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42/2/4242من الكلمة التوجيهية للسيد رئيس الجمهورية بشار األسد في لقائه مع فريق اإلصالح اإلداري من مختلف الوزارات بتاريخ   

 

 

 التقاطع بين مشروع الحكومة االلكترونية ومشروع اإلصالح اإلداري 
 

إنجاز عمليًا كال المشروعين يصبان في هدف واحد إال أن فصلهما كان بسبب أن خطوات 
و همشروع الحكومة اإللكترونية أسرع وكذلك نتائجه أيضًا أما مشروع اإلصالح اإلداري ف

وبالنتيجة التقاء المشروعين .... أطول ويؤدي إلى تطوير الهيكليات وتطوير اإلجرائيات  

 وفي خطاب القسم للسيد الرئيس أشار أيضا إلى أهمية التحول الرقمي للخدمات الحكومية:

 

رحلة القادمة: هي للشفافية، فأتمتة الخدمات وتقديمها إلكترونياً باإلضافة إلى إطالق خدمة الدفع الم

 اإللكتروني هو جوهر تطوير اإلجراءات من جانب، ولكنه أساس الشفافية من جانب آخر، فهو:

يمنع الفساد والهدر. -  

يحقق العدالة وتكافؤ الفرص. -  

فافة للدولة والمواطن.وبالوقت نفسه يجعل المعامالت ش -  

ويمنع االلتفاف على القوانين. -  

ويساهم بشكل كبير جداً في الحفاظ على المال العام من خالل زيادة قدرة الدولة على مراقبة كل  -

 اإلجراءات بدقة ووضوح

 ال يمكن أن تكون هناك شفافية دون أتمتة كل اإلجراءات، فإذاً البداية من هذا الموضوع،
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تنفيذيلخص   

، ICTاالت واالتصالمعلومات  تقانةأنظمة قديمة إلى بيئة من الخدمات  أتمتهل الرقمي على رقمنة البيانات أو ال يقتصر التحو 
من التطور  تفادةاالسالسلوك إلحداث تحول جذري في طريقة العمل، عن طريق  في تحول الرقمي هو استثمار في الفكر وتغييرفال

تغييرات في و كار االبتتحفيز  خدمة المستفيدين بشكل أسرع وأفضل، فالتحول الرقمي يتطلب أيضاً التقني الكبير الحاصل ل
المواطنين ومعرفة ثقافة األعمال و  واعي من المستخدمين )المواطنين والمستثمرين(وفهم  الحكومية السياسات واإلجراءات التنظيمية

 .ف مع االحتياجات المتغيرة للمؤسساتوالقابلة للتكي   لالستفادة من الفرص التي تقدمها التقنيات المتقدمة الحديثة

د تم ن، وقبعد أن تم دراسة وتحليل الواقع الراهوقد تم إعداد استراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية اإللكترونية في سورية 
 راحل وفق ما يلي:على ثالث ماقتراح تنفيذها 

 التأسيسية المرحلة (:0202-0202المرحلة األولى )

 (: مرحلة االنتقال لخدمات تفاعلية0202-0202المرحلة الثانية )

 (: مرحلة التحول الرقمي0222-0202المرحلة الثالثة )

 وهي:  ثالث محاور استراتيجيةتضمنت خطة االستراتيجية 

 الخدمات الحكومية اإللكترونية .2
 .تحسين كفاءة األداء الحكومي .0
 .البيئة التمكينية للتحول الرقمي .2

اثنا عشر برنامج عمل ويتضمن كل برنامج مجموعة من المشاريع التي تساهم في تحقيق أهداف  هذه المحاور ينطوي ضمن
وقد تم اختيار برامج العمل بما ينسجم مع الواقع الراهن ورؤية سورية لما بعد  ،منه لكلالبرنامج وفق الوثائق المعيارية المحددة 

 ، بحيث يمكن من خالل هذه البرامج تحقيقالتقنيةخر التطورات آباالستفادة من والمشروع الوطني لإلصالح اإلداري، الحرب 
 ت.مات في تحسين جودة الخدمات وإدارة المؤسساقفزات نوعية على مستوى المؤشرات العالمية، وبما يضمن استخدام تقانة المعلو 

نى وصيف البتتراتيجية واستمرارية العمل بها، وقد تضمنت الحوكمة نجاح تنفيذ االسلضمان  حوكمةوتضمنت االستراتيجية طريقة 
بعة وخلق الثقافة والمتابما فيها التخطيط ومراجعة األولويات وتوفير التمويل وآليات التنفيذ ها التنظيمية المسؤولة عن عمليات

 .والمناخ الالزم لضمان نجاح التنفيذ
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 أساسيين:مطلبين تحقيق بعين االعتبار  األخذولتنفيذ خطة االستراتيجية يجب أن 

بشرية المؤهلة ال الكوادرتأمين توفر البنى التنظيمية المقترحة في حوكمة االستراتيجية، مع منح الصالحيات الكافية و األول: 
 .التقنيةعلى مستوى التطورات  ووالقادرة على متابعة التطورات والتغيرات سواء على مستوى المتطلبات أ

ما الخدمات الحكومية، ب رقمنةلعمليات ضرورة إيجاد آليات إلدارة الموارد المالية المتاحة والمخصصة من قبل الحكومة  الثاني:
يضمن توظيف االستثمارات المتاحة بالشكل األمثل، أو اعتماد النهج التشاركي لتنفيذ بعض المشاريع بما يضمن وجود 

 .ويحقق متطلباتهادور واضح للدولة 

 

 

 

 

 

 :فيتسهم الّتحول الّرقمي، بما تضم من برامج ومشاريع،  بأن استراتيجّيةمع العلم 

 .GDPرفع مساهمة قطاع تقنية المعلومات في الناتج المحلي اإلجمالي  .2
 جميع الخدمات العامة رقمية شاملة ومتكاملة.أن تكون  .0
 ، وخلق فرص عمل جديدة.في مجال التقنيات الرقمية تحفيز االبتكار .2
 .دارة شؤونهامة والمجتمع من تحقيق تغيرات في إتحقيق قفزات نوعية تمكن الحكو  .4

 

 

  

ن شرطاً الزماً لتحقيق رؤية سورية للتحول الرقمي، ويعتبر إطالق االمطلبهذان ويعتبر تحقيق 

استراتيجية للتحول الرقمي بمثابة اإلعالن عن قيمة وأهمية التحول الرقمي، وتبني حكومي واضح 

 .لمتطلبات التنفيذ
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 تقييم الواقع الراهن الفصل األول:

  

 أهمية التحول لمجتمع المعلومات مقدمة: -أوالا 

لميزات افي عالم أصبح فيه التحول الرقمي ضرورة من ضرورات الحياة وليس رفاهية، حيث تتسابق فيه دول العالم لالستفادة من 
االت والمعلومات االتص تقانةلتطوير وتوفير حكومة رقمية تستهدف االستثمار في  تقانةاألدوات الرقمية والالهائلة التي تقدمها 

لصالح خدمة مواطنيها وتخفيض تكاليف التعامل ورفع جودة الحياة للمواطن وتحقيق الشفافية، مع توفر آليات الحوكمة الفعالة 
 قطاع أعمال(. –حكومات  –لتحقيق النفع بين المستفيدين )أفراد 

حول الرقمي إمكانات ضخمة لبناء مجتمعات فعالة، تنافسية ومستدامة، عبر تحقيق تغيير جذري في خدمات مختلف ويوفر الت
مع تحسين تجاربهم وانتاجيتهم عبر سلسلة من العمليات المتناسبة، مترافقة مع إعادة صياغة  وموظفين، مواطنيناألطراف من 

 للتفعيل والتنفيذ والمراقبة. اإلجراءات الالزمة

تحتية، لويتطلب التحول الرقمي تمكين ثقافة اإلبداع في بيئة العمل، ويشمل تغيير المكونات األساسية للعمل، ابتداء من البنية ا
 بتسويق الخدمات والمنتجات. ءً ونماذج التشغيل، وانتها

نة رقمتجعل التنمية االجتماعية ، يعد التحول الرقمي، قوة دافعة لتحقيق نمو مبتكر وشامل ومستدام يا أولوية واالقتصادية الممك 
في نجاح برنامج التحول الرقمي الفعال الذي يرسم هيكلته خطة استراتيجية للتحول  محورياً  ة المعلومات أمراً عد تقانتا كما  عالية

 الرقمي واضحة المعالم واألهداف متضمنة المشاريع والمبادرات التي تحقق تلك االستراتيجية.

على مستوى، السياسي على أ االلتزامالتحول الرقمي. ويمثل تحقيق خطة تعزز  تمكينيهمسؤولية تهيئة بيئة  وتتحمل الحكومة
جاح ل نظام إدارة االستراتيجية عامل أساسي لنشكّ التمكينية، حيث يا كلها جزء من البيئة واعتماد أفضل الممارسات التنظيمية، 

فعال بين أصحاب المصلحة، ومقاومة التغيير، باالستفادة من الموارد )مالية أي خطة استراتيجية، وذلك بما يضمن التنسيق ال
 مثل لها، مع ضرورة مراقبة األداء وتذليل الصعوبات.ة( المتاحة، وتحقيق االستثمار األوبشري
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 تم بناء هذه االستراتيجية اعتمادًا على ما يلي:

منسجم مع مجموعة من التوجهات والخطط االستراتيجي ة التي يجري العمل يأتي وضع استراتيجي ة الت حول الر قمي في سياق عام 
عليها على مستوى وطني وعلى مستوى قطاعي، ويذكر في هذا اإلطار مجموعة البرامج والخطط التي جاء وضع هذه االستراتيجي ة 

 انسجامًا معها:

 ITU ANNEX 1 TO RESOLUTION 71 (REV. DUBAI, 2018) التوصية الصادرة من االتحاد الدولي لالتصاالت .2
تم تحديد خمس أهداف أساسية حيث ( 0202-0202الدول األعضاء وضع سياسة تحول رقمي خالل الفترة )بتكليف 

لها من ضمنها التواصل مع األعضاء المشاركين لوضع سياسات متقاربة ومتشابهة بين الدول األعضاء لالستفادة من 
 في االتحاد.التجربة المشتركة للدول األعضاء 

وهو خطة سورية الوطنية في التنمية المستدامة للعام المعتمد من رئاسة مجلس الوزراء، برنامج سورية بعد الحرب،  .0
ويتضمن مجموعة من البرامج المرتبطة بتقانة المعلومات واالت صاالت. وقد ظهر هذا الدور مباشرًة في أربعة ، 0222

 ر وتتأثر باستراتيجي ة الت حول الر قمي بشكل مباشر أو غير مباشر. برامج رئيسة وثمانية برامج فرعية تؤث

خالل جلسة عقدت  0222مشروع اإلصالح اإلداري وهو برنامج أطلقه رئيس الجمهوري ة العربي ة السوري ة في العام  .2
مل المؤسساتي ري والعاللبنة األساسي ة في عملية الن هوض الشامل في األداء اإلدا برئاسته في مقر مجلس الوزراء ليكون 

للوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، ويرتبط هذا المشروع باستراتيجي ة الت حول الر قمي بعالقة تبادلية إذ يتأثر كالهما 
 بمدخالت ومخرجات اآلخر.

في قصر نية و العربي للتجارة اإللكتر  االتحادمؤتمر التحول الرقمي الذي نفذته وزارة االتصاالت والتقانة بالتعاون مع  .4
بمشاركة واسعة الطيف  4/0202الواقع والتحديات( خالل شهر  –المؤتمرات تحت شعار )التحول الرقمي في سورية 

مي وتم التجارب العربية والعالمية للتحول الرق من الجهات المحلية والعربية المشاركة والتي تناول المشاركون فيها احدث
طرح االستراتيجية التي تبنتها وزارة االتصاالت والتقانة على الحضور لمشاركة الرأي وتحسينها وتطويرها بما يالئم 

 المرحلة الراهنة.
ية التي تقوم وزارة االت صاالت والت قانة بوضعها آخذًة بعين االعتبار العالقة التبادل (عريض الحزمة)استراتيجي ة اإلنترنت  .5

:  بينها وبين استراتيجي ة الت حول الر قمي حيث إن 
رفع معدالت الن فاذ وانتشار خدمات الحزمة العريضة وبجودة عالية يعد أحد أهم عوامل نجاح تنفيذ استراتيجي ة  -

المشاريع التي ستنفذها وزارة االتصاالت والتقانة عبر السورية لالتصاالت في المرحلة  من خالل الت حول الر قمي
 .القادمة

الحزمة  تاستخداماحجم جزء مهم من تسهم استراتيجي ة الت حول الر قمي، بما تضم من برامج ومشاريع، في تحديد  -
 العريضة والتي سيابنى عليها توجهات وضع استراتيجي ة الحزمة العريضة.

 مما ن()بما أمك حدث التقاناتعلى أ ملية التحول الرقمي اعتماداً ع وإطالقخر التطورات التكنولوجية في هذا المجال، آ .6
 إدارة شؤونها. يساهم في تحقيق قفزات نوعية تمكن الحكومة والمجتمع من تحقيق تغيرات فيس
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 : جاهزية مجتمع المعلومات تقييم-ثالثاً 

نية وصفياً ألهم النتائج التي تم التوصل إليها نتيجة تحليل الوضع الراهن لمشاريع الحكومة اإللكترو  نعرض في هذا الفصل تلخيصاً 
 (.2وفق الملحق رقم )، في سورية

  مؤشرات الواقع الراهن:

ظًا خالل قد سجلت تقدمًا ملحو  المعلومات واالتصاالت المرتبطة بالحكومة اإللكترونية وتقانات العالمية لمؤشراتم من أن ابالرغ
ن الجدول أدناه ، ويبيالمستوى العالمي والعربي على حد سواء ىعل موقعًا متأخراً تحتل سورية نه ما زالت إال أ، العامين الماضيين

 ة، مقارنة بالسنوات السابقة:يموقع سورية في المؤشرات العالم

 السابقةقيمة المؤشر  0202قيمة المؤشر  المؤشر

EGDI 0.5412 2.2549 

E-Participation 0.5119 0.3652 

GEMS 12.58% 6.59% 

 

 :الجوانب التنظيمية والتشريعية

د من التشريعات يدعالصدار لقة بالفضاء السيبراني، حيث جرى إصدار التشريعات المتعاك اهتمام واضح من قبل الحكومة بإكان هن
 مثل:

 اإللكتروني وخدمات الشبكةتوقيع قانون ال -
 المعلوماتيةالتواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة  تنظيم قانون  -
 اإللكترونيةقانون المعامالت  -
 قانون حماية الملكية الفكرية -
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ية، وجرى العدل واألجهزة الرقاب وزارةكما تم إقامة بعض الدورات التدريبية وورشات العمل على هذه القوانين للمختصين من  
م وجرائ وإحداث محكمة خاصة بالجرائم المعلوماتية في وزارة الداخلية إحداث فرع خاص لمكافحة الجريمة المعلوماتية

ف المعرفة بسبب ضع إما ، إال أنه وبالرغم من ذلك فإن معظم هذه القوانين لم تدخل حيز التنفيذ الفعلي، وذلكاالتصاالت
قيق والرقابة في دور األجهزة الرقابية فيما يتعلق بالتدالفعلية، أو بسبب عدم المعرفة الواضحة لبهذه القوانين وبآليات التنفيذ 

 المنظومات المعلوماتية. واستخدام توفرظل 

يد من لحكومة اإللكترونية واجه العدن تطبيق مشاريع ان الخاصة بالفضاء السيبراني إال أوبالرغم من إصدار معظم القواني
حصيل قيم تالمتعلقة ب للخدمات الحكومية كالمواضيعالمشاكل المتعلقة بمعالجة حاالت االنتقال إلى الشكل اإللكتروني 

 الطوابع، ومعالجة حاالت الوصول اإللكتروني للمعلومة دون توفر الوثائق الالزمة من الجهة المصدرة لها.

يعية المطلوبة يالت التشر طلب فريق قانوني مختص يدرس التعدسيتعلى كل حال فإن عملية االنتقال إلى خدمات إلكترونية  
ل قمي في تحسين أداء العم، وذلك بهدف تفعيل دور عملية التحول الر الجهات العامةالقوانين الناظمة لعمل  على بعض
 والخدمات المقدمة للمستفيدين. الحكومي

لمعلومات ا تقانةلتنفيذ عقود  0222/ لعام 15/ لنظام العقود القانون الحاليز بشكل واضح عدم موائمة وقد بر 
 ه عدم قدرة القطاع العام على تحقيق مواكبة التحوالت والتطورات السريعة لهذا القطاع.واالتصاالت، مما تجلى عن

 المعلومات واالتصاالت. تقانةالمشاريع المتعلقة بم ظأثرت هذه المشاكل سلبًا على مؤشرات التنفيذ لدى مع ولقد

  :واقع الخدمات اإللكترونية

بينت الدراسة التحليلية لواقع الخدمات اإللكترونية انخفاض نسبة تنفيذ المشاريع المتعلقة بعملية التحول الرقمي، خصوصًا 
مة عن اختلفت نسبة تنفيذ المشاريع لدى الجهات العاوقد تلك المشاريع التي تقع خارج إطار عمل وزارة االتصاالت والتقانة، 

لويات و واضح يحدد األ كمةو وعدم وجود نظام ح   عزى ذلك لعدم توفر دراسات واضحة عن هذه المشاريعويا  ، تلك المخطط لها
 نظمة العقودأعدم موائمة ، باإلضافة لمن التطور التكنولوجي المتسارع االستفادةوعدم القدرة على  امل المشاريع،ويضمن تك

سلوب لية رصد االعتمادات التي تعتمد األوأخيرًا آهذا النوع من المشاريع والخدمات، التطور التكنولوجي لالحالية لمتطلبات 
وقد أدى ذلك لعدم القدرة على تتبع تنفيذ هذه المشاريع، وأنعكس سلبًا على تكامل  المركزي دون توفر المرونة الكافية،

ة إلى غياب إضاف بشكل إلكتروني وفعال،أدى لعدم توفر خدمات مقدمة للمستفيدين  مما مع بعضها،  اإللكترونية الخدمات
ي ة ومن ناحية ثانية، فإن التمويل المطلوب لتنفيذ مشاريع االستراتيج، جراءات للخدمات الحكوميةبسيط اإلالنماذج المعيارية لت

الحكومي ة المحدودة دون النظر في إيجاد نماذج تمويلية تعتمد على الشراكة مع  المالية كان يعتمد أساسًا على المصادر
 القطاع الخاص، أو نماذج للتمويل الذاتي. 
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  :البشرية الكوادرواقع 

 تقانةل التخصصية في مجا المؤهلة الكوادرمن توفر عدد ال بأس فيه من خريجي  نه بالرغمالدراسات الحالية على أتظهر 
نعيالمعلومات واالتصاالت والذكاء   ع، إال أن عدد قليل منهم يعمل لدى القطاع العام، والقلة القليلة المتوفرة في القطاالصا

همية دور غياب الرؤى الواضحة ألضافة لباإل ، وذلك بسبب غياب بيئة العمل المحفزةمثليتم توظيفهم بالشكل األ العام ال
 .لدى المؤسسات الخدمات واإلنتاجيةة ن جودالمعلومات في عملية تحسي تقانة

ظل سنوات  ، وخصوصًا فيالمعلومات واالتصاالت تقانةتدني مستوى التدريب والتأهيل في مجال ضافة إلى ذلك برز جليًا إ
المعلومات لدى القطاع العام، وعدم  تقانةالحرب، مما أدى لتراجع واضح في مؤهالت الموارد البشرية العاملة في مجال 

 لمية في هذا المجال.اقدرتها على متابعة التطورات والمستجدات الع

البشرية هو قاطرة التنمية في المجتمعات، وفي ظل الخطوات الملموسة والمتسارعة التي  الكوادرويظل االستثمار في 
اعي عن تنمية وصقل الكفاءات الرقمية، باعتبارها العنصر تنتهجها الدولة في ملف التحول الرقمي، يجب أال تتوقف المس

 .الفعال في دعم استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي، وبناء اإلنسان السوري 
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 : الرؤية واألهدافالفصل الثاني

 

 راتيجية: االست ركائز

 ، وهي:الرقمي في المرحلة القادمةشكل المنطلقات األساسية لتحقيق خطة التحول تا ستة ركائز تم االعتماد على 

 

- 

 

 إلى التكامل بالتطبيقات والخدماتوصوالً  تكامل البنى التحتية وقواعد البيانات التكامل    

 رلتمحو ا
 واطنحول الم 

 المستفيد     

رفع جودة وكفاءة العمليات الحكومية لتلبية حاجات المستفيدين والتنبؤ بها وتقديمها عبر قنوات 
 إلكترونية متعددة وتخفيف الكلفة والجهد عن المستفيد

 رفع مستوى ثقة المستفيد بالحكومة، وثقة المستفيد والموظف الحكومي بالعمليات اإللكترونية الــثــقــــــة     

التنمية و وفتح البيانات بما يدعم الشفافية والمساءلة من جهة  والمشاركة المجتمعية تعزيز الشفافية الشفافية    
 واالبتكار من جهة أخرى 

، وتعزيز تطبيق القوانينتحقيق رقابة ومساءلة فعالة المساءلة      

، واطنينجودة الحياة للم وتحسيناستفادة األفراد من استخدام تقانة المعلومات واالتصاالت  تعظيم التنمية    
 وخلق فرص لدعم االبتكار
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  الرؤية

 

 

 

 

"تعزيز المجتمعات التشميلية والمسالمة من أجل  26وخاصة الهدف  0222 الرؤية مع أهداف التنمية المستدامةتنسجم هذه 
الة وخاضعة للمساءلة وشاملة على  عي إلى تحقيق العدالة للجميع من خالل بناء مؤسسات فع  تحقيق التنمية المستدامة، والس 

 .1جميع المستويات"

د الحرب والذي تضم ن مجموعة من البرامج اإلطارية التي تؤدي تقانة المعلومات واالت صاالت كما تنسجم مع برنامج سورية بع
ازنة وتطوير و والت حول الر قمي دورًا كبيرًا في تنفيذها، والسيما في مجاالت سيادة القانون والبناء المؤسسي وفي التنمية المت

 دور المجتمع األهلي.

جهات الحكومية في مشروع اإلصالح اإلداري ومكافحة الفساد، ففي الوقت الذي يعمل تشكل هذه الرؤية محرك لتحقيق التو 
ط ، ال بد من إعادة الهيكلة وتبسيعادة الهيكلة للمؤسسات الحكوميةمشروع اإلصالح اإلداري على التنظيم المؤسساتي وإ 

ت والجهات العامة، من حيث توفر وحدات اإلجراءات الحكومية  بالنظر إلى احتياجات ومتطلبات التحول الرقمي في الوزارا
دمات الحكومية الختنظيمية ومراكز عمل وظيفية تتناسب مع متطلبات التحول الرقمي، وتبسيط اإلجراءات في ظل متطلبات 

 ناإللكترونية، كل ذلك بما يساهم في تحقيق الشفافية والنزاهة في العمل الحكومي، انطالقًا من نمذجة العمل لتطبيق القواني
واألنظمة في الدولة، وصواًل لتوفير البيانات والمعلومات الالزمة لدعم القرار على مستوى المؤسسات والحكومة بما يساهم 

 في إدارة صحيحة لجميع الموارد المتوفر ويحقق العدالة والتنمية االجتماعية واالقتصادية.

                                                           
1 “Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all 

and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels " 

 

خدمات حكومية رقمية فعالة ومتكاملة، تسهم في بناء مؤسسات أكثر شفافية، تحقق التميز في 
 األداء الحكومي، وتعزز االبتكار والمشاركة المجتمعية، من أجل تحقيق مجتمع رقمي مستدام.
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  :العامة األهداف

تم وضعها  لتيا سعيًا نحو تحقيق مجموعة من األهدافالتي تم التنويه عنها سابقًا  الستةيجري العمل وفق الركائز االستراتيجي ة 
حيث تم اختيار مجموعة من المؤشرات الفرعية لقياس مدى التقدم في تحقيق التوجهات االستراتيجية  ،في ضوء المؤشرات الدولية
مؤشرات كوتم تحديد المؤشرات التالية ، العالمية لمؤشراتلوصواًل إلى تحقيق قيم متقدمة في سورية في ضوء الركائز المحددة، 

 مشروع مؤشرات تقانة المعلومات واالتصاالت يوفر تعريف واضح لهذه، مع العلم بان قياس مدى التقدم في تحقيق االستراتيجية
 :المؤشرات مع تحديد طريقة القياس )مصادر محلية، استبيان مختصين، استبان مستخدمين(

 العربيةتوافر خدمات الحكومة اإللكترونية باللغة  .2
ستخدام الحكومة لتقانة االتصاالت )إلى أي درجة يؤدي ا استخدام تقانة المعلومات واالتصاالت وكفاءة الحكومة .0

 ) للمواطنين؟ التي تقدمهاوالمعلومات إلى تحسين الخدمات 
)%: نسبة األشخاص الذين يستخدمون اإلنترنت للوصول إلى المعلومات المصرفية  قيمة العمل المصرفي اإللكتروني .2

 اإللكترونية(.
 ) ةاإللكتروني)%: نسبة األشخاص الذين يستخدمون اإلنترنت للوصول إلى المعلومات الصحية  قيمة الصحة اإللكترونية .4
 ()%: نسبة األشخاص الذين يقومون بالشراء عن طريق اإلنترنت مرة في الشهر على األقل قيمة التجارة اإللكترونية .5
نسبة األشخاص الذين يعتقدون بأن نشاطاتهم على الشبكة لها صفة  : )% الثقة في الخصوصية على الشبكة .6

 ).الخصوصية
: نسبة األشخاص الذين يثقون بالمعلومات التي تردهم من المواقع  )% الثقة في المواقع والتطبيقات الحكومية .2

 ).والتطبيقات الحكومية
)ماهي سرعة تأقلم اإلطار التشريعي في بلدك مع نماذج العمل  مدى مواءمة اإلطار التشريعي لنماذج األعمال الرقمية .8

 الرقمية(.
 نشر واستخدام البيانات المفتوحة .9
 
 

قياسها  )مع العلم بأنلها  بتدائيةاالهداف العامة التي يجب تحديد القيم الرقمية مجموعة األالتسعة تشكل هذه المؤشرات 
القيم المرحلية لقياس مدى التقدم في تحقيق خطة العمل  ليتم تحديد يحتاج للتعاون مع المكتب المركزي لإلحصاء(

 .االستراتيجية، ودراسة االنحرافات وتقويم العمل، وهي من مهام فريق حوكمة االستراتيجية

التحول 
الرقمي

مكافحة 
الفساد

االصالج 
اإلداري
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 الفصل الثالث: خطة العمل االستراتيجية

 إعداد خطة العمل االستراتيجية للتحول الرقمي في سورية وتم تحديد األولويات واألهداف وفق ثالث مراحل: تمّ 

 مراحل العمل -أوالً 

 التأسيسية المرحلة (:0202-0205) ولىالمرحلة األ 
 على:وهي المرحلة قصيرة المدى التي يجب خاللها 

 .لخدمات حكومية إلكترونية، ومتطلبات االنتقال الداعمةاستكمال كافة البنى  -5
، وفق رؤية وطنية المختلفة السجالت الوطنيةاستكمال على  التركيز من خالل، توفير مصادر المعلومات الالزمة -0

 تضمن التكامل ما بين قواعد البيانات المختلفة.
ق ضخمة، كما تحتاج لعمليات تنسي مالية هي تعتبر المرحلة التأسيسية، حيث تحتاج لجهود حكومية كبيرة مع استثمارات

ل ضمن ثبالشكل األموالموارد ، لضمان توظيف االستثمارات من خالل اللجنة التوجيهية للتحول الرقمي عالية المستوى حكومية 
 رؤية وطنية محددة.

 تفاعليةمرحلة االنتقال لخدمات  (:0202-0202) ةالمرحلة الثاني
قديم المعلوماتية، بما يضمن ت، وربط قواعد البيانات والمنظومات الداعمةوهي المرحلة التي يتم خاللها البدء باستثمار البنى 

خدمات رقمية متكاملة  تتمحور حول احتياجات المواطن والقطاعات المحتلفة، بما يساهم في تحسين أداء المؤسسات الحكومية 
 سسات وفي تقديم الخدماتالمعلومات واالتصاالت في معظم مفاصل المؤ  تقانةمن خالل استخدام 

وتحتاج هذه المرحلة أيضًا إلى عمليات تنسيق حكومي عالية المستوى، وإلى تبني حكومي عالي المستوى يضمن االستثمار   
 .نظيميةلخدمات والهياكل التتحقيق التغيرات المطلوبة على مستوى طريقة تقديم ااألمثل للبنى التحتية المشتركة، ويضمن 

 الرقميمرحلة التحول  (:0222-0202) المرحلة الثالثة
نه باإلضافة لالستمرار بتطوير أدوات وطريقة تقديم الخدمات وإدارة المؤسسات المرحلة مرحلة قطف النتائج، إذ أ تعتبر هذه

نه ال بد من التركيز لالستفادة من حجم البيانات والمعلومات التي هي في تطور مستمر، إال أ تقانةباإلعتماد على ما توفره ال
مرة وخلق تكون متوفرة من خالل الدراسة والتحليل ودعم اتخاذ القرار، بما يحقق المساءلة الفعالة والتنمية المستالتي يجب أن 

 .فرص التطوير واالبتكار
ي كافة كز عمل تخصصية فاالبشرية القادرة على تحليل البيانات، وايجاد مر  الكوادرتتطلب هذه المرحلة التركيز على توفر و 

 الوزارات تهتم بموضوع الدراسة والتحليل ودعم اتخاذ القرار.
 



  استراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية في الجمهورية العربية السورية

  

10 
 

 المحاور اإلستراتيجية -ثانياً 

مات تضمن المقو ن تحقيق التحول الرقمي في الخدمات الحكومية يستوجب توفر مجموعة من بانيت االستراتيجية على أساس أ 
تنفيذ الخطة وتحقيق األهداف المرجوة، حيث تم تقسيم خطة العمل االستراتيجية للتحول الرقمي للخدمات الحكومية في سورية 
إلى ثالث محاور عمل رئيسية، ويتضمن كل محور استراتيجي مجموعة من البرامج التي تصب في إطار عمل المحور 

أن عملية التحول الرقمي عملية تشاركية بين كافة الجهات الحكومية مع ضرورة التركيز االستراتيجي، تأخذ بعين االعتبار 
 على األدوار والمسؤوليات، وتضمن التنسيق واالنسجام لتخطيط الموارد المتاحة، بما يضمن تحقيق األهداف المرجوة.

 الخدمات الحكومية اإللكترونية األول: ياالستراتيج المحور

 قياس هذا المحور وفق مايلي:تم تحديد مؤشرات 

o توافر خدمات الحكومة اإللكترونية باللغة المحلية 
o يمة العمل المصرفي اإللكترونيق 
o قيمة الصحة اإللكترونية 
o قيمة التجارة اإللكترونية 

 تحسين كفاءة األداء الحكومي الثاني: االستراتيجي المحور

o استخدام تقانة المعلومات واالتصاالت وكفاءة الحكومة 

 البيئة التمكينية للتحول الرقمي الثالث:االستراتيجي  المحور

o  الثقة في الخصوصية على الشبكة 
o الثقة في المواقع والتطبيقات الحكومية 
o مدى مواءمة اإلطار التشريعي لنماذج األعمال الرقمية 

 

بمعنى آخر فإن كل محور عمل يتطلب تنفيذه األخذ  ،طار الركائز االستراتيجّية أعالهجري العمل على هذه المحاور في إي
بالحسبان التكامل والتمحور والمساءلة والتنمية والثقة واالنفتاح.
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  البرامج والمشاريع: -ثالثاً 

تحديد قائمة م كما توفق وثيقة أولية لتعريف هذه البرامج، ، محور استراتيجيتحديد البرامج الرئيسة المتضمنة ضمن كل تم 
ع مالمشاريع ضمن كل برنامج رئيسي وفق مجموعة من المعايير، تنفيذ ن يتم تحديد أولويات على أ، مبدئياً المشاريع المقترحة 

 .تحديد مصادر التمويل المقترحة لهذه المشاريع

قية البرامج، تنفيذ خطته على ب كما تم تحديد ترابط البرامج مع بعضها البعض، وتحديد األثر الناجم عن تأخر أحد البرامج في 
ما يضمن ب ، والجهة المسؤولة عن التخطيط ومتابعة التنفيذاستراتيجي محورويبين الجدول أدناه قائمة البرامج المدرجة تحت كل 

الحكومية  ن تنفيذ المشاريع يتم في الجهاتوالجهات المشاركة في تنفيذ البرنامج، مع العلم بأ، تحقيق البرنامج ألهدافه المحددة
متضمنًا تعريف  توصيف أولي لهذه البرامج (0لملحق )بينما يبين االمختلفة، وتبقى الجهة المسؤولة لجهة المتابعة والتخطيط، 

 .مؤشرات القياس الالزمة لكل برنامجبرنامج وتحديد أهدافه والجهات المسؤولة عن التنفيذ و لا

 إلى:وتاقسم المشاريع المقترحة 

  مشاريع حكومة– ( حكومةG2G.وهي مشاريع تضمن التكامل المؤسساتي بين خدمات وزارات الدولة :) 
  مشاريع حكومة– ( مواطنG2C وهي مشاريع تضمن تقديم المعلومات والوظائف والخدمات بطريقة الكترونية من )

 الحكومة لصالح المواطن.
 ( مشاريعG2B وهي مشاريع ).مخصصة للتبادالت التجاري بين الحكومة وقطاع األعمال 

 

يق أو في تنفيذ دوره سواء في المتابعة والتنسويعتبر تنفيذ هذه البرامج عمل تشاركي ما بين الجهات الحكومية المختلفة، كٌل وفق 
قة التنسيق المقترحة في هذه الوثي االستراتيجيةة مع الرؤية الوطنية، وتضمن طريقة حوكم االنسجامالمشاريع المحددة، بما يضمن 

 المرجوة. لألهدافالفعال بين البرامج والجهات الحكومية المختلفة بما يضمن الوصول 
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تصنيف  المشاريع المقترحة توصيف البرنامج البرنامج
 المشروع

 الجهات المشاركة الجهة المسؤولة
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 ن

من كافة نتقاء مجموعة خدمات حكومية ا
م يتلخدمات إلكترونية  وتحويلهاالوزارات 
يتم و  ،عبر قنوات تقديم الخدمة المعتمدةتقديمها 

كل ل تحديد قوائم األولويات للخدمات الحكومية
 وهي مشاريع  برنامج مستمر مرحلة

ت توصيف الخدما)معايير  مشروع المعيرة
إدارة  معايير- معايير حساب أولويات الخدمات

 ....الخ(وتطوير الخدمات

G-G  وزارة االتصاالت
 والتقانة

 وزارة التنمية اإلدارية -
كافة الوزارات والجهات  -

الحكومية وفق ما يتوفر 
وتقرها  لديها من خدمات
 اللجنة التوجيهية

كافة  الحكومية في مشاريع أتمتة الخدمات
 الوزارات

G-C 

ي:
لثان

ج ا
رنام

الب
مة 

خد
م ال

قدي
ت ت

قنوا
 

بناء وتشغيل منصات وقنوات تقديم الخدمات 
الحكومية اإللكترونية بهدف زيادة وسهولة 
وصول الخدمة إلى المستفيدين، مع ضمان 

 تكامل هذه القنوات
 

 مشروع بوابة الحكومة اإللكترونية التفاعلية
 تطبيق الهاتف الخاص بالبوابةو 

G-C  وزارة االتصاالت
 والتقانة

 وزارة اإلدارة المحلية -
الجهات الحكومية مقدمة  -

الخدمات الحكومية 
 G-C مشروع مراكز خدمة المواطن اإللكترونية

مشروع نظام االستعالم الصوتي عن 
 الحكوميةالخدمات 

G-C 

ث:
لثال

ج ا
رنام

الب
نية 

رو
لكت

 اإل
حة

لص
ا

 

السجل الصحي  ةبناء وتشغيل منظوم
اإللكتروني للمواطنين على مستوى سورية، 

ت الصحية ومؤسسات التأمين مع آوربط المنش
 النظام المركزي 

 

 وزارة الدفاع - وزارة الصحة G-C مشروع السجل الصحي الوطن
 وزارة التعليم العالي -
اإلشراف على هيئة  -

 التأمين
أطباء  األطباء،نقابات ) -

 األسنان، الصيادلة(

 G-G مشروع ربط المشافي الحكومية
 G-B مشروع ربط مشافي القطاع الخاص

 G-B مشروع ربط المنشأة الصحية

ج 
رنام

الب
رابع

ال
: 

نية
رو

لكت
 اإل

مال
ألع

ة ا
بيئ

 

بناء وتشغيل عدد من منصات العمل التي 
تساهم في توفير خدمات التجارة اإللكترونية 

وخدمات التواصل مع المستثمرين ورواد 
 األعمال

وزارة االقتصاد  G-B مشروع منصة المستثمرين
والتجارة 
 الخارجية

 
 

 

 لالستثمار الهيئة العامة -
 وزارة االتصاالت والتقانة -
وزارة التجارة الداخلية وحماية  -

 المستهلك
 مصرف سورية المركزي  -
 اتحاد غرف التجارة -
 

 G-B مشروع منصة رواد األعمال
 G-B مشروع منصة التبادالت التجارية مع الدول الصديقة

 G-B مشروع بوابة المنتجات السورية المعدة للتصدير

مشروع منصة افتراضية للتعليم عن بعد )للتربية 
 والتعليم العالي(

 
G-C  رئاسة مجلس

 الوزراء
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 وزارة االتصاالت والتقانة
 وزارة التربية 

 هيئة التخطيط والتعاون الدولي
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بناء وتشغيل عدد من التطبيقات التي تتشارك 
استثمارها وتشغيلها وإدارتها العديد من  في

 الجهات العامة
 

وزارة االتصاالت  G-G مشروع المعامالت الحكومية اإللكترونية
 والتقانة

 رئاسة مجلس الوزراء -
والجهات التي تشرف  -

على الخدمات المشمولة 
بالتطبيقات المشتركة 

وزارة اإلدارة مثل )
المحلية، وزارة 

 (...الخالمالية

 G-G المشتريات الحكوميةمنظومة مشروع 

 GIS G-G مشروع نظام المعلومات الجغرافي

 G-C مشروع البطاقة الذكية متعددة االستخدامات

س:
ساد

ج ال
رنام

الب
 

 
بية

سحا
ة ال

وسب
الح

 

تجهيز بيئة آمنة وقابلة للتوسع من أجل 
استضافة كافة الخدمات والمشاريع الممكنة 

للجهات الحكومية عن طريق توفير التجهيزات 
 PaaSومنصات العمل  IaaSوالبنية التحتية 

وفي بعض األحيان التزويد بالخدمات أيضا 
AaaS 

وزارة االتصاالت  G-G مشروع البنية التحتية للحوسبة السحابية
 والتقانة

الهيئة الوطنية لخدمات  -
  الشبكة

 G-G مشروع منصات العمل الخاص ببيئة الخدمات

 ،ERBمشروع تطبيقات الحوسبة السحابية )
CRM, mail) 

G-G 

بع:
سا

ج ال
رنام

الب
 

 
نية
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لس

ل ا
كام

 وت
ناء

ب
 

استكمال بناء السجالت الوطنية الرئيسية، 
المشتقة، وتقديم قواعد واستخراج السجالت 

 الربط مع السجالت الرئيسية

 

رئاسة مجلس  G-G مشروع معايير التخاطب البيني
 الوزراء

وزارة التجارة الداخلية  -
 وحماية المستهلك

المديرية العامة للمصالح   -
 العقارية

 وزارة الصناعة  -
 الوزارات المستهدفة -

 G-C مشروع رقمنة السجل العقاري 

 G-C رقمنة السجل التجاري مشروع 

 G-C السجل الصناعيرقمنة مشروع 

 G-C وبقية السجالت الرئيسية في الوزارات األخرى 
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االنتقال نحو بيانات حكومية مفتوحة وصواًل 
إعادة  والمشاركة وإتاحةلتحقيق الشفافية 

االستخدام للبيانات الحكومية لتقديم خدمات 
 جديدة مبتكرة

 

اإلطار التشريعي والسياساتي )قانون الوصول 
 صةرخ-البيانات المفتوحة  سياسة-للمعلومات 

انات تصنيف البي برتوكول-البيانات المفتوحة 
 الحكومية(

G-G  رئاسة مجلس
 الوزراء

 رئاسة مجلس الوزراء -
 اريةوزارة التنمية اإلد -
هيئة التخطيط والتعاون  -

 الدولي

اإلطار المؤسساتي )إحداث بنية وظيفية 
 إحداث وظيفة مسؤول البيانات( –متخصصة 

G-G 

 G-G تنظام قياس األثر وجودة البيانا

تطوير  –النشر  –إدارة البيانات )الجرد 
 الخدمات(

G-G 

 G-C تطوير منصة البيانات المفتوحة

ماجستير  –بناء القدرات )تدريب العاملين 
 متخصص(

G-C 

سع:
التا

ج 
رنام

الب
 

لية
لما

رة ا
إلدا

ا
 

التحتية الالزمة إلدارة  وتشغيل البنيةبناء 
 جماركة واليالنفقات الحكومية، واإلدارة الضريب

 وصواًل إلى اإلدارة المالية المتكاملة.
 

هيئة التخطيط والتعاون  - الماليةوزارة  G-G مشروع إدارة النفقات الحكومية
 الدولي

وزارة التجارة الداخلية وحماية  -
 المستهلك

الهيئة العامة للضرائب  -
 والرسوم

 ة العامة للجماركرييالمد -

 G-C مشروع السجل الضريبي

 G-G كالجمار  أتمتهمشروع 

 تجةالمن-اإلنتاج مستلزماتز المواد )يمشروع ترم
 (المستهلكة-
 

G-G 
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وضع السياسات وتوفير األدوات والمعايير 
 الالزمة لحماية المعلومات والبيانات الوطنية

 

وزارة االتصاالت  G-G المعلوماتية للطوارئ مشروع االستجابة 
 والتقانة

 إدارة-وزارة الدفاع  -
وزارة  – االتصاالت
مشروع التدريب والتأهيل في مجال أمن  وزارة الداخلية – االعالم

 المعلومات
G-G 

 G-G مشروع اعتماد مدقق نظم معلومات وطني

شر:
 ع

دي
لحا

ج ا
رنام

الب
 

عمة
الدا

ى 
البن

 

بناء وتشغيل البنى التحتية األساسية الالزمة 
اإللكترونية،  لالنتقال إلى خدمات الحكومية

والتي تشكل بيئة العمل المساعدة للجهات 
 .العامة

 

  G-G مشروع مركز المعطيات الوطني
 

وزارة االتصاالت 
 والتقانة

الهيئة الوطنية لخدمات  -
 الشبكة

 هيئة تخطيط الدولة -
الوزارات المستهدفة  -

بمشروع اإلدارة 
 االلكترونية المتكاملة

 G-C مشروع مركز التصديق اإللكتروني
 G-G ةاإللكتروني البيانات الحكوميةمشروع ناقل 

 G-G مشروع مؤشرات تقانة المعلومات واالتصاالت
مشروع اإلدارة اإللكترونية المتكاملة لعمليات 

 الدعم
G-C 

 المصرف المركزي  G-C يمشروع الدفع اإللكترون

شر:
 ع

ني
الثا

ج 
رنام

الب
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ومة للحك المرن تأمين البيئة الالزمة لالنتقال 
 .اإللكترونية

 

تطوير أدوات تقييم أداء وتحفيز العاملين في 
 مشاريع الحكومة اإللكترونية

G-G  وزارة االتصاالت
 والتقانة
 

- وزارة التنمية اإلدارية -
 رئاسة مجلس الوزراء

الحكومة وضع برامج تدريبية في مجاالت  وزارة اإلعالم -
 اإللكترونية

G-G 

وضع برامج تدريبية في مجاالت إدارة الحكومة 
 اإللكترونية

G-G 

 G-C وضع برامج تعليمية وترويجية للمواطنين
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 الفصل الرابع: إدارة االستراتيجية
وكمة منهجية إلدارة االستراتيجية على المستوى يعتمد  نجاح خطة العمل االستراتيجية للتحول الرقمي على وجود عملية ح  

 القواعد التالية: ن تاخذ بعين االعتبارأعلى الوطني، متضمنًة توزيع األدوار والمسؤوليات وفق عدة مستويات، 

 توزيع الصالحيات والمسؤوليات -
 األولويات والخطط السنوية -
 التمويل مصادر  -
 المتابعة والتقييم وإدارة المخاطر -

 

 : )التخطيط واإلدارة( الحوكمة -أوال

تعتبر حوكمة االستراتيجية من أهم العوامل التي تضمن نجاح تنفيذ االستراتيجية واستمرارية العمل بها، لذلك يجب االهتمام 

يذ بما فيها التخطيط ومراجعة األولويات وتوفير التمويل وآليات التنف بتوصيف البنى التنظيمية المسؤولة عن عمليات الحوكمة

 زم لضمان نجاح التنفيذالوالمتابعة وخلق الثقافة والمناخ ال

لحوكمة االستراتيجية وضمان تنفيذها عن طريق توزيع األدوار والمسؤوليات التي تتطلبها عملية الحوكمة وفق  يبين اإلطار أدناه مقترحاً 

 :التالي

 

 

 

 

 

 

 

 PMOمكتب إدارة البرامج 

 اإلشراف الفني )للبرامج والمشاريع(

 )يتبع لوزارة االتصاالت والتقانة(

 للتحول الرقمي )رئاسة الوزراء( العليااللجنة 

 )تحديد األولويات وتأمين التمويل(

 جهة تنسيق

 وزارة المالية

 جهة تنسيق

 وزارة الصحة

 جهة تنسيق

--------- 

 جهة تنسيق

المصرف 

 المركزي

 تنفيذ المشاريع

دوريتقرير   

 جهة تنسيق

 وزارة الداخلية

 تخطيط

اشراف و 

 متابعة

 تنفيذ
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ها وعضوية الوزارات التي يختار  مجلس الوزراءرئيس لجنة وطنية عليا برئاسة  اللجنة العليا للتحول الرقمي:مهام  -2

 ، تقع عليها المسؤولية ضمن إطار الحوكمة من خالل المهام التالية:السيد رئيس المجلس لتنفيذ االستراتيجية

  وفق المتطلبات المتغيرة.المشاريع أولويات تحديد 

 التي يتم إقرارها ضمن اللجنة تأمين التمويل الالزم لتنفيذ المشاريع. 

  .مسائلة الوزارات والجهات المقصرة بناء على تقارير مكتب التحول الرقمي 

ة المستمرة مجلس الوزراء لتأمين المتابع رئاسة لدىحداثه إتقرير ربعي من مكتب التحول الرقمي الذي يتم اللجنة تتلقى 

لجهات المقصرة ن التقرير الربعي العمل الوزارات في مشاريع التحول الرقمي ولضمان استدامة تنفيذ االستراتيجية، يتضم

 في التنفيذ ومقترحات ترتيب األولويات وحل المشاكل التمويلية واللوجستية العابرة للوزارات.

 

 : يتبع لوزارة االتصاالت والتقانة وتقع عليه المسؤوليات التالية:إدارة البرامج -0

 بالتنسيق مع الجهات المعنية كتابة وثائق البرامج والمشاريع. 

 شراف الفني على تنفيذ المشاريع بما فيها الجداول الزمنية وخطو  األساس.اال 

 إعداد مؤشرات األداء المتعلقة بالبرامج والمشاريع وقياسها. 

 تنفيذ التدريب الالزم ألفضل الممارسات في إدارة البرامج والمشاريع. 

 لتنسيق.متابعة تقارير الحالة المتعلقة بالمشاريع التي يتم رفعها من جهات ا 

 متابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا للتحول الرقمي والمتعلقة بالوزارات ذات الصلة 

 .التنسيق بين مختلف الوزارات في مشاريع التحول الرقمي المتداخلة 

 حل المشاكل التقنية المتعلقة بالبنى الداعمة بالتنسيق مع وزارة االتصاالت والتقانة 

  .التنسيق مع مكتب إدارة البرامج فيما يخص تتبع مؤشرات التنفيذ 

  رفع تقارير التتبع الدورية للجنة العليا للتحول الرقمي، متضمنة تقرير المؤشرات، ونتائج تقييم تتبع

 تنفيذ المشاريع متضمنة الصعوبات ومقترحات تطوير الخطة.

بتنفيذ المشاريع وفق المعايير التي تم وضعها من قبل مكتب إدارة : وتشمل الوزارات والجهات المعنية جهات التنسيق -2

 والتوجيهات التي أقرتها اللجنة الوطنية للتحول الرقمي والقرارات التنفيذية لمكتب التحول الرقمي. ،المشاريع
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 :آلّيات الّرصد والّتقييم -ثانياً 

واالتصاالت  والذي يرتبط بمشروع مؤشرات تقانة المعلوماتيعمل نظام الر صد والت قييم المزمع تطويره في وزارة االت صاالت والت قانة 
 مستويين: قياس التقدم المحرز في تنفيذ االستراتيجية وفق على

 المحددة والموصفة في وثائقت مؤشراالنظام رصد الت قدم المحرز على مستوى البرامج والذي يجري عبر مجموعة من  -
حيث يجب تحديد األهداف المرجوة من كل برنامج من قبل مكتب إدارة البرامج، وفق ، االستراتيجي ةبالبرامج الملحقة 

هداف ألى مدراء البرامج السعي لتحقيق ااألولويات المقرة من قبل اللجنة التوجيهية العليا للتحول الرقمي، ويتعين عل
 .المرجوة

تحول على عاتق اللجنة التوجيهية العليا لل لالستراتيجي ة، ويقع العامةقياس التقدم المحرز في تحقيق األهداف  نظام -
بتأمين مصادر التمويل المختلفة، وتذليل الصعوبات،  التزامهاالرقمي إقرار األهداف الرقمية لكل مرحلة، بما يضمن 

 .  وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق األهداف المرجوة

 : خّطة إدارة المخاطر -ثالثاً 

ر من األخطار ذات التثقيل ليات المعالجة لكل خطتحديد قائمة المخاطر األساسية وآتتضمن إدارة البرامج والمشاريع خطة ل
اطر ما المخ خطة تحليلن تتضمن ، ويجب أالعالي، بما يضمن اقتراح األدوات والحلول المناسبة لضمان خطة تنفيذ المشروع

 يلي:
 الخطر -
 احتمال حدوث الخطر -
 أثر الخطر -
  الحلول المقترحة -

 

 نماذج األعمال لخاصية االستدامة:  -رابعاً 

يعتمد تنفيذ االستراتيجية بالدرجة األساسية على مصادر التمويل الحكومي، ولضمان توظيف الموارد المالية المتاحة والمخصصة 
الخدمات اإللكترونية والتحول الرقمي بما يضمن االنسجام مع برامج االستراتيجية، يجب توفر نظام إلدارة هذه لتنفيذ مشاريع 

ث يتم الموافقة على تمويل المشاريع من قبل اللجنة التوجيهية العليا للتحول الرقمي بعد دراسة وثائق االستثمارات، بحي
 ،ليوهيئة التخطيط والتعاون الدو  البرامجكتب التحول الرقمي ومكتب إدارة بالتنسيق ما بين مالمشاريع وفق نماذج معيارية 

العتبار اربط هذه المشاريع ببرنامج استراتيجي محدد، ويمكن تنفيذ بعض المشاريع وفق نماذج أعمال تأخذ بعين ضرورة مع 
 .لقطاع الخاص وفق قانون التشاركيةالمجتمع األهلي واو النهج التشاركي مع المنظمات 
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 :خاتمة- خامساً 
 

 :أهم ثالث صعوبات محتملة ستعترض تنفيذ االستراتيجية هي 

ممانعة التغيير لدى بعض الوزارات في االنتقال من العمل اليدوي إلى العمل المؤتمت في طريقة تقديم الخدمة لذلك  -2
 من قبل اللجنة التوجيهية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء. بحزمسيتم إدارة االستراتيجية 

 ضعف االستثمارات الناتج عن ضعف اإليرادات المالية للدولة، لذلك تم سيتم ضع أولويات في تنفيذ المشاريع. -0
 الحصار االقتصادي والتكنلوجي على سورية الذي سيكون عامل سلبي مهم في تنفيذ االستراتيجية حيث ستتم محاولة -2

 تأمين المتطلبات الفنية عبر الشركات الوطنية الخاصة 
 

ورغم كل هذه الصعوبات فإنه ال بد من اعتماد استراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية في سورية ألنه عاجاًل أو آجاًل 
ة ورغم سيكون له األثر الكبير في توجيه رسالة للعالم أجمع أن سوري النهمطلوب من سورية أن تتبنى استراتيجية للتحول الرقمي 

الحصار قادرة على مواكبة التطورات العالمية بقيادة السيد الرئيس بشار األسد، كما سيكون العتماد هذه االستراتيجية والبدء 
ف من الفساد الناشئ كرامة المواطنين عبر التخفيفل لتكنلوجي في ابتكار طرق مقبولة تكبتطبيقها الدور الكبير في استخدام التقدم ا
 عن االحتكاك بين المواطن والموظف.
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