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 4                    إطار عمل الرصد والتقويم

  

  مقدمة .1
واتخ	اذ  ،ق	دمالت، وذل	ك لت	وفير إمكاني	ة متابع	ة مع	د!ت أن تكون جھود التحول إلى الحكومة ا�لكتروني	ة قابل	ًة للقي	اسينبغي 

مقارن	ة م	ن خ	3ل (التقدم معد!ت لقياس  نساالتجة ويشفافبالتتسم  قفإن توفير طر من ثم،. عند اللزومالمناسبة ا�جراءات 

  .الحكومة ا�لكترونيةمبادرة حيوي لنجاح جھود تنفيذ  أمرٌ ) التقويمو الرصد من خ3لوبشكٍل أعم  ا4داء

أفض			ل م			ع والعالمي			ة  نھجي			ات ملف			ي القط			ر م			ع ارح			ة تالمق ا4داء قي			اسآلي			ة  ينبغ			ي أن تتف			ق با�ض			افة إل			ى ذل			ك،

الحكوم				ة المقترح				ة !س				تراتيجية  جمي				ع الس				ماتبحي				ث تغط				ي  ةأن تك				ون ش				املكم				ا يج				ب  ي				ة،ملعاالممارس				ات ال

التق				دم يم بالقياس				ات ال3زم				ة لتق				و) لمس				توياتا جمي				ع عل				ى(، وب				ذلك ُت				زود متخ				ذي الق				رار الس				ورية ا�لكتروني				ة

  .أو خارجياً / و التقدم داخلياً  أداء ھذامقارنة إضافة إلى 

  ؟التقويمو الرصدھو ما  .2

،  ھ	اوتطبيق ICTتقان	ة المعلوم	ات وا!تص	ا!ت عموماً لتحديد قدرة بلٍد م	ا عل	ى اس	تخدام ا�لكترونية يم الجاھزية يجري تقو

درة المس	تخدمين عل	ى وق	 ،تنفي	ذ الم	دى ق	درة الحكوم	ات عل	ى  لحكومة ا�لكترونية عل	ىلجاھزية اليمات وُتركBز تق في حين

ول		دعم  ،لقي		اس التق		دم خ		3ل التنفي		ذالتق		ويم و الرص		دعمليت		ا  َتْح		ُدثبالمقاب		ل، . مش		اريع الحكوم		ة ا�لكتروني		ة ا!س		تفادة م		ن

عل	ى   التق	ويمو الرص	د ج	ريييمكن أن و الموارد تخصيصالمتعلقة ب قراراتال لتوجيهو في منتصف الطريق، تصحيحاتال

   .)ةوالعالمي ،ةوالوطني ،ةالمحلي(مختلف المستويات 

 العالمية ا2داء مقارنة دراسات  .3
	زوالت		ي ، العالمي	ةا4داء مقارن		ة دراس		ات  العدي		د م	ن وج	دي Bى ا ُترك		ةعل	ة ا�لكتروني		من . لحكوم		اتتتض		ذه الدراس		م ھ	معظ 

	ز عل	ى ال	دول المتط	ورة  نج	دولك	ن  لدول المتطورة،اإلى با�ضافة  لدول النامية لتحلي3ً  Bي ُترك	ات الت	ي الدراس	اقتراف	اتح 

لط	رق راقبين ال	دوليين الم	 مقارب	ةمفي	دة لفھ	م العالمي	ة ا4داء مقارن	ة دراس	ات وُتع	ّد . فيدة للدول النامي	ةمقاربات قد تكون مل

دراس	ات المقارن	ة ع	ادًة  ! تق	يسم	ع ذل	ك، و. الحكوم	ة ا�لكتروني	ة ف	ي ستثماراتا!لمردود  ھمقياسوطرائق  ا4داءمقارنة 

اتخ	اذ وف	ي  ،منتص	ف الطري	ق ف	ي في القي	ام بتص	حيحاتلذلك ! تفيد تلك الدراسات محلياً، و التقدم بد!لة ا4ھداف الُمحددة

س	نعرض أيض	اً النت	ائج  اكم	 ؛ العالميةا4داء مقارنة أھم دراسات  يلي، باختصار سنعرض فيما. قرارات تخصيص الموارد

  ).عند توفرھا(بالقطر المتعلقة 

  2008 العام فيمسح ا�مم المتحدة للحكومة ا�لكترونية  )1
1

 

  
الطبع	ة الرابع	ة م	ن  مس	ح (  "ة المترابط	ةكم	والح م	ن الحكوم	ة ا�لكتروني	ة إل	ى"تقرير المسح الذي يحمل العنوان  عرضي

 كف		اءةيم		اً لل		دور الجدي		د للحكوم		ة ف		ي تعزي		ز تق		ديم الخ		دمات العام		ة، م		ع تحس		ين تقو  )ا4م		م المتح		دة للحكوم		ة ا�لكتروني		ة

، وال		ذي يتض		من بجاھزي		ة الحكوم	ة ا�لكتروني		ة المرّك		دلي		ل ل		ى يس	تند المس		ح إ. الحكومي		ةوا4نظم		ة ات وإنتاجي	ة ا�ج		راء

  :مايلي

  .دليل قياس الوب �

                                      
1 e-Government Survey 2008: From e-Government to Connected Governance, DESA, DPADM ISBN 978-92-1-

123174-8, UN, 2008  
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 .دليل البنية التحتية ل3تصا!ت �

 .البشريرأس المال دليل  �

  دليل قياس الوب

  

ن	ي بُ ). ومع	ام3تي  ،وتف	اعلي ،زومع	زّ  ،ومنبث	ق مت	رابط،: ( لى نموذج م	ن خم	س مراح	لإ 2008يستند دليل قياس الوب 

عن		دما يص		عد بل		د عب		ر المراح		ل . عل		ى الخ		ط م		ا د دول		ة عض		واج		وطبيع		ة تلتبع		اً الس		ابقة  النم		وذج عل		ى مس		تويات التعقي		د

  :ُيحلBل دليل قياس الوب مواقع الوب اSتية .المختلفة، فإنه ُيصنRف في المراتب ا4على في دليل قياس الوب

   .لحكومةة لالرئيسوالرسمية  صفحةالأو البوابة الوطنية  .1

 .يةمالالو والعمالة ةجتماعي!ارعاية الصحة والتعليم وال .2

  دليل البنية التحتية ل&تصا#ت

  

 ،مؤشرات أولية تتعلق بقدرة البنية التحتية للبلد ةب من خمسھو دليل مركّ  2008 للعام  إن دليل البنية التحتية ل3تصا!ت

   :الحكومة ا�لكترونية وھيتتعلق بتزويد خدمات  نظراً 4نھا

  .شخص 100/ا�نترنت يمستخدمعدد  �

 .شخص 100/الحواسيب الشخصيةعدد  �

 .شخص 100/ةالخطوط الھاتفية الرئيسعدد  �

 .شخص 100/الھواتف الخلوية عدد  �

 .شخص 100/العريضة ةالحزمعدد مستخدمي  �

 

  دليل رأس المال البشري

  

ي ووالث	ان ا4ساس	ي في التعل	يم نسبة ا!لتحاقوإجمالي  محو ا4مية للكبارب من معدل البشري مركّ إن دليل رأس المال 

اس	ُتخرجت . نس	بة ا!لتح	اق�جم	الي لمع	دل مح	و ا4مي	ة للكب	ار وثل	ث ُثلث	ين ال يس	اويتثقيل إعطاء عامل ، مع والعالي

م ومنظم	ة ا4م	م المتح	دة للتربي	ة والعل		م	ن بش	كٍل أساس	ي نس	بة ا!لتح	اق وإجم	الي معطي	ات مع	دل مح	و ا4مي	ة للكب	ار 

ا4م		م المتح		دة الص		ادر ع		ن برن		امج  ةالبش		ري التنمي		ةم		ن تقري		ر معطي		ات  إليھ		ا تث		م أُض		يف). UNESCO(والثقاف		ة 

  .UNDPا�نمائي 
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  ةسوريالجمھورية العربية النتائج المسح في 

   0.3614:الدليل - 119:الترتيب:  جاھزية الحكومة ا�لكترونية

  
  رأس المال البشري

  
  دليل البنية التحتية

  

  
  دليل قياس الوب

 

  

الجمھورية العربية  0.2408 0.0923  0.7549
 السورية

  

E-Government Readiness Index 2008 

 

 

E-Government Readiness Data 2008 

 
 

Infrastructure Index 2008 

 
 

Infrastructure Data 2008 

 
 

Education Index 2008 

 

 
Service Delivery by Stages 2008 (% Utilization) 

 
 

 في سورية مؤشرات الجاھزية للحكومة ا�لكترونية 1الشكل  
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 2، جامعة براون2007  للعام العالميالحكومة ا�لكترونية تقرير  )2

 

يش		مل التحلي		ل  .لحكوم		ة ا�لكتروني		ةالع		المي لتقري		ر لالس		ابع ل الس		نويR  قدم		ة م		ن جامع		ة ب		راون التح		ديثَ المُ الدراس		ة تمّث		ل 

  .2007عام ال صيف في أجريوقد دولة مختلفة،  198في  وب حكوميّ  موقعَ  1687

 ورئ	يس ال	وزراء والزعم	اءمثل الرئيس (بالمناصب التنفيذية نجد المواقع الخاصة   ،المواقع التي جرى تحليلھا باستعراض

 ض	ائيةالق ج	الس، والم)لكونغرس والبرلم	ان أو مجل	س الش	عبمثل ا(التشريعية  جالس، والم)وا4سر الملكيةوقادة ا4حزاب 

، مث		ل الص		حة حكومي		ة ھام		ةبمھم		ات يس		ة الت		ي تق		وم والوك		ا!ت الرئ مجل		س ال		وزراء، و)مث		ل المح		اكم الوطني		ة العلي		ا(

قتص	ادي وا�دارة والم	وارد الطبيعي	ة والش	ؤون الخارجي	ة والتعل	يم والداخلي	ة والتط	وير ا! الض	رائبو والخدمات ا�نس	انية

، لدراس	ة مواق	ع وب الوح	دات الفرعي	ة! تتض	من ھ	ذه ا. وا!ستثمارات ا4جنبية والنقل والجيش والس	ياحة وتنظ	يم ا4عم	ال

  .ديةالبل جالسواللجان والحكومات المحلية والوحدات المناطقية والم

. ونف		اذ الجمھ		ور الخ		دمات وتق		ديمت		وفر المعلوم		ات تعن		ى بالت		ي  المي		زات مختل		ف تواج		د بحس		بج		رى تق		ويم مواق		ع ال		وب 

المتاح	ة رات ونش	مال: ي	ةالتوالمي	زات الالتي تنتمي إليھا في العالم، التي جرى تقويمھا اسم الدولة والمنطقة  الميزات تتضمن

اللغ	ات إل	ى ترجم	ة الخدم	ة و ،الفي	ديو ومق	اطع ،الص	وتية والمق	اطع ،عل	ى الخ	طالموص	ولة وقواعد المعطي	ات  ،على الخط

 ذوي ا!حتياج		ات الخاص		ة،ل		 نف		اذإمكان		ات الو ،وم		دفوعات المس		تخدم ،رس		ومأقس		اط الو ،التجاري		ة ا�ع3ن		اتو ،ا4جنبي		ة

 ،والتوقي	ع ا�لكترون	ي ،وع	دد الخ	دمات المختلف	ة ،عل	ى الخ	طمتاحة ووجود خدمات  ،نميزات ا4مو ،الخصوصيةسياسة و

والتح			ديث اSل			ي للعن			اوين البريدي			ة  ،اتالتعليق			 واس			تمارة ،والعن			اوين البريدي			ة ا�لكتروني			ة ،وال			دفع ببطاق			ات ا�ئتم			ان

 ةالشخص		ي ةالرقمي		 اتالمس		اعد إل		ى نف		اذالإمكاني		ة و ،بحس		ب التفض		ي3ت موق		ع ال		وبإمكاني		ة تخص		يص و ،ا�لكتروني		ة

)PDA(، نسخة إنكليزية لموقع الوبتوفر و.  

   

                                      
2
 Global E-Government, 2007, Darrell M. , Center for Public Policy, Brown University 
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 ةسوريالجمھورية العربية الالمسح في  نتائج

  
  

  )2006بين قوسين ( ، 2007ترتيب الدول وفق الحكومة ا�لكترونية ، 
 

Rank Nation Rating Out of 100 
Pts 

Rank Nation Rating Out 
of 100 Pts 

1. (1) South Korea 74.9 (60.3) 2. (3) Singapore 54.0 (47.5) 

3. (2) 
Taiwan 51.1 (49.8) 4. (4) United 

States 
49.4 (47.4) 

5. (6) Great Britain 44.3 (42.6) 6. (5) Canada 44.1 (43.5) 

7. (48) Portugal 43.8 (31.3) 8. (12) Australia 43.5 (39.9) 

9. (27)  Turkey 43.5 (33.7) 10. (8) Germany 42.9 (41.5) 

Rank Nation Rating Out of 100 
Pts 

Rank Nation Rating Out 
of 100 Pts 

51. (76) China (People’s 
Republic) 

33.7 (28.8) 52. (66) Arab 
Emirates 

33.6 (29.5) 

53. (58) Hungary 33.3 (30.5) 54. (119) Armenia 33.3 (25.3) 

55. (112) Argentina 33.1 (26.1) 56. (104) Panama 33.1 (27.0) 

57. (28) Kazakhstan 33.0 (33.6) 58. (50) Syria 32.8 (31.2) 

59. (80) Colombia  32.8 (28.6) 60. (13) Sweden 32.7 (38.3) 

61. (63) Poland 32.7 (30.1) 62. (49) Serbia and 
Montenegro 

32.4 (31.2) 

 

 

 ترتيب سورية وفق إحصاء جامعة براون  2الشكل  
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 3Wasedaجامعة وفق الترتيب العالمي  للحكومة ا�لكترونية  )3

  
 يال		ذ ،"2008لع		ام الترتي		ب الع		المي للحكوم		ة ا�لكتروني		ة " للحكوم		ة ا�لكتروني		ة نت		ائج Waseda معھ		د جامع		ة أص		در

 وتق		ويم الحكوم		ة ا�لكتروني		ة ال		ذي تق		وم ب		ه جامع		ةلرص		د الس		نة الرابع		ة  حص		يلةھ		ذا البح		ث ھ		و . م		ؤخراً  إلي		ه خلُص		ت

Waseda  في اليابان.  

الحص	ول  بھ	دف ا4داء قي	اسش	املة لعلى مؤش	رات  Waseda جامعةوفق يحتوي الترتيب العالمي للحكومة ا�لكترونية 

اس	تعداد م	دى  :وتتض	من ھ	ذه المؤش	رات. 4حدث تط	ورات الحكوم	ة ا�لكتروني	ة ف	ي الع	الم ةومضبوط ةدقيق حصيلةعلى 

 ،الرئيس		ةع الص		فحة ووض		 ،ل		ة ا�دارةثَ مْ وأَ  ،ة المش		تركةالرئيس		تطبيق		ات الو ، (network preparedness)الش		بكات 

ر  .لحكومة ا�لكترونيةل والترويج ،CIO المعلوماتكبير موظفي وظيفة  وإيجاد Rات  6مؤشراً ضمن  26المسح حض	قطاع

 :لقياس ا4داء، على النحو اSتي

  

  الشبكة استعداد .1

a.  ا�نترنت يمستخدمعدد.  

b.  الحزمة العريضة يمستخدمعدد. 

c.  الرقمي )الجوال(الھاتف الخلوي  ي مستخدمعدد. 

d.  الحواسيب الشخصية يمستخدمعدد.  

e.  أمن المعلوماتنظام. 

 

  الرئيسة المشتركةالتطبيقات   .2

a.   على الخطتقديم الطلب 

b. ا�لكتروني لمناقصاتا منظا. 

c. نظام الضرائب ا�لكتروني. 

d. ظام التصويت ا�لكترونين. 

e.  نظام الدفع ا�لكتروني. 

  

  

  

  

 

                                      
3
 Waseda University World e-Government Ranking, Toshio OBI, Director, Institute e-Government Waseda 

University, 2008   
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  ا�دارةتطوير  .3

a.  النظم أمثلة.  

b. نظام الشبكة المتكامل. 

c.  الموازنةا4نظمة ا�دارية وأنظمة. 

d.  التقانة تحديث ا�دارة العامة بواسطة ICT.  

  البوابة/الرئيسيةالصفحة وضع  .4

a. واتر التحديثت. 

b. للعموم )ا�تاحة( الكشف. 

c.   التجول عبر الوص3تنظام.   

d.  تعدد اللغات.  

   CIOوظيفة كبير موظفي المعلومات   .5

a.  إيجاد  وظيفة كبير موظفي المعلومات.CIO   

b.   كبير موظفي المعلوماتل تطوير الموارد البشرية. 

c.  موظفي المعلوماتلكبير  ةالداعم الھيئات .CIO  

d.  المعلوماتكبير موظفي   ووظيفةدور .CIO  

  لحكومة ا�لكترونيةل ترويجال  .6

a.  أولويات استراتيجية الحكومة ا�لكترونية والتخطيط لھا.  

b.  ترويجال أنشطة. 

c. إطار العمل القانوني. 

d.  نظام التقويم.  
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    الحكومة ا�لكترونية تنفيذلقياس العام  العمل إطار .5

  
م  Rويم  ،20054البنك الدولي في كانون الثاني قد	اس وتق	وذج قي	ى نم	دف إل	دّ يھ	اس تق	ه قي	رح في	ة، اقت	ة ا�لكتروني	م الحكوم

النش	ر والتفاع	ل (حكومة ا�لكترونية أنواع المقاربات الث3ث للمن  نوع لكل  تقويمالو الرصدمجموعة م3ئمة من مؤشرات 

  ).والمعام3ت

الت	ي  ا�ج	راءات( لحكومة ا�لكترونيةامن ) front-end( الخدمات ا4مامية في إطار العمل علىرحة تقركRز  المبادرة المُ تُ 

  :أوسع إجراءاتشمل  ضرورة ر إلى تشي مع أنھا، )الخدمات على الخط تضع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مسودة إطار عم	ل  2006في آذار ) eGEP(اقتصاديات الحكومة ا�لكترونية مشروع أصدر ، على المستوى ا4وروبيو

الكف		اءة  ھ	ي ةافع	ق		يم د عل	ى ث	3ث ُبن		ي نم	وذج إط	ار عم		ل القي	اس .منھجي	ات ع		دد م	ن ال	دول ا4وروبي	ة تجمع	  5قي	اسلل

 Rن تقويم متعدد ا4بعاد للقيمة العامة  إنتاج إلى ويھدفالية، والديمقراطية والفع	د ع	ثالتي تتولّ	ن حي	ة، م	ة ا�لكتروني	الحكوم 

   .ةالكيفي آثارھا إضافًة إلى) المالي( الكمي  أثرھا

أن	ه  الجھ	ة الم	زودة، باعتب	ار قي	اس أداء  مفھوم  6ارسات ا�لكترونيةمانتقدت دراسة حديثة ُنشرت في المجلة ا4وروبية للم

  :التاليين للسببين" وغير مفيد ليس ذو صلة"

  .أو وجھة نظر المستخدمين/راً عن إعادة التنظيم الداخلي ور كثيخدمات على الخط ! يعبّ الإن توفر  .1

  .يات الوطنيةوا4ولسياق تتعلق بمھمة ھملت جوانب أُ  .2

  :هعت ھذه الدراسة أيضاً أندR ا

اً بالقي	اس مقاس	( لخ	دمات عل	ى الخ	ط ات	وفر مج	رد  ،  ھ	ل ھ	وخ	رج الحكوم	ة ا�لكتروني	ةماھي	ة تحدي	د  من الصعب ج	داً " 

أش	ارت و ."الخ	دمات لتبن	ي معھ	ا عل	ى الخ	ط نتيج	ةً التي ي	تم بالفع	ل التعام	ل عدد الحا!ت  أم ھو) لXداء ا4وروبي التقليدي

  ، يعود ذلك إلى حقيقة أن  outcomeالحكومة ا�لكترونية بالحصيلةإلى أنه من الصعب ربط خرج  الدراسة أيضاً 

  

  

                                      
4  E-STRATEGIES, MONITORING AND EVALUATION TOOLKIT, the World Bank, January 2005 

5 Measurement Framework Final Version, eGovernment Economics Project (eGEP), May 2006. 

6 Benchmarking eGovernment: tools, theory, and practice, European Journal of ePractice ·  

www.epracticejournal.eu N4 ؛ ·  August 2008 ·  ISSN: 1988-625X 

مشFاركة يجFب . للقيFام بالعديFد مFن ھFذه المبFادراتإجFراء تغييFرات تنظيميFة  أو) I)back-endبد مFن وجFود خFدمات خلفيFة 

يجFFب أن تُضFFبط . التقيFFيس فFFي الجمFFع والمعالجFFة) علFFى أقFFل تقFFدير(المعلومFFات عبFFر جھFFات الحكومFFة المختلفFFة، ممFFا يسFFتلزم 

حتى يمكن اIستجابة إلى المتطلبFات المختلفFة  التFي يقتضFيھا  -وإن لزم ا)مر أن تستصلح بالكامل -السيرورات وا�جرائيات

جح أن تتغير المتطلبات المتعلقة بمھارات العاملين، مما يستلزم ضبط ممارسFات تعيFين ومن المر. تزويد الخدمات على الخط

كمFا . الموظفين وتعديلھا؛ إن مثل ھذه التغييرات التنظيمية مFأخوذة بعFين اIعتبFار فFي أطFر عمFل الرصFد والتقFويم التFي تتبFع

  .هسنحتاج أيضاً إلى مؤشرات تھتم بتقصي مدى تقدم ھذا التغيير وقياس نجاح

  )2005( أدوات الرصد والتقويم  –البنك الدولي 

  
E-STRATEGIES, MONITORING AND EVALUATION TOOLKIT, the World Bank, January 2005 
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 الرص	دمن إطار عم	ل  ةعّدلنسخة مُ  تحاقُتر، ومن ثم، فقد ات خارجيةتغيرمتدخل ب الحصي3ت بعيدة وغير مباشرة وتتأثر

  .تبني الخدمات ا�لكترونيةدرجة على مفھوم قياس  االتأكيد فيھ جرىلحكومة ا�لكترونية، با المتعلقتقويم وال

  

 
7للحكومة ا�لكترونية التقويمإطار الرصد و  3الشكل  

 

  
  

  :يحمل إطار العمل الُمقترح رسالتين أساسيتين

  .الخدماتتبني مدى ب مباشرةً للحصي3ت لخرج توليد ا درجة تعلقت .1

   .شروطيتطلب عدداً أكبر من الو أعقد يصبح القياسالنھائية،  الحصي3تمن الدخل نحو  انتقلناكلما  .2

  

ع  الرئيسعامل التبني خدمات الحكومة ا�لكترونية ھو بما أن  Bي3تالُمسر	ين  للحص	ون لتحس	ديھي أن يك	ن الب	رة، فم	المباش

	ز . وإن كان ھاماً  على آثاره غير مباشرٍ  ثيرتأ  )جودة الخدمات على الخط أي(الخرج  Bاستبعاً لذلك، يجب أن ُيرك	ا4داء قي 

  .والتفاعلية خداما!ست سھولةو ،المستخدم التمركز حولأبعاداً مثل ا�لكترونية ومن ثم يعالج على جودة الخدمات 

   

                                      
7 European Journal of ePractice, August 2008 
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        ؟يجب قياسه في السياق المحلي الذي ما  .6

  
معطي	ات إل	ى  الحاج	ةوم	ن ث	م  -الرئيس	ة  قض	اياالإن	ه يب	دو أن ف م	ع ال	زمن،تنم	و ن نش	اطات الحكوم	ة ا�لكتروني	ة 4 نظراً 

حكوم	ات ال	دول نش	اطات وسياس	ات ق	د تنتق	ل . 4 كم	ا يب	ين المخط	طوذل	ك م	ع ال	زمن، ھ	ي ا4خ	رى تتغير  -ا4داءمقارنة 

ة حلق		و ال		دول نح		و مس		توى م		ن نش		اطات الحكوم		ة ا�لكتروني		ة لتل		كالمع		دة  ا4داءمقارن		ة تق		ارير وبالت		الي  ، الص		ناعية

 تظھ		ر )القط		ر العرب		ي الس		وريبم		ا فيھ		ا ( النامي		ةدول ال		ي حال		ة معظ		م ف		فم		ع ذل		ك، . الجاھزي		ة قض		ايا تتج		اوز سياس		ات ال

  :8السياساتمناقشات ومن  ا4جندة الحالية من العناصر السبعة لجاھزية الحكومة ا�لكترونية كجزءٍ 

  

  .البنية التحتية 4نظمة المعطيات .1

 .البنية التحتية القانونية .2

 .اتيةالبنية التحتية المؤسس .3

 .البنية التحتية البشرية .4

 .البنية التحتية التقانية .5

  .التفكير ا!ستراتيجيالقيادة و .6

 .دوافع الحكومة ا�لكترونية .7

  

 

 
  9الزمن مع ا�لكترونية الحكومة قضاياتطور  4الشكل  

                                      
8 Understanding and Measuring eGovernment: International Benchmarking Studies, Richard Heeks, 

Development Informatics Group, IDPM, University of Manchester, UK 
9
 Benchmarking eGovernment: Improving the National and International Measurement, Evaluation and 

Comparison of eGovernment, RICHARD HEEKS, 2006 
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  والتقويم  للرصد المقترح الوطني إطار العمل  .7

  
نظرتن	ا لوثيق	ة ب طوھ	ذا م	رتب. القط	رالحكوم	ة ا�لكتروني	ة ف	ي مبادرة ن في عملية تنفيذ ييرئيس نينكوB مُ  التقويمو الرصد يعدّ 

  .للبرامج والمشاريع آلية توجيھيةذاتھا، ولكنھا حد اية ب!ينظر لھا كغ هأن، حيث ستراتيجية الحكومة ا�لكترونية السوريةا

		ز أيض		اً عل		ى إنج		ازالتو فراالجاھزي		ة والت		و قض		اياوتقويم		ه  ا4داءلرص		د المقت		رح  عم		لالإط		ار  يش		مل Bه يرك		ا أن		ي، كم		بن 

زارات ال		ويقت		رح ا�ط		ار عل		ى حالي		اً،  .عل		ى الت		والي 2013و 2010 نع		اميلللم		دة الواقع		ة ب		ين االُمخط		ط لھ		ا ا4ھ		داف 

ومش		اريعھا الداخلي	ة ، كج	زء م	ن برامجھ	ا الت	ي َخّطط	ت لتزوي		دھا عل	ى الخ	طتم	ام الخ	دمات تط	ور وإرص	د والمحافظ	ات 

المقت		رح عم		ل الم		ن إط		ار  اً ن ورج		ال ا4عم		ال لھ		ذه الخ		دمات ا�لكتروني		ة ج		زءي الم		واطنيتبّن		 يع		دّ م		ع ذل		ك، و). نش	اطات(

  .على المستوى الوطنيللرصد 

 ت		دقيقلل أو نتيج		ةً  ، خط		ة عم		ل الحكوم		ة ا�لكتروني		ةاعتم		اداً عل		ى أي تغيي		ر ف		ي للتق		ويم ھن		ا مقترح		ة المؤش		رات ال تخض	ع

  .المنتظم

  
  .الحكومة ا�لكترونية استراتيجيةللتحديث وفقاً للتغييرات في وثيقة أيضاً ا4ھداف والمؤشرات المرتبطة بھا  تخضعكما 

  لكترونياً إتقديم الخدمات الحكومية  : المحور ا�ستراتيجي 

  لكترونيةاللجنة التوجيھية للحكومة ا�: الجھة الراعية 
 

  Outcomes الحصي<ت
  

 .نشر معلومات مھيكلة ومحدثة عن الخدمات الحكومية .1

 .معام3تيةتقديم خدمات الكترونية  تفاعلية أو  .2

  .إتاحة الخدمات وفق أقنية متعددة .3

 .رفع معد!ت استخدام الخدمات ا�لكترونية .4

 .الترويج للخدمات ا!لكترونية الحكومية  .5

  .في الشأن الحكومي المستفيدينتعزيز تشاركية  .6

  .المستفيد تحقيق رضا .7

   .التحسين المستمر لمحتوى المواقع الحكومية، ولسھولة استخدامھا .8

 .)المستفيدعلى ( تخفيض كلفة الخدمة  .9

 .المستفيدزيادة القيمة المضافة التي يحصل عليھا  .10

  .المستفيدإعادة ھيكلة الخدمات الحكومية وفقاً !حتياجات  .11

  .المستفيدينإتاحة خدمات جديدة تتناسب مع رغبات واھتمامات   .12

   Indicators المؤشرات 
  

  .)معام3ت – تفاعل  - نشر ( ي المراحل الث3ث لكترونياً فإنسبة الخدمات المتاحة  .1

 .الخدمات المقدمة تفاعلياً �جمالي الخدماتنسبة  .2
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   .ةمعام3تيمن المواقع التي تقدم خدمات تفاعلية أو نسبة  .3

  .معام3تيةالجھات الحكومية التي تمتلك مواقع نسبة  .4

 .)في كل وزارة( لكترونياً إالخدمات المقدمة نسبة  .5

  .ا�لكترونيةمعد!ت استخدام المواطنين للخدمات نسبة  .6

 .)في كل وزارة( معد!ت استخدام المواطنين للخدمات نسبة  .7

 .معد!ت نمو استخدام المواطنين للخدماتنسبة  .8

  .لكترونية  المقدمةمعد!ت شكاوى المواطنين حول جودة الخدمات ا�نسبة  .9

  .المستفيدينمعدل الخدمات التي جرى تحسينھا بناء على مقترحات نسبة  .10

  .استخدام المواقع والخدمات الحكومية خارج ساعات الدوام الرسميمعدل نسبة  .11

   .الزبون نسبة معد!ت رضا .12

  .معدل ازدياد ا!ستفسارات التي ترد الكترونياً نسبة  .13

  .معدل ا!ستجابة للخدمات الواردة الكترونياً نسبة  .14

   .نسبة المواطنين الذين يبحثون عن معلومات عبر الموقع .15

  .ذات الجودة المرتفعة نسبة المواقع الحكومية .16

 . جودة الخدمات ا!لكترونية المقدمة .17

  .)تعقيب معام3ت  –رسوم  –طوابع  –مواص3ت ( المواطن  لدىمعدل انخفاض كلفة المعاملة نسبة  .18

  .)تعقيب معام3ت  –رسوم  –طوابع  –مواص3ت ( قطاع ا4عمال لدىمعدل انخفاض كلفة المعاملة نسبة  .19

   .المعاملة بالنسبة للمواطننسبة التوفير في زمن  .20

  .نسبة التوفير في زمن المعاملة بالنسبة لقطاع ا4عمال .21
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  المحور ا�ستراتيجي تطوير ا�دارة العامة

  الجھة الراعية  رئاسة مجلس الوزراء
 

 Outcomes الحصي<ت
  

  .رفع كفاءة العمليات ا�دارية الداخلية .1

  .المستفيدينرفع كفاءة عمليات خدمة  .2

   .كفاءة أعمال التوريداترفع  .3

  .تبسيط ا�جراءات الداخلية في كل وزارة .4

   .تبسيط وتنسيق ا�جراءات بين الوزارات .5

  .تخفيض أعباء ا4عمال الحكومية الداخلية .6

  .الص3حياتضبط الفساد ا�داري وسوء استخدام  .7

 .زيادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة .8

  .تحقيق أقصى نفع ممكن من ا�نفاق العام .9

    Indicatorsالمؤشرات  
   ...)ناسخات  –طابعات  –أجور بريد  –أوراق ( نسبة التخفيض في التكاليف غير المباشرة  .1

  .تخفيض الكلفة المباشرة لتقديم الخدمة على الحكومةنسبة  .2

   .انخفاض متوسط زمن تقديم الخدمة للمواطننسبة  .3

   .عدد ا�جراءات التي تم تبسيطھا .4

   .عمليات الشراءالوفر المتحقق في  .5

  .الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستخدم موقع التوريدات الحكومينسبة  .6

   .مؤشر زيادة ثقة المواطنين .7

 .ترتيب سورية في مؤشر شفافية العمل الحكومي .8
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  المحور ا�ستراتيجي إعداد البيئة التمكينية

  الجھة الراعية  وزارة ا�تصا�ت والتقانة
   Outcomes الحصي<ت

  
  .لكترونيةبناء القدرات في ا�دارة الحكومية حول الحكومة ا� .1

 .استكمال البيئة التشريعية والتنظيمية .2

 .ةء بنوك المعلومات الوطنية الرئيساستكمال بنا .3

 .لبنى التحتية المعلوماتيةاستكمال جاھزية ا .4

 .لكترونيةتصميم وتنفيذ البنيان المؤسساتي للحكومة ا� .5

  .لكترونيةعوامل التغيير لمبادرة الحكومة ا�إدارة  .6

  :indicators: المؤشرات
  

   .الكوادر التي  حصلت على تدريب في مجا!ت  مرتبطة بالحكومةنسبة  .1

 .وجود الحوافز المرتبطة بتطور الخبرات التخصصية .2

   .لكترونية التي تمول من قبل القطاع الخاصمشاريع الحكومة ا�نسبة  .3

  .الفضاء السيبرانيإقرار قوانين  .4

   .تبني تعدي3ت قانون العقود الخاصة بالمناقصات المتعلقة بالنظم المعلوماتية .5

  .قطاع ا!تصا!تتنظيم  .6

 .تبني مفھوم إدارة البرامج والمشاريع .7

   .بياناتھا ودقتھاالرقمية ونسب اكتمال  البنوكعدد  .8

   .لكترونية التي يتم تبادلھاعدد الوثائق ا� .9

   .لكترونيةإرتبط بھا وثائق التي تعدد المعام3ت  .10

   .المستفيدلكترونية التي تستخدم رمز تعرف على المعام3ت ا�نسبة  .11

   .عدد الجھات الحكومية التي تبنت البنيان المعتمد .12

   .عدد ا4نظمة المتوافقة مع البنيان المعتمدنسبة  .13

   .نسبة التكرار في البيانات الحكومية .14

  .تستخدم الخدمات المشتركةالخدمات الحكومية التي نسبة  .15
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  ع المعطياتائق جمطر .9

  
مشروع اقتصاديات الحكومة  يلخص .أداء الحكومة ا�لكترونية قياسالمتعلقة ب ع المعطياتجمل ائق مختلفةيمكن تحديد طر

 :التاليالجدول ھو موضح في ث3ث ميزات لكل طريقة كما  ا�لكترونية المنفذ لصالح ا�تحاد ا4وربي
10

  

  .الكلفة المالية والزمنية للطريقةوتدل على : الكلفة .1

الحكومة  في (downstream)  التدفق التحتي يم قيمةعلى تقو معطيات قادرة إنتاجقيمة الطريقة في وتشير إلى : القيمة .2

 .ا�لكترونية

   .الُمنَتجةالمعطيات فيما يتعلق بالوزارات بين الدول أو  إجراء المقارناتسھولة : قابلية المقارنة .3

  

 قابلية المقارنة  القيمة  الكلفة   الطريقة 

  مرتفعة  منخفضة  منخفضة   ا�حصاءات الرسمية

  منخفضة  متوسطة - منخفضة   متوسطة  الداخلي  التقييم

عبر ا�نترنت من  التقييم
  قبل جھة مستقلة 

  مرتفعة  متوسطة  متوسطة

أنظمة القياس عبر 
ا�نترنت وأنظمة 

 "ا#ستكشاف الزاحفة 

Web Crawlers “  

  مرتفعة –متوسطة   متوسطة  متوسطة

  مرتفعة –متوسطة   متوسطة  مرتفعة  –متوسطة   ا#ستبيانات ا�لكترونية 

  متوسطة - منخفضة   متوسطة  مرتفعة  المجموعات ا#ختصاصية

  متوسطة - منخفضة   مرتفعة –متوسطة   مرتفعة –متوسطة   السج&ت ا�دارية الداخلية

ا#ستبيانات الميدانية 
  الواسعة 

  مرتفعة –متوسطة   مرتفعة –متوسطة   مرتفعة

 
  ا�لكترونية الحكومة أداء قياس معطيات مصادر مقارنة 1الجدول  
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  والتقويم  الرصد الصيغة التنفيذية لعملية .10

  
نقت	رح ل	ذلك . ة الحكومة ا�لكترونية لض	مان فعاليت	هياستراتيج والتقويم معللرصد المقترح عمل الإطار من الضروري دمج 

  :المقترحلضمان ا!ستخدام الفعال �طار العمل  الخطوات التالية

  .أھداف قابلة للقياس أثناء مرحلة تخطيط  استراتيجية الحكومة ا�لكترونيةوضع  .1

 .كافي لھاال ليات مراقبة ضمن خطط التنفيذ، وتوفير التمويلبناء آ .2

 .تقويمللرصد والوحدة ، تتضمن كترونيةا�لحكومة فعالية مستقلة لمبادرة الإنشاء  .3

 .والتقويمللرصد  إصدار إرشادات .4

 .تحديد مصادر المعلومات ذات الصلة .5

 .ع معطيات لدعم عمليات البرنامجبناء نظام لجمضرورة  .6

 .في صيغته النھائية وضع المتطلبات الوظيفية للنظام .7

 .علنةالتقدم نحو ا4ھداف الممدى منتظمة لقياس  عمليات تدقيقإجراء  .8

 .سريعة التغيرالالقياس م3ئمة للتقانة طرق بانتظام للتأكد من أن  اييسقممراجعة الضرورة  .9

ا�لكتروني تمكين الالتبني والجودة إضافًة إلى تلك المرتبطة بمعد!ت إدخال قياسات ا4داء المرتبطة بضرورة  .10

   .لخدماتل

 .التنفيذ مدة منتصف فيإجراء مراجعة  .11

 .الجمھور ةوعيتالخاصة بمسح النتائج ھتمام ب!ا .12

 

 



  الحكومية

  الكترونية

SyGIF( 

  

  

الحكومية الخدمات وتحديث تطوير مشروع

الكترونية الحكومة استراتيجية

  

  

 

  

  

SyGIF( معايير التخاطب البيني

 

 

  

 

 



 

 

 2صفحة       )SyGIF(معايير التخاطب البيني 

 

 التحكم بالوثيقة 1

  مقدمة 1.  1

  )SyGIF( السورية الكترونية الحكومة في البيني التخاطب معايير     :إسم الوثيقة

مشروع تطوير وتحديث الخدمات  وزارة اتصا,ت والتقانة بالتعاون مع  :الجھة المعدة للوثيقة

  )برنامج ا3مم المتحدة انمائي( الحكومية 

 المشاركون 2.  1

  مشروع تطوير وتحديث الخدمات الحكومية  وزارة ا#تصا ت والتقانة

  ا#عداد

  رئيس فريق العمل: محمود عنبر . م  مدير الدراسات والمشاريع :فاديا سليمان. م

  خبير وطني: عامر دلعين . م  مدير تقانة المعلومات: وائل عبيد . م

    مدير المعلوماتية: أسامة أحمد . م

معاون مدير الدراسات : رانيا بو سعد . م

  والمشاريع
  

  المراجعة

معاون وزير اتصا,ت : الخشي أحمد باسل . د

  والتقانة

مدير برنامج تطوير وتحديث : عمار جوخدار. د

  الخدمات الحكومية

  مستشار المشروع: نوار العوا . د  

  مستشار المشروع: لبنى التارة . د  

 تم العمل بإشراف

  الدكتور عماد الصابوني: السيد وزير ا#تصا ت والتقانة 
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 بالوثيقة الجھات المعنية 3.  1

 :المعنية بتطوير تطبيقات الحكومة الكترونية والتي تشملتستھدف ھذه الوثيقة الجھات 

 .المعلوماتية في الجھات الحكوميةمديريات  والعاملين فيالمدراء  •

 .تطوير البرمجيات والشركات المحلية والعالمية العاملة في قطاع المعلوماتية اتشرك •

•  .لكترونيةالفريق التنفيذي للحكومة ا

 والشركات من ا3فرادخصوصاً، الحكومة الكترونية بشأن وبشكل عام بشؤون المعلوماتية المھتمين  •

 .والقطاع ا3ھلي الخاصة والجھات

  سياق الوثيقة 4.  1

 ،الحكومية الخدمات تحسين بھدف ،وبين المستفيدين من خدماتھا وبينھا الحكومية، المؤسسات بين التخاطب تأمين إن

 الجمھورية في والتقانة ا,تصا,ت وزارة بين التفاھم مذكرةموضوع  الكترونية الحكومة استراتيجية أھداف أحد ھو

 إطار ضمن السورية العربية الجمھورية في انمائي المتحدة ا3مم وبرنامج الدولة تخطيط وھيئة السورية العربية

  SYR/05/023 وذو الرمز GSRالمسمى  الحكومية الخدمات وتحديث تطوير مشروع

مجموعة من المعايير وارشادات التي تجعل من  على حتوي ھذه الوثيقةتحيث . ھدفلتحقيق ھذا الھذه الوثيقة  تأتي

  .ممكناً وسھXً  المطلوب للمعلومات والخدمات البينيالتخاطب 
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  المحتويات

 2 .................................................................................................. بالوثيقة التحكم 1

 2 ......................................................................................................... مقدمة 1 . 1

 2 ................................................................................................... المشاركون 2 . 1

 3 .................................................................................... بالوثيقة المعنية الجھات 3 . 1

 3 ................................................................................................. الوثيقة سياق 1 . 4

 6 ........................................................................................................... ملخص 2

 8 ........................................................................................................... مقدمات 3

 8 ....................................................................................................... تعاريف 1 . 3

 9 ........................................................................................................ المنھج 2 . 3

 SYGIF ............................................................................................. 11 مكونات 3 . 3

 11 .......................................................................................... والفوائد ا3ھداف 4 . 3

 12 ................................................................................................ عامة ئمباد 5 . 3

 SYGIF ................................................................................................ 14 نطاق 6 . 3

 SYGIF ..................................................................................... 15 اعتماد مراحل 7 . 3

 SYGIF ....................................................................................... 16 وإدارة كيةمل 8 . 3

 SYGIF .................................................................................... 17 استعمال طريقة 9 . 3

 18 ........................................................................................................ المعايير 4

 18 ................................................................................... المعايير اعتماد شروط 1 . 4

 19 ............................................................................................. التقنيّ  المحور 2 . 4

 29 ............................................................................................ الد,لي المحور 3 . 4

 34 ......................................................................................................... ا7دوات 5

 34 ....................................................................................................... مقدمة 5 . 1

 34 ............................................................................................. إلزامية أدوات 2 . 5

 35 ............................................................................................. مساعدة أدوات 3 . 5

 36 ........................................................................................................ المراجع 6
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  جدول اشكال

 7 ........................................................................................... السورية ا�لكترونية للحكومة التقني البنيان 1 شكل

 10 .................................................................................................................... المستقلة البنى أسلوب 2 شكل

 10 ........................................................................................................ المشتركة التحتية البنى أسلوب  3 شكل

 10 .................................................................................................... ا�لكترونية الحكومة إلى ا�نتقال4  الشكل

 SyGIF ........................................................................................................................ 11 مكونات 5 الشكل

 SyGIF ........................................................................................................ 15 مسودة اعتماد مراحل6  الشكل

 16 ..................................................................................................... وتعديله SyGIF مراجعة مراحل 7 الشكل

 18 ................................................................................................................ المعايير اعتماد شروط 8 الشكل

 32 ............................................ )والمفردات الھيكليات( القاموس محتويات مع وترابطه الحكومية الخدمات دليل 9 شكل
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  ملخص 2
 

فيما بين الجھات الحكومية  البينيلتحقيق التخاطب الXزمة ھذه الوثيقة مجموعة المعايير وارشادات الحكومية  تمثل

  SyGIFسنسمي ھذه الوثيقة بـ ). أفراداً وشركات وجھات المجتمع ا3ھليّ (وبينھا وبين المستفيدين من خدماتھا  ،بينھا

 .Syrian e-Government Interoperability Frameworkاختصاراً لـ 

بإدارة وتحديث  ـ أو من ينوب عنه حتى تشكيله ـ الكترونيةللحكومة  التنفيذي فريقالتقوم وحدة التطوير والمعيرة في 

SyGIFالحكومة استراتيجية يمكن الرجوع إلى وثائق . ، ومتابعة تطبيق معاييره في الجھات الحكومية ذات الصلة

 .وعن وحدة التطوير والمعيرة يالكترونية في سورية للحصول على معلومات تفصيلية عن الفريق التنفيذ

يُعنى بالقضايا التقنية المتعلقة الذي  أولھما المحور التقنيّ  ؛من المعايير مقسمة إلى محورين مجموعة SyGIFيحوي 

البيانات د,,ت بُنى وھدف إلى توحيد الذي ي وثانيھما المحور الد,ليّ ، بوصل وربط ا3نظمة المعلوماتية المختلفة

 .الحكومية والمعطيات

قاموس نظام مثل دليل الخدمات الحكومية، و( الزامية من ا3دواتمجموعة  SyGIFإضافةً إلى المعايير، يقدم 

 . البينيلتحقيق التخاطب أخرى وأدوات مساعدة اختيارية ) البيانات الحكوميةمعايير 

حيث  ،على الخدمات المشتركة قائمةٍ  إلكترونيةٍ  دوراً مھماً في ا,نتقال إلى حكومةٍ  SyGIFدوات ا3معايير وتؤدي ال

 Government Integrationمسرى التكامل الحكومياستخدام الشبكة الحكومية اiمنة ومع  SyGIFيتكامل دور س

Bus  ربط الجھات الحكومية مع بعضھايوسيط لتوفير . 

حيث تغطي معايير التخاطب  .للحكومة الكترونيةالتقني البنيان مع بقية مكونات  SyGIFترابطات  1ظھر الشكل يُ 

فيھا قنوات تقديم الخدمات للمستفيدين، وا3نظمة داخل الوزارات والجھات التي تقدم  بمابقات الثXث للبنيان الط البيني

مسرى التكامل  كوسيط في الطبقة الوسطى من خXل ا3دوات التي يقدمھا لتعمل فوق SyGIFويظھر دور . الخدمات

الثXثة في الشكل بإطارھا السميك وبإشارة  SyGIFتظھر مكونات . Government Integration Bus الحكومي

 . مميزة على كل منھا



 

 

 7صفحة       )SyGIF(معايير التخاطب البيني 

 

ةھجاولا ةقبط
F
ro
n
t 

L
a
ye
r

لا
 ةقبط
سولا

ط
ى M
id
d
le
 

L
a
ye
r

لا
B ةيفلخلا ةقبط

a
ck
e
n
d
 

L
a
ye
r

 نوديفتسملا
اوم(

 ،نونط
)....،لامعأ

اونق
 ت

يإ
 لاص
ةمدخلا

 

  السورية ا�لكترونية للحكومة التقني البنيان 1 شكل

 

مما يخلق بيئة متنامية يتم فيھا تحقيق  SyGIFبمعايير ـ ضمن نطاق محدد ـ لزام كافة الجھات الحكومية إسيتم 

من الجھات الخاصة وا3ھلية ) أو المستفيدين منھا(وسيوصى لبقية مقدمي الخدمات  .بشكل سھل البينيالتخاطب 

   .بالتوافق مع ھذه المعايير
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  مقدمات 3

 تعاريف 1.  3

وتكامل المعلومات والخدمات ھي قدرة الجھات الحكومية على تشارك ) Interoperability( البينيإمكانية التخاطب 

  .والقطاع ا3ھلي المواطنينوفيما بينھا، ومع قطاع ا3عمال 

من ضرورة التنسيق ذات الصلة بين الجھات  )Interoperability( البينيالحاجة إلى معيرة عمليات التخاطب تنبع 

كل جھة، واتباع أسلوب  أمامبين ھذه الجھات فيما يخّص خياراتھا التقنية، وذلك بسبب كثرة الخيارات المتاحة 

الذي يسمح لكل جھة باتخاذ و ،الكترونيةفي استراتيجية الحكومة  دعتمَ المُ  التنفيذ الXمركزيالتخطيط المركزي و

فالجھات الحكومية بحاجة إلى أن . البينية طالما أنھا ,تتعارض مع التخاطب القرارات الفنية التي تراھا مناسب

تتخاطب فيما بينھا وإلى أن تتبادل وتتشارك المعلومات، وقد , يكون ھذا التخاطب والتشارك ممكناً إذا غابت المعايير 

وارشادات  )Standards(المعاييرمن  مجموعة بناءَ  يتطلب تحقيق ذلك. البينيالتي تسمح بالتخاطب 

)Guidelines( لكترونية الحكومة في البيني بالتخاطب تسمح التي-Syrian e: والتي نسميھا السورية ا

Government Interoperability Framework اختصاراً بـ وSyGIF. 

إلى  SyGIF السوريةالكترونية في الحكومة  البينيالتخاطب  وارشادات المتضمنة في معايير معاييرتھدف ال

نتقال إلى ,اذات أھمية حرجة لتحقيق  كونھا دالمعلومات بشكل جيّ  على تبادل ونقل الجھات ذات الصلةتحسين قدرة 

وبالتالي . دون اخXل بأمن تلك المعلومات وحقوق المخولين بالنفاذ إليھا أو تعديلھا الحكومة الكترونية في سورية

حكومة إلى (عن طريق تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين  الجھات ھذهإلى زيادة فاعلية  SyGIFھدف يَ 

وللجھات الحكومية ) G2Bحكومة إلى أعمال (، ولقطاع ا3عمال )G2Eوحكومة إلى موظفيھا  G2C مواطن

 ). G2Gحكومة إلى حكومة (ا3خرى 

تتفق كل سيارتين على  أنفبدل . تدوراً بين الجھات الحكومية مشابھاً لدور قانون السير على الطرقا SyGIFيؤدي 

بتنظيم  SyGIFكذلك يقوم . كيفية القيادة كلما التقتا، نقوم بوضع قانون عام ينظم العXقة بين كل من يستخدم الطريق

بشكل منفرد كلما كانت ھناك حاجة لتبادل جھتين عXقات تبادل المعلومات بين الجھات الحكومية بدل أن تتفق كل 

  .المعلومات
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 : والوثائق المرفقة معه SyGIFمثّل يُ 

 .دليXً 3ي جھة حكومية مھتمة بأنظمة المعلومات الوطنية •

دليXً لمدراء المشاريع المعلوماتية، ولمدراء المعلوماتية في الجھات الحكومية عند تخطيط وتنفيذ  •

  .مشاريع المعلوماتية في مؤسساتھم

•  ًXموروثةأو  بقاً مطورة مس ي جھة حكومية لديھا خدمات3دلي )Legacy ( تريد تقديمھا لجھات أخرى

 .SyGIFبشكل معيارّي متوافق مع 

 .والخاص وا3ھلي ساعداً لدعم قرارات المشتريات في القطاع العامدليXً م •

 المنھج 2.  3

باستخدام  والخدمات الناجَحين للمعلومات والتشاركعلى إنشاء ودعم البيئة التي يتم من خXلھا التبادل  SyGIFيساعد 

 .إطار عمل موحد مبنّي على معايير دولية معروفة

أن قلة خاصةً . لخدمات والمعلوماتالنھج التشاركي لسورية على مبادئ الحكومة الكترونية في استراتيجية بُنيت 

معطيات  تستخدم تقنيات وبنىأن ، والفرديةن تعمل كل جھة حكومية على بنيتھا التحتية أدت إلى أالتنسيق والمعيرة 

حيث سيكون من الصعب تحقيق  ،كترونيةليشكل تحدياً حقيقياً في وجه إنجاز استراتيجية الحكومة اوھذا . خاصةً بھا

 . تشاركية في الخدمات والمعلومات بين ھذه الجھات

 ؛بتجاوز ھذا التحدي من خXل توفير أطر مشتركة مكانيات التخاطب على محورين البينيمعايير التخاطب  تسمح

التحول من أسلوب البُنى  تساعد ھذه المعاييُر الجھات الحكومية على). Semantic(، والد,لي )Technical(التقني 

مشتركة وموحدة كما ھو مبين في  ، إلى بنية تحتية تقنية حكومية2التحتية التقنية المستقلة كما ھو ُمبيّن في الشكل 

 .3الشكل 
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على ا,نتقال ضمن مجموعة من ا3دوات التي تساعد الجھات الحكومية 

عXوةً . البينيلزام كافة المشاريع الحكومية الجديدة في مجال تقنيات المعلومات وا,تصا,ت بمعايير التخاطب 

وذلك من خXل ( على ذلك، ينبغي أن تتوافق ا3نظمة القديمة مع ھذه المعايير إذا كانت ستتخاطب مع أنظمة أخرى

سيُولد ھذا ا,لتزام بيئة متنامية يتم فيھا التخاطب بين 

وعلى الرغم من كون ھذه المعايير غير ملزمة للجھات 

 . بھا سيكون مدخXً للنفاذ إلى مقدمي الخدمات الحكومية

 

باستخدام

SyGIF

خدمات داخلية في كل جھة 
حكومية

خدمات مشتركة

بنية تحتية إلكترونية مشتركة

 أسلوب البنى التحتية المشتركة  3شكل 

    )SyGIF(معايير التخاطب البيني 

  

 

ضمن مجموعة من ا3دوات التي تساعد الجھات الحكومية يت SyGIFإضافةً إلى تحديد المعايير، فإن 

  .وتبادل المعلومات البينيإلى مرحلة التخاطب 

لزام كافة المشاريع الحكومية الجديدة في مجال تقنيات المعلومات وا,تصا,ت بمعايير التخاطب 

على ذلك، ينبغي أن تتوافق ا3نظمة القديمة مع ھذه المعايير إذا كانت ستتخاطب مع أنظمة أخرى

Interfaces أو آليات تحويلبرمجية ،  ًXسيُولد ھذا ا,لتزام بيئة متنامية يتم فيھا التخاطب بين . )مث

وعلى الرغم من كون ھذه المعايير غير ملزمة للجھات الجھات الحكومية وتشارك المعلومات والخدمات بشكل سھل، 

بھا سيكون مدخXً للنفاذ إلى مقدمي الخدمات الحكوميةالخاصة وللقطاع ا3ھلي فإن ا,لتزام 

 نيةوا نتقال إلى الحكومة ا#لكتر4  شكلال

الراھنة الحالة
معيرة محدودة•
ضعف في البنية التحتية•
صعوبات في تشارك المعلومات•

ا�لكترونية الحكومة
معايير حكومية تقنية محددة•
بنية تحتية مشتركة•
تشارك وتبادل المعلومات والخدمات•

باستخدام

SyGIF

3جھة 

مشتريات

خدمات

معلومات

بنية تحتية

2جھة 

مشتريات

خدمات

معلومات

بنية تحتية

خدمات داخلية في كل جھة 

خدمات مشتركة

بنية تحتية إلكترونية مشتركة

شكل   أسلوب البنى المستقلة 2شكل 

 

 

معايير التخاطب البيني 
 

  

 
إضافةً إلى تحديد المعايير، فإن 

إلى مرحلة التخاطب 

لزام كافة المشاريع الحكومية الجديدة في مجال تقنيات المعلومات وا,تصا,ت بمعايير التخاطب إ ينبغي

على ذلك، ينبغي أن تتوافق ا3نظمة القديمة مع ھذه المعايير إذا كانت ستتخاطب مع أنظمة أخرى

Interfacesبناء واجھات 

الجھات الحكومية وتشارك المعلومات والخدمات بشكل سھل، 

الخاصة وللقطاع ا3ھلي فإن ا,لتزام 

 

1جھة 

مشتريات

خدمات

معلومات

بنية تحتية
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ومن مجموعة من  ،)محور تقني، ومحور د,لي

امكانية التقنية لتبادل بتوفير تسمح والتي 

Data Integration،  والنفاذ إلى الخدمات

Data Access، ا3من وSecurity.  

مما يسمح 3ن يكون لھذه  ،وشكل البيانات المتبادلة

تسمح ھذه . عطيات التي يتم تبادلھاالم 

يقدم مجموعة من ا3دوات التي تساعد الجھات الحكومية ذات الصلة على اعتماد 

 

 .للتشارك وإتاحتھا عبر قنوات متعددة

معايير

معايير تقنية معايير د�لية

    )SyGIF(معايير التخاطب البيني 

 SyGIFمكونات 

 SyGIFمكونات  5شكل ال

محور تقني، ومحور د,لي(من مجموعة من المعايير المقسمة إلى محورين 

والتي  ،البينيمكانية التخاطب ر بالجوانب التقنية ييُعنى المحور التقني من المعاي

Data Integrationتكامل البيانات و ،Interconnectionتشمل الترابط 

Government Services Access، إلى البياناتالنفاذ وData Access 

وشكل البيانات المتبادلة) د,لة(في حين يُعنى المحور الد,لي من المعايير بتوحيد معنى 

 ود,,تستقوم ھذه المعايير بتوحيد بنى . البيانات نفس الد,لة أينما استُخِدمت

 . المعايير بالتبادل المشترك للمعلومات ولمعانيھا أيضاً 

يقدم مجموعة من ا3دوات التي تساعد الجھات الحكومية ذات الصلة على اعتماد  SyGIFإضافةً إلى المعايير، فإن 

 .يةمثل نظام قاموس معايير البيانات الحكومية، ودليل الخدمات الحكوم

 والفوائد ا7ھداف

 :إلى التالي

للتشارك وإتاحتھا عبر قنوات متعددةتعميق ا,ستفادة من ا3نظمة والخدمات الحالية بجعلھا قابلة 

SyGIF

معايير د�لية

أدوات

قاموس معايير 
البيانات 
الحكومية

دليل الخدمات 
الحكومية أدوات مساعدة

 

 

معايير التخاطب البيني 
 

مكونات  3.  3

من مجموعة من المعايير المقسمة إلى محورين  SyGIFيتكون 

 .ا3دوات

يُعنى المحور التقني من المعاي

تشمل الترابط و ،المعلومات

Services Accessالحكومية 

في حين يُعنى المحور الد,لي من المعايير بتوحيد معنى 

البيانات نفس الد,لة أينما استُخِدمت

المعايير بالتبادل المشترك للمعلومات ولمعانيھا أيضاً 

إضافةً إلى المعايير، فإن 

SyGIF مثل نظام قاموس معايير البيانات الحكومية، ودليل الخدمات الحكوم

 

ا7ھداف 4.  3

إلى التالي SyGIFيھدف 

تعميق ا,ستفادة من ا3نظمة والخدمات الحالية بجعلھا قابلة  •

أدوات مساعدة
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  .تشارك الخدمات والمعلوماتتسھيل ا,نتقال إلى حكومة إلكترونية مبنية على  •

 يرةثك فوائد ولھذا. ا3داء في عامة زيادة إلى الحكومية الجھات بين والخدمات المعلومات في الفعال التشارك يؤدي

 :منھا

 .مشتركة مركزية خدمات تحقيق إتاحة خXل من المعلوماتية قطاع في الحكومية التكاليف تخفيض •

 للمكونات المتناسق ا,ستخدام خXل من البيني التخاطب على الجديدة المعلوماتية المشاريع قدرة زيادة •

 .مركزياً  المطورة التحتية والبنى البرمجية

 .إدارتھا وتحسين الحكومية، المعلومات أنظمة بين التنسيق تحسين •

 .للمشاريع المعلوماتية الحكومية المشتريات جھة من المفتوحة المنافسة تشجيع •

 .معيارية آليات توفير طريق عن المعلومات وإدارة تجميع كلفة من التقليل •

 عمليات جودة من يحسن مما وصحيحة دقيقة معلومات توفر بسبب القرارات اتخاذ آلية تحسين •

 .التخطيط

 دقيقة متوفرة، ستكون المعلومات 3ن" الزبون" لمتطلبات وا,ستجابة الخدمات تقديم زمن تحسين •

 .وكاملة

 .والمحاسبة الشفافية مستوى تحسين •

 الموجودة، المعلومات استخدام خXل من للحكومة بالنسبة المضافة القيمة وزيادة التكاليف، تخفيض •

 .جھات عدة بين تعاوني بشكل الخدمات وتقديم التحتية، البنى في والمشاركة

 .  الوطني المعلوماتي وا3من الوطنية التنافسية زيادة •

 مبادئ عامة 5.  3

 في الجھات الحكومية ات الفنيةاستقIلية القرار 1.  5.  3

. في مشاريع المعلوماتية ذات الصلةالفنية في اتخاذ قراراتھا  إلى سلب استقXلية أي جھة حكومية SyGIF, يھدف 

ستتخذ الجھات الحكومية قراراتھا بخصوص التقنيات وا3نظمة والعتاديات التي ستستخدمھا في مشاريعھا المعلوماتية 

  .SyGIFعلى أ, تتعارض ھذه القرارات مع المعايير المذكورة في 
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بھدف (يحق لوحدة التطوير والمعيرة في الفريق التنفيذي للحكومة الكترونية أن تعتمد نماذج لھيكليات البيانات 

غير مطابقة لنماذج التخزين التي تستخدمھا الجھات المالكة للبيانات بشرط وجود آليات تحويل ثنائية ) التبادل البيني

 ). البينيبين نماذج التخزين ونماذج التبادل (ا,تجاه 

 

 ا تفاقيات المتعددة ا7طراف 2.  5.  3

بتجنب ا,تفاقيات الثنائية لتبادل المعلومات، وبدعم ا,تفاقيات المتعددة ا3طراف لتخفيف كلفة وتعقيد  SyGIFينصح 

حيث من المعروف أن بامكان تحقيق التخاطب البيني بين الجھات الحكومية عبر بناء نظام . عمليات التخاطب البيني

مما يؤدي إلى عدد كبير من ا,تفاقيات الثنائية ا3طراف . ف بين كل جھتين حكوميتين بغرض تبادل المعلوماتمختل

)Bi-Lateral Agreements(لذلك . ةً وغير عملية على المدى الطويلفَ ، ومكلبَةً ، ا3مر الذي يجعل ھذه الحلول صع

يضم كل الجھات الراغبة في مشاركة معلومات ) Multi-lateral Agreement(لو تم إنجاز اتفاق متعدد ا3طراف 

ما، ومن ثُم بناء نظام واحد يُعتمد بين كل ھذه الجھات، فإن الفائدة ستعم على الجميع باستخدام نظام واحد يَفي 

 .بالغرض

 ملكية البيانات  3.  5.  3

لكية البيانات الحكومية بما أن البيانات سيتم تبادلھا ومشاركتھا بشكل منظم بين الجھات الحكومية فيجب أن تكون م

 .واضحة دائماً 

 البيانات بملكية القرار فإن المالك لبيان القانون نص إغفال حال وفي. البيانات يملك من النافذة وا3نظمة القوانين تحدد

 .إلى أن يصدر قانون يحدد ملكية البيانات الوزراء مجلس إلى الحكومية يعود

 الحدود القانونية 4.  5.  3

 .مع القوانين وا3نظمة النافذة SyGIFيشترط أن , تتعارض معايير وإرشادات 

أي (يحترم استقXلية كل جھة حكومية في قراراتھا المتعلقة بالمشاريع المعلوماتية، فإنه  SyGIFعلى الرغم من أن 

SyGIF (حياٍت , تمنحھا القوانين النافذةXو, ص ً,Xفإنه , يُعفي أي جھٍة من أية وكذلك ، , يمنح أي جھٍة استق

  .مسؤوليات
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 التنسيق على المستوى الوطني 5.  5.  3

، لذلك , بُد من إلزام كافة الجھات SyGIFيعتمد نجاح بناء الحكومة الكترونية بشكلھا الواسع على اعتماد معايير 

ي الجھات ذات الصلة على وكذلك يجب نشر الوعي بأھمية ھذا ا,لتزام، وتدريب فرق العمل ف. المعنية بھذه المعايير

 .المعايير وارشادات ھذه استخدام

سيكون من صXحيات فريق التطوير والمعيرة في الحكومة الكترونية اقتراح آليات لفرض ا,لتزام والتدقيق 

  .في كافة الجھات الحكومية SyGIF,ستخدام معايير 

  SyGIFنطاق  6.  3

 :الكترونية بينوالخدمات  معلوماتلل البينيالتخاطب  SyGIFتغطي معايير 

 ).G2C(الحكومة السورية ومواطنيھا، والمقيمين في سورية، والزوار  •

 ).G2B(الحكومة السورية وقطاع ا3عمال  •

 .)G2E(الحكومة السورية والعاملين في القطاع العام  •

 ).G2G(الحكومة السورية بمؤسساتھا وجھاتھا  •

 ).G2G(الحكومة السورية وحكومات الدول ا3خرى  •

على المواطنين، و, على قطاع ا3عمال  افإنه , يمكن فرضھ SyGIFالجھات الحكومية بمعايير إلزامسيتم في حين 

بمعايير ا3نظمة الملتزمة  أنلذلك من المھم أن توضح الحكومة . و, على الحكومات ا3خرىأو القطاع ا3ھلي 

SyGIF للتخاطب مع الھيئات الحكومية لديھا عند حاجة أي أنظمة معلومات ةالمفضل يھ. 

غير ممكن بالنسبة لجھة حكومية ما، فإنه يجب على ھذه الجھة أن توضح  SyGIFفي حال كان ا,لتزام بمعايير 

ستقوم وحدة التطوير والمعيرة في الفريق التنفيذي للحكومة . البينيالسبب، وأن تقترح حلو,ً لتحقيق إمكانية التخاطب 

 .ة ھذه الحا,ت مع الجھات ذات الصلةبمتابع الكترونية

بل . أنظمةً أو إجراءاٍت محددةً الجھات الحكومية باقي ملي على أن جھة مركزية ستُ  SyGIF, يعني اعتماد معايير 

تترك حرية القرارات بخصوص العتاديات والبرمجيات  إرشاداتيتضمن معايير وھو إطار عمل  SyGIFإن 

 .للجھات ذات العXقة مباشرةً 

 .�نظمة التي تقع خارج النطاق المذكورل) غير إلزامية(بھا منصوحاً  SyGIFستكون معايير 
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امكان مفتوحاً وتشاركية مفتوحة قدر ) Access( نفاذاً الجھات الحكومية على أن تمنح بعضھا بعضاً  SyGIFيشجع 

وخصوصاً النافذة وا3نظمة أو التشارك أياً من القوانين  النفاذالمھم أن , يخرق ھذا لكن من . للمعلومات وللخدمات

 .تلك المتعلقة بالسرية وحرية المعلومات

تصميم على أو ) Visual Representation(معايير على طريقة إظھار المعلومات أو شروطاً  SyGIF, يفرض 

على قنوات متعددة مثل  اتحيث سيتم تحقيق ھذه الواجھ ،)Human Interface( الحاسوبيالتخاطب البشري  واجھة

على تبادل وإدارة معايير  SyGIFيفرض  إذ ،وغيرھا عبر الھواتف الجوالةومراكز خدمة المواطن، وانترنت، 

 .المعلومات دون أن يتدخل في آلية إظھارھا

  SyGIF مراحل اعتماد 7.  3

ھا الجھات الحكومية، والقطاع الخاص، ومؤسسات أخرى ءبمراحل تحضيرية تقوم أثنا SyGIFتمر كافة وثائق 

خXصة اتفاق بين  SyGIFيجب أن يكون . إلى أن يجري تصديقھا واعتمادھا كوثيقة رسميةومقترحاتھا بتقديم أرائھا 

وعند الموافقة على المعايير الواردة في . ذوي العXقة، وبالتالي سيكون فرضه على الجميع نابعاً من ھذا ا,تفاق

SyGIF بين الجھات الحكومية ملزماً ـ مع جميع الوثائق المرفقة ـ  سيكون فإنه ًXسھ ًXلكي نضمن تواص. 

 :إلى اصدار ا3ول ا3ولية يمر بالمراحل التالية للوصول من المسودة أنيجب  SyGIFقبل أن يتم اعتماد 

  الجھة المسؤولة  المرحلة

 GSR فريق مشروع  )0اصدار ( إصدار المسودة ا3ولية للمراجعة الداخلية

  تصا,ت والتقانة وزارة ا SyGIFإطXق ورشات عمل حوار وطني حول محتوى ودور 

  GSR  فريق مشروع  )0.5اصدار (ا3ولية  تحديث المسودة

  GSR  فريق مشروع في مجال معايير تبادل وتشارك المعلوماتخبراء من قبل المسودة مراجعة 

  GSR  فريق مشروع  )0.9اصدار (المسودة ا3ولية بھدف ا,عتماد  تحديث

  تصا,ت والتقانةوزارة ا  الموافقة وا,عتماد

  رئاسة مجلس الوزراء   )1.0اصدار (إطXق اصدار ا3ول بھدف ا,ستخدام 

 SyGIFمراحل اعتماد مسودة 6  شكلال
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بشكل دورّي من قبل وحدة التطوير والمعيرة في فريق الحكومة الكترونية  هبعد اعتماد SyGIFستتم مراجعة 

ھو رقم  Xحيث ( فيجب المرور بالمراحل التالية  SyGIFفي حالة الحاجة إلى إصدار نسخة جديدة من. السورية

 :)اصدار الحاليّ 

  الجھة المسؤولة  المرحلة

تتبع وتجميع المXحظات والمدخXت من الجھات المعنية، ومراقبة صعوبات 

 SyGIFتطبيق اصدار الحالي من 
  وحدة التطوير والمعيرة

  وحدة التطوير والمعيرة المراجعة والمتابعة المستمرة لمعايير التخاطب في بلدان أخرى في العالم

  وحدة التطوير والمعيرة )X.1إصدار (تحتوي التعديXت المقترحة إصدار مسودة 

  وحدة التطوير والمعيرة إطXق حوار وورشات عمل حول التعديXت المقترحة

  وحدة التطوير والمعيرة )X.5 إصدار( لتحتوي التعديXت المقترحة تحديث المسودة

  والمعيرةوحدة التطوير  في مجال معايير تبادل وتشارك المعلوماتخبراء من قبل المسودة مراجعة 

  وحدة التطوير والمعيرة  )X.9إصدار ( ا,عتمادتحديث المسودة بھدف 

  وزارة اتصا,ت والتقانة  الموافقة وا,عتماد

  الوزراء مجلس رئاسة  بھدف ا,ستخدام X+1إطXق اصدار

  وتعديله SyGIFمراحل مراجعة  7شكل ال

  SyGIFملكية وإدارة  8.  3

 .ملكاً لحكومة الجمھورية العربية السورية ملحقاتھاھذه الوثيقة وكل تعد

ن تتم مراجعته وتحديثه أقيمةً فريدة نابعةً من دوره المحورّي في بناء الحكومة الكترونية، لذلك يجب  SyGIF يملك

في فريق الحكومة  وحدة التطوير والمعيرةمحدثاً بشكل دائم على عاتق  SyGIFتقع مسؤولية إبقاء . بشكل مستمر

  .الكترونية
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 SyGIFطريقة استعمال  9.  3

 لمدراء المعلوماتية في الجھات الحكومية 1.  9.  3

في كافة المشاريع  SyGIFة المعايير وارشادات الواردة في لوماتية في الجھات الحكومية بكافيلتزم مدراء المع

 .سواًء تلك المنفذة داخلياً أو تلك المتعاقد عليھا مع أطراف أخرى للتنفيذ SyGIFالواردة ضمن نطاق 

 للجھات الحكومية عند الحاجة للتعاقد لتنفيذ مشاريع ذات صلة 2.  9.  3

 . الموضح آنفاً  SyGIFيجب إدراج النص التالي في أي دفتر شروط واستدراج عروض لمشاريع تقع ضمن نطاق 

تقديم  بتاريخالنافذة  SyGIFيلتزم العارض بكافة المعايير وارشادات ذات الصلة المذكورة في نسخة "

  ". عرضه

 .إذا كان المشروع خارج النطاق المذكور السابقالنص نصح بإدراج يُ 

 للشركات الخاصة وا7فراد 3.  9.  3

  . ي أنظمة لصالح الجھات الحكوميةعند تطوير أ SyGIFيجب ا,لتزام بكافة المعايير وارشادات الواردة في 
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Maturity and Wide Adoptability  :( يجب أن تكون المعايير التي

وكذلك سيتم تفضيل المعايير  .الموّردين وعن المنتجات فوق مثيلتھا المملوكة لشركات أو غير المفتوحة

مقبولة في  SyGIFيجب أن تكون المعايير التي يفرضھا 

 

Interoperability Related Standards(:  الھدف ا3ساسي من  أنبما

معايير , تتعلق ى عل SyGIFيحتوي 

SyGIFشروط اعتماد المعايير في 

ا�نفتاح
وجود 
أدوات 
داعمة

العGقة 
بالتخاطب 
البيني

 8الشكل 

    )SyGIF(معايير التخاطب البيني 

 المعايير

 شروط اعتماد المعايير

 : مايليتحقق  أن SyGIFشترط على معايير 

 Maturity and Wide Adoptability(الواسع  وا عتمادالنضوج 

 معروفة عالمياً  SyGIFيفرضھا 

وناضجة ومستقرة ومعتمدة من منظمات 

 De(يفرضھا الواقع أو أن ، 

بشكل واسع  منتشرةو ، ومقبولة)

 .في مجا,ت المعلومات وا,تصا,ت

يجب : )Open Standards(ا نفتاح 

 SyGIFأن تكون المعايير التي يفرضھا 

حيث سيتم . معايير مفتوحة قدر امكان

المستقلة عن ية للمعايير وإعطاء ا3ول

الموّردين وعن المنتجات فوق مثيلتھا المملوكة لشركات أو غير المفتوحة

 . )Proprietary(متXكية ,إالمجانية فوق تلك 

يجب أن تكون المعايير التي يفرضھا ): Market Support( وجود أدوات داعمة

 . السوق ومدعومةً من ُكبرى شركات ا3نظمة والبرمجيات في السوق

Interoperability Related Standards( البينيالعIقة بالتخاطب 

SyGIF  يجوز أن البينيھو معيرة عمليات التخاطب Xيحتوي ، ف

 . لبينياالتخاطب 

شروط اعتماد المعايير في 

النضوج 
وا�عتماد 
الواسع

ا�نفتاح

 

 

معايير التخاطب البيني 
 

المعايير 4
شروط اعتماد المعايير 1.  4

شترط على معايير يُ 

النضوج  •

يفرضھا 

وناضجة ومستقرة ومعتمدة من منظمات 

، معيرة

Facto(

في مجا,ت المعلومات وا,تصا,ت

ا نفتاح  •

أن تكون المعايير التي يفرضھا 

معايير مفتوحة قدر امكان

إعطاء ا3ول

الموّردين وعن المنتجات فوق مثيلتھا المملوكة لشركات أو غير المفتوحة

المجانية فوق تلك 

وجود أدوات داعمة •

السوق ومدعومةً من ُكبرى شركات ا3نظمة والبرمجيات في السوق

العIقة بالتخاطب  •

SyGIFمعايير 

التخاطب ب
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 التقنيّ  رالمحو 2.  4

  مقدمة  1.  2.  4

 ،يُعنى ھذا المحور بالقضايا التقنية المتعلقة بوصل وربط ا3نظمة المعلوماتية بھدف تبادل المعلومات والخدمات

الجوانب على يحتوي ھذا المحور . بين تلك ا3نظمةالمعايير التي تمكن من تبادل المعلومات ويتحقق ذلك من خXل 

 :التالية

   Interconnectionالترابط  •

   Data Integrationتكامل البيانات  •

 Data Accessإلى البيانات النفاذ  •

 Government Services Accessالخدمات الحكومية النفاذ إلى  •

 Securityا3من  •

 

 Interconnectionالترابط  2.  2.  4

 نظرة عامة 1.  2.  2.  4

تاحة ا,تصال المكونات والمواصفات الفنية الXزمة  ـ ي ھذا السياقـ ف يعني الترابط)Communication ( بين

) WANأو الواسعة  LAN –سواًء المحلية (ا3نظمة المختلفة، وتبادل البيانات باستخدام شبكة القطاع العام 

 . وباستخدام شبكة انترنت

 :التالية البنودلترابط في امعايير  SyGIFيغطي 

Hypertext Transfer الفائقة النصوص نقل 

File Transfer الملفات نقل 

Email Transport ا�لكتروني البريد نقل 

Mailbox Access ا�لكتروني البريد صندوق إلى النفاذ 

Directory Access دلة إلى النفاذ ا

Domain Name Services النطاقات أسماء خدمات 
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Network Transport الشبكة عبر النقل 

LAN / WAN Internetworking الواسعة الشبكات مع المحلية الشبكات بطاتر 

Wireless LAN ال,سلكية الشبكات 

Mobile Device Internet Access جھزة عبر ا�نترنت إلى النفاذ المحمولة ا

 

 المعايير والمواصفات 2.  2.  2.  4

 المعيار  البند

  )المعايير(

 مراجع  الوصف

 الفائقة النصوص نقل

Hypertext Transfer  

HTTP v1.1  جميع في البروتوكول ھذا اعتماد يتم 

، والملفات الفائقة النصوص نقل عمليات

  ).ميغابايت 1تحت (الصغيرة 

RFC 2616  

  الملفات نقل

File Transfer  

FTP 

HTTP v1.1  

لنقل الملفات بين  FTPل ويتم اعتماد بروتوك

في حال كان حجم . الجھات ذات الصلة

ميغابايت، فيجب تفعيل  5الملف أكبر من 

 recovery and(ميزة ا�ستعادة والمتابعة 

restart .( يمكن استعمال بروتوكول

HTTP v1.1  لنقل الملفات الصغيرة كما ھو

  .موضح في النقطة السابقة

RFC 959 

  ا�لكتروني البريد نقل

Email Transport  

SMTP 

/MIME  

ُيعتمد ھذان المعياران في نقل رسائل البريد 

  .ا�لكتروني وملحقاتھا

SMPT: RFC 5321 

MIME: RFC2045, 

RFC2046, RFC2047, 

RFC4288, RFC4289 and 

RFC2049 

 البريد صندوق إلى النفاذ

  ا�لكتروني

Mail Access  

POP3  

IMAP4rev1  

إلى صناديق النفاذ ُيعتمد ھذان المعياران في 
  .البريد ا�لكتروني

POP3: RFC1939 

IMAP4Rev1: RFC3501 

  ادلة إلى النفاذ

Directory Access  

LDAP v3   دلة التي تمثلTُيعتمد ھذا المعيار �دارة ا

... المؤسسات ووحداتھا وأفرادھا ومواردھا

  .إلخ

RFC4510 

  RFC1034ُيعتمد ھذا المعيار في حل أسماء النطاقات   DNS  النطاقات أسماء خدمات
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Domain Name 

Services  

 RFC1035  .الموافقة IPوين الـ اوإرجاعھا إلى عن

  الشبكة عبر النقل

Network Transport  

TCP / UDP   ُيعتمد ھذان المعياران في نقل المعلومات

  . عبر الشبكة

مفضGً فوق نظيره، إ�  TCPُيعتبر معيار 

حيث  UDPإذا دعت الحاجة إلى استخدام 

 ةمع مراعايمكن استخدام ھذا اTخير 

  .متطلبات اTمن والموثوقية

TCP: RFC793 

UDP: RFC768 

 المحلية الشبكات بطاتر

  الواسعة الشبكات مع

LAN/WAN 

Internetworking  

IPv4 

IPv6-Future  

في ترابط الشبكات  IPv4معيار  يعتمد

  SyGIFيدعم. المحلية مع الشبكات الواسعة

أن وينصح ب IPv6ا�نتقال التدريجي إلى 

تكون المشتريات الجديدة متوافقًة مع 

 .المعيارين معاً عندما تكون الكلفة معقولةً 

معياراً معتمداً في  IPv6حيث سيكون 

  .مراحل �حقة

IPv4: RFC791 

IPv6: RFC2460 

  ال,سلكية الشبكات

Wireless Networks  

IEEE 

803.11b  

يعتمد ھذا المعيار عند نشر واستخدام 
  .الشبكات الGسلكية

standards.ieee.org 

 عبر ا�نترنت إلى النفاذ

  المحمولة اجھزة

Mobile Device 

Internet Access  

WAP v.2   إلى ا�نترنت النفاذ يعتمد ھذا المعيار عند
  .كالھواتف عبر اTجھزة المحمولة

wapforum.org 
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 Data Integrationتكامل البيانات  3.  2.  4

 نظرة عامة 1.  3.  2.  4

التالية  النواحيمعايير على  SyGIFيفرض . Xزمة لتعرف البيانات وترميزھايغطي تكامل البيانات المعايير التقنية ال

 :من تكامل البيانات

Default Document/Message Formatting Language فتراضية للرسائل2اللغة ا   

Default Schema Definition فتراضي لھيكليات البيانات2التعريف ا 

Data Transformation تحويل البيانات 

Data Modeling نمذجة البيانات 

Data Resource Description   المعطياتوصف موارد 

Character Set Encoding (Arabic)  العربيةللغة ا(ترميز مجموعة المحارف( 

 

  المعايير والمواصفات 2.  3.  2.  4

 المعيار  البند

  )المعايير(

 مراجع  الوصف

 للرسائل فتراضية2ا اللغة

  والوثائق

Default Document 

/ Message 

Formatting 

Language  

XMLv1.0  يعتمد استخدام لغةXML  لتعريف بيانات جميع

الرسائل والوثائق التي سيتم تبادلھا بين 

 .SyGIFالجھات المعنية ضمن نطاق عمل 

w3.org/XML/ 

 فتراضي2ا التعريف

 البيانات لھيكليات

Default Schema 

Definition  

XML 

Schema 

Definition 

XSDv1.0  

يعتمد ھذا المعيار في توصيف ھيكليات 

في كل الرسائل  XMLالبيانات المكتوبة بلغة 

والوثائق التي سيتم تبادلھا بين الجھات المعنية 

  .SyGIFضمن نطاق عمل 

w3.org 

 البيانات تحويل

Data 

XSLv1.0  التمثيل في حا�ت  يعتمد ھذا المعيار

 Dynamic( لبياناتل الديناميكي

Representation(ترشيح، حا�ت ال 

w3.org 
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Transformation  )Filtering(  والتحويل للبيانات الممثلة بلغة

XML.  

 البيانات نمذجة

Data Modeling  

UMLv1.5  يعتمد ھذا المعيار لتمثيل معلومات نمذجة
اTنظمة والبيانات التي يتم تبادلھا بين الجھات 

  .ذات الصلة

uml.org 

 المعطيات موارد وصف

Data Resource 

Descriptions  

RDF   يعتمد ھذا المعيار في تمثيل البيانات المترفعة

)Metadata ( عن الملفات والموارد

كما ھو  المعلوماتية الموجودة على الشبكة

  .Dublin Coreمعايير معرف في 

w3.org/RDF 

 المحارف مجموعة ترميز

  )العربية للغة(

UTF-8 

 

لترميز كافة النصوص  UTF-8يعتمد معيار 

  .العربية

UTF-8: RFC3629 

 

 Information Accessلمعلومات ا النفاذ إلى 4.  2.  4

 نظرة عامة 1.  4.  2.  4

إلى المعلومات النفاذ لمعلومات ما يلزم من مكونات ومواصفات تقنية لتمكن المستخدم من النفاذ إلى اتغطي معايير 

 )وغيرھا...انترنت، الرسائل القصيرةمثل الھاتف، (قنوات وأجھزة مختلفة بشكل إلكترونّي عبر 

 :علوماتمالنفاذ إلى الالنواحي التالية من معايير  SyGIFيغطي 

Hypertext Web Content محتويات الويب 

Document الوثائق 

Spreadsheet الجداول الحسابية 

Presentation العروض التقديمية 

Modeling Files ملفات النمذجة   

Graphical Image البيانية الصور 

Moving Image and Audio/Video الصور المتحركة ومقاطع الفيديو 

Audio/Video Streaming  العروض الفيديوية والصوتية 

 



 

 

 24صفحة       )SyGIF(معايير التخاطب البيني 

 

Animation ا�حياء( الرسوم المتحركة( 

Mobile Devices Content المحتوى المخصص ل9جھزة المحمولة 

Compression ضغط الملفات 

GIS – Digital Map نظم المعلومات ملفات الخرائط الرقمية و
 الجغرافية

 

 المعايير والمواصفات 2.  4.  2.  4

 المعيار  البند

  )المعايير(

 مراجع  الوصف

 محتويات الويب

Hypertext Web 

Content  

HTMLv4.01 

XHTMLv1.0  

يعتمد ھذان المعياران لكتابة كافة 

 .النصوص الفائقة على الويب

w3.org 

  الوثائق

Documents 

.txt  

.rtf 

.pdf 

.doc 

تعتمد ھذه المعايير في الوثائق التي سيتم 

  .تبادلھا بين الجھات ذات الصلة

RTF: microsoft.com (RTF 

1.9.1) 

PDF: ISO/IEC32000-1:2008 

DOC: microsoft.com 

  الحسابيةالجداول 

Spreadsheets 

.csv 

.xls  

تعتمد ھذه المعايير في الجداول التي 

  .تبادلھا بين الجھات ذات الصلةسيتم 

XLS: microsoft.com 

 العروض التقديمية

PowerPoint 

Presentation 

.ppt 

.pdf (for 

read only) 

يعتمد ھذان المعياران في العروض 
  .التقديمية

PPT: microsoft.com 

PDF: ISO/IEC32000-1:2008 

 

  نمذجةملفات ال

Modeling Files  

UMLv1.5  نمذجة  ملفاتيعتمد ھذا المعيار لتمثيل
اTنظمة والبيانات التي يتم تبادلھا بين 

  .الجھات ذات الصلة

uml.org 

 البيانية الصور

Graphical Images  

.jpg 

.gif 

.tif  

تعتمد ھذه المعايير في الصور التي سيتم 

  .تبادلھا بين الجھات ذات الصلة

JPG: ITU-T T.81, ISO/IEC IS 

10918-1 

GIF: w3.org 
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TIF: RFC 3302 

الصور المتحركة ومقاطع 
 الفيديو

Moving Image and 

Audio/Video   

MPEG-1  يعتمد ھذا المعيار في الصور المتحركة
  .ومقاطع الفيديو

ISO/IEC-11172 

الفيديوية العروض 

  والصوتية

Audio/Video 

Streaming  

.asf  

 .wma  

.wmv  

.ra  

.ram 

العروض ملفات ر في يتعتمد ھذه المعاي

  .الفيديوية والصوتية

ASF: microsoft.com 

WMA: mincrosoft.com 

WMV: microsoft.com  

RA: realnetworks.com 

RAM: realnetworks.com 

 الرسوم المتحركة

 )ا�حياء(

Animation 

.swf 

.avi 

.mov 

.qt 

تعتمد ھذه المعايير في ملفات الرسوم 

  )ا�حياء(المتحركة 

SWF: adobe.com 

AVI: microsoft.com 

MOV: apple.com 

QT: apple.com 

المحتوى المخصص 

 ل9جھزة المحمولة

Mobile Devices 

Content  

XHTML MP  يعتمد ھذا المعيار لترميز المتحوى

  .المخصص ل`جھزة المحمولة

openmobilealliance.org 

  ضغط الملفات

Compression  

.zip  الملفات يستخدم ھذا المعيار في

  .المضغوطة

Pkware.org  

الخرائط الرقمية وملفات 
 نظم المعلومات الجغرافية

GML3.1  يستخدم ھذا المعيار في ترميز الخرائط

  .الرقمية وملفات النظم الجغرافية

opengeospatial.org 

 

 Government Services Access الحكومية لخدماتإلى االنفاذ  5.  2.  4

 نظرة عامة 1.  5.  2.  4

لتضمن سھولة وصول المستفيدين ما يلزم من مكونات ومواصفات تقنية  إلى الخدمات الحكوميةالنفاذ تغطي معايير 

وفق المعايير  Web Servicesسيتم تقديم الخدمات الحكومية على شكل  .إلى الخدمات الحكومية وقنوات تقديمھا

 .التالية
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 :الحكوميةإلى الخدمات النفاذ النواحي التالية من معايير  SyGIFيغطي 

Intra-Government Remote Services Delivery 

Protocol 

 ُبعد عن البينية الحكومية الخدمات تقديم

Intra-Government Remote Services Description 

Language  

 ُبعد عن البينية الحكومية الخدمات توصيف

Intra-Government Remote Services Request Registry البينية الحكومية الخدمات طلب دليل  

  

 المعايير والمواصفات 2.  5.  2.  4

 المعيار  البند

  )المعايير(

  مراجع  الوصف

 الحكومية الخدمات تقديم

  ُبعد عن البينية

Intra-Government 

Remote Services 

Delivery  

SOAPv1.2   يعتمد ھذا المعيار في كل التطبيقات التي

ُتقدم وظائف لتطبيقات أخرى، وتلك التي 

 .تستدعي وظائف من تطبيقات أخرى

  

w3.org 

 الخدمات توصيف

  ُبعد عن البينية الحكومية

Intra-Government 

Remote Service 

Description  

WSDL v1.1   يعتمد ھذا المعيار في توصيف طلب

) الوظائف/التطبيقات(لحكومية االخدمات 

. SOAPالتي تقدم خدمات ُتستدعى عبر 

توصيف كافة واجھات يعتمد ھذا المعيار في 

التطبيقات من حيث ا�سم والوظيفة، 

  .ومعامGت الدخل والخرج

w3.org 

 الخدماتطلب  دليل

   الحكومية

Intra-Government 

Remote Services 

Registry  

UDDI v3    يعتمد ھذا المعيار في نشر توصيف

سيتم نشر الخدمات التي . الخدمات الحكومية

في دليل مركزي الجھات الحكومية تقدمھا 

بحيث يمكن للمستفيدين إيجاد الخدمات 

باستخدام (بشكل ديناميكّي من الدليل 

UDDIv3 ( وإيجاد معلومات عن عنوان

باستخدام (تقديم الخدمة، وواجھات الطلب 

WSDL .( كما يمكن طلب الخدمات بشكل

  ).SOAP(مباشر باستخدام 

oasis-open.org 
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 Security ا7من 6.  2.  4

 نظرة عامة 1.  6.  2.  4

معايير ا3من ما يلزم من مكونات ومواصفات تقنية تضمن تشارك وتبادل المعلومات بشكل آمن ودون أي  تغطي

 .اختراق أو استراق أو تعديل

 :النواحي التالية من معايير ا3من SyGIFيغطي 

Email Security أمن البريد ا�لكتروني 

Transport Level Security أمن طبقة النقل 

Network Level Security أمن طبقة الشبكة 

Encryption Algorithms خوارزميات التشفير 

Digital Signature Algorithms خوارزميات التوقيع ا�لكتروني 

Privacy Policy سياسة الخصوصية 

 المعايير والمواصفات 2.  6.  2.  4

 المعيار  البند

  )المعايير(

 مراجع  الوصف

 أمن البريد ا�لكتروني

Email Security  

S/MIME 

v3.0  

يعتمد ھذا المعيار في تشفير رسائل 

 البريد ا�لكتروني

RFC2633 

 أمن طبقة النقل

Transport Level 

Security 

TLS v.1.2 

 

يعتمد ھذا المعيار في حالة الحاجة 

إلى تشفير المعلومات المنقولة عبر 

  .الشبكة

TLS: RFC5246 

 

 أمن طبقة الشبكة

Network Level 

Security 

IPsec   يعتمد ھذا المعيار في حال الحاجة

إلى أمن المعلومات على مستوى 

 ا�فتراضيةمثل الشبكات (الشبكة 

  )VPNالخاصة 

RFC4301  

RFC4309 

يعتمد ھذان المعياران في عمليات   3DES خوارزميات التشفير

  تشفير البيانات

3DES: ANSI X3.92 
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Encryption 

Algorithms  

AES AES: FIPS PUB 197 of nist.gov 

خوارزميات التوقيع 

 ا�لكتروني

Digital Signature 

Algorithms  

DSA 

RSA 

يعتمد ھذان المعياران في عمليات 

  .التوقيع ا�لكتروني

DSA: FIPS-186-3 of nist.gov 

RSA: rsasecurity.com  

 سياسة الخصوصية

Privacy Policy  

P3Pv1.0  يجب تطوير ونشر سياسة

 P3Pv1.0خصوصية تعتمد على 

إلكترونية لكل مقدم خدمات 

  . حكومية

w3.org 
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 المحور الد لي 3.  4

  مقدمة 1.  3.  4

ولكن , تكفي ھذه  .تسمح المعايير التي تم ذكرھا سابقاً في المحور التقني بنقل البيانات تقنياً بين الجھات ذات الصلة

فمثXً قد يكون اسم المواطن في أنظمة . البيانات بصورة يمكن فھمھا بشكل وحيد بين كل الجھات معانيالمعايير لنقل 

محرفاً  أربعينمحرفاً تشمل ا,سم و, تشمل الكنية، وفي أنظمة جھة أخرى مخزناً في  ثXثينإحدى الجھات مخزناً في 

علومات اسم المواطن من جھة إلى أخرى، لكن , تحل تسمح المعايير التقنية التي ذكرت آنفاً بنقل م. لXسم مع الكنية

. شكل البيانات وحجمھااختXف تلك المعايير مشكلة الفھم المتباين لمعاني البيانات بين الجھات ذات الصلة و, مشكلة 

  .فمن يحدد كم محرفاً يمثل اسم المواطن؟ وكم محرفاً للكنية؟ وھل ھما مخزنان معاً في حقل واحد أم في حقلين

 تبادلھا عند الحكومية والمعطياتمعاني البيانات شكل ويجب وضع مجموعة من المعايير التي تھدف إلى توحيد  لذلك 

 :ھذه المعايير إلى عدة أجزاء تقسم. الصلة ذات الجھات بين وتشاركھا

  Syrian e-Government Data Standards Catalogقاموس معايير البيانات الحكومية السورية •

 XML Schemasات البيانات ھيكلي •

 Syrian Government Metadata Standardsمعايير البيانات المترفعة الحكومية السورية  •

  Government Services Registryدليل الخدمات الحكومية  •

مع الجھات ) Legacy(تلعب المعايير الد,لية أيضاً دوراً مھماً في تشارك الخدمات المطورة مسبقاً أو الموروثة 

 . ا3خرى عن طريق بناء أدوات تحويل أو واجھات برمجية تسمح بنقل معاني البيانات

 

 قاموس معايير البيانات الحكومية السورية 2.  3.  4

ـ  )Syrian e-Government Data Standard Catalog( السورية الحكومية البيانات معايير قاموس يؤدي

 يسمح. بينھا فيما الحكومية الجھات تخاطب في محورياً  دوراً  ـ "القاموس" بـ اختصاراً  الوثيقة ھذه في سنسميه والذي

 تُستخدم. تقنياً  البيانات تبادل تحقيق ويسھل الحكومية الجھات بين المتبادلة البيانات ومعنى شكل بتوحيد القاموس ھذا

 .الكترونية صيغتھا في الحكومية الخدمات توصيف في القاموس ھذا عناصر
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وبالتالي يجب تأسيس القاموس بشكل . البيانات التي يتم تبادلھا بين الجھات الحكوميةبعناصر يتم ملء ھذا القاموس 

مثX الرقم الوطني، ا,سم، بعض المعلومات الشخصية، (العامة العناصر أولي بحيث يحتوي على الحد ا3دنى من 

 .صة بكل خدمة أو معلومة يتم تبادلھا وتشاركھاالخاالعناصر ومن ثم تضاف .) ..بيانات التاريخ والوقت

المتخصصة بكل قطاع من القطاعات الحكومية وبالتالي سيتم بناء قواميس فرعية العناصر على يحتوي القاموس 

 .الخاصة بالصحة، وبالتعليم، وبالنقل، وغيرھاالعناصر على تابعة للقاموس العام تحتوي 

ومية في كل المشاريع الجديدة في مجال تقنيات المعلومات بحيث لن يُقبل أي يجب ا,لتزام بمعايير البيانات الحك

ويجب أن . مذكورة في القاموس بصيغة مخالفة للمعيار) بيانات مفردة(برنامج أو نظام يعالج أو يخزن أي معلومة 

 .وفق القاموس تحتوي كل دفاتر الشروط ذات الصلة على فقرة تفرض على العارضين ا,لتزام بمعايير البيانات

فيجب على الجھة  SyGIFفي حالة وجود نظم موروثة , تتوافق بياناتھا مع القاموس، وكانت ھذه النظم ضمن نطاق 

تسمح ) Interfaces or Adapters(إجراءات لتحقيق ھذا التوافق ـ مثل بناء واجھات برمجية  اتخاذمالكة تلك النظم 

 . بتحويل البيانات من وإلى معايير القاموس

 .عناصرهحتوي القاموس على المعلومات التالية لكل مفردة من ي

 الحقل الشرح

 ID  .رقم مفتاحي، مميز ووحيد

معبراً عن د,لة المفردة، و, يحتوي على  ، ويجب أن يكون ھذا ا,سماسم المفردة في القاموس
  .ا3حرف الXتينية وا3رقامفراغات أو رموز عدا 

Data Element Name 

 Element Description .باللغة العربية، وانكليزية شرح بسيط عن المفردة

 Owner .، باللغة العربيةوالمسؤولة عن تحديثھا ،لجھة مالكة المعلومةا,سم الرسمي ل

 Date Published ).قد يكون فارغاً في حال لم تتم المصادقة على ھذه المفردة( تاريخ نشر ھذه المفردة كمعيار

 Version .رقم نسخة اعتماد المعيار

 Status .فيجب ملء حقل تاريخ ا,عتماد" معتمدة"في حالة كانت الحالة . ، أو قديمةإما مسودة، أو معتمدة

 Is Part Of .والتجوال بين اiباء، مع إمكانية الربط المفردة ا3ب إن وجدتاسم 

 Has Parts .، مع إمكانية الربط والتجوال بين ا3بناءالمفردات ا3بناء إن وجدواسماء أ

 Date Agreed .تاريخ اعتماد ھذه المفردة كمعيار إذا كانت المفردة معتمدةً 

 XSD. Element Typeنوع المفردة كما ھو موصف في 

عند (لمحارف لمثل العدد ا3صغري وا3عظمي . نوع وشكل المعلومات الممثلة لھذه المفردة
ويجب التعبير عنه . 999999999999: الرقم الوطني: مثXً . ، وبنية المعلومات وغيرھا)الحاجة

 {12}[9-0] :حيث سيكون الرقم الوطني ممثXً بـ  Regular Expressionsباستخدام 

Business Format 

الذي يوصف ھذه المفردة، مع إمكانية إضافة رابط يسمح برؤية  XML Schemaرقم المرجع لـ 
 .Schemaھذه الـ 

XML Schema 

 Validation .شروط صXحية القيم المدخلة في ھذه المفردة والتي يجب التأكد منھا قبل قبول القيم

  مثXً (قائمة القيم المقبولة لھذه المفردة 

  ذكر،  -  01
Values 
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  أنثى،  -  02

  غير معروف،  -  03

 )غير محدد - 04

 Default Value .إن وجدت المغتفلةالقيمة ا,فتراضية 

مثل المعايير الحكومية إن وجدت، أو المعايير ( مصدر المعلومات التي بُني عليھا التوصيف
 .)الدولية ذات الصلة

Based On 

 Verification .)محارف فقط، أرقام فقطمثXً (آليات التحقق من صحة نوع المعطيات 

 Comments .مXحظات

، مع إمكانية إضافة رابط يسمح برؤية ھذا الذي يمثل ھذه المفردة UMLمرجع مخطط الـ 
 .المخطط 

UML Class Diagram 

 

 . ستكون محتويات القاموس متاحةً للجميع على موقع مبادرة الحكومة الكترونية السورية

 :القاموس دورة حياة تتألف من المراحل التالية فيعنصر لكل 

لقاموس إلى لحظة إعتماده إلى ا ھذا العنصرحيث تبدأ ھذه المرحلة من لحظة إضافة ": مسودة" •

 .كمعيار

. كمعيار إلى لحظة استبداله بنسخة أحدث ھذا العنصرتبدأ ھذه المرحلة من لحظة اعتماد ": معتمد" •

 .لكل زوار الموقع وجزءاً من المحتوى المتاح تنزيله اً ظاھرفي ھذه المرحلة العنصر كون ي

 . ، واعتماد نسخة أحدثا العنصرتبدأ ھذه المرحلة من لحظة إيقاف ھذ": قديم" •

قابلة للتنزيل، ومن ثم  HTMLآلية تسمح بتوليد كافة محتويات القاموس بصيغة نظام القاموس يجب أن يحوي 

يجب أن يتضمن ھذا المحتوى المفردات المعتمدة، ومخططات . للقراءة والمراجعة دون الحاجة إلى ا,تصال بالموقع

 .ذات الصلة XML Schema Definitionالمرتبطة بھا، وملفات الـ  UMLالـ 

  

 XML Schemasھيكليات البيانات  3.  3.  4

ة لتوحيد معنى وصيغة البيانات، فإن ھيكليات البيانات تمثل الوثائق التي المفردات الXزمالقاموس يحوي  في حين

كافة المفردات الممثلة لبيانات على المدني بحيث تحتوي السجل فمثXً يتم إنشاء ھيكلية لبيانات . ھذه المفردات من ىتُبن

 .والمذكورة في القاموس القيد
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بناء ھيكليات البيانات بالتعاون مع الجھات ذات الصلة في التطوير والمعيرة باشراف على  وحدة سيقوم فريق

 .ستكون ھيكليات البيانات متاحةً للجميع على موقع مبادرة الحكومة الكترونية السوريةو .الحكومة

 :لكل ھيكلية بيانات دورة حياة تتألف من المراحل التالية

 .ونشرھا اعتمادھاحيث تبدأ ھذه المرحلة من لحظة إضافة الھيكلية الجديدة إلى لحظة ": مسودة" •

 .الھيكلية" ونشر"تبدأ من لحظة اعتماد ": معتمدة" •

 .توصف ھذه الحالة مرحلة إيقاف نسخة الھيكلية، واعتماد نسخة أحدث": قديمة" •

 .قنيةكما ھو مذكور في المعايير الت XSDتوصف الھيكليات وفق معيار 

 

 )الھيكليات والمفردات(وترابطه مع محتويات القاموس دليل الخدمات الحكومية  9شكل 

 الحكومية الخدمات دليل 4.  3.  4

، Interact، التفاعل Publishالنشر (يحوي ھذا الدليل معلومات جميع الخدمات الحكومية في جميع مراحلھا 

. حيث يحوي ھذا الدليل معلومات الخدمات من حيث الوصف والوثائق والرسوم المطلوبة). TransactالمعامXت 

وفي حال كانت إحدى الخدمات متاحةً إلكترونياً فإن الدليل يحوي المعلومات الكاملة الXزمة للوصول إلى الخدمة 

  .ت خدماتھا وتكون مسؤولة عن صحة ھذه المعلوماتمعلوما) وإدارة(تقوم كل جھة حكومية بإضافة . إلكترونياً 

  .دليل الخدمات الحكومية مع الھيكليات ومع قاموس معايير البياناتمحتوى أعXه ترابط  9يظھر الشكل 
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 معايير البيانات المترفعة السورية  5.  3.  4

 تقديم 1.  5.  3.  4

ت أو على الشبكات الداخلية إلى أدت كثرة الوثائق والملفات والمعلومات الحكومية المنشورة سواًء على شبكة انترن

لذلك برزت فكرة استخدام . ظھور مشكلة حقيقية في إيجاد المعلومة المطلوبة من بين مXيين المعلومات المنشورة

المعلومات العثور على بحيث تسھل عملية البحث عن المعلومات، وتساعد على ) Metadata(البيانات المترفعة 

لمعيرة  )Syrian Government Metadata Standards(البيانات المترفعة السورية لذلك تأتي معايير  .المطلوبة

 .البيانات المترفعة المستخدمة في البحث عن المعلومات والملفات

 Dublin Coreمعيار  2.  5.  3.  4

كمعيار للبيانات المترفعة لكافة  Dublin Core Metadata Initiativeمن  Simple Dublin Coreيُعتمد معيار 

وفق ما ھو موصف في ...) وثائق، ملفات، صور، مقاطع فيديوية، صفحات ويب(الموارد المعلوماتية الحكومية 

www.dublincore.org. 

 .التي سيتم تبادلھاالمعطيات بإرفاق بيانات مترفعة بجميع موارد  SyGIFينصح 

في الحكومة المعطيات البيانات المترفعة لموارد  كل في توصيف Simple Dublin Coreأن يُستعمل يجب على 

  .العربية السورية
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  ا7دوات  5

  مقدمة 1.  5

يقدم مجموعة من ا3دوات التي تساعد الجھات الحكومية  SyGIFإضافةً إلى المعايير بنوعيھا التقني والد,لي، فإن 

 :تنقسم ھذه ا3دوات إلى نوعين .وعلى تبادل المعلومات والخدمات SyGIFعلى اعتماد 

يجب على  تُعامل ھذه ا3دوات معاملة المعايير من حيث إلزامية استخدامھا ف: إلزاميةأدوات  •

وھذه . SyGIFالجھات الحكومية ذات الصلة استخدامھا في أنظمتھا بما يتناسب مع نطاق 

  .حكوميةقاموس معايير البيانات الحكومية ودليل الخدمات ال نظام ا3دوات ھي

وھي مجموعة من ا3دوات والبرمجيات التي تساعد الجھات الحكومية على : أدوات مساعدة •

ا3دوات الXزمة  إن توفرت لديھا الشروط أو عليھا استخدامھا إلزامياً ولكن ليس  SyGIFاعتماد 

 .إلى الخدمات الحكوميةالنفاذ محرك نذكر من ھذه ا3دوات . لذلك

 .من خXل دفتر شروط سيتم طرحه خXل الفترة المقبلة سيتم بناء ھذه ا3دوات

 إلزاميةأدوات  2.  5

 نظام قاموس معايير البيانات الحكومية 1.  2.  5

 .إدارة كاملة لدورة حياة مفردات القاموس بحيث تكون محتويات القاموس متاحةً للجميعإلى توفير ھذا النظام  يھدف

 .المعرفة يحوي نظام القاموس مفردات القاموس، وھيكليات البيانات

  دليل الخدمات الحكوميةنظام  2.  2.  5

يسمح للجھات  بحيث ،يھدف ھذا النظام إلى توفير إدارة كاملة لدورة حياة الخدمات في دليل الخدمات الحكومية

كما يسمح ھذا الدليل بربط  .في دليل الخدمات المقدمة للخدمات بإضافة وتعديل معلومات الخدمات التي يقدمونھا

يدعم ھذا النظام معيار  .قاموس معايير البيانات الحكوميةنظام البيانات ذات الصلة والموجودة في الخدمات بھيكليات 

UDDI v.3 م بشكل آلّي عن محتوياتهXبحيث يسمح با,ستع.  

موقع إلى ذلك ال بعد أن يتم تھجير البيانات من egov.syسيستبدل ھذا الدليُل كتلة إدارة الخدمات الموجودة على موقع 

  .ليلالد
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 أدوات مساعدة  3.  5

 لخدمات الحكوميةالنفاذ إلى امحرك  1.  3.  5

ومن  UDDIھو عبارة عن برنامج قادر على قراءة الخدمات من دليل الخدمات الحكومية بشكل ديناميكي باستخدام 

 .الخاصة بتلك الخدمات  WSDLإلى ملفاتالنفاذ ثم 

 Simple Objectالبروتوكول  مبنية على) Invocation Interface(يقوم ھذا المحرك بتوليد واجھة طلب 

Access Protocol (SOAP)  معلومات اللكل خدمة من الخدمات الحكومية المذكورة بناًء على وذلكWSDL .

 :تكون ھذه الواجھات على نوعين

تكون . )x-Formأو ( e-Formبـ يتم توليد ھذه الواجھات على صيغة مبنية : واجھات للمستخدم •

 .ع المحرك المذكور لطلب الخدمة، وإظھار النتائج العائدة من مقدم الخدمةالواجھات مرتبطة م

يتم توليد ھذه الواجھات بحيث يمكن للمبرمجين طلب الخدمات المذكورة في : واجھات للبرامج •

 .دليل الخدمات الحكومية بشكل إلكتروني، والحصول على النتائج العائدة من مقدمي الخدمات
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 المراجع 6
 

 :لوثيقة بحيث تكون ُمراعيةً للخصوصية السورية وبا,ستفادة من المراجع التاليةتم بناء ا

، وزارة اتصا,ت والتقانة  )2009(مسودة استراتيجية الحكومة الكترونية في الجمھورية العربية السورية  •

 ومشروع تطوير وتحديث الخدمات الحكومية

• Emmanuel C. Lallana (2008), e-Government Interoperability, United Nations 

Development Programme, ISBN: 978-974-13-3227-4. 

• e-Government Interoperability: Overview (2007) United Nations Development 

Programme, ISBN: 978-974-13-1610-6 

• E-Government Interoperability: A Review of Government Interoperability 

Frameworks in Selected Countries (2007) United Nations Development Programme, 

ISBN: 978-974-13-1624-3. 

• United Kingdom’s e-Government Interoperability Framework Version 6.1.  

• Australian Government Technical Interoperability Framework.  

• Germany’s SAGA Standards and Architectures for e-government Applications 

Version 2.0.  

• Malaysian Government Interoperability Framework (MyGIF) 

• Saudi Arabia’s YEFI – Yesser Framework for Interoperability. 

• New Zealand E-government Interoperability Framework (NZ e-GIF) Version 3.3. 



 

 

 

 

الحكومية الخدمات

ا�لكترونية

  اً لكترونيإوضع أولويات لتقديم الخدمات الحكومية 

  في الجمھورية العربية السورية

 

الخدمات وتحديث تطوير مشروع  

ا�لكترونية الحكومة استراتيجية  

 

 

 

 

وضع أولويات لتقديم الخدمات الحكومية  نماذج
في الجمھورية العربية السورية

 

 

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 2     لكترونياً إنماذج وضع أولويات لتقديم الخدمات الحكومية 

  

  

�������  

 

 3 ...................................................................................... الدراسة إعداد في بالمشاركين المتعلقة المعلومات نموذج

 4 ...................................................................................... إلكترونياً  الخدمة تقديم قابلية حسب الفرز: ا�ولى الخطوة

 5 .............................................................................. الخدمة طبيعة حسب المقترحة الخدمات ترتيب:  الثانية الخطوة

 6 .................................................................... إلكترونياً  تقديمھا عن الناجم ا�ثر حسب الخدمات ترتيب: الثالثة الخطوة

 7 .............................................................. ) مالياً  -مؤسساتياً  – فنياً (  التحقيق إمكانية حسب ا�ولويات: الرابعة الخطوة

 10 ........................................................................................................................... للخدمات النھائي الترتيب

 

   



 

 

 3     لكترونياً إنماذج وضع أولويات لتقديم الخدمات الحكومية 

  بالمشاركين في إعداد الدراسة نموذج المعلومات المتعلقة 

    الجھة 

    الفاكس    الھاتف

    الموقع ا�لكتروني    البريد ا�لكتروني

  ن في إعداد الدراسةوالمشارك

  لكتروني ا�بريد ال   الھاتف الخلوي  المنصب   ا�سم 

        

        

        

        

        

  



 

 

 4     لكترونياً إنماذج وضع أولويات لتقديم الخدمات الحكومية 

  
  

   لكترونياً إ الفرز حسب قابلية تقديم الخدمة: الخطوة ا-ولى

، قم بفرز الخدمات وفق القابلية أو عدم مؤسستك/ مية التي تقدمھا وزارتك من خ0ل القائمة التي تحوي الخدمات الحكو
  لكترونياً، ضع النتائج في الجدول المرفق إالقابلية لتقديم الخدمة 

  لكترونياً إخدمات غير قابلة للتقديم   لكترونياً إخدمات قابلة للتقديم 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  



 

 

 5     لكترونياً إنماذج وضع أولويات لتقديم الخدمات الحكومية 

  

 

  الخدمة طبيعةترتيب الخدمات المقترحة حسب : الخطوة الثانية 

  

  :المحصلة لكل خدمة اجمعثم ) منخفض – 6والـ مرتفع    –1ضع قيمة بين الـ ( 

   ن مستوى تقديم الخدمةيإمكانية تحس

  )منخفض  – 6مرتفع    1(  

  اسم الخدمة

              

              مع المواطن  المباشر التواصلمدى أھمية 

              1الخدمةتقديم درجة تعقيد 

              :المجموع ا/جمالي 

   

                                                             
1
  : � ��� ��	 
�����	 ����	 �������	 �� �	��� ���� ��� !" 
#$�� � ���% &�' ��	 ����(	 )* #����	 ����(	 +, �-.  /�01	 +"$ �2	��	 �3���4 #�5�6� 7�5

���8�� �����	 �39	 )�:�� �� ��;.  



 

 

 6     لكترونياً إنماذج وضع أولويات لتقديم الخدمات الحكومية 

 لكترونياً إيمھا دتق ا-ثر الناجم عنترتيب الخدمات حسب : الخطوة الثالثة

  

   لكترونياً إالجدول التالي من أجل الخدمات المرشحة لتقديمھا  بملءقم 

          الخدمةالفائدة و ا2ثر المتوقع من تحويل 

          الخدمة اسم 

  ))0(منخفضة  –) 2(عادي  –) 4(مرتفعة (   )18(أثر تقديم الخدمة  

           ا/نجازھمية سرعة أ

  ) )0(محدود –)2(متوسط   – )4(مرتفع (   ا2ثر المتوقع  في تخفيض أعباء المواطن 

         مدى اختصار زيارات المواطن لمقدم الخدمة 

          الحصول على الخدمةمدى تخفيض زمن 

) )0(محدود –)1(متوسط  –) 2(مرتفع (   ا2ثر المتوقع  في تحسين أداء مقدم الخدمة  

 لكترونياً إجم عن تقديم الخدمة الوفر  المالي النا

  )شھر/ ليرة سورية ( 

        

 لكترونياً إجم عن تقديم الخدمة الوفر  الزمني النا

  )شھر/ ليرة سورية (

        

استبدال طرق تقديم / المقترح على التكامل مع قدرة الحل 
  الخدمة تقليدياً 

        

          :المجموع ا/جمالي

  ) )0(محدود –)2(متوسط )  4(مرتفع (    )20( من الخدمة  فيدينلمستشريحة ا

          )عدد المستخدمين المتوقع(حجم السوق 

          مختلف الفئات ا�جتماعية التأثير على 

          شار  استخدام الخدمة ا�لكترونية�نت المتوقعةمعد�ت ال

          ) على الخدمةالسنوي الطلب (مدى الحاجة للخدمة 

 ضرورات الوصول للخدمة في ا2وقات المختلفة 

  ) خارج أوقات الدوام(

        

          :المجموع ا/جمالي

   



 

 

 7     لكترونياً إنماذج وضع أولويات لتقديم الخدمات الحكومية 

   )مالياً  -مؤسساتياً  –فنياً (  إمكانية التحقيقا-ولويات حسب : الخطوة الرابعة

  ) )2(محدود –)1(متوسط )  0(مرتفع (    )12(  توفر الموارد المالية  والبشرية

          اسم الخدمة 

          الكلفة التأسيسية 

          )شھر/ساعة ( عمال التشغيل والصيانة المتوقعة  أحجم 

          ) شھر/ ليرة سورية ( الكلفة التشغيلية  

          لخبرات خارجيةمدى الحاجة 

  )0(محدود –)1(متوسط  –)2(مرتفع   

          ال?زمة محلياً   مدى توفر الخبرات

          برامج دعم  إمكانية ا�ستفادة من صناديق تمويل أو

          المجموع ا/جمالي 

  

   



 

 

 8     لكترونياً إنماذج وضع أولويات لتقديم الخدمات الحكومية 

 

حجم التغيير المؤسساتي   
)24(  

          

          اسم الخدمة

عدد الكوادر البشرية المتأثرة 
  بالتغيير  

  6=  300أقل من  •

• 300- 1500 =4  

   1=  1500أكثر من  •

  

        

>يوجد تغييرات  •  على ا/جراءات   يرثحجم التأ
  6= مؤسساتية 

تغييرات مؤسساتية  •
  1 =واسعة 

        

مدى التأثير على الخدمات 
  الحكومية  

آثار المشروع التي تتجاوز (
  )حدود المؤسسة

أثر محصور ضمن  •
  6= المؤسسة 

   1= أثر خارجي واسع  •

        

حجم الع?قة بالتغييرات التي 
   ستحصل في مشاريع أخرى

  6= مستقل  •

مرتبط بمشاريع داخلية  •
 =4  

مرتبط بمشاريع وطنية  •
 =2 

مرتبط بمشاريع إقليمية  •
 =0  

        

            المجموع ا/جمالي

  



 

 

 9     لكترونياً إنماذج وضع أولويات لتقديم الخدمات الحكومية 

 

  

   

  ) )2(محدود –)1(متوسط  –) 0(مرتفع (   )8(درجة التعقيد التكنولوجي  

          اسم الخدمة

          عدم جاھزية البنى التحتية  

صعوبة إدارة النظم المعلوماتية 
  الناتجة 

        

تعقيدات التعامل مع  النظم 
  القديمة 

        

عدم استخدام التقانات المقترحة 
في حا�ت سابقة   من  قبل 

العدد التقريبي ( جھات أخرى 
  المشابھةللحا�ت 

  

        

          المجموع ا/جمالي

  ) )2(محدود –)1(متوسط  –) 0(مرتفع (   ) 6(صعوبات وتعقيدات أخرى 

          اسم الخدمة

          صعوبات تتعلق بإدارة التغيير 

مدى الحاجة /حداث تغييرات 
 قانونية

    

  ))2(�  –) 0(نعم (  

ضرورة التعاون مع جھات 
 لكترونياً إ أخرى لتقديم الخدمة 

       

          :المجموع ا/جمالي



 

 

 10     لكترونياً إنماذج وضع أولويات لتقديم الخدمات الحكومية 

 

 تالترتيب النھائي للخدما

          التقييم النھائي لFولويات 

          الخدمة اسم 

 ) ا2ثر المتوقع  –الحراجة ( ا2ھمية  

  

  

           )12( ن مستوى تقديم الخدمةيإمكانية تحس 

          )18(أثر تقديم الخدمة 

          )20(شريحة المستفيدين من الخدمة 

  ) 50( المجموع 

  

        

 )  مالياً  -مؤسساتياً  –فنياً (  إمكانية التحقيق 

  

  

          )12( والبشرية توفر الموارد المالية

          )24( المؤسساتيحجم التغيير 

          )8( درجة التعقيد التكنولوجي

          )6(صعوبات وتعقيدات أخرى 

  ) 50( المجموع 

  

        

          )100(المجموع ا/جمالي 

  

  



 قائمة المصطلحات

Abbreviation 
Description 

E-Gov E-Government  الحكومة	لكترونيةا  

MoCT Ministry of Communications and Technology وزارة ا�تصا�ت والتقانة 

MoET Ministry of Economy and Trade وزارة ا�قتصاد والتجارة 

MoF Ministry of Finance وزارة المالية 

MoI Ministry of Industry وزارة الصناعة 

SPC State Planning Commission ھيئة تخطيط الدولة 

TOR Terms Of Reference دفتر الشروط 

M&E Monitoring an Evaluation يموالرصد والتق  

P.I.T Publish, Interact and Transact نشر، تفاعل، معاملة 

CIO Chief Information Officer  المعلوماتمدير أنظمة  

(eGEP) e-Government Economics Project 
مشروع اقتصاديات الحكومة 

 ا�لكترونية

GDP Gross Domestic Product  جماليالناتج	المحلي ا  

GDP ( PPP) 

GDP at purchasing power parity (PPP) per 

capita 

 

مقدراً  المحلي ا	جماليالناتج 
 بقدرة الفرد الشرائية

BB Broad Band الحزمة العريضة 

(FYP) Five Year Plan الخطة الخمسية 

COI community of interest مجموعة المعنيين والمھتمين 

G2B Government-to-Business 
خدمات ( حكومة إلى أعمال

)الحكومة لقطاع اBعمال  

G2C Government-to-Citizen 
خدمات ( حكومة إلى مواطنين
)الحكومة للمواطنين  

FDI Foreign Direct Investment ا�ستثمارات الخارجية المباشرة 

ISMF 
Institutional and Sector Modernization 

Facility 

التطوير والتحديث المؤسساتي 
 والقطاعي

BPO Business Process Outsourcing 
تعھيد إجراءات العمل لجھات 

 خارجية

STE 
Syrian Telecommunications Establishment  تصا�تJالمؤسسة العامة ل

)سورية(  

PPP Public Private Partnership 
العام  ينالشراكة بين القطاع

 والخاص

 



المرحلة ا�ولى ( 2009 - 2010 )

البرامج والمشاريع (المرحلة ا�ولى)

الترويج لمبادرة الحكومة ا�لكترونية ضمن الجھاز الحكومي
تدريب العاملين في المؤسسات الحكومية على المھارات المعلوماتية 

إدارة عوامل التغيير لمبادرة الحكومة 
ا�لكترونية

عداد البيئة 
إ

التمكينية

ت والتقانة
�
صا
�ت
وزارة ا

اللجنة التوجيھية للحكومة ا�لكترونية
س الوزراء

سة مجل
رئا

تأسيس الفريق التنفيذي للمبادرة 
وضع نظام للرصد والتقييم، مع إنشاء فعالية خاصة للتنفيذ 

وضع معايير لمشاريع الحكومة ا�لكترونية ( التمويل - دراسات الجدوى - أسس ا�دارة) 

مشروع إنشاء مركز بيانات حكومي 

استكمال بناء بنوك المعلومات الوطنية الرئيسة 

مشروع بناء شبكة إنترانت حكومية آمنة لتبادل المعلومات  (1)

�دارة 
طوير ا

ت
العامة

برنامج تطوير التوريدات الحكومية

مشروع تفعيل الخدمات على الھاتف المحمول

برنامج استكمال ا�طار التشريعي والتنظيمي 
للحكومة ا�لكترونية

برنامج تأھيل البنية التحتية التكنولوجية 
ال=زمة للحكومة ا�لكترونية

20092010

المشاريع  البرامج 

برنامج تفعيل الخدمات ذات ا�ولوية 
المرتفعة

وضع ا�سس الناظمة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

مشروع ا�موال ا�لكترونية e-moneyبرنامج الدفع ا�لكتروني

تنظيم قطاع ا?تصا?ت 
اعتماد ونشر وصيانة معايير تقانات المعلومات وا?تصا?ت في الجھات الحكومية 

مشروع إنشاء ھيئة التوقيع ا?لكتروني 
استكمال إصدار القوانين المتعلقة بالتشريع السيبراني 

بناء قاموس للبيانات الحكومية 

حكومية 
ت ال
خدما
تقديم ال

إلكترونياً 

eGov.SY برنامج

برنامج تفعيل أقنية تقديم الخدمات
مشروع توسيع مراكز خدمة المواطنمشروع مكاملة مراكز خدمة المواطن

مشروع الترويج للخدمات الحكومية ، والتواصل مع العم=ء

مشروع إنشاء مراكز اتصال ل=ستع=م عن الخدمات الحكومية
(GSR ) 1 مشروع إرشادي
(GSR ) 2 مشروع إرشادي

مشروع البطاقة ا�لكترونية للعم=ء (1)

مشاريع تفعيل خدمات ا�ولوية ا�ولى أو الثانية ( حسب نتائج تحديد ا�ولويات في كل وزارة)

أمثلة عن الخدمات المرشحة :
خدمة منح سجل تجاري
خدمة رخصة صناعية

خدمة منح رخصة استيراد
خدمة منح قيد سجل مدني
خدمة منح سجل عائلي

خدمة منح خ=صة سجل عدلي
منح رخصة قيادة جديدة

Technical Assistance to the Business 

Environment Simplification 

Programme ( EU Funded)

(UNDP ) برنامج الحكم الرشيد

مشروع تسجيل وسائل النقل

مشروع تطوير المؤسسة العامة للبريد
مشروع تحديث خدمات المؤسسة العامة ل=تصا?ت

المشاريع سيتم تحديدھا بعد بدء البرنامج 

مشروع التوريدات الحكومية ا�لكترونية (1)
Hospital Management Information System 

(HMIS- HSMP) برنامج نظم المعلومات الخاصة 
مشاريع تطوير النظام ا�داري لث=ثة مشافي حكومية بالمشافي

مشروع توصيف وتأھيل ل=ختصاصات المعلوماتية في ا�دارة الحكومية

مشروع بوابة الحكومة ا�لكترونية

وضع ا�طار الناظم �سس إدارة البرامج والمشاريع 

الجھة 
الراعية

المحاور ا?ستراتيجية

برنامج تطوير وتحديث الخدمات الحكومية  
(GSR)

مشروع جرد وتھيئة ونشر الخدمات

برنامج  معيرة وتمكين تبادل البيانات بين 
الجھات الحكومية

تطوير المعايير السورية لتبادل البيانات (Sy-GIF) مع ا�دوات المساندة (النماذج ا�لكترونية (1))

مشروع تطوير ا�دارة العامة للجمارك 

مشروع تطوير وزارة العدل ( المحاكم)

مشروع تطوير القدرات ا�دارية لمجلس الشعب - مشروع تطوير خدمات ا�دارة المحلية - مشروع 
تنسيق وإدارة المعونات- مشروع بناء منصة للمنظمات ا�ھلية



المرحلة الثانية ( 2011 - 2013) 

البرامج 

البرامج والمشاريع (المرحلة الثانية)

إدارة عوامل التغيير لمبادرة الحكومة 
ا�لكترونية

التسويق - الحوكمة - المعيرة - الرصد والتقييم -  التواصل  ( مع الجھات الحكومية - مع العم�ء)- التدريب والتأھيل للكوادر الحكومية 
 - تدريب العم�ء على مھارات استخدام الخدمات الحكومية - تبادل الخبرات ضمن الجھاز الحكومي

مشروع تأھيل موظفي ا�دارات المحلية

مشروع المراتب الوظيفية

مشروع تطوير نظام إدارة الموارد البشرية للعاملين في الدولة

Government Integration Bus تطوير وسيط تبادل الخدمات الحكومية
(Process to process integration )  نظام إدراة ا�جراءت الحكومية المتكاملة

مشروع توسيع مركز البيانات الحكومي II توسيع مراكز خدمة المواطن

2011-2013

مشروع توسيع وتطوير خدمات مراكز خدمة المواطن

المشاريع

مشروع البوابة الحكومية ( المرحلة 2 )

مشروع إنشاء وتفعيل مزود للتوقيع ا�لكتروني

استكمال بناء بنوك المعلومات الوطنية الرئيسة

مشروع بناء شبكة إنترانت حكومية آمنة لتبادل المعلومات  (2)

مشروع  البريد ا�لكتروني المسجل

مشروع التوريدات الحكومية ا�لكترونية (2)

مشاريع �عادة الھيكلة وتبسيط ا�جراءت في الجھات الحكومية المختلفة

مشروع  تبسيط ا�جراءات الحكومية العابرة للوزارات
تضمين آليات الرقابة إجراءات للرقابة على ا7ستراتيجيات والبرامج

مشروع استحداث وظيفة المواطن الرقيب

مشروع تطوير نظام �دارة وتحليل شكاوى المواطنين

مشروع البطاقة ا�لكترونية للعم�ء (2)
e-Documents مشروع إدارة الوثائق الحكومية ا�لكترونية

برنامج تطوير الخدمات 
 Shared الحكومية المشتركة

Services

مشروع بوابة الدفع ا�لكتروني
(CRM ) قة مع الزبائن�مشروع إدارة الع

مشروع ا�دارة ال�مركزية
مشروع إدارة الموارد المالية في الدولة

e-Health مشروع الصحة ا�لكترونية
e-Transport مشروع النقل ا�لكتروني

e-taxation مشروع الضرائب ا�لكترونية

مشاريع تطرح من قبل الوزارات المختلفة لتقديم خدمات إلكترونية تفاعلية ذات تأثير مرتفع ومخصصة لشرائح من المستفيدين
أمثلة عن المشاريع المحتملة

برامج الخدمات ا�لكترونية 
-E ) المقدمة لشرائح محددة

 Community of Interest

( services

برنامج تبسيط ا�جراءات

برنامج تطوير الرقابة على ا<داء 
الحكومي

برنامج استحداث مكاتب للع�قة مع 
المواطنين

برنامج تطوير الموارد البشرية 
والمھارات للعاملين

برنامج تأھيل ا�دارة السورية على 
المستوى الحكومي

برنامج تأھيل البنية التحتية 
التكنولوجية ال�زمة للحكومة 

ا�لكترونية

e-Benefits مشروع الخدمات ا7جتماعية ا�لكترونية
e-learning مشروع التعلم ا�لكتروني

تطوير المعايير السورية لتبادل البيانات (SyGIF) مع ا<دوات المساندة (النماذج ا�لكترونية) (2) تطوير وتنفيذ البنيان المؤسساتي 
 e-Gov للحكومة ا�لكترونية

Enterprise Architecture
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