اخلدمات احلكومية واملصرفية، إىل التحصيل العلمي واملعريف
 .تدين سعر احلاسوب نسبة إىل الناتج اإلمجايل للفرد دوراً أساسياً يف توسيع انتشاره

 مؤشر الوصول إىل اجملتمع الرقمي

وميكن هلذا الغرض مثالً . التحتية وحدها، يف احلقيقية، للداللة على مدى التقدم حنو اتمع الرقميال تكفي مؤشرات البنية 
اعتماد مؤشر االحتاد الدويل لالتصاالت، الذي يأخذ يف احلسبان عالقات متعددة تدل، إضافة إىل البنية التحتية، على جودة 

املعرفة يف التعليم ويف اتمع لتصل إىل تقييم أمشل الستخدامها الفعلي اخلدمات وتسعريها نسبة إىل دخل الفرد وإىل مستويات 
ودف . وتصنف بلدان العامل حسب هذا املؤشر بني املتدنية واملتوسطة واجليدة والعالية. يف العمليات اإلنتاجية واالجتماعية

، وهو ما يتطلّب حتقيق )6انظر املصور ( دول العامل االستراتيجية الوطنية املقترحة إىل الوصول بسورية إىل املرتبة اجليدة بني
 .قفزة نوعية يف كثري من ااالت

 6املصور 
 )جيد% (65إىل ) متدٍن% (28 االرتقاء مبستوى سورية يف مؤشر اجملتمع الرقمي من :اهلدف
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 االستثمار واملردود االقتصادي

 2013 و 2004ستثمارات املطلوبة للوصول إىل األهداف املقترحة يف البنية التحتية بني عامي يتبين، حبساب بسيط، أن اال
سنوياً من الناتج القومي احلايل % 4، أي وسطياً حنو ) مليار لرية سورية400زهاء ( مليار دوالر 8تصل وحدها إىل قرابة 

 .اخلدماتلسورية؛ هذا دون حساب االستثمارات يف الربجميات املتخصصة ويف 

 مليار دوالر، وتتألف غالباً من أجهزة اهلواتف النقالة 4، أي أكثر من %50حصة املواطنني من هذا االستثمار هي أكثر من 
أما حصة ).  مليون دوالر200 وحده مبلغ 2003فمثالً، ختطت كلفة شراء اهلواتف اخللوية يف سورية يف عام (واحلواسيب 

 مليار دوالر، وتتوزع بني شبكات اهلاتف الثابت وجتهيزات االتصاالت الدولية والبىن 2قل عن الدولة من هذه االستثمارات فت
التحتية لتبادل املعطيات، واحلواسيب الالزمة لإلدارات احلكومية، إضافة إىل االستثمارات الكبرية الالزمة إلطالق الربامج 

أما الشركات اخلاصة، ومنها . وض مبستويات التأهيل والتعليمواملبادرات اهلادفة إىل تفعيل استخدام هذه التقانات وللنه
غري أن هذه االستثمارات .  مليار دوالر2الشركات املشغلة للهاتف اخللوي، فال تتعدى حصتها من استثمارات البنية التحتية 

لناتج احمللي؛ هذا إذا جرى طبعاً يف تقانات االتصاالت واملعلومات ميكن أن تأيت مبردود اقتصادي كبري يرافقه منو ملحوظ يف ا
تفعيل استخدام هذه التقانات بالسبل املثلى يف جممل النشاطات االقتصادية املنتجة، ويف بناء صناعات وخدمات وطنية مؤسسة 

 .عليها تستطيع التفاعل مع املنظومات االقتصادية احمليطة العربية والدولية

 التقانات بنشاطات جديدة ذات رحبية عالية تشجع كثرياً من الشركات على فمن ناحية االستثمارات اخلاصة، تأيت هذه
أما من ناحية املوازنات احلكومية، فقد قدمت تقانات . االستثمار فيها، وتفتح جماالت جديدة لالستثمارات اخلارجية املباشرة

يام باستثمارات تعظّم من فعالية قطاع االتصاالت واملعلومات آليات جديدة جتلب مداخيل إضافية للدولة، متكنها من الق
ومنها عقود (فمثالً، جاءت آليات رخص االستثمار أو الشراكة بأشكاهلا املختلفة . االتصاالت واملعلوماتية يف االقتصاد واتمع

حلكومية يف قطاع االتصاالت يف خمتلف دول العامل جبعاالت جديدة للميزانيات ا) BOTالتنفيذ والتشغيل وحتويل امللكية 
. متكنها من القيام باستثمارات كربى، وإحداث مناطق تقانية، وتأهيل الكوادر، واحلفاظ على املوازين االقتصادية واملالية العامة

وتأيت فعالية التدخل احلكومي هنا من قيامه بنقل الريعية من قطاع االتصاالت ذي وترية النمو املطّردة طبيعياً إىل القطاعات 
. صة قطاعات املعلومات واملعرفة اليت حتتاج إىل استثمارات طويلة األمد كي تعم منفعتها على االقتصاد واتمعاألخرى، وخا

ضرائب الدخل والرسوم ( من قطاع االتصاالت وحده 2013 و 2004وقد جرى حساب جمموع إيرادات اخلزينة بني 
 200، فوصلت تقديرياً إىل أكثر من )ف اخللوية ودون حساب الرسوم على اهلوات2003اجلمركية حبسب معطيات عام 

 .؛ وهذا ما يثبت إمكانية وجدوى استثمار الدولة يف هذا اال) مليار دوالر4(مليار لرية سورية 
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 توجه استراتيجي

 :يف البىن التحية يف سورية أن تراعي" القفزة النوعية"جيب على استراتيجية 

زمة لتطوير بىن االتصاالت السلكية والالسلكية وتطوير البىن التحتية توفري االستثمارات الكبرية الال -1
 .لشبكات املعلومات

ضرورة إعادة تنظيم قطاع االتصاالت هبدف تفعيل املؤسسات القائمة ومحاية املستهلك وخدمة االقتصاد  -2
 .الوطين

ليص الكلفة على األفراد تعزيز املنافسة يف جمال االتصاالت بني مقدمي اخلدمات والتجهيزات الكبار لتق -3
 .واملؤسسات

 .بناء قطاع اقتصادي ناشط قائم على القطاع اخلاص يف تقانات املعلومات -4

توفري وسائل احلصول على احلواسيب والتجهيزات بأسعار زهيدة لتوسيع انتشارها يف املؤسسات ولدى  -5
 .األفراد

 األجنبية لدى الكوادر القادرة على العمل حتقيق قفزة نوعية يف التأهيل التقين والفين ويف إتقان اللغات -6
 .التفاعلي يف هذه اجملاالت السابقة

توطني أكرب عدد من الشركات املنتجة للربجميات واخلدمات املتعلقة هبا يف سورية، مع إدخال احلصة  -7
 .الكربى من قيمتها املضافة يف الناتج القومي

 .ى شبكة املعلوماتضرورة تشجيع إنتاج ونشر املضمون الوطين والعريب عل -8

 القوى االقتصادية الوطنية الطالبة واملستخدمة لتقانات االتصاالت واملعلومات  2

عرض (ال ميكن الوصول فعلياً إىل األهداف االستراتيجية إالّ إذا جرت إقامة هذه األهداف على أسس اقتصادية مستدمية 
 استخدام وجيري). 7انظر املصور (اقتصادية عارضة ختدمها وفعاليات ) مستخدمة(تبىن على قوى اقتصادية طالبة ) وطلب

 أو) .اخلمؤسسات حكومية، شركات اقتصادية، مصارف،  (املؤسساتمن قبل إما   ماتقانات االتصاالت واملعلومات يف بلٍد
 . من الواقع احلايل انطالقاًسورية يف االستخدام هذا لتفعيل حتليل وفيما يلي.  األفرادمن قبل
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 7املصور 
 القوى االقتصادية املستهلكة واملنتجة

القوى االقتصاديةالقوى االقتصادية  
المستهلكةالمستهلكة

 االستهالك المؤسساتي االستهالك المؤسساتيتفعيلتفعيل

المؤسسات الحكوميةالمؤسسات الحكومية
المصارفالمصارف

المؤسسات االنتاجيةالمؤسسات االنتاجية
المؤسسات الخدميةالمؤسسات الخدمية

 استهالك األفراد استهالك األفرادتفعيلتفعيل

 شبكات الهاتف شبكات الهاتف
اإلنترنتاإلنترنت

 والبرمجيات والبرمجياتالحواسيب الحواسيب 

المنتجةالمنتجة

العتادياتالعتادياتاإلنتاج في مجال اإلنتاج في مجال 

 اإلنتاج في مجال البرمجيات اإلنتاج في مجال البرمجيات
البرمجيات الموجهة لألفرادالبرمجيات الموجهة لألفراد 

 البرمجيات الموجهة للمؤسسات البرمجيات الموجهة للمؤسسات
 مفهوم الحاضنة مفهوم الحاضنة

 إنتاج الخدمات إنتاج الخدمات
خدمات االتصاالتخدمات االتصاالت  

 خدمات االنترنت وتبادل المعطيات خدمات االنترنت وتبادل المعطيات
 خدمات البرمجيات الموجهة  خدمات البرمجيات الموجهة 

للمؤسساتللمؤسسات
 الخدمات المختلفة الخدمات المختلفة

 

 تفعيل الطلب املؤسسايت على تقانات االتصاالت واملعلومات

اليت  اخلدمات الداخلية وحتسني نوعية إنتاجيتهاعلومات لزيادة االتصاالت وامل واخلدمية تقانات اإلنتاجية املؤسسات تستخدم
 وعند حتليل الوضع السوري القائم وإمكانات تطوره املستقبلي، يظهر جلياً. ات أخرى كانوا أم مؤسسزبائنها، أفراداًل تقدمها

هذا االستخدام تفعيل ب  أوالًتبدأ ، املؤسسايت لتقانات االتصاالت واملعلوماتلالستخدام سوق حقيقية وجود حاجة ملحة خللق
 .املختلفة املؤسسات يف

 املؤسسات احلكومية

 تقانات استخدام من أساسياً جزءاً  يف سورية املؤسسات احلكوميةاستخدام يكونخرى،  األالبلدان  كثري منكما يف
بعالقة هذه املؤسسات احلكومية مع م ، سواء فيما يتعلق بزيادة الفعالية الذاتية أ للمؤسسات الكامن واملعلوماتاالتصاالت

 للمؤسسات الكبرية احلاجات دراسات القطاعيةالوقد أظهرت . املواطن ومع املؤسسات االقتصادية واالجتماعية األخرى
 مع وبنيوياً وثيقاً ترابطاً االتصاالت واملعلومات يف املؤسسات احلكومية تقاناتوتترابط تنمية استخدام . هذا االاحلكومية يف 

، إعادة هندستها وحتديثهاو املؤسسة، اتتضمنه من حتليل للوظائف اليت تقوم ملا هي جزء ال يتجزأ منه، بل اإلصالح اإلداري، 
 الشراكات العربية واألوربية ومع النمو االقتصادي  إقراركي تتماشى مع التغريات االقتصادية واالجتماعية اليت ستتسارع مع

  زيادة اخلدمي حنو املواطن وحنو، ودون توجههاال ميكن تصور حتديث املؤسسات القائمة دون أمتتة أعماهلا الداخليةو. املرجتى
 األمثل وتوفري وقته بالوجه االتصاالت واملعلومات فرصة خلدمة املواطن تقاناتمتنح و.  فيهافعالية االقتصادية أو االجتماعيةال

 االتصاالت واملعلومات قاعدة التطبيق تقانات وتكون.  واملستثمريناالقتصاديةلفعاليات ا ينطبق ذلك أيضاً علىو. لإلنتاج
 العمل، التحديث اإلداري الداخلي وحتديث اخلدمات حنو املواطن والفعاليات، اويتفاعل مستوي". حدةالنافذة الوا"الفعلي ملبدأ 
 كبرية  التحديث اإلداري سوقاًخيلقوهكذا .  الثاين قوة الدفع اإلصالحية األساسيةيعد املستوى مستمر، حيث على حنو

.  منهاالكربى، تأخذ اخلدمات احلصة وخدمية ة وبرجميتاديةعتقانات االتصاالت واملعلومات من مكونات ستخدام  المستدميةو
وهذا ما يعين ضرورة أن ترصد احلكومة  ؛ غري مهمل من الناتج احمللي اإلمجايلجزءاً السوق هذه حجم ومن املمكن أن يكون



 

 

11 

كومية يف مسرية اإلصالح  اليت تواجهها بعض املؤسسات احلاملعوقات القطاعية إىل الدراساتوقد أشارت . هلا موازنة ملموسة
 :، ومن أمههااإلداري وتطوير دور تقانات االتصاالت واملعلومات

 إىل معرفة دقيقة ذلكحيتاج و.  الالزمةللموازنات الكمي الدقيق ووضع دفاتر الشروط والتوثيق االحتياجاتتوصيف  •
، إضافة إىل هذا اخلصوصب العاملية يف  االتصاالت واملعلومات والتجارتقاناتبإمكانيات وبآليات العمل يف املؤسسة 

 .أمهية اخلدمات والربجمياتبالتأهيل والتوعية 

التدريب املستمر، مع ، مث  العروض إىل االستالم النهائيدراسة من ، املؤسسات احلكوميةاملناقصات يف إجراءاتإدارة  •
 . وتقصري دورا الفعليةاإلجراءاتتطوير شفافية هذه 

 .ة من املنح واملساعدات من الدول واموعات الصديقةالقدرة على االستفاد •

 . االستثمارية يف بعض املؤسسات احلكوميةاملوازنات بعض أسباب التقصري املستمر يف صرف املعوقات يف هذه وتتضح

 توجه استراتيجي

ورية، اليت هي يؤطّر اإلصالح اإلداري السوق الرئيسية الكامنة الستخدام تقانات االتصاالت واملعلومات يف س
 :ويتطلب تفعيل هذه السوق. جزء ال يتجزأ منه

إطالق برنامج متكامل لإلصالح اإلداري يقوم على تقدمي اخلدمة املثلى للمواطنني وللفعاليات االقتصادية  -1
 .واالجتماعية، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً باستخدام تقانات االتصاالت واملعلومات

 .حختصيص موازنة كافية هلذا اإلصال -2

إجياد آليات جديدة إلدخال تقانات االتصاالت واملعلومات يف املؤسسات احلكومية، متكّن من تفعيل مجيع  -3
 .من التوصيف إىل التعاقد إىل التنفيذ إىل االستخدام األمثل للموارد: املراحل

 املصارف

 يف  مركزياً هذه التقانات دوراًتؤديإذ ، مات الرئيسي الكامن اآلخر لتقانات االتصاالت واملعلواملستخِدم القطاع املصريف يعد
 املنِتج، ولتفعيل التوظيف إيراداا خاصة فيما يتعلق حباجة املصارف إىل إطالق خدمات حديثة لزيادة ،عملية اإلصالح املصريف

لتوسيع انتشارها يف ، و) قواعد معلومات خاصة ا حتترم السرية املصرفيةعن طريق ( مع صيانة حمفظتها االئتمانيةإليداعاا
 من القطاع موينطبق هذا على مجيع املصارف، مملوكة كانت من الدولة أ.  وتسريع دورة النقداالدخاراتالبالد الحتواء 

 200 إىل 100بني من التجهيزات والربجميات  لتقانات االتصاالت واملعلومات ة السوق الكامنهذهويقدر حجم . اخلاص
، هذا دون حساب حاجات هذه املصارف من اخلدمات ) السوريةلمصارفل املوازنة احلاليةن م% 1 حنوأي (مليون دوالر 

مع تطور بصورة طبيعية ستقوم املصارف اخلاصة بصرف حصتها يف هذه السوق و. ...)مربجمني، صيانة، (املتصلة بذلك 
 يكونؤسسات احلكومية، يف الوقت الذي ملاليت تواجها اأما مصارف القطاع العام فهي تواجه معوقات متاثل تلك . انتشارها

 أكثر على حنو رمبا (األمر نفسه على مصرف سورية املركزيوينطبق .  لإلصالح املصريف يف سوريةةتفعيلها نقطة انطالق فعلي
 يواخلارج هو نقطة التالقي بني النقد السوري كما نقطة التالقي بني القطاع املصريف واالقتصاد الوطين،  يكون، إذ أنه)حدية

 ).القطع األجنيب(
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 توجه استراتيجي

يكون القطاع املصريف وإصالحه املتوخى سوقاً كامنة رئيسية أخرى الستخدام تقانات االتصاالت واملعلومات 
 :ويتطلب تفعيل هذه السوق. يف سورية، اليت هي جزء ال تتجزأ منه

 . إلصالحهتفعيل االستقالل اإلداري للمصرف املركزي وختصيص موازنة خاصة -1

، )املصرف التجاري السوري بوجه خاص(تفعيل االستقالل اإلداري للمصارف اململوكة من الدولة  -2
وضمان حرية عملها على صورة شركات جتارية، وحرية تعاقدها على حنو تتأطر فيه عالقتها مع املالك 

ن كلفة إصالحها تلك املصارف، آخذين يف احلسبا" رمسلة"برنامج، مع ضرورة إعادة -عن طريق عقد
 .اإلداري والتقين

إجياد آليات جديدة إلدخال تقانات االتصاالت واملعلومات يف املصارف احلكومية، متكّن من تفعيل مجيع  -3
 .من التوصيف إىل التعاقد إىل التنفيذ إىل االستخدام األمثل للموارد: املراحل

 اإلنتاجيةاملؤسسات 

 يف العمليات  االتصاالت واملعلومات يف املرتبة األوىل يف سورية الستخدام تقاناتليومتأيت املؤسسات العاملة يف قطاع النفط ا
  هذه املؤسساتوقد أنشأت.  األمثلعلى النحوإدارة استخراج ونقل املنتجات النفطية والغازية ألغراض ، وذلك اإلنتاجية

النفط والغاز ويتوقع أن ينخفض إنفاق مؤسسات . ليما تستخدم العرض احمل اليت قلّلالتصاالت واملعلوماتيةأنظمتها اخلاصة 
 .ظهر اكتشافات نوعية جديدةتعلى هذه التقانات طاملا مل السورية 

اليت ... وغريها، السكر، الغزل والنسيج، اإلمسنت، النفطتكرير : العام يف القطاعاملؤسسات اإلنتاجية الكربى األخرى هي 
، مع أن جمموع  اخلاصة فهي متوسطة أو صغرية إىل صغرية جداًاإلنتاجيةم املؤسسات  أما معظ.قلما تستخدم التقنيات احلديثة

 ).عدا النفط( أصبح له الدور األكرب يف الناتج القومي الصناعي  قدهذه املؤسسات

إما  :هذه املؤسسات اإلنتاجية أحد خيارينمجيع األوربية سيحتم على و اتفاقات الشراكة العربية بفضلإن انفتاح سورية 
ما  إنتاجيتها، وهذا أو حتسني ،)اليت ال حتتاج إىل تأهيل كبري(التخصص يف القطاعات الكثيفة االستهالك لليد العاملة الرخيصة 

. وقد بدأ بعضها فعالً بالتوجه جدياً حنو أمتتة أعماله بصورة متطورة.  لتقانات االتصاالت واملعلومات كبرياًاستخداماًًيتضمن 
 .ت ما زالت نادرة لكي تكون ذات تأثري ملموس يف زيادة اإلنتاجية العامة على املستوى الوطينولكن هذه احلاال

 توجه استراتيجي

. تكون املؤسسات اإلنتاجية سوقاً كامنة رئيسية أخرى الستخدام تقانات االتصاالت واملعلومات يف سورية
 :ويتطلب تفعيل هذه السوق

 .كي يتمكن من التطور بفاعلية أمام االنفتاح االقتصادي املرتقبإعادة هيكلة القطاع العام الصناعي ل -1

إجياد آليات مساعدة للقطاع اإلنتاجي، خاصة الصغري واملتوسط منه، لتأهيله الستخدام تقانات  -2
 .االتصاالت واملعلومات متاشياً مع حاجات التنمية ومع الشراكات العربية واألوربية
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 املؤسسات اخلدمية

 خاصة مع انفتاح ، هذه اخلدماتلتنمية خيلق إمكانات كبرية ، وهذا ما القوميناجتهاة ضعيفة للخدمات يف تتميز سورية حبص
 تطور البىن التحتية لتقانات االتصاالت ويكون.  مستقبالً الشراكةاتفاقاتهذا القطاع على املؤسسات العربية واألوربية يف 
 الكبري مع وجود بعض "العبيه"ويتميز هذا القطاع االقتصادي بتنوع . تواملعلومات أرضية خصبة لتطور سريع لقطاع اخلدما

، وشركات االتصاالت حبد ذاا إذا ما توجهت أكثر حنو تقدمي النفطية واملشتقات واملاء الكهرباءتوزيع (املؤسسات الكبرية 
دون أن والسفر اليت هلا شبكاا اخلاصة، السياحة ( من املؤسسات املتوسطة ٍة وقلّ،)لبىن التحتيةا إضافة إىل تطويراخلدمات 
.  يف البالدالصغريةاخلدمية  ويفاعة الشركات ،) يف سورية ملموس شركات توزيع للمنتجات االستهالكية ذات حجمتوجد

اتفاق الشراكة  من تصديق  سنوات6 سيخلق االلتزام بتحرير اخلدمات القائمة على االتصاالت خالل ،من ناحية أخرى
 لتطور سريع جماالً)  وشبكات النقلاهلاتف النقال،خدمات و املعطيات، وخدمات اهلاتف الثابت،خدمات (ألوربية ا-السورية

 تطورهة لتقانات االتصاالت واملعلومات وتتغذى من مستخدم القطاعات هذه ومجيع. هلذه اخلدمات ذات الطابع الريعي
فال بد إذاً .  اخلدمات تكمن حقيقية يف قطاع االتصاالت واملعلوماتية وجتدر اإلشارة إىل أن معظم القيمة املضافة يف.وتسرعه

 .من تشجيع تطوير الشركات الوطنية املقدمة هلذه اخلدمات تطويراً للناتج احمللّي

 توجه استراتيجي

. يكون قطاع اخلدمات أرضية لتطور سريع لسوق كبرية الستخدام تقانات االتصاالت واملعلومات يف سورية
 :ب تفعيل هذه السوقويتطل

كي تطور إدارهتا الذاتية وتؤمتت ...) ماء، كهرباء، (إعادة تأهيل املؤسسات اخلدمية العامة الكربى  -1
 .أعماهلا وتعزز من إمكانات تقدمي اخلدمات فيها

تفعيل املؤسسة العامة لالتصاالت ألداء دور أساسي يف قطاع اخلدمات بأن تقدم بنفسها حزمة من  -2
ؤطر من حوهلا مقدمي خدمات من القطاع اخلاص، يف مناخ تنافسي حقيقي حيمي مصلحة اخلدمات، وت
 .املستهلكني

 .اإلسراع بفتح قطاع اخلدمات أمام األطراف السورية متهيداً لتطبيق اتفاقات الشراكة العربية واألوربية -3

 تقانات االتصاالت، إذ أا لعارض يف جمال ا دورتؤدي بنفسها أيضاً واخلدمية أن نتاجيةاإلميكن لبعض املؤسسات : مالحظة
) .، اخلمراقبة خطوط النفط، مراقبة خطوط السكك احلديدية، وأسالك نقل الكهرباء(متلك حبكم وظيفتها شبكات اتصاالت 

 . االتصاالت حركةقاعدة لنقلمستقبالً  تكون أن ميكنها

 تفعيل طلب األفراد على تقانات االتصاالت واملعلومات

 مع جتدد مستمر يف ، بوترية عاليةمطّرداً  عاملياًى بأنه يتبع منحاالتصاالت واملعلومات األفراد من تقانات تخداماسيتميز 
 إىل خدمة أساسية ال جزء منهحتومع ، ة مستمربصورةنمو ت هذه السوق.  املستخدمة ويف حجم االستخدامالتقاناتنوعيات 

 استخدامويتطور .  ريعية اآلخر إىل خدمات كمالية ختلق أسواقاًوحتول اجلزء ة،متيسرسعار أ بضمانهللمجتمع وحق عام جيب 
لناتج احمللي اإلمجايل للفرد إىل ا متسارع مع تقلص أسعار هذه اخلدمات نسبة على حنواألفراد لتقانات االتصاالت واملعلومات 

 .الواحد
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 االتصاالتشبكات 

وسطياً يف السنة؛ أما عدد خطوط اهلاتف % 7ابت ما زال ينمو عاملياً مبعدل تشري اإلحصاءات إىل أن عدد خطوط اهلاتف الث
منو اهلاتف اخللوي املتسارع هذا هو نتيجة أن معظم البلدان . وسطياً يف السنة% 46النقال فينمو بوترية متسارعة تصل إىل 

 1.هي يف املرحلة الثانية من انتشار هذه التقانة اجلديدة

ال انتشار خدمة اهلاتف الثابت بطيئاً، بوجه خاص بسبب الصعوبات اليت تعانيها املؤسسة العامة أما يف سورية، فما ز
وهكذا جند أن عدد اخلطوط اإلمجالية . لالتصاالت يف إجراءات طلب العروض، ويف جلب الكوادر املؤهلة واحملافظة عليها

 مليون مشترك، وحنو مليون 2,4 يف حني ال يوجد إال  مليون خط،3,3 إىل حنو 2003وصل يف عام ) سعة الشبكة(املركّبة 
وتدوم هذه الفجوة بني السعة وعدد املشتركني الفعلي وعدد الطلبات غري احملققة منذ سنوات، . طلب على الئحة االنتظار

ت إالّ إذا  إىل هدف النفوذية يف اهلاتف الثاب2013مشرية إىل أن املؤسسة العامة لالتصاالت لن تستطيع الوصول يف عام 
 .2)8انظر املصور (جرى إصالحها هيكلياً 

 سنوات يف سورية، عن طريق مرحلة جتريبية ملدة سنة، مث عقدي 3من ناحية أخرى، أدى إدخال خدمة اهلاتف النقال منذ حنو 
إذ قفز عدد . 2003 إىل انطالقة إجيابية، وإىل تسارع يف منو هذه اخلدمة خاصةً يف عام ،التنفيذ والتشغيل وحتويل امللكية

وهكذا دخلت سورية فعلياً املرحلة الثانية من تطور هذه .  مليون مشترك يف سنة واحدة1,2 ألف إىل 400املشتركني من 
فمن املتوقع إذاً أن يستمر منو هذه اخلدمة املتسارع يف السنوات القادمة، حبيث يتساوى عدد مشتركي اهلاتف الثابت . التقانة

، مث يبدأ عدد مشتركي اهلاتف اخللوي بتخطي عدد ) ماليني مشترك لكل منهما3حنو  (2006 أو 2005واخللوي يف عام 
ويف حال اخنفاض أسعار اهلاتف ). مع االختالف الكبري يف األسعار بني اهلاتف الثابت واخللوي(مشتركي اهلاتف الثابت 

، يمكن أن تصل نفوذية اهلاتف )2008يف حدود عام  (اخللوي اخنفاضاً أكرب ومشول التغطية اجليدة، ومع دخول مشغل ثالث
 %.40اخللوي إىل 

                                                        
هي مرحلة االنتشار على صورة خدمة كمالية تبقى فيها األسعار مرتفعة األوىل : تنتشر أية خدمة جديدة موجهة للجمهور وفق ثالث مراحل 1

ويتزايد االنتشار ببطء؛ الثانية هي مرحلة تنخفض فيها األسعار قليالً، وينمو االنتشار بصورة أكثر تسارعاً بسبب ظهور املنافسة يف تقدمي العرض؛ 
ومن اجلدير بالذكر أنه يف جمال اهلاتف اخللوي ترتفع عامةً جعاالت ترخيص التشغيل يف . روالثالثة تشهد منواً متباطئاً حىت الوصول إىل ذروة االنتشا

املرحلتني األوىل والثانية مث تنخفض اخنفاضاً كبرياً عند الدخول يف املرحلة الثالثة، اليت تصبح فيها شروط االستثمار والرحبية اليت خيضع هلا أي مقدم 
 أما مستوى ذروة نفوذية تقانة خدمية كاهلاتف النقّال يف بلٍد ما، فستكون منخفضة إذا كان الدخل اإلمجايل .خدمة جديد يف السوق صعبة جداً

) أي اهلاتف الثابت(الوسطي للفرد منخفضاً، إذ إا تعين وصول اخلدمة إىل األفراد األقل دخالً؛ وميكن أن ترتفع كثرياً إذا عجزت اخلدمة املنافسة 
 .و مواز، مثال ذلك حالة املغربعن االنتشار على حن

: وأخذت للهاتف الثابت فرضيتان. تقدير تطور عدد سعات ومشتركي اهلاتف الثابت واخللوي يف سورية انطالقاً من املعطيات احلاليةجرى  2
سة العامة لالتصاالت مع توجيهها حنو تتضمن إعادة هيكلة املؤس) وهي املعتمدة(إحدامها وفق الوترية احلالية، ال تصل إىل هدف النفوذية؛ والثانية 

إحدامها : وأخذت كذلك للهاتف اخللوي فرضيتان).  مليون مشترك7,5حنو % (30 إىل 2013تقدمي اخلدمات، وتصل فيها النفوذية يف عام 
يستمر فيها النمو املطرد )  تفاؤالًأكثر(؛ والثانية %30 من ذروة النفوذية املقدرة بـ 2010، تقترب منذ عام )وهي املعتمدة(وفق الوترية احلالية 

 .، ويمكن حصوهلا إذا مل يستطع اهلاتف الثابت التطور تطوراً ملحوظا2013ًيف عام % 40للمشتركني حىت الوصول إىل نفوذية 
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ظاهرة ختطي عدد مشتركي اهلاتف اخللوي لعدد مشتركي اهلاتف الثابت ستصل إذاً قريباً إىل سورية، تبعاً الختالف هيكلة 
ذوي % 15رحية السكان الـ من إيرادات اهلاتف اخللوي تأيت من ش% 69إذ لوحظ عاملياً أن . اإليرادات بني التقانتني
فقط من % 58بينما تأيت . من هذه اإليرادات من أصحاب الدخل العايل والعايل املتوسط% 90الدخل األعلى، وتأيت 

وتفسر هذه املالحظة . فقط من أصحاب الدخل العايل والعايل املتوسط% 70إيرادات الثابت من أصحاب الدخل العايل و 
 .األكثر ثراء يف بلٍد ما% 15 بالدخل املتوسط للفرد بل بدخل الـعدم ترابط تسارع االنتشار

إذاً، يتطلب الوصول إىل معدالت النفوذية اليت وضعت هدفاً يف هذا القطاع متابعة االستثمار الفاعل يف البنية التحتية كي جيري 
، وتغطية %100تف الثابت قريبة من تغطية للها(إيصال خدمات االتصاالت الثابتة والنقالة إىل أكرب عدد من املواطنني 

؛ ويتطلب أيضاً ختفيض تسعريات االتصاالت ختفيضاً ملحوظاً كي تتناسب مع )يف املناطق املأهولة% 95للهاتف النقال تفوق 
ركات وتدل التجارب العاملية على أن ختفيض التسعريات يؤدي إمجاالً إىل زيادة اإليرادات اإلمجالية للش. الدخل اإلمجايل للفرد

 .املشغلة بدالً من إنقاصها، ألن وترية منو االستهالك تتسارع تسارعاً كبرياً مع اخنفاض األسعار

 8املصور 
 مقارنة توقعات تطور مشتركي اهلاتف الثابت واخللوي
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عدد المشترآين بالثابت مشترآي خلوي حد أدنى

مشترآي خلوي ٤٠% التطور الحالي للثابت

المشغل الثالث ؟

 

 2001عام أما يف ما يتعلق باالتصاالت الدولية، فقد بلغ عدد دقائق املكاملات الدولية الصادرة من سورية لكل نسمة يف 
 61 دقيقة يف األردن، و 37 دقيقة يف لبنان، و 28 دقيقة يف تونس، و 18 دقائق فقط، يف حني يتجاوز هذا العدد 10سنوياً 

 دقيقة يف قطر، 282 دقيقة يف البحرين، و 261 دقيقة يف الكويت، و 73 دقيقة يف السعودية، و 68دقيقة يف عمان، و 
ويأيت .  دقيقة يف فرنسا68 دقيقة يف ماليزيا و 28 دقيقة يف كوريا اجلنوبية و 22ىل  دقيقة يف اإلمارات، ويصل إ450 و

اخنفاض املكاملات الصادرة بسبب ارتفاع أسعارها مقارنة باملكاملات الواردة، وذلك كي يكون التقاص مع الشركات املشغلة 
 أجنبياً للدولة، يف حني أن زيادة املكاملات الصادرة تؤدي إىل دائماً لصاحل املشغل احمللّي، مقدماً بذلك قطعاً) العربية واألجنبية(

 ). من إيرادات املؤسسة40حالياً تبلغ نسبة إيرادات االتصاالت الدولية حنو (زيادة واردات املؤسسة 



 

 

16 

 توجه استراتيجي

 :يتطلب منو االستخدام احمللي يف قطاع االتصاالت يف سورية

ابتة وخدماهتا للتماشي مع املنحى العاملي ومع الناتج احمللي للفرد، إعادة موازنة أسعار االتصاالت الث -1
 .من اخلدمات املتطورةجديدة وتقدمي حزم 

ختفيض أسعار املكاملات الدولية ختفيضاً كافياً لالستفادة املثلى من البىن التحتية، خاصة مع احتمال زوال  -2
 .حلصول على القطع األجنيب من جرائهالتقاص الدويل يف هذا اجملال قريباً وانعدام إمكانيات ا

االشتراك الشهري، (ختفيضاً ملموساً ه ختفيض أسعارحتقيق قفزة نوعية يف تغطية شبكة اهلاتف النقال، و -3
 ...).سعر الدقيقة اهلوائية، بطاقات الدفع املسبوق، 

ري خدمات إحداث هيئة ناظمة فعالة لقطاع االتصاالت، تستطيع الدفاع عن حقوق املستخدم يف تسع -4
 .االتصاالت وجودهتا

 اإلنترنت

ويربز دور وسيلة االتصاالت هذه يف مجيع البالد املتقدمة .  منو اهلاتف النقاليوازي سريعاً يف العامل منواً اإلنترنت استخدامينمو 
، إىل )...، علميالتواصل مع اجلامعات العادية واالفتراضية، البحث ال(استخدامات خمتلفة تذهب من اإلعالم والتعليم يف 

 دون احلاجة للسلع واخلدماتشراء األفراد  (اإللكترونيةإىل التجارة ، Voice over IP الرخيص الثمنالصويت التواصل 
إدارة احلسابات ( إىل اخلدمات املصرفية ،)املعامالت الرمسية( إىل اخلدمات املختلفة يف ااالت احلكومية ،)إىل تنقلهم
 الزهيدة هلذا النقل داخل أية بلد وحول وبالكلف ، حبجم املعلومات اليت ميكنها نقلهاهذه الوسيلةر أمهية  وتظه.اخل، )املصرفية
. "جمتمع املعرفة"بـ قاعدة أساسية ملا يسمى و واإلنترنت اليوم هي الوسيلة األساسية لالتصال االجتماعي املتعدد النقاط. العامل

 كما أدى االنتشار الواسع لألفكار ؛ واسعنشرها على نطاقذه الوسيلة يف البداية  هلاإلباحيوقد أعاقت إمكانية االستخدام 
 هيئات متخصصة للرقابة وإحداث ، قواعد لالستخدام األخالقيتعريف نشوء أوضاع جديدة تطلّبتاالجتماعية واألخبار إىل 

 . الدولوحلجب أو مراقبة املواقع والرسائل اليت ختل بأمن

ومل . على نطاق حمدود السورية للمعلوماتية هذه اخلدمة  العلميةل من املؤسسة العامة لالتصاالت واجلمعية كتوفّرويف سورية، 
 آالف يف 110، وصلوا إىل 2002 ألف مشترك يف عام 30 (2002يف عام % 0,4تتجاوز نفوذية اإلنترنت يف سورية 

بيد أنه . ية بني أقل البالد العربية تقدماً يف هذا اال؛ وهذا ما جيعل تصنيف سور)للخدمة" تقليدية"، مع سرعات 2003عام 
 اليت هي يف مراحلها األخرية حالياً، إطالق PDN، بعد أن تستكمل شبكة نقل املعطيات 2004سيجري بدءاً من عام 

ت االشتراكاوسيكون هناك إضافة إىل . خدمات اإلنترنت بصورة أوسع، وذلك عن طريق شركات متعددة، خاصة وعامة
كوصالت (، أمناط متعددة من إمكانات الدخول إىل اإلنترنت ISDNأو الرقمي ، dial-up  العاديالعادية عرب اهلاتف

). 9أنظر املصور % (21وسيتسارع إذاً منو االشتراكات يف املرحلة الثانية ليصل إىل نفوذية . )ADSLاحلزمة الواسعة 
عرب العادية أسعار اخلدمة يف  وتقليص قفزة يف استثمارات البنية التحتيةدمة  يتطلب انتشار هذه اخل، األخرىاخلدماتوكما يف 
 الذين يستطيعون جلب ، وتوسيع دور مقدمي اخلدمة،)هي شبه جمانية يف البلدان اليت تطورت فيها خدمات اإلنترنت( اهلاتف

 ).اخلإعالنات، خدمات خمصصة، (إيرادات خمتلفة غري متصلة مباشرة بأجرة اخلطوط 
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 9املصور 
 تطور نفوذية وعدد مشتركي اإلنترنت يف سورية بعد إطالق شبكة تراسل املعطيات
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 توجه استراتيجي

 : يف سوريةاإلنترنتيتطلب منو االستخدام احمللي يف قطاع 

 حتقيق قفزة نوعية يف البنية التحتية اليت حتمل خدمات اإلنترنت املختلفة، إليصاهلا إىل معدل تغطية ونفوذية -1
 .كبريين

 ).ومنها كلفة إشغال اخلط اهلاتفي(اخلدمة العادية ختفيض أسعار  -2

خدمات واسعة احلزمة، خدمات نقالة، (تقدمي أمناط خمتلفة من خدمات اإلنترنت حسب االحتياجات  -3
 .).اخل

 . تعمل على أسس واضحة ومعلنة،للرقابة على املضمونإحداث هيئة  -4

 احلواسيب والربجميات

 برجميات تثقيفية غزت السوقو.  مع انتشار اإلنترنتة متزامنبصورة وانتشر ،خمتلف التطبيقات املرتليةياً يف عاملدخل احلاسوب 
معاجلة كذلك برجميات دخلت و.  يف بعض البلدانمن أضخم األسواق األلعاب الترفيهية سوق حىت أضحت ،وترفيهية

 شركة هلذه املنتجات حتتكرها تقريباً عاملية كبرية سوقاً فأوجدت ، إىل املنازل واسعاً دخوالًالنصوص وأشباهها
Microsoft .الشعيب احلاسوب السوق من هذه إذ تنوع العرض يف ،تغريت بنية سوق احلواسيب حول العاملقد و 

 .، إىل املخدمات الضخمة، اخل ذات السرعات واالستطاعات الكبريةاحملمولةب ي إىل احلواس،الرخيص

 يف اآلونة األخرية، خاصة مع إمكان شراء املكونات من دول شرق آسيا ة كبري يف سورية بصورةبيس احلوااستخداممنا قد و
، وكذلك مع بدء استخدام  بدل شرائها رمسياً نسخاً غري مرخص به، ومع إمكان نسخ الربجميات الرئيسية حملياًوجتميعها
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، نصفهم تقريباً يف القطاع احلكومي والعام، مؤدياً 3لف أ500وقد وصل عدد احلواسيب يف سورية إىل حنو . الربجميات احلرة
إىل ب نسبة ي سعر احلواسارتفاع جراء من معوقاً يف سورية ما زال انتشار احلواسيبولكن %. 3إىل نفوذية ال تتجاوز 

  تطبيق مستقبالًريعيق االنتشاقد و. )ضعف العرض ( ونتيجة لقلة املضمون العريب من الربجميات التثقيفية والترفيهية،لدخلا
 اليت )األمريكي( التقاين إىل زيادة أسعار الربجميات األساسية، وكذلك سياسات احلصار الذي سيؤدي الفكرية امللكية اتفاقيات

 .قد تطبقها الشركات الصانعة للربجميات على الصادرات إىل سورية

 توجه استراتيجي

 : يف سوريةاتمن احلواسيب والربجمييتطلب منو االستخدام احمللي 

تشجيع استخدام احلواسيب يف سورية، عن طريق إدخاهلا أساساً يف سياسات التعليم يف مجيع اجملاالت،  -1
 .وبفضل سياسات تثقيف شعبية على استخدام احلواسيب

ختفيض أسعار احلواسيب يف سورية، عن طريق تشجيع التجميع احمللي ومشاريع احلواسيب الشعبية  -2
 .و الصني أو دول أخرى مماثلةبالتعاون مع اهلند أ

تشجيع برامج اإلقراض أو التأجري اإلقراضي للحواسيب والربجميات لتلبية االحتياجات، رغم تدين  -3
 .الدخل املتوسط للفرد

 .تشجيع إنتاج الربجميات واملضمون العريب يف مجيع اجملاالت، ومن ضمنها التثقيفية والترفيهية -4

 واإلعالم على اإلنترنت، ومنها اخلدمات واملعلومات احلكومية تاخلدماحزمة نوعية يف  حتقيق قفزة -5
 .املوجهة للمواطنني

 الفعاليات االقتصادية الوطنية العارضة واملنتجة لتقانات االتصاالت واملعلومات  3

 ، والربجمياتالعتادية،املنتجات :  رئيسية إىل ثالثة أقساماالتصاالت واملعلوماتيف قطاع تقانات ) العرض( نتاجينقسم اإل
 نياملنتجوميكن تصنيف .  من القيمة املضافةالكربى يف العامل احلصة  الربجميات وبيع اخلدمات حالياًإنتاج ويكون. واخلدمات

 . لألفرادللمؤسسات، والسوق املوجهة السوق املوجهة:  يتفاعلون فيهااليتحسب السوق 

 العرض يف جمال التجهيزات العتادية

 . اإلنتاجية الصناعية الدوالرات للوحدةاملاليني من مئات تصل إىل األساسية استثمارات ضخمة  العتاديةوناتيتطلب إنتاج املك
وقد . AMD و INTEL مثل  كربى شركاتتسيطر عليها "معوملة"ضمن منظومة ويندرج هذا النوع من الصناعات 

حتفظ ترتيبةآسيا وبعض دول أمريكا الالتينية، ضمن شرق جنوب ول كثري من إنتاج هذه املكونات األساسية إىل دول يف حتو 
 املستهلك لليد العاملة يف الدول ذات كلفة اليد العاملة املنخفضة الكمياإلنتاج وتبقي للشركات األمريكية واألوربية التصميم 
                                                        

يب يتخطى الـ  توصلت فيها إىل أن عدد حواس2001أجرت وزارة االتصاالت والتقانة دراسة عن اجلاهزية اإللكترونية يف سورية يف عام  3
وتدل االستطالعات اليت أجريت مع الشركات املستوردة للحواسيب أن معدل .  ألف، نصفها تقريباً يف اإلدارات احلكومية والقطاع العام300

 .ولكن هذه األرقام تبقى تقريبية وحتتاج إىل دراسة إحصائية معمقة.  ألف حاسوب سنويا200ً إىل 2002استرياد احلواسيب وصل عام 
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تبارت يف قدرا على  و، العامليف احلواسيب ومنتجات االتصاالت األساسية جتميع انتشرت شركات ،يف هذا الوقتو. نسبياً
ص مع إذ أن عمر فعالية منتج معني يتقلّ( وعلى تنظيم إنتاجها حسب الطلب لتفادي التخزين ،التفاعل مع سوق عاملية بطابعها

 ).للتقاناتالتطور السريع 

ساتية ضمن  ولألسواق املؤس،)...، ب، تلفزيوناتيحواس( لسوق األفراد جتميعية موجهةأما يف سورية، فهناك بضع صناعات 
ومل ).  بالتعاون مع شركات كورية وصينية وأملانية خمتلفةمقاسم هاتفية وجتهيزات اتصاالت( االسترياد االستعاضة عنسياسات 

 سياسات  عدم وجود فهي تعاين من، احلواسيبجتميعأما شركات .  عملياًيظهر مشروع احلاسوب الشعيب إىل النور بعد
ويف الوقت الذي ميكن أن تعاين منه هذه الصناعات من .  يتعلق بسياسات البيع اإلقراضي خاصة فيما، منوهاواضحة لتشجيع

ر التجارة اخلارجية مع البالد العربية وأوربا، ميكن االستفادة من التجارب املوجودة يف سورية إلطالق صناعات أساسية أو يحتر
 . االخنراط يف السوق اإلقليمية والعامليةميكن هلا عاملة فنية ماهرة  يدتستطيع توظيف يف هذا اال، ميزا األساسية أا جتميعية

 توجه استراتيجي

 :جمال املكونات األساسية يف تنمية اإلنتاج السورييتطلب 

أو يف مناطق استثمارية (تشجيع الشركات املنتجة العاملية هلذه املكونات على االستثمار املباشر يف سورية  -1
 انطالقاً من موقع سورية املميز بني أوربا وآسيا، مع ،)أو غريها من دول اجلوارخاصة بني سورية ولبنان 

 .إعطائها ميزات تفضيلية استثنائية

 مع حتفيزها للوصول إىل أسواق األفراد ،تشجيع إقامة شركات جتميع املنتجات األساسية يف سورية -2
 .واملؤسسات يف سورية، وإىل األسواق اإلقليمية

ع احلاسوب الشعيب الرخيص الثمن، بالتعاون مع دول كاهلند والصني وماليزيا، مع إطالق مشروع تصني -3
 .حتفيز إمكانيات التصدير إىل األسواق اإلقليمية والعاملية

 العرض يف جمال الربجميات

دمات وتتنوع هذه الربجميات حسب األهداف واخل. تطور حجم سوق الربجميات يف العامل حىت ختطى سوق املكونات األساسية
 .، وتوجهها لألفراد أو للمؤسساتاليت تقدمها

 ألفرادل الربجميات املوجهةإنتاج 

تسيطر على قطاع الربجميات األساسية  ،MICROSOFTعاملية الطابع مثل شركات كربى  حول هذا اإلنتاجيتمحور 
 الشركات تدرجهاجمية جزئية وتتأطر حول هذه الشركات الكربى مئات الشركات الصغرية اليت تنتج منتجات بر. للحواسيب
 .)لغوية مثالً(ة  خصوصيذات إىل مناطق جغرافية معينة ه مثالًمنتجاا، خاصة عندما تتوج الكربى يف

 
 
 



 

 

20 

 توجه استراتيجي

 :ميكن لسورية أن تؤدي دورا متميزاً يف جمال الربجميات الواسعة االنتشار، املوجهة لألفراد، وذلك بـ

يات الثقافية والترفيهية، لتمكني هذه الشركات، الصغرية غالباً، ألداء دور يف تشجيع شركات إنتاج الربجم -1
 . اللغاتاملتعددةالسوق العربية أو 

تشجيع الشركات العربية املنتجة للربجميات الثقافية والترفيهية على االستثمار يف سورية واستخدام اليد  -2
 .العاملة الفنية املؤهلة فيها

ات العاملية املنتجة للربجميات الثقافية والترفيهية يف سورية، إلنتاج النسخ تشجيع استثمارات الشرك -3
 .العربية منها يف سورية

إحداث حاضنات متخصصة بصناعة الربجميات الستقبال هذه الشركات يف سورية وحتفيزها، تقدم فيها  -4
حيفّز ...)  ،كليات وجامعات متخصصة، خدمات متقنة(الدولة منشآت ووسائل اتصاالت ومناخ مميز 

 .إنشاء شركات الربجميات واستثمار الشركات العربية والعاملية يف هذا اجملال

 احلاضنة

تقدم احلاضنة تسهيالت على صورة منشآت . نشأت احلاضنات باعتبارها طريقة لالستثمار اازف يف الشركات الصغرية
إذا مل تنجح ) احلضانة(وتتوقف اخلدمة ). سنتني مثال(ومعدات للتطوير ومساعدة يف اإلدارة والتسويق خالل فترة معينة 

أما إذا جنحت، واستطاعت الشركة االنطالق يف األسواق دون معونة، فتعترب احلاضنة استثمارها جزءاً من رأس مال . الفكرة
ليات اجلامعية التقنية وتزيد فاعلية هذه احلاضنات عندما تكون جغرافياً قريبة من الك. الشركة اجلديدة، وتشاركها يف أرباحها

وميكن إقامة ). زبائن(وقرب الشركات العاملة يف هذا اال ) توفري توظيف مؤقت للطالب املطلعني على أحدث التقانات(
 .هذا اجلوار اجلغرايف يف مدن تقانية متكاملة

 احلكومية مع مساعدات من وميكن تطبيق هذا املبدأ نفسه يف سورية مع تقدمي متويل متخصص من احلكومة أو من املصارف
 .اليت تستطيع االنطالق إىل األسواق التصديرية" احملضونة"وميكن للحاضنة أن تعطي ميزات أكرب للشركات . اهليئات الدولية

 لمؤسساتل الربجميات املوجهةإنتاج 

 وتوزع . أو خدمي معنيقطاع إنتاجيصلحة  إنتاجها ملجيري إذ ،معظم برجميات املؤسسات متخصصة وعالية القيمة املضافة
 االتصاالت اليت فوترة ذلك برجميات من أمثلة.  االهذا على عدد من املؤسسات اليت تعمل يف  عاملياًكلفة إنتاج الربجميات

أخرى  ، أشكاالً اهلاتفيةإصدار الفواتري  أو تصمم خمصوصاً هلا، وتقدم، إضافةً إىل إمكاناتتباع إىل شركات االتصاالت
 برجميات القطاع املصريف اليت تستطيع معاجلة العمليات املصرفية يف ومن األمثلة أيضاً.  من خدمات املشتركني التنوعشديدة
 إنتاج هذا النوع من الربجميات ويرتبط.  مع تطور األذواق وكذلك برجميات توجيه الصناعات النسيجية متاشياً؛ الفروعمجيع

يف (، شديدة التمركز قرب املؤسسات الكبرية االستهالك ن الشركات املتوسطة إمجاالً م،بوجود حفنة من الالعبني العامليني
 ).ة يف منور آسياقلّلدى  أو أمريكا وأوربا
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 من هذه الشركات يف توجهها بعض توطني مراكز خدمات يعمل على العامل العريب يف مركزاً هاماً لإلنترنت مدينة ديب ومتثل
؛ وكذلك يقوم ممر الوسائط املتعددة يف ماليزيا بدور مشابه يف جنوب )باكستان واهلند (ية اجلنوبيةواآلسيوإىل األسواق العربية 

 .شرق آسيا

 توجه استراتيجي

ميكن لسورية أن تؤدي دوراً منافساً يف توطني مراكز خدمة للشركات املنتجة للربجميات املوجهة للعامل العريب، 
 .ديب لإلنترنت وممر الوسائط املتعددة املاليزي وغريهابالتعاون والتنافس مع جهات مثل مدينة 

 إنتاج اخلدمات

هذه أهم وميكن تفصيل .  القيمة املضافةأصبح هذا القطاع هو األكرب يف إنتاج ،مع تطور قطاع االتصاالت واملعلوماتية
 : كما يلياخلدمات حسب أنواعها

 خدمات االتصاالت

حكرا على الشركات الوطنية، تنوع هذا اال وبعد أن كان .  لإليراداتإدراراًر  اال األكث هوتقدمي خدمات االتصاالت
تركزت السياسات الوطنية يف تنظيم قد و.  يف كثري من البلدانواخلوصصة فانفتح على املنافسة ،تقدمي اخلدمات يف دول العامل

إيصال ، أي إجبار مقدم اخلدمة على "الشاملةاخلدمة واجب : "الشركات اليت تقدم هذه اخلدمات يف البلدان حول مفهومني
 املادية اليت األعباء عن  مقدم اخلدمة مع تعويض،الفئات األقل دخالًو املناطق النائية  مجيع املناطق واألفراد، وخاصة إىلاخلدمة

 واليت تدفع ،لبلدان أوالً ا"ةخنب"تميز كثري من اخلدمات اجلديدة بتوجهها إىل ي إذ ،"مفهوم الريعية" و؛ميكن أن تنتج عن ذلك
  املقدمةتتميز بعض أنواع اخلدمات النوعيةو .)"املوضة"( كبرية للحصول عليها القتراا بتطور أمناط االستهالك العاملية كلفاً

 سوق خدمات االتصاالت ويعد.  تساهم مع ارتفاع كلفتها يف خفض كلف اإلنتاج العامةإا إذ ،إىل املؤسسات بريعيتها
 دفع جعاالت مثل( استثمارات كبرية للحصول على حصص يف البلدان املختلفة وظفت لصراع شركات عاملية كربى اًمسرح

ساعد الدول املضيفة على وهذا ما ي،  على صورة دفعات أولية بالقطع األجنيبكبرية للحكومات للحصول على تراخيص
. التسعينياتنية يف ا الطفرة التقأثناء خاصة ،)ذا القطعمستهلك صاف هلهو موازنة مواردها من القطع األجنيب يف قطاع 

. لناتج القومي اإلمجايلإىل ا هذه الشركات نسبة متثلهاوتراعي الدول اختيار مقدمي االتصاالت يف بالدها لألمهية املالية اليت 
ركات االتصاالت النقالة  شعن طريق املنافسة يف هذا القطاع أُدخلت، )املغرب ولبنان ومصر(في بعض الدول العربية ف
، بعضها برأمسال وطين وأخرى أجنبية، يف حني راعت كل من السعودية واإلمارات إبقاء شركتني متنافستني إمجاالً): اخللوية(

 .هذا القطاع الريعي يف شركات حمصورة مسامهتها بالدولة

 متلّكت، حىت لو )احلكومية غالباً(الوطنية  االتصاالت شركات  بإيراداا تضاهياخللوي  اهلاتفوسرعان ما أضحت شركات
 إىل إعادة تنظيم القطاع للحفاظ على جودة اخلدمات وقد دفع هذا الوضع من جهة.  الوطنية البنية التحتيةهذه الشركات
ومن جهة  ؛.)مشغل ثالث، اخل(، وإلدخال منافسات جديدة يف هذه اخلدمات  ولتأطري االقتصاد الوطين،ومحاية املستهلك

 عن طريق دور املنافس احلقيقي يف السوق، أداءإىل إعادة هيكلة الشركات الوطنية حىت تكون هلا استقاللية متكنها من خرى أ
االستثمارات تعويض  و، اخلدمة الشاملةتعويض العبء الناجم عن أداء واجبطرح حزمة من اخلدمات الريعية متكنها من 
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وبقيت الدولة بذلك مسامهة فعالة يف شركات .  خزينة الدولةتكبيدلتحتية، دون الطويلة األمد اليت تقوم ا يف البنية ا
 .االتصاالت الوطنية وحدها أو مع مسامهات أخرى

وسطياً يف السنة، مع إعادة توزيع هذه اإليرادات بني التقانات % 9 اإلمجالية لقطاع االتصاالت مبعدل عاملياً تنمو اإليرادات
من اإليرادات وحدها، أعيد توزع اإليرادات مع % 70فبعد أن كانت االتصاالت اهلاتفية الثابتة تأيت بأكثر من . املختلفة

، ومنت حصة اهلاتف النقال إىل حجم %39تف الثابت أقل من التطور التقين وأمناط االستخدام حبيث أضحت حصة اهلا
، واخلدمات األخرى، من نقل %)8حنو (ويتوزع الباقي بني االتصاالت الدولية . تقريباً أيضاً% 39اهلاتف الثابت، أي 

 ).، ويف منو متزايد%14(املعطيات، واإلنترنت، وتأجري الدارات، وغريها 

 خلدمة ملحوظ ومسحت بتطور ،)عن طريق مشغلي اهلاتف اخللوي (هذا القطاعيف سة احملدودة دخلت املناففقد يف سورية، أما 
 إعادة تنظيم القطاع، خاصة وأن هذا  التفكري يف إىل، كما يف البلدان األخرىدفع، التطور السريع  هذا أنإال. اهلاتف النقال

 اتفاق الشراكة يف نطاق) لتحتية إىل اخلدمات الثابتة والنقالةمن البىن ا( لالنفتاح يف شىت جماالته أصبح اآلن قابالًالقطاع 
ومع إمكان دخول مشغل ثالث لالتصاالت النقّالة يف حدود  العربية، اخلدمات بني الدولجتارة اتفاق حترير األوربية و-السورية

 الثابت حىت وصلت إىل ما  وقد منت إيرادات اهلاتف).2013حىت املرحلة املستهدفة يف منتصف تقريباً أي  (2008عام 
 ملياراً 11 متضمنة االتصاالت الدولية؛ وال تتجاوز 2002عن % 2بزيادة  (2003 مليار لرية سورية يف عام 21يقارب 

 مليار لرية سورية يف عام 23وكذلك منت إيرادات اهلاتف اخللوي حىت وصلت إىل ما يقارب ). من دون االتصاالت الدولية
 مليارات لرية من إيرادات اهلاتف 8وقد ذهبت . ، متخطية إيرادات اهلاتف الثابت)2002 عن% 78بزيادة  (2003

 إىل الدولة عن طريق املؤسسة العامة لالتصاالت، متضمنة حصة املؤسسة من االتصاالت بني اهلاتف 2003اخللوي يف عام 
% 7( تأجري بىن حتتية من االتصاالت الثابتة ، وأجور)تقريباً% 17(، واالتصاالت الدولية )تقريباً% 15(الثابت واخللوي 

 2013ومن املتوقع أن تصل إيرادات اهلاتف الثابت السنوية يف عام . ، وحصة الدولة حسب اتفاق تقاسم اإليرادات)تقريباً
النفوذية هذا إذا ما متت إعادة هيكلة املؤسسة العامة لالتصاالت وجرى الوصول إىل ( مليار لرية سورية 43إىل ما يزيد عن 

 .4)10انظر املصور ( مليار لرية سورية 70أما إيرادات اهلاتف اخللوي، فستتخطى سنوياً ). املرجوة

من اهلاتف % 25): 11انظر املصور ( كالتايل 2003تتوزع حصص اإليرادات يف سورية إذاً حسب األرقام التقديرية لعام 
من إمجايل % 40وهذا ما جيعلها تكون حنو (لالتصاالت الدولية % 20من اهلاتف النقّال، % 54الثابت احمللي والقطري، 

وحسب االستقراء املعتمد يف هذه الدراسة، . لإلنترنت وتبادل املعطيات% 1، وأقل من )إيرادات املؤسسة العامة لالتصاالت
لالتصاالت % 15للهاتف اخللوي، % 50للهاتف الثابت، % 27:  كالتايل2013يتوقع أن يصبح هذا التوزيع يف عام 

 .لإلنترنت وتبادل املعطيات% 8الدولية، و 

 

                                                        
التقديرات اليت وضعها فريق % 50 تفوق بـ 2013قدمت الشركات املشغلة للهاتف اخللوي لفريق العمل تقديرات عن اإليرادات يف عام  4

 ألف لرية سورية 11(العمل، الذي افترض اخنفاضاً ملحوظاً يف األسعار ويف متوسط اإليراد للخط يقترب فيه من متوسط إيراد خط اهلاتف الثابت 
 ). ألف لرية سورية للخط الثابت متضمناً االتصاالت الدولية5,7 مقارنة بـ 2013 اخللوي سنوياً عام للخط
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 10املصور 
 تطور إيرادات اهلاتف الثابت واخللوي

 )، بآالف اللريات السورية2013، مث تقديرات فريق العمل حسب املعطيات احلالية حىت 2003الواقع حىت (
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 :إيرادات اخلزينة من االتصاالت:مالحظة

على أساس املطرح الضرييب لعام (بتقدير إيرادات اخلزينة من قطاع االتصاالت واملعلوماتية يف سورية متضمنة ضريبة الدخل 
 أثر أي على األسس احلالية، دون أخذ(والرسوم اجلمركية ) 2004 الذي ينخفض اخنفاضاً ملحوظاً بدءاً من عام 2003

 2013 إىل 2004، يتبني بأن جمموع إيرادات خزينة من )األوربية مثالً-اخنفاض هلذه الرسوم نتيجة اتفاق الشراكة السورية
وميكن مقارنة هذه اإليرادات حبجم استثمارت ).  مليار دوالر باألسعار احلالية4ما يقارب ( مليار لرية سورية 200يفوق الـ 

لتبيان إمكانية الوصول إىل األهداف املرجوة وعائدية هذا )  مليار دوالر2(االتصاالت واملعلوماتية الدولة الالزمة يف قطاع 
 .االستثمار

 توجه استراتيجي

 :يتطلب التطور السريع خلدمات االتصاالت وحتقيق القفزة النوعية املطلوبة يف هذا اجملال يف سورية

يم القطاع، وإحداث هيئة ناظمة، مستقلة وشفافة، إصدار قانون جديد لالتصاالت ُيشرِّع إلعادة تنظ -1
وحتافظ على ...) اخلدمة الشاملة، ختفيض األسعار، املنافسة، (تعمل على الدفاع عن حقوق املستهلك 

 .املصاحل الوطنية

تطوير املؤسسة العامة لالتصاالت بغية متكينها من التفاعل السريع واملنافسة يف السوق ومن طرح حزمة  -2
ت الريعية للمشتركني، وإعادة هيكلتها وتفعيل استقالهلا اإلداري واملايل، وضمان حرية عملها من اخلدما

برنامج؛ مع ضرورة -عن طريق عقد) الدولة(على صورة شركة جتارية، حبيث تتأطّر عالقتها مع املالك 
لتمكينها من ) هااستثمار مباشر من الدولة، استثمار من املصارف العامة، أو غري(إعادة رمسلة املؤسسة 

 .احلصول على االستثمارات الالزمة لتطوير البنية التحتية

إمكانية (إجياد آليات لتخفيض األسعار، ووضع مجيع األطراف يف هذا القطاع يف مستويات املنافسة ذاهتا  -3
؛ وتطبيق مبدأ اخلدمة الشاملة على شركات اهلاتف اخللوي عن .)جلب اخلربات، تقدمي اخلدمات، اخل

 .يق حتسني التغطية لتشمل مجيع املناطق احلضرية والريفيةطر

إطالق املنافسة يف قطاع خدمات االتصاالت يف خمتلف اجملاالت حاملا أمكن ذلك، وحتفيز الشركات  -4
 .الكربى يف هذا القطاع على االستثمار، مع دفعها جعاالت توفّر للدولة قطعا أجنبياً

  وتبادل املعطياتخدمات اإلنترنت

 يف معظم البلدان على املنافسة واملفتوحوهو اال األوسع ، ISP من تقدمي اخلدمة إىل األفراد خدمات اإلنترنت قتنطل
 لألفراد املختلفة املوجهة اإلعالن واخلدمات ، منها اإلنترنت من مصادر خمتلفةخدمات ي إيرادات مقدموتأيت. الواسعة

بعد اإلطالق (تقدير منو إيرادات اإلنترنت وتبادل املعطيات يف سورية وميكن  .املؤسساتلشركات ل اخلصوصيةوالشبكات 
 .20135 مليار لرية سورية يف عام 7,3 إىل 2003 مليون لرية سورية يف عام 650من ) الناشط للخدمة

                                                        
 .تعتمد مجيع احلسابات اليت أجريت يف هذه الدراسة أسعاراً ثابتة للقطع األجنيب دون أخذ التضخم يف احلسبان 5
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 توجه استراتيجي

 :يةيتطلب التطور السريع خلدمة اإلنترنت وحتقيق القفزة النوعية املطلوبة يف هذا اجملال يف سور

اإلسراع يف جتهيز الشبكة الوطنية لتبادل املعطيات من قبل املؤسسة العامة لالتصاالت، مع إمكانية تقدمي  -1
 .مراتب خدمة خمتلفة حسب الطلب عليها

 .فتح جمال تقدمي خدمات اإلنترنت على حنو واسع أمام الشركات اخلاصة املتنافسة -2

 .األسعارتأطري املنافسة ومشولية اخلدمة العادية وختفيض  -3

إصدار قانون ينظم تقانة املعلومات يتضمن حقوق امللكية الفكرية، وحقوق خصوصية املعلومات  -4
 .وسريتها، ونظم التوقيع اإللكتروين والتجارة اإللكترونية، اخل

 لمؤسساتل املوجهةخدمات الربجميات 

. ة كبرية وعدد كبري من الوظائف التقنية املؤهلة، حيث تكمن فيه قيمة مضاف رئيسياًمنِتجاً هذا القطاع يف معظم الدول كوني
، احتياجاا توصيف على)  احلكوميةومنها(نشأت فيه شركات كبرية تساعد املؤسسات اإلنتاجية واخلدمية املختلفة وقد 

من طواقم  بتجهيز يف هذا اال، تقوم كثري من الشركات الكربى اإلنفاقومع ازدياد . وإنتاج وصيانة برجمياا املتخصصة
 IBMهو حال شركة مثالً هذا . أسواقهار يمتطلباا وتطولتلبية  برجمياا تنفيذ ملساعدة املؤسسات يف املختصني املهندسني

 للشركات اإليراد األكرب يجمال العمل ذأيضاً هو  وهذا ؛العاملية اليت أضحى رقم أعماهلا يف اخلدمات أكرب منه يف التجهيزات
 مستخدمني ن احلكومي واملصريف عاملياًا القطاعويعد ). مع أن عددها قد تقلص،املشهورة بالستة الكبار ( الكربىاالستشارية

كذلك هي حال و ؛ األمد تتطلب صيانة وتطوير مستمرينالطويلةأن استثماراما الربجمية إىل  كبريين هلذه اخلدمات، نظراً
 بل ، واليت تلجأ إىل الشركات املتخصصة ملساعدا يف إنتاج برجمياا،موالشركات اإلنتاجية اليت تعمل يف أسواق متسارعة الن

 ).outsourcingالتعهيد اخلارجي (إىل توطني كامل أنظمتها املعلوماتية يف شركات متخصصة 

ن، يأما يف سورية، فمعظم الشركات اليت تقدم هذا النوع من اخلدمات هي شركات صغرية ال يتعدى عدد مهندسيها العشر
 ، واإلصالح املايل واملصريف، والتحسني النوعي املطلوب للخدمات احلكومية،يف الوقت الذي يدفع فيه اإلصالح اإلداري
 إىل زيادة كبرية على الطلب يف هذا اال، دون ، اتفاقيات التجارة احلرة تطبيقوضرورة حتسني إنتاجية املؤسسات السورية مع

) أو تتطور الشركات القائمة (توقع فيه أن تنشأ شركات جديدةويف الوقت الذي ي. سب العرض املناتقدم مؤسسات أن توجد
مركز وطين إحداث تربز احلاجة إىل إذا ما مت اإلصالح اإلداري واملصريف واإلنتاجي،  ، خاصة للخدمات املعلوماتيةيف سورية،

 . من قبل االستشاريني وشركات القطاع اخلاص،سوق املؤسسات احلكوميةل املوجهة األعمال يؤطّرللخدمات املعلوماتية 
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 توجهات استراتيجية خاصة باملؤسسات احلكومية

يتطلب حتقيق القفزة النوعية يف استخدام الربجميات يف املؤسسات احلكومية بالتوازي مع حتقيق القفزة يف 
 :اإلصالح اإلداري

ماتية، هلا موازناهتا الكافية، وتتبع وزارة إحداث مراكز متيز وطنية لتقدمي االستشارات واخلدمات املعلو -1
 تأطري اخلدمات املقدمة للجهات احلكومية حسب حاجتها وطلبها؛ وتستطيع مهمتهااالتصاالت والتقانة، 

وتضع هذه املراكز . املؤسسات احلكومية استخدام خرباهتا لتوصيف احتياجاهتا وإعادة هندسة نظم عملها
جميات وأنظمة أمنها، وتتعاقد مع الشركات اخلاصة واالستشاريني لتقدمي األسس واملعايري املشتركة للرب

اخلدمات املستضافة أو املوطّنة أو املدارة، ويدرب كوادر املؤسسات احلكومية املختلفة على إدارة أنظمة 
 .االتصاالت واملعلوماتية

ئي، الصندوق العريب للتنمية االحتاد األوريب، برنامج األمم املتحدة اإلمنا(التعاون مع مؤسسات دولية  -2
 .لدعم هذا املركز مالياً، بالوسائل واخلربات...) االقتصادية واالجتماعية، 

حتفيز توطني اخلربات يف هذا اجملال يف سورية، بوضع شروط يف العقود احلكومية تلزم العارضني بإنشاء  -3
عمال والصيانة على املدى شركات خدمات وصيانة توظِّف كوادر حملية مدربة قادرة على تقدمي األ

 .الطويل

 .حتفيز تعامل الشركات السورية اخلاصة مع هذا املركز بإنشاء شراكات استراتيجية يف بعض اجملاالت -4

 توجه استراتيجي عام

 :يتطلب حتقيق القفزة النوعية يف استخدام الربجميات يف املؤسسات والشركات يف سورية

لى إقامة فروع هلا يف سورية، بواسطة شراكات مع شركاء سوريني حتفيز الشركات االستشارية العاملية ع -1
 .حمليني ناشطني يف هذا اجملال

حتفيز الشركات السورية العاملة يف جمال اخلدمات املعلوماتية على التطور وعلى إقامة شراكات خربة مع  -2
 .الشركات الدولية املماثلة

 : كما يلي إىل املؤسسات وتبادل املعلومات اليت ميكن تقدميهاتصاالت خدمات االوجتدر اإلشارة إىل أنه ميكن تصنيف مقدمي

 .Value-Added Service Providers املضافة القيمةمقدمو خدمات  •

 .Managed Service Providers مقدمو اخلدمات املدارة •

 .Housed Service Providersمقدمو اخلدمات املستضافة أو املوطّنة  •

 .Application Service Providers مقدمو اخلدمات التطبيقية •

 .الشركات االستشارية •

ومن املتوقع أن ينتعش إحداث هذه األصناف من الشركات يف سورية مع تنامي اخلدمات يف قطاع االتصاالت واملعلوماتية إىل 
 .املؤسسات الكربى
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 اخلدمات املختلفة

غري أن قطاع اخلدمات يف سورية ما زال ضعيفاً . ناتج القومييف معظم دول العامل، يكون إنتاج اخلدمات جزءاً ملحوظاً من ال
إن حتقيق القفزة النوعية يف البنية التحتية يف تقانات .). زراعة، نفط وغاز، صناعة، اخل(نسبة إىل القطاعات اإلنتاجية األخرى 

 كفيل بتنمية هذه اخلدمات دون االتصاالت واملعلومات وإمكانية استخدامها من قبل شركات اخلدمات اخلاصة بأسعار مناسبة
 .حتفيز معني من الدولة

 جمتمع املعرفة  4

  خيلق فرصاًوهذا ما العزلة على مستوى البالد واتمعات،  يلغي تلقائياً واملعلوماتيةتطور قطاع االتصاالتمن املفهوم أن 
  حماولة بلالعاملي، التماشي مع هذا التطور إالدول وال ميكن لل. وللتنمية اإلنسانية وتوسع اخليارات، للتنمية البشرية والتأهيل

 .احتوائه والتغذي منه لفتح اآلفاق املستقبلية على املستويني البشري واإلنساين

 التنمية البشرية

 التأهيل والكفاءات

تأهيل عدد كبري من  االتصاالت واملعلومات اليت شهدها العامل أثناء العقد األخري من القرن العشرين تقاناتالقفزة يف تطلبت 
 من الطب إىل العلوم ،جوانب التحصيل العلميمجيع  يف التقانات فقطمل تدخل هذه و. الكوادر البشرية الفنية املاهرة

كليات :  يف اجلامعات ومعاهد للتأهيل العايل التخصص متخصصةفروع البلدان معظم يف أُحِدثَت هلااالجتماعية، بل 
وتنطرح إشكالية بناء القدرات يف تقانات االتصاالت واملعلومات على مستويني  .اخلجميات، لربندسة الالتصاالت، كليات هل

حتول نوعية العمالة مع االنفتاح العاملي حنو اخلدمات أساساً، والتطور السريع لبعض أقسام هذه التقانات وتطلبها : أساسيني
 : ثالثة أنواعوتنقسم فئات الكفاءات املطلوبة إىل. املستمر ملؤهالت جديدة

 .الكفاءات املهنية املتمرسة، القادرة على إبداع وتطوير وإصالح أنواع خمتلفة من املنتجات واألنظمة -
 .الكفاءات التطبيقية، القادرة على استخدام التقانات العادية استخداماً جيداً يف خمتلف أماكن العمل -
 . لالستخدام اليوميIT Literacyالتأهيل القاعدي يف تقانات االتصاالت واملعلومات  -

وتأيت أمهية بناء الكفاءات، خاصةً من الفئة األوىل، وتوظيفها توظيفاً فعاالً من وجود ارتباط ثابت بني عدد العاملني من هذه 
فتحسني اإلنتاجية كان املسؤول املباشر عن نصف نسبة منو الناتج احمللي اإلمجايل للفرد يف . الفئة وبني حتسن اإلنتاجية

 .OECDلتسعينات يف دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ا

ففي الواليات . وال يرتبط توظيف الكفاءات املتمرسة باملؤسسات والشركات املنتجة لتقانات االتصاالت واملعلومات فحسب
 يفو. االت واملعلوماتية ماليني خارج قطاع االتص3املتحدة مثالً يعمل أكثر من ثلثي ذوي الكفاءة املتمرسة البالغ عددهم 
 600,000من الـ % 72 يعمل كويف الدامنار. بريطانيا يعمل كذلك حنو نصف املليون كفاءة متمرسة خارج هذا القطاع

يف دول % 1,5وتتراوح نسبة ذوي الكفاءات املتمرسة من قوة العمل اإلمجالية ما بني . كفاءة متمرسة خارج هذا القطاع
 . الواليات املتحدةيف% 2االحتاد األوريب و

ففي الواليات املتحدة تبلغ فجوة . توفري ذوي الكفاءات من الفئتني األوىل والثانية ليس أمراً سهالً، حتى يف الدول املتقدمة
 ماليني وظيفة، نصفها يف ااالت 3 وظيفة؛ ويف أوربا تتعدى هذه الفجوة 400,000االحتياجات غري املؤمنة أكثر من 
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وقد أدت فجوة االحتياجات هذه إىل زيادة كبرية يف رواتب توظيف هذه الكفاءات، خاصةً أثناء النصف الثاين من . التطبيقية
ولكن تباطؤ االقتصاد الغريب يف اآلونة األخرية . التسعينات؛ وأدت أيضاً إىل ظاهرة عدم الثبات يف الوظيفة، خاصة للشباب

 .خفف قليالً من آثار تلك الفجوة

؛ كما أدخلت كثري  وبدأت بتخريج طالاالعامة األربع يف اجلامعات  حديثاًللهندسة املعلوماتية كليات أُحدثتيف سورية، و
 أُحدثالذي (وقد كان ملركز الدراسات والبحوث العلمية .  مناهجهايف تقانات االتصاالت واملعلوماتية األخرى من الكليات

 يف تقانات االتصاالت السورية الكوادر تأهيليف كبري  دور  والتكنولوجياقيةوللمعهد العايل للعلوم التطبي) السبعينياتيف 
 ال يتطلب  قفزة نوعية يف التأهيل التخصصيفتحقيق ،ولكن احلاجات املستقبلية كبرية.  منذ قرابة عشرين عاماًواملعلومات

فرص عمل حقيقية هلذه الكفاءات وجود كفاءات تطبيقية فحسب، بل وجود كفاءات متمرسة أيضاً، ويتطلب كذلك إجياد 
 فمن ناحية، يتطلب التطور السريع للتقانات متابعة دائمة يف التحصيل وتواصل دائم مع اجلامعات .يف شىت ااالت االقتصادية

ج،  هلجرة هذه الكوادر إىل اخلاركبري ومن ناحية أخرى، هناك حافز ؛ يف الدول املنتجة هلذه التقانات خاصةً،ومراكز البحوث
للحصول على اإلقامة أو ) دون غريهم( وتشجيعها هلم املؤهلة مع تطور حاجات الدول املنتجة للتقانات من الكوادر خاصةً
 وذات لتأهيل العلمي احلديث يف هذه التقاناتخلاصة ل االكليات يف هذا اال هو لبنان، حيث تنوعت الواضحاملثال . اجلنسية

 عن فرص عمل وعن إيراد مادي  إىل اخلارج حبثاًونيهاجر  أكثر من نصف املتخرجنيلكنو، الكلف الكبرية على األهايل
 ،حوافز مادية معقولةو  مناسبة، ضمن بيئة فكرية حرة، فرص عمل إجيادلبقاء يف وطنهمل املؤهلةويتطلب حتفيز الكوادر . أفضل

 اإلشارة هنا إىل التجربة السورية الناشئة يف جمال ردوجت. اخلارج ملواكبة التطوراتمع  استمرار التواصل إضافةً إىل إمكان
 ويف متابعة التأهيل اجلامعة االفتراضية اليت ميكنها أن تساهم يف التواصل اخلارجي مع اجلامعات العاملية املنتجة للتقانات احلديثة

 .أثناء العمل

دير عدد ذوي الكفاءات املتمرسة والتطبيقية يف وبرغم غياب اإلحصاءات والدراسات الدقيقة عن هذا املوضوع، فإنه ميكن تق
 شركة برجميات مسجلة يف اجلمعية العلمية السورية للمعلوماتية 160مثة حنو ( شخص 4000 بزهاء 2002سورية يف عام 

 من العاملني يف شركات االتصاالت، معظمهم يف املؤسسة 700 مهندسني، وحنو 10تستخدم الواحدة منها وسطياً حنو 
 من العاملني يف مركز الدراسات والبحوث العلمية واملعهد العايل للعلوم التطبيقية 1300 لالتصاالت، إضافة إىل حنو العامة

وإذا ما نسبت فرص عمل ذوي الكفاءات املتمرسة والتطبيقية . 6)والتكنولوجيا واملصارف واملؤسسات احلكومية واجلامعات
ء عدد فرص العمل املتاحة لذوي الكفاءات املتمرسة والتطبيقية ليصل إىل ما بني إىل عدد احلواسيب يف سورية، ميكن استقرا

 .7، هذا إذا ما حققت طبعاً األهداف االستراتيجية2013 ألفاً يف عام 65 و 40

                                                        
، أي قرابة 2000 يف عام 600 جماالت البحث والتطوير يف سورية ال يزيد عن يشري تقرير االحتاد الدويل لالتصاالت إىل أن عدد العاملني يف 6

 يف 493 يف الكويت، 214 يف سريالنكا، 188 يف الربازيل، 168 يف ماليزيا، 154 يف تونس، 124: للمقارنة( باحثاً لكل مليون نسمة 30
 لكل 900عنا هدفاً لنسبة عدد العاملني يف البحث والتطوير وإذا ما وض).  يف فرنسا2686 يف كوريا، و 2139 يف األرجنتني، 711مصر، 

 . ألف تقريبا20ً يف سورية، يصل العدد إىل 2013مليون نسمة يف عام 
ميكن بصورة مبسطة اعتماد الرقم األدىن للداللة على عدد الكفاءات املتمرسة والرقم األعلى للداللة على جمموع عدد الكفاءات املتمرسة  7

 .والتطبيقية
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 توجه استراتيجي

 :يتطلب حتقيق القفزة النوعية يف التنمية البشرية حنو جمتمع املعرفة يف سورية

 االتصاالت ويف تقانات املعلومات املتقدمة، سواًء أكانت حكومية أم إحداث كليات متخصصة يف -1
 .مشتركة أم خاصة، بالتعاون مع جامعات مماثلة يف دول منتجة هلذه التقانات

إحداث مراكز للتدريب املهين املتخصص للعاملني واملوظفني احلاليني، تؤهلهم على متثّل التقانات  -2
 .عالوالتقنيات احلديثة واستخدامها الف

إحداث مدن تقانية يف سورية ضمن بيئة متميزة تقوم فيها هذه اجلامعات، جماورة للحاضنات التقانية،  -3
 .وملناطق حتفيز االستثمارات السورية والعربية واألجنبية على إنشاء شركات عاملة يف هذا القطاع

 .يل والتدريب املستمرتطوير جتربة اجلامعة االفتراضية السورية كي تساهم مسامهة أكرب يف التأه -4

اجلامعات احلكومية، حتفيز إحداث جامعات (إطالق برنامج وطين للنهوض بالتعليم اجلامعي يف البالد  -5
 .على أسس تستخدم تقانات االتصاالت واملعلومات بصورهتا الواسعة...) خاصة، 

 فرص العمل الواسعة يف تقانات االتصاالت واملعلومات

املعلومات أرضيةً مناسبة لسوق عمل واسعة يف قطاعات إنتاج التجهيزات والربجميات، وخاصةً يف تكون تقانات االتصاالت و
. وتستخدم سوق العمل هذه كفاءات خمتلفة تتدرج من العامل املاهر إىل الفين إىل الباحث). ومنها االتصاالت(جمال اخلدمات 

تى يف الدول املتقدمة، حسب وضع شركات إنتاج التجهيزات وختتلف هيكلة سوق العمل اختالفاً كبرياً بني دولة وأخرى، ح
دون غريها بشركات إنتاج ) السويد وفنلندا(فمثالً، تتميز دول معينة يف مشال أوربا . والربجميات واخلدمات يف ذلك البلد

يف غريها من أنواع جتهيزات اهلاتف اخللوي املوجهة للسوق العاملية، على حنو يشبه حالة اليابان وبعض دول منور آسيا 
أما سوق عمل قطاع . التجهيزات؛ يف حني متتاز الواليات املتحدة بإنتاج الربجميات وتصميم الرقائق واألنظمة، ومثلها اهلند

 .اخلدمات، فترتبط مباشرة بنفوذية تقانات االتصاالت واملعلومات يف اقتصاد البلد وجمتمعه

 االتصاالت واملعلومات بعدة عوامل ترتبط بدورها ارتباطاً مباشراً أو غري مباشر، يرتبط إذاً منو سوق العمل يف قطاع تقانات
وتفيد الدراسات بأن هذه العوامل تابعة لنمو الناتج احمللي اإلمجايل، ولنمو . ذه التقانات، وبالنمو االقتصادي العام يف بلد ما

اق على البحوث فيه، ولنمو صادراته، ولنمو سوق العمل االستثمار يف قطاع تقانات االتصاالت واملعلومات، ومنو اإلنف
، وأخرياً لنمو القيمة )جتهيزات وبرجميات(اإلمجايل، ولنمو القيمة املضافة يف قطاع صناعات تقانات االتصاالت واملعلومات 

 .املضافة يف قطاع خدمات تقانات االتصاالت واملعلومات

ففي قطاع خدمات . وق العمل يف قطاع تقانات االتصاالت واملعلوماتال تتوفر يف سورية إحصاءات كافية حول حجم س
 ألف وظيفة يف 22 ألف وظيفة، بينها أكثر من 25 أن هناك سوقاً تشمل 2002االتصاالت وحده، تدل معطيات عام 

 من 4200 من خرجيي املعاهد املتوسطة، و 2300 من املهندسني واجلامعيني، و 3200بينهم (مؤسسة االتصاالت وحدها 
وقد تضاعف عدد املوظفني لدى .  وظيفة يف الشركتني املشغلتني للهاتف اخللوي1100، و )خرجيي مدرسة االتصاالت

 وإذا ما أضيفت إىل ذلك شركات التسويق وبيع.  موظفا2100ً ليصل تقريباً إىل 2003مشغلي اهلاتف اخللوي يف عام 
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ويقدر أن ينمو . 2003 ألف وظيفة يف عام 30 قطاع االتصاالت بنحو واتف واألجهزة املختلفة، ميكن تقدير سوق عملاهل
 .، هذا إذا ما منت نفوذية االتصاالت الثابتة والنقالة حنو األهداف املنشودة2013 ألفاً يف عام 70هذا العدد إىل قرابة 

 40املقدرة سابقاً مبا بني (علومات يضاف إىل ذلك فرص العمل للكفاءات املتمرسة والتطبيقية العاملة مباشرةً يف هذا قطاع امل
. ، وكذلك فرص العمل اليت ستنشأ عن انطالق اخلدمات املتعلقة باإلنترنت وتبادل املعطيات)2013 ألفاً يف عام 65و 

 200 إىل ما يقارب 2003 ألفاً يف عام 30وميكن بذلك تقدير تطور سوق العمل يف قطاع االتصاالت واملعلوماتية من حنو 
 .20138 عام ألف يف

 توجه استراتيجي

 :يتطلب حتقيق القفزة النوعية يف تنمية فرص العمل يف قطاع تقانات االتصاالت واملعلومات يف سورية

تنمية سوق خدمات االتصاالت بتوجيه املؤسسة العامة لالتصاالت حنو تقدمي اخلدمات، وتوطني شركات  -1
 .جديدة يف هذا اجملال يف سورية وحتفيز املنافسة

نمية استخدام الربجميات املؤسساتية يف سورية عن طريق برامج اإلصالح اإلداري واملصريف أوالً، وبرامج ت -2
 .حتسني اإلنتاجية

إحداث مدن تقانية يف سورية يف بيئة متميزة، باعتبارها مناطق حتفيز لالستثمارات السورية والعربية  -3
ضنات تقانية، إىل جوار اجلامعات والكليات واألجنبية، تقوم فيها شركات عاملة يف هذا القطاع وحا

 .املتخصصة

 التنمية اإلنسانية

 بعضها يف تقانات االتصاالت على التواصل العاملي وعلى انفتاح البلدان الثقايف والفكرياليت حتققت شجعت القفزة النوعية 
وأطلقت هذه الطفرة شركات . السطح إىل ، وعلى بروز خمتلف التيارات الفكرية واالجتماعية يف البلدان نفسهاعلى بعض

 فجوة فكرية بني البالد النامية اليت جتهد للمحافظة على ونشأت أحياناً.  فكرية معوملةعاملية تسيطر على اإلعالم وتفرض أمناطاً
عاجل تقرير فقد بية،  يتعلق بالبالد العرأما فيما. املسيطر خصوصيتها الثقافية والفكرية والتارخيية واإلنسانية وبني العامل املعومل

الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والصندوق العريب ، "حنو إقامة جمتمع املعرفة" 2003التنمية اإلنسانية العربية للعام 
 : منها هذه الظواهر وأطلق توصياتلإلمناء االقتصادي واالجتماعي،

 .ة للتعلم املستمر مدى احلياة النوعية، مع إيالء عناية خاصالراقيالنشر الكامل للتعليم  •

 .توطني العلم وبناء قدرة ذاتية يف البحث والتطوير التقاين يف مجيع النشاطات االجتماعية •

 .االجتماعية العربيةاالقتصادية والتحول احلثيث حنو منط إنتاج املعرفة يف البنية التحتية و •

 .يدالرش، وضماا باحلكم والتنظيمإطالق حريات الرأي والتعبري  •

                                                        
 .حيتاج الوصول إىل تقديرات أكثر دقةً إىل دراسات ميدانية ميكن إجراؤها يف مرحلة قادمة 8
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 .تأسيس منوذج عريب معريف أصيل، منفتح ومستنري •

 . وتكون القدوة بهتؤديهولسورية دور خاص تارخيي بني الدول العربية يف ضة التنمية اإلنسانية هذه ميكن أن 

 توجه استراتيجي

 :يتطلب حتقيق القفزة النوعية يف التنمية اإلنسانية حنو جمتمع املعرفة يف سورية

 .ة يف سورية لبناء جمتمع املعرفة على أسس مستقاة من تقرير التنمية اإلنسانيةإطالق محلة توعي -1

إطالق برامج للتثقيف الشعيب يف مجيع اجملاالت الثقافية والتربوية، ومن ضمنها املناحي االجتماعية  -2
 .والفكرية الستخدام تقانات االتصاالت واملعلومات

يف يف مجيع املؤسسات احلكومية واالجتماعية واإلعالمية، يف جو حتقيق قفزة نوعية يف اإلنتاج املعريف والثقا -3
 .منفتح ومستنري، يستوعب التحوالت االجتماعية والعاملية القائمة

 دور املؤسسات املدنية يف التنمية البشرية

 السورية  العلميةية اجلمعكانتويف سورية، .  يف التنمية البشرية واإلنسانيةاملدنيةتؤكد التجارب التارخيية دور املؤسسات 
كانت الرابطة اليت مجعت  إذ ، االتصاالتوتقانات  املعلوماتية يف دفعهاماً دوراًمن أبرز املؤسسات املدنية اليت أدت للمعلوماتية 

  خمتلف اهليئات الرمسية والشعبية،نشر الوعي املعلومايت لدى معظم العاملني يف هذا اال، وكونت بذلك فريقاً عِملَ على
وأمام .  املؤسساتية والشعبيةاألصعدة برامج ومقترحات خمتلفة على  الندوات ودورات التدريب، ومطلقةًعاقدةً يف سبيل ذلك

 خدمة اإلنترنت بالتوازي مع اخلدمة اليت بإطالقتأخر تطور اإلنترنت يف سورية، قامت اجلمعية بالتعاقد مع شركة خاصة 
 إىل خرجيي  بصورة خاصة وأا توجهت خاصةً، واسعاًوقد عرفت هذه اخلدمة انتشاراً. أطلقتها املؤسسة العامة لالتصاالت
كهيئة علمية ومهنية مستقلة، إضافةً إىل  هذه اجلمعية يف املستقبل تستمرويتوقع أن . اجلامعات وأصحاب التأهيل العلمي

 .طلوبة يف تقانات االتصاالت واملعلومات يف سورية القفزة النوعية امللتحقيق التوعية والتحفيز الالزمني استمرار قيامها بدور
 .وميكن هلا أيضاً أن تسهم يف تنظيم قواعد املهنة ومتثيل مصاحلها أمام اجلهات األخرى

 التحديات واملعوقات الرئيسية وتوجهات معاجلتها

 احلصار التقاين

احلصول على ترخيص خاص من وزارة  التقيد بيتمثل يفالواليات املتحدة األمريكية من قبل  تقاينتعاين سورية من حصار 
من % 10 بأكثر من أمريكيتقانية متطورة ذات منشأ  حتتوي مكونات برجميات أو جتهيزاتالتجارة األمريكية عند تصدير أية 

 ميكن  ثنائية االستعمال، أيتصفها بأا التجارة اخلارجية األمريكية لتجهيزات وبرجميات وزارةقائمة وضعتها  (قيمتها
 يف حراً بيعاً ليتضمن جتهيزات وبرجميات تباع على حنو موسع يفسر، مع أن مفهوم هذه الثنائية عسكرياًمدنياً واستخدامها 

 حماسبةقانون  " بـهذا قبل إقرار ما يسمىو. ثالث بلد  منإىل سوريةت مصنعة وموردة حىت لو كانوهذا ). األسواق األخرى
 على  الشركات األمريكية وغري األمريكيةوجتد. ابتدأ هذا احلصار يأخذ بعداً أكثر جدية، فقد  مؤخراًأما بعد إقراره". سورية

، حىت لو كانت  منتجااتصديرل عروضاًنفسها يف وضع حرج عندما تطلب منها شركة سورية حكومية أو خاصة السواء، 
 .قب السلطات األمريكية الشركة املصدرة مباشرةًأن تعا حكومة البلد املعين ترفض هذا القانون األمريكي، خمافة
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 توجه استراتيجي

 :أمام احلصار التقاين املتفاقم، تربز احلاجة واضحة إىل

حترك دبلوماسي سوري وعريب قوي حيمي املصاحل االستراتيجية لسورية، وحقها يف احلصول على تقانات  -1
 .االتصاالت واملعلومات من أجل تنميتها املستدمية

أوربا، اليابان، الصني، بعض دول (بلوماسي سوري وعريب قوي حنو الدول واجملموعات الصديقة حترك د -2
لدفع شركاهتا إىل عدم التقيد هبذه املقاطعة، وإجياد آليات للعمل مع سورية دون .) جنوب شرق آسيا، اخل
 .التقيد باحلصار املفروض

تيجية مع شركات الدول واجملموعات حترك اقتصادي ودبلوماسي سوري فعال إلقامة شراكات استرا -3
 .الصديقة، ماحنة ميزات تفضيلية لتلك اليت ال تلتزم فعلياً باملقاطعة

 القطع األجنيب

 ال تصدر منتجات أساسية وبرجميات أو خدمات إىل البالد اليتللقطع األجنيب يف   مستهلك صاٍف واملعلوماتيةقطاع االتصاالت
 .اخلارج

فرق موجب كبري بني عند وجود االتصاالت الدولية، التقاص يف  للقطع ضمن هذا القطاع هو لوحيدا، كان املصدر املاضييف 
 من القطع األجنيب مصدراً أساسياً settlement إيرادات التسوية كونت فمثالً، .املكاملات الدولية الواردة والصادرة

 حنوأي (من اإليرادات اإلمجالية للمؤسسة قريباً ت% 7 إىل 2003 مثالً يف عام  حجمهوصل ،للمؤسسة العامة لالتصاالت
ويف  .هذا املصدر للقطع األجنيبقد يؤدي إىل تضاؤل نظام التسوية احلايل وهناك اليوم توجه حنو تعديل ).  مليون دوالر40
هلاتف  مليون دوالر لتطوير ا100استوردت فيه املؤسسة العامة لالتصاالت جتهيزات تصل قيمتها إىل حنو  ،2003عام 

 مليون دوالر لتطوير شبكاا، ودفع 260الثابت، واستوردت الشركات املشغلة للهاتف النقال جتهيزات تصل قيمتها إىل 
 . مليون دوالر مثن مستوردات هاتفية خمتلفة100األفراد أكثر من 

احترام قوانني امللكية الفكرية  وعدم، من مكونات تأيت من بالد شرق آسيا يف سورية انطالقاًاحلواسيب جتميع واقع ويعد 
 ومع االلتزامات الدولية االستخداملن تستمر مع منو ولكنها  على البالد،  أجنبياًتوفر قطعاًقد  حالة استثنائية الشائعة،للربجميات 

 .بتطبيق قوانني امللكية الفكرية

بفضل صادرات النفط وحتويالت (فوعات اإلجيايب  فيما يتعلق مبيزان املدإن املؤشرات االقتصادية اإلمجالية احلالية، خاصةً
 أكثر ،يدفعان إىل االستفادة يف املرحلة القريبة) املغتربني، خاصة من بلدان اخلليج العريب ولبنان، واملساعدات العربية واألوربية

الت االتصاالت واملعلوماتيةخاصة يف جما، ن من إنتاجية االقتصاد السوريمنها البعيدة، من القطع األجنيب يف استثمارات حتس، 
 ويدلّ على إمكان حتقيق ذلك مثالً . من النفط واملنتجات الزراعيةة منتجات أكثر تنوعاًومن إمكانية توزيع صادراته على سلّ

 مليون 300 مليون دوالر، وصادرات األردن إىل 900 إىل 2002أن صادرات مصر من الصناعات الربجمية وصلت يف عام 
 .دوالر

احية أخرى، يعد تشجيع االستثمارات اخلارجية املباشرة، خاصةً تلك اليت تنمي الصادرات واليت تشجع فيها إعادة من ن
وقد يكون منح تراخيص للمشغلني اجلدد يف . استثمار األرباح يف البالد، مصدراً رديفاً للقطع األجنيب على املستوى املنظور
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األوربية، مصدراً يعود بالقطع األجنيب -يم القطاع وانفتاحه وفقاً التفاق الشراكة السوريةقطاع االتصاالت، يف حال إعادة تنظ
 .على اخلزينة

 توجه استراتيجي

تتطلب سياسة موزونة وفاعلة للتعامل مع حتدي احلاجة إىل القطع األجنيب ضمن سياسة القفزة النوعية املرجوة 
 :يف جمال االتصاالت واملعلوماتية

ثمارات يف سورية يف جمال صناعة وجتميع التجهيزات األساسية لتلبية حاجات السوق تشجيع االست -1
 .الداخلية والتصدير

تشجيع استخدام الربجميات ذات املصدر املفتوح يف سورية، وكذلك تشجيع صناعة الربجميات مبختلف  -2
ية والثقافية، األلعاب، املنتجات الفكر(أنواعها؛ خاصة وأن هناك سوقاً خاصة للربجميات باللغة العربية 

تستطيع سورية أن تؤدي فيها دوراً إنتاجياً وتصديرياً مميزاً، مع منح ميزات تفضيلية الستثمارات .) اخل
 .الشركات العربية والدولية يف جمال إنتاج الربجميات

رية تشجيع شركات اخلدمات القائمة على تقانات االتصاالت واملعلومات على االستثمار والعمل يف سو -3
واالستفادة القصوى من القيمة املضافة اليت ينتجها هذا القطاع، ومن إمكانات توظيف اليد العاملة املاهرة 

 .يف البالد

إقامة شراكات بني سورية والبلدان اجملاورة هلا يف قطاع االتصاالت واملعلوماتية، لالستفادة من حجم  -4
 ).الستثمارات املشتركة لشبكات االتصاالت الدوليةا: مثال(سوق أكرب يف التعامل مع األسواق العاملية 

 .توسيع إطار عبور االتصاالت إىل البلدان اجملاورة لالستفادة من أجور العبور -5

إصدار تشريعات تشجع االستثمارات اخلارجية املباشرة يف هذا القطاع، وتراعي تشجيع إعادة استثمار  -6
 .اإليرادات

 مناخ االستثمار وتضارب املصاحل

وحيتاج التفاعل األمثل بني هذه . ع الفعاليات اخلاصة والعامة، احلكومية واألهلية، دورها يف التنمية االقتصادية واالجتماعيةجلمي
وفيما يتعلق بالشركات اخلاصة، الوطنية واألجنبية، تأيت الثقة أوالً من جودة . الفعاليات إىل وجود مناخ عام مبين على الثقة

وهلذا فإن لربنامج اإلصالح . لعامة يف البالد؛ وتأيت أيضاً من الشعور باألمان على االستثماراتاملؤشرات االقتصادية ا
وينطبق هذا على جممل النشاطات . االقتصادي واالجتماعي دور هام يف رفع مستوى هذه الثقة يف سورية إىل درجات أعلى

 .خيص الشركات الكربىاالقتصادية واالجتماعية، ولكنه يربز على حنو أكثر حساسية فيما 
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 توجه استراتيجي

 :يتطلب تفعيل مناخ استثمار جيد مبين على الثقة يف سورية

 .لتعزيز الثقة لدى املواطنني واملستثمرين احملليني واألجانب تفعيل اإلصالح االقتصادي واالجتماعي -1

 .تطوير دولة القانون واملؤسسات -2

ريع الكبرية، مع نشر ميزانيات الشركات املعنية وشروط إضفاء أكرب قدر ممكن من الشفافية على املشا -3
 .منح التراخيص وعائدات اخلزينة

 اتفاقيات حترير التجارة يف قطاعات االتصاالت واخلدمات

وقد التزمت . تتضمن اتفاقيات التجارة احلرة بنوداً تتعلق بتحرير قطاع االتصاالت واخلدمات إضافة إىل حترير جتارة السلع
األوربية يؤدي إىل فتح جمال االستثمار وتقدمي اخلدمات، -امج زمين هلذا التحرير يف مسودة اتفاق الشراكة السوريةسورية بربن

ومتضي . 2012يف حدود عام ) الذي هو اليوم حق حصري للمؤسسة العامة لالتصاالت(حىت يف البىن التحتية لالتصاالت 
ويعد . ذي يعطي للدول العربية األخرى ميزات السوريني نفسها يف هذا القطاعسورية أيضاً يف اتفاق التجارة العربية احلرة، ال

هذان االتفاقان حتدياً للمنظومة االقتصادية السورية يف هذا القطاع، ودافعاً لالستفادة من الفترة الباقية قبل موعد حتقق 
وقد يؤدي فتح قطاع . م يف أداء دور إقليميااللتزامات يف إعادة هيكلتها لتتمكّن من العمل يف مناخ تنافسي، ومن التقد

 .االتصاالت يف الوقت املناسب إىل جلب استثمارات خارجية مباشرة إىل سورية تتوافق بصورة أمثل مع املصلحة الوطنية

 

 توجه استراتيجي

ضمن تتطلب سياسة موزونة وفاعلة للتعامل مع حتدي اتفاقيات التجارة احلرة يف جمال االتصاالت واخلدمات 
 :سياسة القفزة النوعية املرجوة

دراسة آثار انفتاح قطاع االتصاالت واملعلوماتية واخلدمات املرتبطة به على االقتصاد السوري، ووضع  -1
 .برنامج هلذا االنفتاح يتوافق مع املصلحة الوطنية

 .املصلحة الوطنيةاحلوار بني اإلدارة وخمتلف الفعاليات يف هذا القطاع إلجياد حلول توافقية ناجعة تعظم  -2

 االتصاالت الدولية

يعد حجم االتصاالت الدولية مقياساً ملدى اندماج البلد يف عامله احمليط وتواصله مع مغتربيه وشركائه حول العامل يف االقتصاد 
% 40حنو : سوريةيف (وتكون إيرادات االتصاالت الدولية يف كثري من البلدان جزءاً ملحوظاً من اإليرادات اهلاتفية . واملعرفة

وتقوم االتصاالت الدولية على ربط البلد املعين بالعامل ). إمجاالً من إيرادات اهلاتف الثابت يف املؤسسة العامة االتصاالت
املكاملات (وتتألف إيرادات االتصاالت الدولية من إيرادات الفوترة . بواسطة خطوط األلياف الضوئية واألقمار الصناعية

إذا كان حجم احلركة اهلاتفية ) وبالقطع األجنيب(، ومن إيرادات التقاص الدويل اليت تكون موجبة )تركنيالصادرة عن املش
وقد أتت التطورات العاملية األخرية بعدة . الواردة أكرب من حجم احلركة الصادرة، مع أخذ آلية فارق التسعرية يف احلسبان

 :ظواهر هلا آثار هامة على السياسات املتبعة
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 شركات التشغيل الكربى بإلغاء التقاص أو احلد من تأثريه، وما يستتبعه ذلك من وبعضالواليات املتحدة رغبة  •
تقلص إمكانات احلصول على القطع األجنيب عن طريق هذا التقاص؛ وهذا ما جيب أن يشجع على زيادة حجم 

 .دة إيرادات االتصاالت الدولية اإلمجاليةمن أجل زيا) بعد ختفيض أسعار املكاملات الدولية(احلركة الدولية الصادرة 

نشوء عدد متزايد من الشركات العارضة لالتصاالت الدولية بأسعار خمفّضة، وهذا ما يضغط على كثري من الدول  •
 .لتخفيض أسعار االتصاالت الدولية الصادرة منها، كي ال يتسرب جزء كبري من إيراداا لتلك الشركات

ويصل هذا . التصاالت الدولية بطرق خمتلفة منها احملطات الصغرية لالتصال بالسواتلا" ريب"تزايد إمكانات  •
 .إىل نسبة تؤدي إىل فقدان ملحوظ يف إيرادات االتصاالت الدولية...) لبنان، (يف بعض البلدان " التهريب"

 توجه استراتيجي

صاالت الدولية ضمن سياسة القفزة تتطلب سياسة موزونة وفاعلة للتعامل مع التحديات اجلديدة يف جمال االت
 :النوعية

يف سورية عن طريق سياسة مدروسة خلفض " التهريب"تشجيع تنمية االتصاالت الدولية ومكافحة  -1
 .األسعار، تأخذ باالعتبار املعطيات الدولية

تشجيع استثمار شركات خدمات االتصاالت الدولية على االستثمار يف سورية عن طريق عقود خدمة مع  -2
 .سة االتصاالت الوطنيةمؤس

 .االتصاالت الدولية عن طريق اعتماد سياسات تسعري حسب املناطق" هتريب"مكافحة ظواهر  -3

 املعوقات املتعلقة باألمتتة الالزمة لإلصالح اإلداري

ية واضحة متت اإلشارة أعاله إىل أمهية إطالق األمتتة يف املؤسسات احلكومية وشركات ومصارف القطاع العام وختصيص ميزان
. لذلك كقدوة لدفع تنمية تقانات االتصاالت يف القطاعات االقتصادية األخرى وكجزء ال يتجزأ من عملية اإلصالح اإلداري

 :وقد مت توضيح املعوقات األساسية اليت تواجه تفعيل هذه األمتتة واليت ميكن إبرازها كما يلي

ليات اإلجراءات احلكومية الداخلية وجتاه املواطنني ضعف الكفاءات ضمن املؤسسات احلكومية نفسها لدراسة آ •
 واملؤسسات وإعادة هندستها؛

الكمي  ووضع دفاتر الشروط والتوثيق االحتياجاتتوصيف ضعف الكفاءات ضمن هذه املؤسسات والشركات ل •
 ؛ الالزمةللموازنات الدقيق

التدريب ، مث ض إىل االستالم النهائي العرودراسة من املناقصات، إجراءاتإدارة ضعف الكفاءات اليت ميكنها  •
 ؛املستمر

 . املنح واملساعدات من الدول واموعات الصديقة اخلربات اليت تأيت عن طريقعلى االستفادة منضعف القدرة  •

ون بالتعا(وتربز هنا أمهية إحصاء الكفاءات املوجودة يف هذه ااالت على املستوى الوطين وكذلك إحصاء الكفاءات املهاجرة 
وأمهية وضع قواعد قبول للشركات اخلربة العاملية اليت تقدم منتجاا إىل املؤسسات السورية، باإلضافة ) Nosstiaمع شبكة 

 .إىل إجياد آليات جديدة لتفعيل األمتتة وتقصري مدد املناقصات احلكومية لذلك
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 توجه استراتيجي

صارف القطاع العام ضمن برنامج اإلصالح يتطلّب إطالق األمتتة يف املؤسسات احلكومية وشركات وم
اإلداري والصناعي واملصريف يف سورية، إجياد آليات جديدة متكنها من تأطري خدمات االستشارات ورصد 

 :وميكن هلذه اآلليات أن تأيت من تعاون وثيق بني. وتقدمي الكفاءات الالزمة لذلك

يز حتصي اخلربات املتاحة حملياً ودولياً وتضع إطاراً وزارة االتصاالت والتقانة اليت تستطيع إنشاء مراكز مت -1
لعملها حنو املؤسسات احلكومية اليت ترغب ذلك؛ واليت ميكنها أيضاً وضع قواعد ناظمة لألمتتة 

 .املؤسساتية

 .هيئة ختطيط الدولة اليت تستطيع دفع املنح واملساعدات اخلارجية حنو أولويات مدروسة ومتابعة تنفيذها -2

 لتقييم جناح املشاريع املعلوماتية يف املؤسسات احلكومية وشركات ومصارف القطاع العام من وضع معايري -3
 .قبل جهة متخصصة حيادية على ضوء االستثمار الفعلي
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 خامتة
 حمرضاً، بوصفها  يف سورية واملعلومات االتصاالتاملتعلقة باستخدام تقاناتهم القضايا االستراتيجية أل تعرضت هذه الدراسة

 األخذ يف احلسبان أن قطاع  املبينة االستراتيجيةالتوجهاتوجيدر عند مناقشة . أساسياً للتنمية االقتصادية واالجتماعية
فاالقتصاد اليوم هو .  تعرضاً آلثار العوملةها أكثر أسرع القطاعات تطوراً يف العامل، ومنمناآلن  هو  واملعلوماتيةاالتصاالت

بطبيعتها؛ لكن وسائل إنتاجها ونشرها ختتلف اختالفاً " عاملية"أكثر من أي وقت مضى، وهذه أمور اقتصاد معلومات ومعرفة 
وجيب على احلكومة تبيان سياساا . كبرياً من دولة إىل أخرى، وبني الدول املتقدمة والدول النامية على وجه اخلصوص

اتخاذ مواقف صرحية من قضايا حترير السوق اإلسراع يف  من ثَمواالنفتاح واالخنراط يف هذا االقتصاد العاملي، الواضحة جتاه 
تلتزم  أن  وجيب أيضاً…وغريهاوإقامة الشراكات االستراتيجية، وتنظيمه، ونشر املعلومات، وإعادة هيكلة قطاع االتصاالت، 

ثار اإلجيابية هلذا التطوير على ، مع التركيز أساساً على استعظام اآل االستثمارات الالزمة لتطوير هذه القطاعبتخصيص الدولة
 .وهذا هو املقصد األساسي من االستراتيجية اليت نسعى إلقرارها. التنمية االجتماعية واالقتصادية
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 ملحق

 التوجهات االستراتيجية الرئيسية واملشاريع املتعلقة بتحقيقها
قتراحات االستراتيجية واخلطوات اليت اختذت يف انطالقاً من التوجهات االستراتيجية اليت قدمت آنفاً، نستخلص هنا أهم اال

 .سبيل حتقيقها، مع ذكر املشاريع القائمة واملخطط هلا

 القفزة النوعية يف البىن التحتية

o  القطاع العام واحلكومي، القطاع اخلاص، مؤسسات اجملتمع (تعزيز مشاركة مجيع القطاعات االقتصادية يف البالد
 . التحتية وتقدمي اخلدمات املرتكزة إليهايف تطوير البىن...) األخرى، 

o  ،متكني املؤسسة العامة لالتصاالت يف سورية من االنطالق يف استثمارات كبرية، عن طريق إعادة هيكلة املؤسسة
وزارة االتصاالت (ورفدها برأس املال االستثماري، وتطوير نظام عقودها وعالقتها مع اإلدارة احلكومية 

 .؛ مع إدخال املنافسة إىل هذا القطاع حاملا أمكن ذلك.)لية، هيئة ختطيط الدولة، اخلوالتقانة، وزارة املا

o  متكني املؤسسة العامة لالتصاالت من تنفيذ البنية التحتية لإلنترنت وتبادل املعطيات يف مراحل متسارعة، وحتفيز
 .الشركات اخلاصة املتنافسة على تقدمي خدمات اإلنترنت على نطاق واسع

o  شركات اهلاتف اخللوي على االستثمار يف سبيل تقدمي اخلدمة الشاملة، وتعزيز املنافسة يف هذا القطاع حتفيز
 .حاملا أمكن ذلك

o  ومشاريع حتفيز )القروض والتأجري التمويلي(إطالق مشروع احلاسوب الشعيب وسياسات التحفيز على شرائه ،
 .لشعيب، وحتفيز شركات جتميع احلواسيب يف سوريةاستخدام احلاسوب يف اجلامعات واملعاهد وعلى املستوى ا

 :أهم املشاريع القائمة أو اليت هي يف قيد الدراسة •

 :يف املؤسسة العامة لالتصاالت 

 ). مليون دوالر80 ألف خط، 330( قرية جديدة 3500املشروع الريفي الثالث لتخدمي  

 مليون 80 ألف خط، 680(مشروع توسيع املقاسم القائمة واستبدال بعض املقاسم القدمية  
 ).دوالر

 ). مليون دوالر15(مشروع توسيع الشبكات الفقارية  

 ). مليون دوالر5( ألف مشترك 800مشروع توسيع الشبكة الوطنية لتبادل املعطيات إىل  

 ). مليون دوالر8(مشروع إدارة الطيف الترددي  

 ). مليون دوالر25(مشروع الفوترة وخدمة الزبائن  

 ). مليون دوالر2(تيال مشروع ضبط االح 
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 ). مليون دوالر1(مشروع إعادة هندسة شبكات النقل الرقمي الفقارية  

 :يف شركات اهلاتف النقال 

 ).مشروع مستمر(مشاريع توسيع الشبكة القائمة  

 ...).نقل املعطيات على اهلاتف اخللوي، (مشاريع إدخال اخلدمات احلديثة  

 .لثدراسة إمكانات التحول إىل اجليل الثا 

 القفزة النوعية يف االستخدام احمللي

o  للمؤسسات احلكومية باستخدام تقانات االتصاالت واملعلومات، انطالقاً من الداخليتفعيل اإلصالح اإلداري 
حتقيق قفزة نوعية يف حتسني خدماهتا املقدمة للمواطنني واملؤسسات االقتصادية واالجتماعية املختلفة؛ وإقامة 

 .ت املعلوماتية لدفع هذا اإلصالحمركز وطين للخدما

 :أهم املشاريع القائمة أو اليت هي يف قيد الدراسة •

 .مشروع إحداث املركز الوطين للخدمات املعلوماتية، املقدم من وزارة االتصاالت والتقانة 

مشروع إعداد نظام معياري موحد ألمتتة األعمال املالية واإلدارية يف الدولة، املقدم من وزارة  
 .تصاالت والتقانةاال

 .مشروع مراكز التميز القطاعية 

o  اإلنتاجية واخلدمية، العامة واخلاصة واملشتركة، على حتسني إنتاجيتها باستخدام تقانات املؤسساتتشجيع خمتلف 
االتصاالت واملعلومات، ترقباً النفتاح السوق السورية عند دخول اتفاقات الشراكة األوربية ومنطقة التجارة 

 .ة احلرة يف حيز التنفيذالعربي

 :أهم املشاريع القائمة أو اليت هي يف قيد الدراسة •

مركز األعمال السوري األوريب، الذي أُحدث بتمويل أوريب ملساعدة الشركات واملؤسسات  
 .الراغبة على حتسني إنتاجيتها

o  وجود وزارة لالتصاالت إعادة تنظيم قطاع االتصاالت، بعد إصدار قانون جديد موحَّد لالتصاالت، على أساس
، ختتص بالتخطيط التوجيهي ووضع مشروعات القوانني واألنظمة، )تقانة املعلومات أساساً(والتقانات اجلديدة 

وهيئة ناظمة مستقلة لقطاع االتصاالت ترعى محاية مصاحل املستهلك الوطين وتضمن شفافية التنافس، ومؤسسة 
يف هذا القطاع يف سورية، وتتوجه أكثر فأكثر حنو تقدمي اخلدمات اتصاالت وطنية قوية تبقى الناشط الرئيسي 

 .إضافة إىل تطوير البىن التحتية

 :أهم املشاريع القائمة أو اليت هي يف قيد الدراسة •

 .مشروع إحداث هيئة ناظمة لقطاع االتصاالت، املقدم من وزارة االتصاالت والتقانة 
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، الذي تعده املؤسسة )إدارياً ومالياً(ت السورية مشروع إعادة هيكلة املؤسسة العامة لالتصاال 
 .العامة لالتصاالت

o  التفاوض الفاعل مع شركات االتصاالت العاملة لتخفيض أسعار االتصاالت ختفيضاً ملحوظاً ولفرض اخلدمة
 .الشاملة

o إحداث هيئة للرقابة على املضمون على شبكة اإلنترنت، تعمل بناء على أسس واضحة ومعلنة. 

o ق املشاريع اليت تساهم يف انتشار تقانات االتصاالت واملعلومات، رغم تدين الدخل اإلمجايل للفردإطال. 

 :أهم املشاريع القائمة أو اليت هي يف قيد الدراسة •

 .الربنامج الوطين لنشر املعلوماتية، الذي ترعاه وزارة التربية واجلمعية العلمية السورية للمعلوماتية 

 .، الذي ترعاه وزارة االتصاالت والتقانةمشروع احلاسوب الشعيب 

مشروع تشجيع إحداث نوادي اإلنترنت يف سورية الذي ترعاه وزارة االتصاالت والتقانة  
 .ووزارة الثقافة

مشروع إحداث مراكز جمتمعية معلوماتية يف الريف السوري، الذي تنفّذه وزارة االتصاالت  
 . اإلمنائيوالتقانة بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة

 القفزة النوعية يف العرض احمللي لتقانات االتصاالت واملعلومات

o  إحداث مدن تقانية يف سورية تضم جمتمعةً حاضنات أعمال وكليات متخصصة ومناطق حتفيز لالستثمارات يف
 .هذا اجملال

 :أهم املشاريع القائمة أو اليت هي يف قيد الدراسة •

سورية، بناء على دراسة استشارية قدمت من مشروع حاضنات تقانة املعلومات يف  
ESCWAيف " ذكية"؛ ومشروع لقرية إلكترونية  إىل اجلمعية العلمية السورية للمعلوماتية

-Boozريف دمشق، ومدينة إنتاج سينمائي متطور يف حلب، ضمن دراسة قامت ا شركة 
Allen-Hamiltonللمناطق االقتصادية اخلاصة . 

اصي عايل املستوى يف تقانات االتصاالت واملعلومات، بالتعاون بني مشروع إحداث معهد اختص 
 .املؤسسة العامة لالتصاالت يف سورية وشركات االتصاالت اخلاصة وبعض اجلامعات األجنبية

o تشجيع إقامة شركات إنتاج وجتميع جتهيزات االتصاالت واملعلوماتية يف سورية. 

 :لدراسةأهم املشاريع القائمة أو اليت هي يف قيد ا •

 ).تصنيع املقاسم الفرعية واملقاسم الريفية(الكورية لتجهيزات االتصاالت -الشركة السورية 

 ).تصنيع جتهيزات النفاذ، خاصة الالسلكية(األملانية لتجهيزات االتصاالت -الشركة السورية 
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 .إضافة إىل الشركات اخلاصة العديدة اليت تقوم بتجميع احلواسيب يف سورية 

o الربجميات واخلدمات املتعلقة هبا على االستثمار والنمو يف سورية، عن طريق وضع معايري تشجيع شركات 
 .الستخدام اللغة العربية يف الربجميات؛ مع ضرورة وجود هيكلية صيانة وتطوير موطنة يف البالد

 القفزة النوعية حنو جمتمع املعرفة

o وماتإحداث كليات متخصصة متقدمة يف تقانات االتصاالت واملعل. 

 :أهم املشاريع القائمة أو اليت هي يف قيد الدراسة •

 .1983املعهد العايل للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، الذي أُحدث يف عام  

o إطالق برنامج وطين للنهوض بالتعليم اجلامعي على أسس تستخدم تقانات االتصاالت واملعلومات. 

 :أهم املشاريع القائمة أو اليت هي يف قيد الدراسة •

 .كليات املعلوماتية يف اجلامعات الرئيسية 

 .مركز تكنولوجيا املعلومات السوري الباكستاين، التابع لوزارة التعليم العايل 

 .SHERNشبكة اجلامعات السورية  

 .اجلامعة االفتراضية السورية، التابعة لوزارة التعليم العايل 

o  ستقاة من تقرير التنمية اإلنسانية جمتمع املعرفة على أسس محنوإطالق محلة توعية يف سورية. 

o  حتقيق قفزة نوعية يف اإلنتاج املعريف والثقايف يف مجيع املؤسسات احلكومية واالجتماعية واإلعالمية، يف جو منفتح
 .ومستنري، يستوعب التحوالت االجتماعية والعاملية القائمة


