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المقدمة :
تواجه سورية تحدياٍت كثيرة تتسم بالتعقيد والصعوبة على مختلف األصعدة، حيث أدت الحرب المدمرة التي عصفت بسورية  وما رافقتها

من إجراءات قسرية أحادية الجانب إلى تراجع العديد من الخدمات على مستوى التعليم والصحة والخدمات العامة، مما ساهم في تقليل

فرص التنمية باإلطار العام، وإلى تزايد الفجوات الرقمية واالبتكار بشكل خاص. تواجه سورية تحدياٍت كثيرة تتسم بالتعقيد والصعوبة على

مختلف األصعدة، حيث أدت الحرب المدمرة التي عصفت بسورية  وما رافقتها من إجراءات قســـــــــرية أحادية الجانب إلى تراجع العديد من

الخدمات على مستوى التعليم والصحة والخدمات العامة، مما ساهم في تقليل فرص التنمية باإلطار العام، وإلى تزايد الفجـوات الرقمية

واالبتكار بشكل خاص.

لكن وفي ظل هذه الظروف تدرك الحكومة أهمية التنمية الرقمية وضرورة االستفادة من اإلمكانية الكبيرة التي تتيحها تقانة االتصاالت

والمعلومات لمواجهة هذه التحديات عبر توفير بنية تحتية رقمية مناسبة آمنة وموثوقة، وبناء حلول مبتكـــــرة ومتنوعة لتحسيـــــن جودة

حياة المواطنين، والمساهمة الفعالة في تعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية وزيادة كفاءتها، والمضي قــدمًا قدر المستطاع في ظل

 هذه الظروف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

كما ينعكس انتشار وسائل تقانة االتصاالت والمعلومات إيجابًا على توليد الفرص واإلمكانيات وتزايد الترابط الوطني واإلدماج االجتماعي

وتعزيز مجتمـــع المعلومات، وتضييق الفجوة الرقمية محليًا وإقليميًا، إلحداث التغيير الجــــــذري المنشود، والحّد من أوجه عدم المســــــاواة

الموجودة في كل المجاالت والقطاعات والمناطق.

وقد عملت الجمهورية العربية السورية مع المجتمع الدولي كونها جزءًا منه، وعضــوًا مؤســـسًا فــي األمــم المتحــدة وُمشارك فعـــــال في

مجمل األنشطة التي تــــقوم بها، حيث تبّنت األهداف التي تنتج عن اإلجماع الدولي على جميع المستويات، واعتمدت أهداف التنــــــمية

المستدامة للعام 2030 ، وأهداف قمة مجتمع المعلومات، وضّمنتها في خططها الخمسية واالستراتيجيات والخطط القطاعية للتنمية

االجتماعية واالقتصادية.

تعمل الحكومة مع بـدء التعافي من الحرب الُمدمرة، على النهوض بقطاع االتصاالت وتقانة المعلومات واالبتكار، من خالل تطـــــــوير البنية

التحتية التقانية، لتسمـــــح بزيادة انتشار االتصاالت الثابتة والنقالة والحزمة العريضة وتوســـــيع البوابة الدولية، باستخدام أدوات كتشجـيع

االستثمار العام والخاص، والتطوير المستمر للبيئة القانونية والتنظيمية المناسبة، بحيث تسمح لجميع أصحاب المصلحة بممارسة دورهم

كامًال. والذي ُيسهــــم في زيادة قدرة الحكومة على االستجابة الحتياجات المجتمع المتزايدة، باإلضافة إلى تمكين شرائح المجتمع كافة

من الوصول إلى منتجات وخدمات تقانة االتصاالت والمعلومات، وتمكينهم من استخدامها في أنشتطهم االقتصادية والتجارية والمالية

واالجتماعية والحصول على الوظائف، وتحسين ظروف حياتهم وجودتها.

ُأعد هذا التقرير إلجراء مراجعات وطنية للجمهورية العربية السورية ومن خالل دراسة استقصائية للوضع الراهن فيما يتعلق بخطوط العمل

الرئيسية لبناء مجتمع المعلومات فيها، وقد جرى إعداده من قبل فريق عمل وطني  جرى تشكيله على ثالثة مستويات:

• فريق إعداد التقرير في وزارة االتصاالت والتقانة باعتبارها الجهة المسؤولة عن إدارة هذا القطاع.

• فريق نقاط االرتباط في الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة.

• فريق الخبراء الوطنين لمراجعة التقرير.

 وجرى وضعه انسجامًا مع النموذج االسترشادي الذي أعدته لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آســــيا « اإلسكوا » لهذا

الغرض، ويشمل التقرير عرض الوضع الراهن لالتصاالت وتقانة المعلومات في سورية على خمس مجموعات.
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المجموعة األولى
األطر االستراتيجية

القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة
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المجموعة األولى: األطر االستراتيجية الرقمية (الوطنية واإلقليمية والدولية)
1.1 االستراتيجيات الرقمية الوطنية: دور الحكومة والجهات المعنية في النهوض بتكنولوجيا

المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية.

تنطلق الحكومة في رسم االستراتيجيات والخطط العامة والقطاعية باالعتماد الرئيسي على أوسع مشاركة من الجهات العامة المعنية

والقطاع الخاص وباقي شرائح المجتمع، باتباع أساليب متنوعة كالمشاركــــة المباشرة أو ورش العــــمل أو رفع التوصيــــات أو جمع اآلراء من

الخبراء واألكاديميين وغير ذلك من الطرق التي تضــــــمن الوصول إلى إشـــــــراك الجميع في هذه الخطــــــط، بهدف تجميع الموارد المادية

والبشرية لتحقيق الرؤى والغايات التي يجري االتفاق عليها.

استجابت الجمهورية العربية السورية مبكرًا للتطور الـــــمتسارع لالتصاالت وتقانة المعلومات، وُأنشــــــأت وزارة االتصاالت وتقانة المعلومات

في 15/5/2004، بحيث تتولى استشراف التقانات الحـــــــديثة وعلى األخــــــص تقانات االتصاالت والمعلومات المالئمة للتنمية االقتصادية

واالجتماعية واقتراح السياسات واالستراتيجيات العامـة لها بالتعاون مع الجهات المعنية، واإلشراف على قطاع االتصاالت والبريد وتقانة

المعلومات، وتعزيز أداء جهاز الدولة التنفيذي باعتـــماد تقانات االتصاالت والمعلومات. في هذا السياق قامت الوزارة الوليدة بنفس العام

بوضع استراتيجية للتنمية االقتصادية واالجتماعيــــة باستخدام االتصاالت وتقانة المعلومات عام 2004، والتي تمحورت على زيادة انتشار

االتصاالت الثابتة والمتنقلة والنطاق الــــــعريض، إضافــــًة إلى إعادة هيكلة قطاع االتصاالت والبريد، وبعد ذلك وضعت الوزارة االستراتيجية

SyGIF الوطنية للحكومة اإللكترونية في العام 2009، وبدأت نشاطًا حثيثًا لوضعها موضع التنفيذ حيث تم اعتماد معايير التخاطب البيني

وإنشاء بوابة الحكومة اإللكتـــرونية التي لم ُتستـــــكمل بعد، باإلضافة إلى الشبكـــــة الحكومية اآلمنة. وقد حالت الحرب التي ُأضرِمت في

سورية بدءًا من العـــــام 2011 دون تنفيذ أهــــــداف هذه االستراتيجيــــــة وغيرها من الخطـط حيث توجهت جميع اإلمكاتات نحو االستجابة

للمتطلبات التي فرضتها ظروف الحرب.

وقد تابعت وزارة االتصاالت والتقانة مسيرة تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مع بدء دخول سورية في مرحلة التعافي. ومن

أهم إنجازاتها في هذا المجال وضــع استراتيجية جديدة للقــــــطاع بما يتماشى مع مرحلة سوريـــــة بعد الحرب، وتستهدف التحول الرقمي

للخدمات الحكومية. وقد تم اعتمادها في سنة 2021.  

يظهر الجدول التالي االستراتيجيات الوطنّية في مجال تقانة المعلومات االتصاالت: 

المستوى الوطني:
هل توجد استراتيجية رقمية 

ال
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المستوى القطاعي:
هل توجد استراتيجيات/خطط قطاعية لتكنولوجيا المعلومات

واالتصاالت قيد التنفيذ أو مخطط إلطالقها قريبًا؟

نعم

استراتيجية تقانات المعلومات واالتصاالت للتنمية
االقتصادية واالجتماعية

اسم االستراتيجية أو الخطة

سنة اعتمادها وآخر تحديث لها

2004

الجهة الحكومية المسؤولة عن تنفيذها

وتيرة التنفيذ

متوسطة

تم تنفيذ برنامج إعادة هيكلة قطاع االتصاالت بشكل معقول، حيث
صدر قانـــــــون االتصاالت وُأحدثت بموجبه الهيئة الناظــــــمة لقطاع
االتصاالت، وصـــدر قانون البريد وأضيفت مهام تنظيم قطاع البريد
لهذه الهيئة، وتقوم الهيئة بممارســة مهامها في تنظيم قطاع
االتصاالت والبريد بشكل فعال عبر بيــــئة تنظيمية متكاملة، ولرفع
مستوى التنافســـــــــية في ســــــوق االتصاالت النقالة فقد تم منح
ترخيص لمشغل ثالـــــــــث لالتصاالت النقالة مع بداية عام 2202. أما
فيما يتعلق بتنفيــذ برنامج بناء قطاع االتصاالت وتقانة المعلومات

فقد تركز العمل على البيئة القانونية والتنظيمية للفضاء السيبراني
مع تنفيذ مجموعة مــن األنشطة في مجــــــاالت التنظيم والمعيرة

واالعتمادية وأهمها إحداث الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة التي
تمارس نشاطًا تنظيمّيًا وتشغيلّيًا في مجال خدمات الشبكة، إال أن

هذه النشاطات تحتاج إلى بذل جهود أكبر الستكمالها، وفيما يخص
المبادرات فقد تفاوتت مســـــــتويات التنفيذ فيها، من نسب تنفيذ
مقبولة على مستوى مبادرة الحكومة اإللكترونية وفي مجال بناء
القدرات، مع نسب تنفيذ منخفضة في مجال مراكز التميز، حيث تم

بناء مركز تميز واحد وتوقف عن ممارسة نشاطه بسبب ظروف الحرب
وتم إعادة تنشيطه بالتعاون مع الهند للمساهمة في بناء القدرات

البشرية المتقدمة في العام 1202، وفي مجال بناء المناطق التقانية
ظلت نسب التنفيذ منخفضة جدا.ً 

وصف التقدم الحاصل 
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استراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية 

اسم االستراتيجية أو الخطة

الجهة الحكومية المسؤولة عن تنفيذها

سنة اعتمادها وآخر تحديث لها

2021

وتيرة التنفيذ

انطالقة جيدة

تم اعتماد هذه االستراتيجية من قبل الحكومة السورية فـــي نهاية
الربع الثالث من العام 1202، وجـــــــرى بعد ذلك تشكيل اللجنة العليا

للتحول الرقمي برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من
الوزارات ممثلة بالوزير، وعقــــدت اجتــــــماعها األول في نهاية الشهر
العاشر واعتمدت عــــدد من المشاريع المتعلقة بالمرحلة التأسيسية

حيث تم التركيز على السجالت الوطنية، والسحابة الحكومية والناقل
الحكومـــــــــي. وأبدت اللجنة كل الـــــــــــدعم واالهتمام بتنفــــــــيذ هــذه
االستراتيجية وعممت على الجهات العامة كافًة لالسترشاد بها في

كل المشاريع المعلوماتية أو الرقمية.
نشير إلى أن رؤية « استراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية » 

هي ( خدمات حـــــكومية رقمية فـــــــعالة ومتكاملة، تسهم في بناء
مؤسسات أكثر شفافية، تحقق التميــــز في األداء الحكومي، وتعزز
االبتكار والمشاركـــــــة المجتمعية، من أجـــــل تحقيــــــق مجتمع رقمي

مستدام ). وتتألف من ثالثة مراحل وفق ما يلي:
 أ- المرحلة التأسيسية (1202-3202): من أجل استكمال جميع البنى

الداعمة، والسجالت الوطنية.
 ب- االنتقال للخدمات التفاعلية (3202-7202): ربط قواعد البيانــــــات

والمنظومات المعلوماتية.
 ج- مرحلة التحول الرقمي (0302-7202).

وتتضمن اإلستراتيــــــــجية ثالث مــــــــحاور استراتيجية وهي الخدمات
الحكومية اإللكترونية، وتحسين كفاءة األداء الحكــــــــومي، والبيئة
التمكينية للتــــــحول الرقمي. ويـــتوزع ضمـــــــن هذه المحاور اثنا عشر

برنامجًا، وهي : 
1. أتمتة الخدمات الحكومية للمستفيدين.

2. قنوات تقديم الخدمة.
3. الصحة اإللكترونية.

4. بيئة األعمال اإللكترونية.
5. التطبيقات الحكومية المشتركة.

6. الحوسبة السحابية.
7. بناء وتكامل السجالت الوطنية.

8. البيانات المفتوحة.
9. اإلدارة المالية.

01. أمن المعلومات.
11. البنى الداعمة.

21. إدارة التغيير وبناء القدرات.

وصف التقدم الحاصل 
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المستوى القطاعي:
هل توجد استراتيجيات/خطط قطاعية لتكنولوجيا المعلومات

واالتصاالت قيد التنفيذ أو مخطط إلطالقها قريبًا؟

نعم

استراتيجية األمن السيبراني

اسم االستراتيجية أو الخطة

الجهة الحكومية المسؤولة عن تنفيذها

وتيرة التنفيذ

المرحلة االخيرة

تم إنجاز النسخة النهائية في 2022 وهي قيد االعتماد

سنة اعتمادها وآخر تحديث لها

وصف التقدم الحاصل 

الوثيقة قيد االعتماد.
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1_2 المشاركة الوطنية في مبادرات التعاون اإلقليمية والدولية
كان للجمهورية العربية السورية نشاطًا فعاًال في مختلف مجاالت التعاون الدولي واإلقليمي ذات العالقة بتقانة المعلومات واالتصاالت

والتي نستعرضها في البنود التالية.

1_2_1 متابعة القمة العالمية لمجتمع المعلومات
رعت الحكومة السورّية المؤتمر التحضيري الثاني للقمة العالمية لمجتمع المعــــــلومات 2004، والذي صدر عنه « نداء دمشق » ، كما رعت
مؤتمر المتابعة اإلقليمية لقمة مجتمع المعلومات الذي نظمته اإلسكوا عام 2009 والذي اعتمد "إعالن دمشق" للترويج لمجتمع المعرفة
العربي، كما كان لسورية مساهمات فعالة في ترأس مجموعة من فرق العمل العربية ونذكر منها الفريق العربي لبلورة االستراتيجية العربية
لالتصاالت وتقانة المعلومات والفريق العربي ألسماء النطاقات وشؤون اإلنترنت، وتم تشكــــــيل اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة
لمتابعة األنشطة المتعلقة في هذا المجال بالتعاون مع اليونسكو، لتحقــيق أهداف 2030 المترتبة بها، كما شاركت سورية بفعالية في

.OEWG أعمال الدورة الموضوعية األولى للفريق العامل المفتوح العضوية المعني بأمن االتصاالت وتقانة المعلومات

أ- الخطط الوطنية لتحقيق أهداف القمة العالمية لمجتمع المعلومات
اتخذت سورية نموذج الخطط الخمسية في التخطيط، وقد انعكست االستراتيجيات التي أوردنا ذكرها في هذه الخطط بشكــــل مباشر
أو غير مباشر، فقد تم إسقاط استراتيجية االتصاالت وتقانة المعلومات ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية التي جاءت لدعم تحقيق
أهداف قمة جنيف في الخطة الخمسية العاشرة، في حين جرى إدارج االستراتيجية الوطنية للحكومة اإللكترونية ضمن الخطة الخمسية
الحادية عشرة (2011-2015) كفصل واضح وصريح منها، وكذلك بالنسبة للسياسة الوطنية للعلوم والتقانة واالبتكار، استراتيجية تأشيرية

تم اإلجماع على تبنيها كجزء أساسي من الخطة التنموية الخمسية الحادية عشرة (2015-2011).

أ- الخطط الوطنية لتحقيق أهداف القمة العالمية لمجتمع المعلومات
اتخذت سورية نموذج الخطط الخمسية في التخطيط، وقد انعكست االستراتيجيات التي أوردنا ذكرها في هذه الخطط بشكــــل مباشر
أو غير مباشر، فقد تم إسقاط استراتيجية االتصاالت وتقانة المعلومات ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية التي جاءت لدعم تحقيق
أهداف قمة جنيف في الخطة الخمسية العاشرة، في حين جرى إدارج االستراتيجية الوطنية للحكومة اإللكترونية ضمن الخطة الخمسية
الحادية عشرة (2011-2015) كفصل واضح وصريح منها، وكذلك بالنسبة للسياسة الوطنية للعلوم والتقانة واالبتكار، استراتيجية تأشيرية

تم اإلجماع على تبنيها كجزء أساسي من الخطة التنموية الخمسية الحادية عشرة (2015-2011).

ب-  توفر البيانات اإلحصائية الرئيسية لقياس أداء قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية
أطلقت وزارة االتصاالت والتقانة مشــــروعًا وطنيًا حول مؤشـــــــرات قطاع االتصاالت وتقانة المعلومات وووضع إطار عــــــام لتعريفها وطرق
احتسابها وقياسها وتطوير األدوات الداعمة لذلك، وبناًء عليه تعمل الوزارة على بناء المنظومة المعلوماتية استنادًا إلى هذا المشروع، من
أجل رصد هذه المؤشرات والبيانات المتعلقة بها وإصدار التقارير الدورية المختصة بجميع جوانب قطاعات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
وقد ُنفذت الدراسة الرئيسية للمشروع بالتعاون مع الجمعية العلمية السورية، وخلصت إلى تحديد حوالي 75 مؤشرًا مستهدفًا بعد دراسة
وتحليل تسعة نماذج/مؤشرات مركبة indexes عالمية شهيرة خاصـــــة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، مع وضع مقترحات عملية لجمع
البيانات الالزمة واحتساب تلك المؤشرات. وجاري العمل حاليًا على بناء المنظومة التي ستقوم بتجميع البيانات وإتاحتها لصانعي القرار

والباحثين المهتمين بإجراء الدراسات الخاصة بهذا القطاع الهام والحيوي.

 ج- ردم الفجوة الرقمية
مراكز خدمة المواطن ومركز خدمة المواطن اإللكتروني :

تعتبر مراكز خدمة المواطن خطوة انتقالية في االتجاه إلى الحكومة اإللكترونية باالعتماد على فكرتين أساسيتين :
• نقطة تخديم واحدة تسمح بالوصول إلى العديد من الخدمات دون الحاجة إلى التنقل بين الجهات الرسمية.

• تقديم الطلبات إلكترونيًا وبالتالي تعويد المواطنين على استخدام الحاسوب والهاتف النقال في تقديم طلباتهم مما يسهــــل عليهم
االنتقال إلى الخدمات اإللكترونية التفاعلية عند اكتمال تفعيلها.

تهدف مراكز خدمة المواطن إلى تخفيف العبء عن المواطنين من خالل تقديم خدمات متنوعة تلبي حاجات المواطن ضمن نفس المكان
دون الحاجة لزيارة أكثر من دائرة وبالتالي تخفيف عبء التنقل بين الدوائر الرسمية لتأمين الوثائق ، حيث تم افتتاح أكثر من مركزين ضمن
العاصمة دمشق. وتعتبر هذه التجربة رائدة على مستوى سورية وبناء عليه تم التوجه لتعميم التجــــــــربة وافتتاح مراكز مماثــــــلة في كل

المحافظات سعيًا للقضاء على الفساد اإلداري والروتين. 
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تّم إحداث مركز خدمة المواطن اإللكتروني في 2020/12/23، الختزال المراحل التي تمر فيها المعامالت وإضفاء الشفافية من خالل أدلة
للمواطن تحتوي على سير اإلجراء والوقت والرسوم الالزمة إلنجاز كل معاملة.

حيث يجري طــــــــلب المعاملة من خالل الموقع اإللكتروني الخــــــاص به،  أو من خالل تطبيق معامالتي ، وبناًء عليه يجري إنجاز المعاملــــــة
إلكترونّيًا وإيصالها عبر خدمة البريد إلى العنوان المطلوب دون الحاجة للتوجه إلى المركز، كما يساعد مركز خدمة المواطن اإللكتروني على

تسديد رسوم المعامالت من خالل خدمات الدفع االلكتروني التي تقدمها شركات الخلوي.
بلغ عدد مراكز خدمة المواطن اإللكترونية (14) مركزًا موزعين وفق مايلي: « 2 في دمشق ، 1 في حلب ، 1 في حماة ، 2 في القنيطـــــــــــرة
1 في دير الزور ، 2 في الالذقية ، 1 في حمص ، 1 في طرطوس ، 2 في السويداء ، 1 في درعا » ، كما بلغ عدد الخدمات المقّدمة عبر المركز

اإللكتروني « 47 » خدمة ، وبلغ عدد المعامالت المنجزة حتى اآلن «49838» معاملة.

نورد فيما يلي األنشطة المتعلقة بخريطة الطريق العالمية بشأن التعاون الرقمي :

 أ- تحقيق االتصال اإللكتروني العالمي بأسعار معقولة بحلول عام 2030، وتعزيز المنافع العامة الرقمية مع ضمان تعميم التكنولوجـــــــــــــــيا
الرقمية على الجميع

تّم إحداث صندوق الخدمة الشاملة بموجب المرسوم رقم /114/ الذي صدر في العام 2016، والذي تشكل مساهمات المشغلين المرخص
لهم أهم موارده وذلك ضمن إطار تبّني الحكومة الّسورّية مبدأ الخدمة الشاملة. هذا وقد كانت الشركة السورية لالتصاالت « المؤســــسة
العامة لالتصاالت في حينه) قد نفذت المشروع الريفي بمرحلتيه األولى والثانية، والذي تم من خالله العمل على نشر شبكات االتصاالت
في المناطق الريفية لتكون هذه الشبكات هي الحامل الذي سيجري عبره تقديم خدمة اإلنترنـت العريض الحزمة الحقًا. ومع صدور قانون
االتصاالت في العام 2010 تم التأكيد على هذا التبني من خالل ورود أحكام خاصة بالخدمة الشاملة في متن القانون، والنص على إحداث

صندوق دعم الخدمة الشاملة.
بلغ عدد المشاريع الممولة من صندوق الخدمة الشاملة للفترة الممتدة من (2019-2021) في مجال خدمة شبكات الجهات غير الربحــــــــية
ثالثة وعدد مشاريع زيادة سعات الهاتف الثابت وتأمين بوابات الحــــــــــزمة العريضة وسعات الربط خمسة باإلضافة إلى مشروع واحد لزيادة
خدمة النفاذ لإلنتـــــــــــــرنت حيــــــث بلغت نسبة المساهمــــــــات المالية المقّدمة من المــــــرخص لهم في قطاع االتصـاالت والبريد في موازنة
الصندوق 2020 (98%) لقطاع االتصاالت و(2%) لقطاع البريد، باإلضافة إلى أربعة مشاريع في مجال خدمة البريد في مراكز خدمة المواطن.

 ب- تعزيز بناء القدرات الرقمية
تم إدراج العديد من األنشطة والبرامج الخاصة ببناء القدرات الرقمية بمستوياتها المختلفة في القسم الخاص بذلك ضمن المجموعة الرابعة

 ج- تعزيز الّثقة واألمن الّرقميين
مع تعاظم دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وما تحققه من أثر كبير على المؤسسات االجتماعية واالقتصادية، تزداد المخاطـــــر على
المنظومات المعلوماتية في هذه المؤسسات، األمر الذي دفع الحكومة في الجمهــــــــورية العربيــــــة الســورية إلى العمل على تعزيز أمن
المعلومات في جميع جهاتــــــــــها، وبناًء عليه أعــــــّد مركز أمن المعلومات في الهيــــــئة الوطنّية لخدمات الّشبكة الّسياسة الوطنّية ألمن
المعلومات والتي تهدف إلى تحديد المتطلبات األساسية ألمن المعــلومات لحماية األصول المعلوماتية في الجهات الحكومية، وتوفير

البيئة اآلمنة لتقديم الخدمات اإللكترونية، إضافًة إلى تأمين المرجعية الوطنية لجميع النواحي المتعّلقة بأمن المعلومات.
كما انتهى إعداد وثيقة االستراتيجية الوطنية لألمن السيبراني والتي تهدف إلى رفع قدرات الجمهورية العربية السورية في مجال األمن
السيبراني، عن طريق تعزيز مستوى حماية األصول المعلوماتية من المخاطر السيبرانية الداخلية والخارجية التي من الممكن أن تؤثر بشكل
كبير على مقدرات الدولة الســـــــورية. وبهدف امتالك األدوات التــــــــقانية الالزمة للتصدي لهذه المخاطر مع نشر الوعي والثقافة األمنية

السيبرانية بين أفراد المجتمع بما يسهم في االنتقال باالقتصاد السوري إلى االقتصاد الرقمي بشكل مضمون وموثوق.

1_2_2 خريطة الطريق العالمية بشأن التعاون الرقمي
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 د- بناء هيكل أكثر فعالية للتعاون الرقمي
ُتعتبر حوكمة استراتيجّية التحول الرقمي عامًال أساســــــــــّيًا لنجاح تنفيذها واستمرار العمل بها، وذلك من خالل تحديـــــــــد البنى الّتنظيمّية
المسؤولة عن عملّيات الحوكمة وتوزيع األدوار والمسؤوليات، حيث تّم تشكيل مجموعة من اللجان المسؤولة عن هذه العمليات وفق التالي:
- اللجنة العليا للتحول الّرقمي: تتولى مهام تحديد أولويات مشاريع الّتحول الرقمي للخدمات الحكـــــومية وتأمين التمويل الالزم لتنفيذها

باإلضافة إلى ضمان التنسيق بخصوص هذه المشاريع مع الوزارات ذات الصلة.
- فريق عمل استشاري: يتولى مهامه في متابعة تنفيذ االستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي.

- فريق عمل وزارة االتصاالت والّتقانة: يتولى مهامه في متابعة عمل فرق التحول الرقمي المشكلة في جميع الوزارات إلعداد االستراتيجيات
القطاعية للتحول الرقمي لكل وزارة بحيث تكون منسجمة مع االستراتيجية الوطنية.

خالصة
مّما تقّدم ، نجد اهتمام الحكومة بالخطط واالستراتيجيات الوطنية
والقطاعية العامة الخاصــة بتقانة المعلومـات واالتصـــــاالت، مضمنًة
إياها على الدوام أهداف التنمية المستدامة وأهداف قمة مجتمع
المعلومات وأهداف التنمية االجــــتماعية واالقتصاديـة، والمشاركة
بنشاط وفعالية مع المنظــــــمات الدولـــــــية واإلقليمية واالتحــــــادات

الدولية الُمتعلقة بتقانات االتصاالت والمعلومات.



المجموعة الثانية
البنية األساسية والحوكمة والمجاالت السياساتية

المتعلقة بالبيئة القانونية
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1.2 البنية التحتية لتقانة المعلومات واالتصاالت
ُتعتبر البنية التحتية لتقانة االتصاالت والمعلومات واحدة من العوامل األساسية في تحقيــــــق الوصول الرقمـــي ومن ثّم النفاذية الرقمية

من حيث إتاحة النفاذ الشامل والميسر لتحقيق االندماج الرقمي لجميع القطاعات وشرائح المجتمع. لذا استمّرت الجمـــــهورية العــــــربيــــــة

السورية بعملها في إعادة تأهيل ما دّمرته الحرب من بنيتها التحــــــتية ، إضافة إلى العمل على التوسع فيها ضمن اإلمكانيات المتوفــــرة

بهدف تحقيق بنية تحتية قوية آمنة ومستقرة، تلبي االحتياجات العامة والخاصة واألسرية والفردية.

1.1.2 هيكلية السوق والبنية التنظيمية
هناك ثالث أسواق رئيسية لتقديم خدمات االتصاالت :

• سوق االتصاالت الثابتة : وهي سوق تحتكر فيها الشركـــــة السـورية لالتصاالت (المشغل التاريخي لخدمات االتصاالت الثابـــــتة المملوك

بالكامل للدولة) تقديم خدمات الهاتف الثابت والبنى التحتية لالتصاالت والشبكة الوطنية للنقل الرقمي والبوابة الدولية خالل فترة محددة

بالترخيص الممنوح لها من الهيئة الناظمة لالتصاالت والبريد، وتجري مراجعة الخدمات الحصرية بين حين وآخر. كما تملك هذه الشركة %20

من أسهم المشغل الثالث لالتصاالت النقالة.

• سوق االتصاالت النقالة : استمرت كسوق احتكارية ثنائية طيلة أكثر من عشرين عامًا ويتوقع أن يجري كسر هذا االحتكار الثنائي وتعزيز

المنافسة مع إطالق المشغل الثالث ( شركة وفا تيليكوم لالتصاالت ) الذي تم منحه الترخيص ومن المتوقع تقديم خدمــــاته في نهايــــــة

العام 2022.

• سوق اإلنترنت : وهي سوق تنافسية ُتقّدم خدماتها من خالل مزودي خدمات اإلنترنت المرخص لهم من قبل الهيئة الناظــمة لالتصاالت

والبريد والبالغ عددهم 25 مزودًا حتى نهاية 2021. وتبقى التنافسية محدودة إلى حد ما بسبب إلزام مزودي الخدمة باالعتماد على البنى

التحتية لشبكة المعطيات العامة التي تدار بشكل حصري من قبل الشركة السورية لالتــصاالت ، وهي شبكة تعمل بمبدأ النفاذ المفتوح

وتتيح للمزودين االستفادة من شبكة النفاذ والحزمة الدولية لإلنترنت المملوكتين من قبل الشركة السورية لالتصاالت.

ويبين الجدول التالي حالة سوق االتصاالت من الناحية التنظيمية : 

االتصاالت النقالة 

االتصاالت الثابتة 

اإلنترنت

احتكارية ثنائّية حتى نهاية
 2021، يتوقع أن تصبح 

تنافسية في نهاية عام 2022

حصرية لنهاية 2027

تنافسية

الشركة السورية لالتصاالت

الشركة السورية لالتصاالت

سيرياتل، MTN، وفا تيليكوم ( تم منح الترخيص
وفي انتظار اإلطالق التجاري ).

أهم تراخيص االتصاالت الممنوحةالواقع التنظيميسوق االتصاالت



2.1.2 البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حسب نوع الخدمة

 الهاتف الثابت

(ADSL) الحزمة العريضة الثابتة

2,843,1002,857,200

1,490,3001,548,100

2,821,200

1,576,400

201920202021الخدمة

ُتعتبر البنية التحتية لتقانة االتصاالت والمعلومات واحدة من العوامل األساسية في تحقيـــــــــق الوصول الرقمي ومن ثّم النفاذية الرقمية

من حيث إتاحة النفاذ الشامل والميسر لتحقيق االندماج الرقمي لجميع القطاعات وشرائح المجتمع. لذا استمّرت الجمهــــــورية العربيـــــــــــة

السورية بعملها في إعادة تأهيل ما دّمرته الحرب من بنيتها التحتية، إضافـــــة إلى العمل على التوســـــــع فيها ضمن اإلمكانيات المتوفرة

بهدف تحقيق بنية تحتية قوية آمنة ومستقرة، تلبي االحتياجات العامة والخاصة واألسرية والفردية.

• اعتمادية شركات صناعة البرمجيات: ويتيح هذا البرنامج منح منح اعتمادية لتلــــــك الشركات مبنية عــــلى النموذج العالمي (CMMI). يجري

وفق النموذج اختبار مجموعة من المواضيع التي تضمن إنتاج برمجّيات جيدة، وُيطّبق االختبار على مــشاريع فعلّية قيد الّتنفيذ ، باإلضافة

إلى مقابلة فرق العمل وتدقيق الوثائق التي تنتج عن العمل، حيث تؤّكد النتائج على جودة عمل الشركة. ُتمنح االعتمادّية لمّدة (3 سنوات)

ُتجّدد وفق ذات اآللّية.

• اعتمادية شركات تقديم خدمات أمن المعلومات: ويتيح هذا البرنامج منح اعتمادية لشركات أمن المعلومات بعد التحقق من التزامها بعدد

من منهجيات العمل التي تضبط عالقتها مع الزبائن ومن خبرات فرق العمل لديها.

نورد في مايلي الخدمات المتاحة مع المؤشرات المتوفرة لكل منها.

 أ- خدمات الهاتف الثابت واإلنترنت

يبين الجدول التالي أعداد مشتركي الهاتف الثابت، وأعداد المستفيدين من خدمة الحزمة الثابتة العريضة في الجمهوريــــــــة

العربية السورية خالل الفترة الممتدة من 2019 وحتى عام 2021 :

 ب- خدمات الجيل القادم من الشبكة الالسلكية، واأللياف البصرية

تعاقدت الشركة السورية لالتصاالت على مشروع لتقديم خدمة اإلنترنت عريضة الحزمة في المناطق التي ال تتوفر فيها البنى

التحتية لالتصاالت من خالل تجهيزات السلكية بتقنية TDD-LTE،  وتم إطالق المشروع تجاريًا بعدد مشتركين (16) مشترك حاليًا

ومن المتوقع أن يصل في نهاية المرحلة األولى لهذا المشروع بسعــــــــة 3000 مشترك في نهاية العام 2022، ومن المتوقع

أيضًا أن يصل عدد المشتركين بهذه الخدمة الى 200 ألف مشترك تقريبًا خالل السنوات الخمس القادمة.
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آخر سنةالقيمةالمؤشـــــــر

انتشار الهاتف النقال (االشتراكات) 
17733979
16660253
16990714

2019
2020
2021

نسبة األسر التي لديها اتصال باإلنترنت
%88
%94

2019
2020

عرض نطاق اإلنترنت الدولي (bit/s أي عدد البّتات في الثانية) لكل
مستخدم/ة إنترنت

kbps 54
kbps 65
kbps 72

2019
2020
2021

تغطية شبكة الهاتف الجوال:
2G على األقل •

%100
%99.9
%99.8

2019
2020
2021

3G على األقل •
%95.5
%95.8
%96

2019
2020
2021

4G على األقل •
%39.8
%41.8
%45

2019
2020
2021

 الهاتف النقال

(LTE جيل رابع) اإلنترنت النقال

1773397916660253

16536252724121

16990714

3714646

201920202021الخدمة

ج- خدمات الهاتف النقال واإلنترنت

يبين الجدول التالي أعداد مشتركي الهاتف النقال، وأعداد المستفيدين من خدمة الحزمة العريضة النقالة في الجمهورية

العربية السورية خالل الفترة الممتدة من 2019 وحتى عام 2021 : 

د- مؤشرات خدمات االتصاالت األساسية

يبّين الجدول التالي واقع البنية التحتية من حيث نوع الخدمات :
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آخر سنةالقيمةالمؤشـــــــر

%90
%87

2019
2020

%10
%13

2019
2020

%0
%0

2019
2020

اشتراكات النطاق العريض الثابت حسب مستويات السرعة كنسبة
مئوية من إجمالي اشتراكات النطاق العريض الثابت :

•  256 كيلوبت/ثانية إلى 2 ميغابت/ثانية

•  2 إلى 10 ميغابت/ثانية

•  10 ميغابت/ثانية أو أكثر

3.1.2 النفاذ إلى تقانة المعلومات واالتصاالت

2019وزارة التربيةتطوير الشبكة المعلوماتية

2019وزارة الصحةتطوير المنظومة المعلوماتية وتوسيعها

 (SHERN) بناء شبكة التعليم العالي والبحث العلمي السورية
وزارة التعليم العالي والبحث

 العلمي السورية
2019

2020الشركة السورية لالتصاالتتأمين بنية تحتية لمقسم بقعسم في محافظة ريف دمشق

إعادة خدمات االتصاالت إلى مركز السبخة بمحافظة الرقة
والقرى المحيطة بها

2020الشركة السورية لالتصاالت

2020الشركة السورية لالتصاالتإيصال خدمة اإلنترنت لمنطقة عين التينة/ مجدل شمس/ القنيطرة

2020الشركة السورية لالتصاالتتمديد كبل ضوئي بين القدموس وبانياس

2020الشركة السورية لالتصاالتتوريد وتركيب بوابات الحزمة العريضة

2020المؤسسة السورية للبريدإعادة تأهيل مراكز خدمة المواطن في حلب

2020المؤسسة السورية للبريدإعادة تأهيل مبنى تقديم الخدمات البريدية في درعا

2021المؤسسة السورية للبريدإعادة تأهيل مركز خدمة المواطن في حماة

2021المؤسسة السورية للبريدإحداث مركز خدمة المواطن في طرطوس

العامالجهةاسم المشروع
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4.1.2 بنية اإلنترنت

4G3 وG وشبكات الهاتف الجوال Wi-Fi ج- نقاط االتصال 

.Indoor ويقتصر تقديمها ضمن األماكن المغلقة وداخل األبنية Outdoor ال يمكن تقديم هذه الخدمة في األماكن المفتوحة

سيجري من خالل المشغل الثالث تقديم خدمة oading�Wi-Fi O مع نهاية عام 2022.

عدد محطات التخديم موزعة وفق األجيال :

2019

2G

3963

4019

4048

3942

4023

4063

1543

1626

1884

2561

2625

2644

2308

2404

2434

1048

1134

1159

3GLTE2G3GLTE

2020

2021

نورد في هذا المقطع مالمح المكونات الرئيسية للبنية التحتية لشبكة اإلنترنت في سورية.

 أ- البنية التحتية للعمود الفقري لإلنترنت والشبكة ذات النطاق العريض

تمتلك الشركـــــــــة الســـــورية لالتصاالت بصفتها المشغل الثابت الشبكة الفقارية لإلنترنت في سورية وتــــــــــعمل بمبدأ النفاذ

المفتوح open access ، وهي تقـــــــــدم لمزودي خدمة اإلنترنت خدمات البيع بالجملة لبوابات النفاذ ( حوالي 1.5 مليون بوابة )

والحزمة الّدولّية. عملت وزارة االتصاالت والتقانة على تحسين الشبكة الفقارية الوطنية بما يضمن توفير النفاذ األمثل لإلنترنت

على كامل الجغرافيا السورية وبما ينسجم مع التزايد المستمر في استخدام تطبيقات اإلنترنت، إضافًة إلى رفع كفاءة وأداء

ووثوقية الشبكة بحيث تحقق متطلــبات شبكات الجيل القادم NGN. وقد تمثل ذلك بـاعتماد تقنية IMS التي تستخدم هذه

الشبكة كشبكة حامــــــــلة bearer network، وتهـــــــدف إلى االنتقــــــــال من الـ TDM إلى تقنية الـIP والذي يتطلب استبدال كل

تجهيزات الشبكة العاملة حاليًا وبشكل تدريجي خالل عشر سنوات، بمعدل 300 ألف رقم كل عام.

 ب- سعة الحزمة الترابطّية الّدولّية

يبين الجدول التالي سعة الحزمة المستخدمة في الترابطية الدولية اإلجمالية في سورية خالل األعوام (2019، 2020، 2021)

واالزدياد الملحوظ في توسيعها:

2019

460 غيغابت/ ثانية410 غيغابت/ ثانية230 غيغابت/ ثانية

20202021
سعة الحزمة

المستخدمة في
الترابطية الدولية 

السنة
SYRIATELMTN
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(5G) د- الرؤية المستقبلية بالنسبة لـشبكات الجيل الخامس 

يتضمن ترخيص المشغل الثالث حق الحصرية لبناء شبكات الجيل الخامس ولمدة سنتين اعتبارًا من تاريخ منحه الترخيص.

 هـ- شبكات الّنفاذ الّضوئّية

تم البدء بتقديم خدمة FTTB في سورية في خمس محافظات (دمشق- حمص- ريف دمشق- طرطوس- الالذقية) عام 2015

وقد تّم مؤخرًا توقيع العقد 34/أ لعام 2020، والذي تم بموجبه توريد وتركيب 10 منصات FTTH OLT وذلك في المواقع التالية

(دمشق- حلب- درعا- الالذقية) كل OLT تحتوي على 32 بوابة.

 يبّين الجدول التالي عدد المشتركين في هذه الخدمة خالل الفترة الممتدة من (2019- 2021) :

 و- الكبال البحرية لإلنترنت

بلغ عدد الكبال البحرية الواصلة إلى سورية أربع كبال في العام 2014 ويجري العمل على تحسين هذه الكبال حيث توجد عدة

مشاريع في هذا المجال :

• تّم االنتهاء من مشروع توسيع طرطوس - قبرص من 80 إلى 400 غيغا بت المنفذ عام 2017.

• توسيع مشروع قبرص - االسكندرية من 60 إلى 400غيغا المنفذ عام 2018.

• طرطوس - قبرص- بيروت بسعة 1 تيرا قيد التنفيذ.

ز- مراكز تبادل اإلنترنت الوطنية واإلقليمية وخوادم الجذر اإلقليمية

تسعى الشركة السورية لالتصاالت إلطالق مركز تبادل لالنترنت ( IXP ) خاص بسورية، إال أن هناك عدد من المعوقات التي تحول

دون ذلك حتى اآلن.

IPv6 ح- اعتماد اإلصدار السادس من بروتوكول اإلنترنت 

هناك خطة معتمدة باالنتقال إلى اإلصدار السادس من بروتوكول اإلنترنت ، وفريق وطني معني بالعمل على ذلك، وتم إجــــراء

العديد من التجارب وبانتظار استكمال بعض النواحي المتعلقة بأمن الشبكات.

اشتراكات اإلنترنت من األلياف إلى المنزل / المبنى

201920202021

61812461367

5.1.2 إدارة النطاق العلوي واعتماده
أسندت مهام إدارة النطاق العلوي السوري إلى الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة التي أحدثت بموجب القانون رقم /4/ لعام 2009

وقد ورد ضمن قانونها المهام التالية: إدارة النطاق العلوي السوري على شبكة اإلنترنت والسجل الخاص بها وتحديد السياسات

والقواعد الناظمة لتسجيل األسماء تحت هذا النطاق، منح وتجديد وتعليق وإلغاء للمسجلين تحت هـــذا النطاق وفقًا للقوانين

الناظمة. وتدير الهيئة مخدمات النطاقات العلوية الوطنية لسورية: .sy و .سورية.
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تزايد عدد النطاقات تحت النطاق العلوي السوري بشكل ملحوظ بعد إصدار وتنفيذ اتفاقية سجل ( مسجل )، واتفاقــــية موزع

كذلك باإلضافة لجعل أحد شروط منح ترخيص للفعاليات االقتصادية هو حجز نطـــــــاق تحت النطاق العلوي السوري باإلضافة

لمزاولة المهنة اإلعالمية.

فيما يخّص إدارة الّنطاق العلوي، يبين الجدول التالي ارتفاع عدد النطـــــاقات العلوية المسّجلة تحت النطاق الوطني الرسمي

ل النطاق العلوي لرمز البلد اسم مسجِّ
ccTLD (الذي يدير السجل الوطني لإلنترنت

ويشرف عليه)

إجمالي عدد نطاقات ccTLD بالعربية
واإلنكليزية المسجلة خالل األعوام

2019 و2020 و2021

عدد النطاقات
(sy.) المسجلة

2019

104761213413188

111122124

20202021

عدد النطاقات
المسجلة (.سورية)

 National Agency of Network Services :االسم باإلنكليزية
االسم بالعربية: الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة

URL ل (http://nans.gov.sy/ar/department/about_nans)عنوان المسجِّ

2.2 الحوكمة

1.2.2 الشراكة بين القطاعين العام والخاص والشراكة المتعددة القطاعات ودور المنظمات غير الحكومية

مع إلقاء نظرة عامة على مجموعة االستراتيجيات والبرامج التي جرى وضعها في الجمهورية العربية السورية يالحظ أن في معظم

الحاالت كانت هذه البرامج توضع عبر فرق عمل موسعة تشمل معظم، إن لم يكن جميع، الجهات الحكومية، ونذكر على سبيل المثال

عند وضع استراتيجية تقانة المعلومات واالتصاالت للتنمية االقتصادية واالجتماعية في سورية، جرى عقد منتدى وطني ألصحاب

القــــرار برئاسة رئيس مجلــــــس الوزراء تاله عقد ورشـــــــــات عمل واجتماعات مع جميع الشركاء، وفي سبيل إعداد استراتيجية التحول

الرقمي في ســـــــورية التي كلفــــــت وزارة االتصاالت والتقانة بالعمل على وضعها، جرى العمل مع فرق عمل موزعة في أكثر من 20

وزارة وجهة عامة.

وإن كانت استراتيجية تقانة االتصاالت للتنمية االقتصادية واالجتماعية، واالستراتيجية الوطنية للحكومة اإللكترونية جرى وضعهما

بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، فإن استراتيجية التحول الرقمي جرى العمل عليها بالتعاون مع اإلسكوا.

وبالرغم من وجود تعاون وتنسيق في وضع االستراتيجيات والبرامج الرقمية على المستوى الحكومي إال أنه هناك حاجة لبذل المزيد

من الجهود لمشاركة القطاع الخاص الذي يـــــعتبر شريكًا أساسيًا وعضوًا مؤثرًا ومتأثرًا ببلوغ مجــــــــــتمع المعلومات واقتصاد المعرفة

باإلضافة إلى تعزيز الدور الذي تشارك فيــــــه المؤسسات والتنظيمات األهليـــــــة والذي اقتصر على مشاركات محدودة من الجمعية

العلمية السورية للمعلوماتية في صياغة هذه االستراتيجيات.



 أ- آليات تعزيز الشراكات بين الشركاء في مجتمع المعلومات على المستوى الوطني :

على المستوى التشريعي، صدر قانون التشاركية رقم /5/ للعام 2016 الذي ينظم الشراكة بين القطاع الخاص والعام على المستوى

العام بما فيها مجاالت تقانة المعلومات واالتصاالت، باإلضافة إلى مجموعة من القوانين التي تنظـــم العالقة مع القطاع الخاص مثل

قانون الشركات الذي جرى بموجبه تشكيل عدد من الشركات العاملة في قطاع تقانة المعلومات واالتصاالت.

وعلى المستوى التنفيذي يجري عقد الكثير من الشراكات بين عدد من أصحاب المصلحــــة على شكل اتفاقيات أو مذكرات تفاهم

تكون بمثابة عقود تنظم العالقة معهم، وجرى تنفيذ عدد كبير من المشاريع بموجب هكذا اتفاقيات.

 MSP أو الشراكة متعددة القطاعات PPP ب- الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

أحدثت مجموعة من الشركات المشتركة التي تمثل شكًال من أشكـــــال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخـــــــاص في مجال تقانة

المعلومات واالتصاالت:

- الشركة السورية الكورية : شركة مشتركة بين الشركة السورية لالتصاالت وشركة سامسونغ الكورية لإللكترونيات.

- الشركة السورية األلمانية : شركة مشتركة بين الشركة السورية لالتصاالت وشركة  GTC األلمانية إلنتاج تجهيزات النفاذ الالســـلكي.

- شركة تسديد لخدمات الدفع اإللكتروني : وهي شركة مشتركة بين الشركة السورية لالتصاالت وشريك خاص.

وقد أثرت الحرب سلبًا على عمل هذه الشركات مما استدعى حل الشركة السورية الكورية والتزال الشركـــــــة السورية األلمانية تمارس

نشاطًا مقتصرًا على صيانة األجهزة القائمة.

"CMMI" وجرى تنفيذ مجموعة من المشاريع بشراكة متعددة األطراف نذكر مــــنها على سبيل المثال مشروع تطوير صناعة البرمجيات

الذي اعتمد في تنفيذه في المرحلة الحالية على الشراكة بين القطاع العام ممثًال بوزارة االتصاالت والتقانة، والقطاع الخاص وشركات

البرمجيات في سورية والجمعية العلمية الســــــــورية للمعلوماتـــــــــية، وكذلك مشروع المدراس التفاعلية الذي نفذ بشراكة من القطاع

الحكومي مــــــمثًال بوزارة الترـــــبية ووزارة االتــــــصاالت والــــــــتقانة والقطاع الخــــــــاص ممثًال بشركة توتال لالســـــــــــتكشاف وبرنامج األمم

المتحدة اإلنمائي.

 ج- مشاركة المنظمات غير الحكومية في مشاريع ملموسة لتطوير مجتمع المعلومات

تتمثل مشاركة المنظمات غير الحكومية في بناء مجتمع المعلومات بشكل أساسي عبر األنشطة التي تمارسها الجمعية العلمية

السورية للمعلوماتية التي تأسست في العام 1989 بهدف نشر تقانة المعلومات واالتصاالت في المجتمع السوري. وقد شاركت

الجمعية في القمة العالمية لمجتمع المعلومات بصفتها منظمة غير حكومية وتبنت مبادرة تعزيز المحتوى العربي على اإلنترنت.

نفذت الجمعية مجموعــــــــــة من المشاريع ذات األثر الملــــــموس نحو بناء مجتمع المعلومات، بعضها كان موجهًا نحو االبتكار وريادة

األعمال مثل الحاضنات في دمــــــــــشق وحمص والالذقية، وبعضها اآلخر كان موجهًا نحو التوثيق وتطوير المحتوى المعرفي مثل

« مدونة موطن » ، وبعضــــــــها كان موجهًا نحو نشر تقانة المعلومات واالتصاالت مثل « مراكز النفاذ » الذي أدارته بالتعــــاون مع وزارة

االتصاالت والتقانة، وباإلضافة إلى جوانب التدريب وبناء القدرات في مجال تقانة المعلومات واالتصاالت.

كما توجد بعض المنظمات غير الحكومية التي كان لها دور في دعم استخدام تقانة المعلومات واالتصاالت وأهمها األمانة السورية

للتنمية، وهي مؤسسة غير ربحية تأسست في العام 2007 وساهمت بتنفيذ مجموعة من المــــشاريع المرتبطة بتقانة المعلومات

واالتصاالت في سياق أهدافها التنموية التي تسعى إلى تحقيقها ، وفي هذا السياق نفذت في العام 2017 بالتعاون مع وزارة

الثقافة مشروع حصر عناصر التراث الالمادي وبناء قاعدة بيانات خاصة بها.
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2.2.2 المشاركة في أنشطة حوكمة اإلنترنت

3.2 البيئة القانونية وأمن المعلومات وحماية الخصوصية

1.3.2 البيئة القانونية والتنظيمي

ترأست سورية الفريق العربـي ألسماء النطاقات والحقًا أسماء النطاقات وشؤون اإلنترنت منذ تأسيسـه في عام 2005حتى العام

2012 (تزامنًا مع تجميد عضـــــــوية سورية من جامعة الدول العربية)، وقد كــــــــان لها مساهمات فعالة في جميع أعمال الفريق التي

شاركت فيها، بما فيها فريق المـشروع العــربي التجريبي ألسماء النطاقات باللغة العربية، وتقييم النطاق « .اختبار » الذي وضعته

اآليكان. والمشاركة في مشروع إطالق النطاق الُعلوي العربي « .عرب » و « .arab ». كما كانت سورية من أوائل الدول التي قامـــت

بتسجيل النطاق الُعلوي « .سورية » باللغة العربية وفق إجرائية المسار السريع التي أطلقها اآليكان في سنة 2009، معتمدة في

ذلك على توصيات الفريق العربي ألسماء النطاقات وشؤون اإلنترنت. وقد أطلق النطاق « .سورية » في سنة 2016.

كان لسورية خالل فترة ما قبل الحرب حضور لعدة منتديات لحوكمة اإلنترنت IGF وعلى مستوى اإلدارات العليا، وقد عاودت حضورها

لهذا المنتدى في العام 2018، كما كان لها عدة مساهمات في المشاورات التي تحـــــدث في اآليكان ICANN ال سيما في الفترة

التي سبقت تدويل اآليكان، وكانت جميعها تؤكد على ضرورة أال يكون هناك سيطرة لدولة واحدة على اإلنترنت.

وقد شاركت سورية في اجتماع حوكمة االنتــــــرنت المنعقد في بولندا – كاتوفيتســــــة في العام 2021 بوفد رسمي برئاســــــة وزير

االتصاالت والتقانة، وتم تقديم عرض حول اإلجراءات التي اتخذتها سورية لالستفادة من تكنولولجيا المعلومات واالتصاالت خالل

جائحة كورونا.

وعلى الرغم من تعدد المساهمات السورية في فرق حوكمة اإلنترنت على المستوى اإلقليمي والعالمي إال إنها لم تسَع إلى إقامة

منتداها الوطني واكتفت بتفعيل حوار دائم بين األطـــــــراف الوطنية ذات الصلة (وزارة االتصاالت والتقانة، هيئة تنظيم االتصاالت

والبريد، الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة، الشركة السورية لالتصاالت، الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية ..إلخ).

عملت سورية خالل السنوات األخيرة على استصدار وتحديث العديد من التشريعات الخاصة بتقانة المعــــــلومات واالتصاالت، ونورد

فيما يلي ملخصًا لما تم إنجازه

بيين الجدول التالي مشاركة سورية في االتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلية بحماية الملكية الفكرية :

معتَمدة منالمعاهدات واالتفاقيات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية
ِقبل الدولة

للدولة صفة
سنة االعتمادمراقب

نعممنظمة التجارة العالمية 

نعم

نعم

ال

نعم

نعم

ال

(نعم/ال)

مراقب

1924

2003

بروتوكول 2004

-

اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية 

معاهدة التعاون بشأن براءات االختراع

معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) بشأن حق المؤلف

اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات

اتفاق الهاي المتعلق باإليداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية 

معاهدة قانون البراءات

(TRIPS) االتفاق المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية

اتفاقيات/معاهدات أخرى ذات صلة (يرجى التحديد): .............
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في حين يبّين الجدول التالي مجموعة القوانين التي تنّظم العمل في الفضاء الّسيبراني في الجمهورّية العربّية السورّية :

قوانين الفضاء السيبراني

القانون رقم /3/ للعام 2014قانون المعامالت اإللكترونّيةنعمقانون المعامالت اإللكترونية

القانون رقم /4/ للعام 2009

القانون رقم /3/ للعام 2014

القانون رقم /3/ للعام 2014

القانون رقم /4/ للعام 2009

القانون رقم /20/ للعام 2022

قانون الّتوقيع اإللكتروني
وخدمات الّشبكة

قانون الّتوقيع اإللكتروني
وخدمات الّشبكة

قانون الجريمة المعلوماتية قانون الجريمة المعلوماتية

قانون المعامالت اإللكترونّية

قانون المعامالت اإللكترونّية

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

قانون التوقيع الرقمي

قانون الدفع اإللكتروني

قانون التجارة اإللكترونية

قانون إدارة البنية التحتية
( للترميز ) بالمفاتيح العامة

سنة اإلصداررقم القانونهل هو متاح؟

2.3.2 البيانات المفتوحة والنفاذ المفتوح إلى المعلومات

3.3.2 الخصوصية وحماية البيانات
تعمل وزارة االتصاالت والتقانة على صياغة مشروع القانون المتعلـــــــق بالخصوصية وحمايـــــة البيانات على الشبكة ، حيث يجري العمل

حاليًا على مسودة القانون.

تتضمن استراتيجّية التحول الّرقمي للخدمات الحكومّية برنامجًا كامًال مخصصًا للبــــــيانات المفتوحة ، وهــــو يتضّمن مجموعــــــة من

المبادرات والمشاريع المخطط تنفيذها الحقًا.

وفي سياق متصل ، تقوم عدد من الجهات الحكـــــومية بالتحضيــــــر للبدء بعمليـــــــة االنتقال إلى البيانات المفتوحة ( وزارة الصحة -

محافظة دمشق - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - الجامعة االفتراضية - وباإلضافة إلى الشركة السورية لالتصاالت )، وذلك

بتكليف من رئاسة مجلس الوزراء. وبناًء عليه تّم القيام بعملية الجرد للبيانات الموجودة لديها وذلك تمهيدًا النتقاء قائمة البيانات

ذات األولوية بالفتح حيث تمت عملية الجرد بنسب مختلفة في الجهات المذكورة وفق مايلي :

1- تمت عملية الجرد للشركة السورية لالتصاالت وتحديد البيانات الالزمة للفتح.

2- إنجاز عملّية الجرد بنسبة 90% في محافظة دمشق.

3- تحديد البيانات المراد فتحها في كّل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة االفتراضّية السورية دون القيام أي جرد.

4- عدم القيام بأي عملّية جرد في وزارة الّصحة علمًا بأنها من أكثر الجهات جاهزية للفتح وتمتلك على موقعها البيانات الالزمة للفتح

كما تمت المشاركة بورشة عمل إقليمية حول البيانات المفتوحة والتكنولوجيات الناشئة في المنطقة العربية والتي نظمتها

األسكوا في بيروت في تموز 2019. باإلضافة إلى القيام بورشة عمل تعريفّية بمفهوم البيانات الحكومية المفتوحة، إضافة إلى

حضور ورشة عمل تدريبية عن بعد للفريق المرشح من قبل الجهات الحكومية مع خبراء اإلسكوا من لبنان وتونس.



22

وفي سياق متصل، هناك العديد من النصوص القانونية واإلرشادات والمبادرات التي صدرت خالل السنوات الماضية والتي تدعم

هذا الغرض، وأهمها :

1- يتطرق قانون تنظيم التواصل على الشبكة والجريمة المعلوماتية رقم 20 لعام 2022 إلى هذا الموضوع جزئيًا إذ يجّرم انتهـاك

الخصوصية واستخدام البيانات الشخصية لألفراد ألغراض شخصية.

2- تتضمن تراخيص االتصاالت نصوصًا تفرض على المشغلين ومقدمي الخدمات عددا من الضوابط المتعلقة بالبيانات الشخصــية

وبيانات استخدام المشتركين لديهم.

3- تعمل الهيئة الوطنية لخدمات الّشبكة على الجزئية المتعلقــــة بحماية البيانات الشخصيـــــة التي يجري جمعها عبر تطبيـــــقات

الهاتف النقال من خالل مجموعة من الشروط الفنية التي تم إلزام مالكي التطبيقات بها، وذلك بما يتعّلق بعدم طلب أية أذونات

من جهاز المستخدم ليست ضرورية لعمل التطبيق، كـــــما تم إلزام مالكي التطبيقــــــات بإظهار سياسة االستخدام عند أول دخول

للتطبيق وضمان موافقة المستخدم عليها.

4- تقوم الهيئة الوطنية لخدمــــات الّشبكــــة ضمن إطــــار نشر الوعي حول الخصوصية وحمايتها بإعداد نشرات توعية أمنية دورية

على موقع الهيئة اإلكتروني  وعـــلى صفحات التواصل االجتماعي، باإلضافة إلى إقامة ورشات عمل مع الجهات العامة المعنية.

4.3.2 مكافحة سوء استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومنع استخداماتها المسيئة
تّم إصدار قانون الجريمة المعلوماتية  رقم /20/ للعام 2022 والتعليمات التنفيذية له، والذي يهدف إلى مكـافحة الجريمــــــة والحد

من إساءة استعمال الوسائل الّتقنّية.

وقد اتخذت مجموعة من اإلجراءات بالتعاون بين وزارة االتصاالت والتقانـــــة ووزارة العدل ووزاة الداخلية من شأنها التطبيق الفّعال

لهذا القانون وبغرض الحد من الجريمة المعلوماتية ومالحقة مرتكبيها تمثلت بالخطوات التالية :

• وضع منهاج تدريبي يتضمن مفاهيم الجريمة المعلوماتية والدليل الرقمي والشرعية الرقمية.

• التعاون مع األكاديمية العربيــة لألعمال اإللكترونيــــة في تنفيذ برنامج تدريبي موجـــــه نحو القضاة والضابطة العدلية المختصـــــــة

بالجريمة المعلوماتية والمحامين للتدريب على مفاهيم الشرعية الرقمية والدليل الرقمي، والتوسع بالبرنامج ليشمل المحامين.

• إحداث محاكم مختصة بجرائم المعلوماتية واالتصاالت في وزارة العدل.

• إحداث فرع متخصص لمكافحة الجريمة المعلوماتية في وزارة الداخلية.

• تأسيس مخبر متخصص بالدليل الرقمي في فرع مكافحة الجريمة المعلوماتية في وزارة الداخلية.

أما فيما يخص مكافحة البريد الواغل spam على المستويين الوطني الدولي، فقد تم اتخاذ اإلجراءات التالية :

• تحتوي البوابة الدولية لإلنترنت على تجهيزات للحد من البريد الواغل.

• إفراد مادة خاصة قي قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية /المادة 17/ تنص على عقوبة إرسال البريد الواغل.

• إفراد مجموعة من اإلجراءات ضمن السياسة الوطنية ألمن المعلومات واللوائح التنفيذية للحد من البريد الواغل.

• إصدار مجموعة من النشرات للتوعية حول البريد الواغل ومضاره.

ويضاف إلى كل ما سبق العديد من التدابير المعتمدة للوقاية من االستخدامات المسيئة لتقانة المعلومات واالتصاالت ، إذ تضمنت

السياســــة الوطنيـــــة ألمن المعلومات واللوائــــــح التنفيذية لها مـــــجموعة من اإلرشادات حول االستخدام المسيء، باإلضافة إلى

التقنيات التي يجري التعاقد عليها لكشف االستخدام المسيء في مركز االستجابة للطوارئ المعلوماتية.
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5.3.2 استخدام المعامالت والوثائق اإللكترونية 

تحت مظلة قانون المعامالت اإللكترونّية واستكمال العمل على المشاريع التي تعتمد تبادل المعامالت والوثائق اإللكترونّية يجري

العمل على إطالق مركز التصديق اإللكتروني في الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة.

تّم إصدار المفتاح العام لشهادة سلطة التصديق الوطنية في مركز الّتصديق اإللكتروني، حيث أنجزت الهيئة الوطنّية لخـــــدمات

الّشبكة المرحلة األولى، والتي من خاللها تّم إصدار شهادة ســـــــــلطة الجــــــذر الوطنّية وشهادة مزّود خدمة التصديق اإللكتروني

الحكومي.

تتمّتع المنظومة الجديدة بأحدث المعاييـــــر والّسياسات المّتبعـــــة عالمّيًا في مجال الّتوقيع الّرقمي. وتعمل هذه المنظومة وفق

أحدث الّتجهيزات والبرمـــــجّيات وضمن بيئة آمنــــة عالية المستوى حيث يمكنها إصدار مليوني شهادة رقمّية، إضافًة إلى تقديم

مجموعة من الخدمات الجديدة مثل خدمة الختم الزمني الموّقعة رقمّيًا للمعامالت اإللكترونّية والذي يقّدم توثيق لوقت مرجعي

لزمن تبادل المعلومات والوثائق الكترونّيا ، وخدمات الّتحقق من صحة الوثائق اإللكترونّية المتبادلة عبر الّشبكة. وتعتبر المـنظومة

اللبنة األســـاسّية للبنية الّتحتّية للحكــــومة اإللكتـــــرونّية والّتجارة اإللكترونّية ، حيث تعتبر طريقة موثوقة لتحـــديد الهوّية الّرقمّية

وحماية وسرّية البيانات والخصوصّية وعدم إنكار إجراء المعامالت اإللكترونّية.

6.3.2 اإلنترنت وأمن الشبكــــــة

تولي سورية أهمية كبيرة لمواضيع السالمة المعلوماتية وأمن نظم المعلومات. وقد قامت بالعــــــــــديد من الخطوات الهامة في

هذا المجال التي نوردها كما يلي :

1- وضع وثيقة االستراتيجية الوطنية لألمن السيبراني والتي تهدف إلى رفع قدرات الجمهورية العربية السورية في مـــجال األم

 السيبراني، عن طريق تعزيز مستوى حماية األصول المعلوماتية من المخاطر السيبــــرانية الداخلية والخارجية التي من الممكن أن

تؤثر بشكل كبير على مقدرات الـــدولة السورية. وقد أنجــــزت المسودة النهائية بالتزامن مع إعــــداد هذا التقرير وهي قيد االعتماد.

2- وضع السياسة الوطنية ألمن المعلومات: قامت وزارة االتصاالت والتقانة بوضع مجموعة من المعايير المتعلقة بأمن المعلومات

والتي تـــبنتها ونــــــشرتها رئاسة مجلــــــس الوزراء، ثم عملت الهيئة الوطــــــنية لخدمات الشبكة على وضع السياسة الوطنية ألمن

المعلومات  واللوائح التنظيمية الخاصة بها في الـــــعام 2014. وتم اعتمادها ونشرها من قبــــــل رئاسة مجلس الوزراء، بهــــدف رفع

مستوى أمن المعلومات. وهي اآلن قيد التحديث.

3- وضع السياسة الوطنية للتشفير: والتي أعدت لتكون المرجع والمنهج األســاسي على المستوى الوطني لوضع ســـــــياسات

تشفير وحماية البيانات الحكومية، حيث تضمنت السياسة القواعد األساسـية للتعامل مع البيانات الحكومية خالل عمليات النقل

والحفظ وذلك في إطار االهتمام بتـــــحقيق أهداف أمـــــن المعلومات على المستوى الوطني المتمثلة بـ : الســـــــــرية - السالمـــــــة

التوافرية - عدم اإلنكا ر- التحقق من الهوية - تحديد الســــــماحيات - المراقبة والمحاسبة. تهدف هذه السياسة إلى وضــــع المنهج

العام لسياسة التشفير الوطنية بحيث تكون المرجع الرئيسي لـجميع الجهات الحكومية في الجمهورية العربية الســـورية أثناء

إعداد سياساتها وذلك بهدف حماية المعلومات وفقًا لدرجة تصنيفها، من خالل تحديد الضوابط المتـــعلقة باستخدام التشفــــــير

في إدارة وتبادل التشفير الخاصة، وحفظ المعلومات اإللكترونية الحكومية.

4- التوعية بخصوص حاالت الطوارئ المتعلقة بأمن اإلنترنت وأمن المعلومات، والتي تمثلت في العديد من المسارات :

 أ- إصدار مجموعة من األدلة المتعلقة بأمن المعلومات  وأهمها : 

• مسرد مصطلحات أمن المعلومات.

• دليل االستخدام اآلمن لشبكة اإلنترنت.
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 تحليل واقع االتصاالت وتقانة المعلومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
 أوًال : البنية التحتيـــــة

كان للحرب وانحسار االستثمارات وعــــدم توفر مصادر الطاقة الرئيسية األثر السلبي البالغ على البنية التحتية لتقانات االتصاالت

والمعلومات، ناهيك عن التدمير الذي طالها بنسب متفاوتة بين منطقة وأُخرى، مما سبب توقف تطوير الشبكة الفقارية وشبكات

الهاتف الثابت والنقال واإلنترنت وبخاصة الحزمة العريضة، والتي كانت تسير بخطى معقولة. وتعاني جهود التعافي وإعادة البناء

• دليل الثغرات األمنية في نظم إدارة المحتوى المستخدمة في المواقع اإللكترونية على شبكة اإلنترنت.

• دليل الثغرات األمنية في نظم تشغيل المخدمات الخاصة بالمواقع اإللكترونية على شبكة اإلنترنت.

• دليل تصميم واستضافة وإدارة المواقع اإللكترونية الحكومية بشكل آمن.

 ب- عقد ورش عمل موجهة لفئات متعددة من القطاع الحكومي والجامعات والقطاع المصرفي.

 ج- تنفيذ عدد من الدورات التدريبية في مجال أمن المعلومات في مركـــــز التميز المحدث في الهيئـــــة الوطنية لخـــــدمات الشبكة

والذي توقفت نشاطاته مع بداية الحرب وأعيد إطالقه في العام 2021.

ويجري العمل حاليًا في سيــــــاق إحداث مركز االستجابــــة لطوارئ المعلوماتيـــــة على توفير التجهيزات والتطبيقات الالزمة مــــن

حساسات لكشف التهديدات والتحليل الجنائي الرقمي واستعادة البيانات والمعلومات ، وقد تم إبرام االتفاقيات الالزمة لهذا الغرض.

5- إحداث مركز أمن المعلومات في الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة : وقـــد أحـــــدث هذا المركز في منتصف العام 2011 بهــــدف

تحسين معايير وممارسات أمن المعلومـــــات، وحماية البنية التحتية لتقانة المـــــعلومات واالتصاالت من تهديدات الجرائم األمنـــــــية

على اإلنترنـت، وبناء ثقافة آمنة ومحمية من جرائم تقانة المعلومات، وتعزيز الوعي حول أمن المعلومات على المستوى الوطني.

ويجري العمل حاليًا على تطويــــــــر مركز االستــــــجابة لطوارئ المعلوماتية CERT ضمن مركز أمن المعلــــــومات متــــضمنًا التجهيــــزات 

والتطبيقات الالزمة؛ من حساسات لكشف التهديدات، والتحليل الجنائي الرقمي؛ واستعادة البيانات والمعلومات، باإلضــافة إلى

العمل على تطوير مركز آخر للرعاية لتلقي الشكاوى واالستجابة للحاالت الطارئة.

ويقدم مركز أمن المعلومات العديد من الخدمات، وأهمها خدمة المسح األمني العادية والتي تقدم للــــمواقع الحكومية وبشكل

مجاني، وخدمات المسح األمني االحترافي وعلى ثالثة مستويات : للمواقع اإللكترونية ومخدمات الويب ، وللشبكات ، باإلضـــافة

للبرمجيات، وخدمات االستجابة لطوارئ المعلوماتية بما يشمل استعادة البيانات، واستخراج األدلة الرقمية.

ساهمت عملية المسح المجاني التي يجريها مركز أمن المعلومات للمواقع الحكومية بشكل سنوي في تخفيض نسبــة الثغرات

الموجودة في هذه المواقع حيت تم في العام 2021 اختبار 146 موقعًا حكومـيًا وقد انخفضت نسبة الثغرات عالية الخطورة من

الثغرات المكتشفة إلى قيمة 20% بالمقارنة مع 24% في عام 2018 و21% في عام 2019 و20% في عام 2020.

كما قام المركز بإجراء عمليات مسح احترافي لسبعة مواقع إلكترونية وتطبيقات ويب، و44 عملية اختبار اختراق لمواقع وتطبيقات

ويب وتطبيقات مخصصة للهواتف المحمولة، واستجاب إلى 56 حالة طارئة بناء على طلب من إحدى الجهات، وكانت مــــــــعظم

طلبات الطوارئ تتعلق باإلصابة ببرمجيات خبيثة مختلفة.

6- اتخاذ العديد من تدابيــر األمن السيبراني لضمان أمان الـــــــمعامالت عبر اإلنترنت. ويشمل ذلك تنظيم شـــــــهادات االتصال اآلمن

للمواقع ورفع سويتها الفنية، وإجراء مجموعة االختبارات األمنية ألي تطبيق أو برنامج حكومي ومنحه وثيـــقة تتضمن اجتيازه 

هذه االختبارات قبل وضعه في الخدمة، وقد تمت المباشرة بهذا اإلجراء خالل العام 2018. كما جرى إصدار النواظم والضوابط

المتعلقة بالمنظومات المعلوماتية العاملة لدى الجهات العامة بهدف رفع أمن التطبيقات الحكومية، والتي نشرت بقرار من

السيد رئيس مجلس الوزراء.
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ثانيا ً: االستخدام والقدرات

التي تبذل في فترة ما بعد الحرب من صـــعوبة الحصول على القطع األجنبي الالزم لتمويل المشاريع، ناهيك عن التأثير السلبي

للحصار التقاني وقوانين المقاطعة الجائرة، ومنعكسها على تدفق خدمات ومنتجات تقانات االتصاالت والمعلومات.

على الرغم من كل الصعوبات تمكن قطاع االتصاالت النقالة من االستمرار بتقديم الخدمات بجودة متفاوتة تأثرت بشكل كبير بعدم

توفر مصادر الطاقة الرئيسية في كثير من الواقع وغيابها لساعات طويلة حتى داخل المدن الرئيسية مما استدعى نقل كثير من 

االستثمارات المرصودة للتوسع في الشبكة الى توفير مصادر طاقة بديلة ويجري حاليًا التوفيق بين احتياجات الكثير من المناطق

لخدمات الحزمة العريضة وتوفرها على مدار الساعة.

تعد شبكات الجيل الرابع لالتصاالت النقالة من قصص النجاح التي تسجل لقطاع االتصاالت النقالة بالرغم من الصعوبات المشار

إليها والحظر المفروض على توريد التقنيات المتقدمة في االتصاالت.

يعتبر انتشار الهاتف الثابت والمتنقل واإلنترنت مقبوًال، وتتوافر كليات المعلوماتية والمعاهد المهنية الحكومية والخاصة القادرة

على إعداد الكوادر البشرية. يترافق ذلك مع ضآلة المـــحتوى المحلي والوطني والعربي وعدم وجود مؤسسات متخصصة في

صناعة المحتوى الرقمي وضعف البيئة التمكينية لمساهمة القطاع الخاص في صناعة المحتوى. وعدم امتالك القطاع الحكومي

الموارد البشرية الكافية والمؤهلة للعمل في البرامـــــج والمشاريع الحكومية المتعلقة بتقانات االتصاالت والمعلومات بكفاءة

وفعالية، وضعف استخدام الشبكات المحلية في مؤسسات الدولة ومحدودية استخدام الشبكات الواسعة في أعمالها اإلدارية

وتقديم الخدمات العامة.

تدرك الحكومة جميع هذه التحديات وتعمل على معالجتها بالتعاون والتنسيق بين الجهات العامة وأصحاب المصلحة، وتحشد

اإلمكانيات المادية الوطنية الُمتاحة، بما في ذلك العالقة مع األصدقاء والتعاون الدولي مع المنظمات الدولية. لذلك عملت على

زيادة انتشار اإلنترنت بشقيه الثابـــت والمتــــنقل، واالستـــــمرار في ترميم المراكز الهاتفية والتي غالبيتها في المناطق النائية

والتفعيل الكبير لصندوق الخدمة الشاملة وزيادة عدد المشاريع المنفذة في إطار سياسة الخدمة الشاملة، واالستمرار في إحداث

مراكز خدمة المواطن، وإطالق استراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية لرفع كفاءة استجابتها وجودتها، وتدعم الحكومة

بشكل كبير جانب التعليم ما قبل الجامعي والمتوسط والجامعي، وبخاصة المتعلق باالتصاالت وتقانة المعلومات، عبر المدارس

والمعاهد والجامعات المنتشرة في كافة األراضي السورية، ومراكز التدريب والتأهيل الخاصة مثل مركز الجمعية العلمية السورية

الذي يمنح شهادة ICDL باإلضافة إلى دورات عالية المستوى في تقانة المعلومات، وبما يتعلق بالمحتوى الوطني فإن الحكومة

تدعم المبادرات والمشاريع لزيادة هذا المحتوى من خالل مبادرة البيانات المفتوحة وتعزيز رقمنة التراث السوري في مجال الثقافة

والترفيه، ونشير هنا إلى مساهمات الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية في هذا المجال، عبر تعريب المصطلحات ونشر المجالت

العلمية اإللكترونية مثل المعلوماتي الصغير وموقع مدونة وطن.

وكذلك إعادة إطالق العمل في مركز التميز الهندي لتدريب وتأهيل كوادر بخبرات تقانية متقدمة، كما تم إطالق البرنامج الوطني

لرفع القدرات المؤسسية لشركات البرمجة والذي يعتمد معيار الـ CMMI، ونسج الشراكات مع القطاع الخاص لتقليص فجوة التمويل

وأُحدثت الهيئة الوطنية للجودة واالعتمادية في التعليم العالي لتحسين جودة الخريجين، وصدر القانون الخاص (بالتعليم الثانوي

والمهني والذي يهدف إلى تنظيم مسار التعليم المهني)، وتأمين كوادر عاملة تلبي احتياجات سوق العمل، وأخيرًا التعاون

الدولي مع المنظمات والدول الصديقة لتجاوز الحصار التقاني.



المجموعة الثالثــة
االقتصاد الرقمي والمجاالت السياساتية

المتعلقة بالتنمية االقتصادية

26

 1.3 االقتصاد الرقمي وقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
يقوم االقتصاد الرقمي على استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في بيئة مؤاتية تشمل مختلف األنشطة االقتصادية واالجتماعية

والثقافية، وهو مدفوع بشكل خاص باألهمية المتزايدة للبيانات الرقمية والمنصات الرقمية. ويتطلب تحقيق االقتصاد الرقمي تعاونًا بين

رة لالستثمار، والَمرافق المالية، وهيكلية صناعية متطورة القطاعين العام والخاص وَتوُفر العديد من العوامل بما في ذلك اآلليات الميسِّ

وقدرات للبحث والتطوير واالبتكار. وتشمل البيئة المؤاتية لالقتصاد الرقمي عادًة عددًا من الوزارات والهيئات واللجان، وهذا ما يعزز سالسل

التوريد وتمكين مؤسسات األعمال، مع حماية المستخدمين النهائيين/المستهلكين. وتؤدي هذه البيئة الرقمية بأكملها إلى مساهمة

اقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي، وتوليد فرص عمل، وزيادة الصادرات، وتوليد قيم اقتصادية أخرى.

 1.1.3 المؤسسات الحكومية التي تشكل قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
تنقسم المؤسسات الحكومية العاملة في قطاعت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى جزئين : الجهات الناظمة للقطاع، والجــــهات

التي تقوم بقديم الخدمات في مجال معين. وهي مبينة على الشكل التالي :

 أ- الجهات الناظمة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت : تقوم وزارة االتصاالت والّتقانة وهيئاتها التابعة لها بإدارة قطاع االتصاالت والّتقانة

والمبّينة وفق اآلتي :

1- وزارة االتصاالت والتقانة : تمارس الوزارة مهامها في السياسات واالستراتيجيات ، وفي الّتشريعات والمعايير الوطنية ، في المعلوماتّية

واالّتصاالت والبريد، وفي الّتنمية المعلوماتّية واإلدارّية ضمن قطاع االتصاالت، وذلك وفق المرسوم رقم 69 لعام 2013.

2- الهيئة الّناظمة لالتصاالت والبريد : تم إحداثها بموجب المادة /4/ من قانون االتصاالت رقم /18/ لعام 2010، وترتبط بالوزير وتتـــــــولى

تنظيم قطاع االتصاالت وتتمتع بالشخصية االعتبارية وباالستقالل اإلداري والمالي، وتتولى جميع المهام المتعلقة بتنظيم االتصاالت

والبريد، بما في ذلك منح التراخيص اإلفرادية والنمطية وإدارة الطيف الترددي والترقيم وإدارة اعتماد األنواع للتجهيزات، وغيرها.

3- الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة: المحدثة بموجب القانون رقم /4/ تاريخ 2009/2/25، والتي تعمل على ضبط مواصفات المنظومات

الخاصة بالتوقيع اإللكتروني ومنح التراخيص لمزاولة أعمال هذه الخدمات، وإدارة النطاقات العلوية السورية على شبكة اإلنترنت، منح

لين المخّولين بتسجيل األسماء تحت النطاقات العلوية الســـــورية ، وضع معايير أمن وحماية الشبكات ومواقع وإدارة التراخيص للمسجِّ

اإلنترنت، باإلضافة إلى المعايير الخاصة بمواجهة حاالت الطوارئ على الشبكة، وغيرها.

 ب- المشغلون ومقدمو الخدمات الحكوميون :

1- الشركة السورية لالتصاالت: المحدثة بموجب قانون االتصاالت الصادر بالقانون ذي الرقم /18/ لعام 2010، وهي شركة مساهمة مغفلة

تملك الدولة أسهمها كافة، وذلك طبقًا ألحكام قانون االتصاالت المشار إليه أعاله، وقانون التجارة الصادر بالقانون ذي الرقم /33/ لعام

2007، وقانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم /29/ لعام 2011. تسمى الشركة: «الشركة السورية لالتصاالت» ، واختصارًا :

«السورية لالتصاالت»، وباللغة االنكليزية: "Syrian Telecommunications Company"، واختصارًا "Syrian Telecom" أو "ST". تحل الشركة السورية

لالتصاالت محل المؤسسة العامة لالتصاالت، المحدثة بالمرسوم 1935 تاريخ 1975/7/10 وتعديالته، بكل ما لها من حقوق وما عليها من

التزامات، وفي جميع اختصاصاتها ومهامها، باستثناء ما يتعلق منها بشؤون تنظيم االتصاالت.



27

2- الهيئة العامة لالتصاالت الالسكية : المحدثة بموجــــــب المرسوم التشريعي /48/ لعام 2009، تقـــــدم الهيئة خدمة االتصال الالسلكي

التقليدي لكافة جهات القطاع العام والخاص الراغبة بتـــلك الخدمة ( معامل – مراكز تجارية موالت – فعاليات المعارض – مسارح – شركات

الحماية والحراسة المرخصة – مشافي ).

3- الشركة السورية للمدفوعات اإللكترونية : المحدثة بموجب القانون رقم/13/ تاريخ 2012/03/29، وتخضع لقانون الشركات الصادر بالمرسوم

التشريعي رقم /29/ لعام 2011، وحددت غايتها بإنشاء البنى التحتية الالزمة لخدمات الدفع اإللكتروني، وهي مسؤولة بوجه خاص عن

تنفيذ وتشغيل المنظومة الوطنية الموّحدة للدفع اإللكتروني التي تربط القطاع المصرفي بُمصدرّي الفواتير وُمتقاضّي الرسوم وُمقّدمّي

خدمات التجارة اإللكترونية والجهات المعنّية األخرى، وذلك على أسس اقتصادية وتنموية.

وقد بلغ في عام 2021 عدد العاملين من النســـــاء في قطاع االتصـــاالت 6482 عاملة من اجمالي عدد العاملين البالغ 22909  (القطاع

العام + المشغلين المرخص لهم من الهيئة الناظمة) وبنسبة مقدارها 28%، وهي نسبة جيدة وتظهر أنه ال تمييز في اختيار العاملين في

قطاع االتصاالت على أساس الجنس. بينما يشكل األشخاص ذوي اإلعاقة نسبة 4% من العاملين في الدولة.

مع تسارع النمو والّتطور في قطاع االتصاالت وتقانة المعلومات، تزايد عــــدد شركات المسجلة في سجل الشركات والتي تمارس نشاط

مرتبط بتقانة المعلومات واالتصاالت. ولكن يتوجب بذل الـــــــمزيد من الجهود للحصول على بيانات كافية عن هذه الشركات. فعلى صعيد

السجالت فإن هذه الشركات ال تزال في معظمها مسجلة تحت تصنيف ممارسة أنشطة تجارية غير متخّصصة بتقانة المعلومات واالتصاالت

مثل توريد التجهيزات، وحتى الشركات المسجلة على أنها متخصصة فإن أنشطتها التتبع تصنيفًا معياريًا. وبالتالي فإن أعداد الشركات

التعكس بالضرورة حجم النشاط الفعلي الذي تمارسه هذه الشركات. بالمقابل، فإن وجود جهات تشرف مباشرة على عمل بعض المجاالت

التي تخضع للتنظيم، يتيح الحصول على معلومات أكثر دقة.

2.1.3 الجهات الفاعلة في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

العددمجال الشركة

الشركات التي تمارس نشاطا متعّلقًا بتقانة
المعلومات واالتصاالت من ضمن أنشطتها

شركات مزودي خدمات اإلنترنت

شركات مقدمي خدمة تتبع المركبات

الشركات المرخص لها التي تمارس
نشاط تسجيل النطاقات

الشركات المرخص لها كموزع للنطاق

الشركات الحاصلة على ترخيص لتقديم
خدمات الدفع اإللكتروني

121 شركة

25 شركة

18 شركة

3 شركات

10 شركات

3 شركات



3.1.3 البحث والتطوير واالبتكار وتوحيد المقاييس لتعزيز صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 أ- سياسات واستراتيجيات البحث العلمي المتعّلقة بتقانة المعلومات واالتصاالت :

أطلقت الهيئة العليا للبحث العلمي في عام 2012 وبرعاية رئاسة مجلس الوزراء السياسة الوطنية للعلوم والتقانة واالبتكار . وكانت

هذه الوثيقة نتاج فريق العمل الوطني من الباحثين والدارسين في القطاعات االقتصادية والتنموية المختلفة وتبلور السياسة الوطنية

للعلوم والتقانة واالبتكار في سورية. وتعمل الهيئة على تفعيلها والتشبيك مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية إلطالق المشاريع

واإلعالنات البحثية المتوافقة معها. من المتوقع أن يعمل في المشروع أكثر من مئة دارس وينتج عنه حوالي 25 دراسة قطاعية، حيث

يستفيد من المشروع جميع الوزارات المعنية بالبحث العــــلمي والجامعات ومراكز وهيئات البحــــث العلمي في القطــر وفي القطاعين 

العام والخاص.

تشّكل هذه السياسة إطارًا لتوجيه جهود المنظومة الوطنية للعلوم والتقانة واالبتكار لتحقيق األهداف االستراتيجية في القطاعات

ذات الصلة، ومنها ما يختص بتقانات االتصاالت والمعلومات المرتـــبطة بذلك. وقد حددت مصفوفة واسعة من التدخالت االستراتيجية

نذكر منها ما يلي ألهميتها القائمة والتي ال تزال سارية المفعول حتى اآلن.

التدخالت االستراتيجيةالمحاورمسلسل

دراسة خوارزميات التشفير والتوثيق الخاصة بالشبكاتتقانة المعلومات1

نقل تقانات الشبكات وإجراء األبحاث لتطويرها

تطوير أنظمة االتصاالت الراديوية

تحسين طرق تصميم تطوير البرمجيات

النهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفة

توسيع استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر
والتشجيع على االعتماد عليها

تأمين سعات لالتصاالت واإلنترنت وزيادة النفاذ
إلى تقانات االتصاالت والمعلومات

إعداد المنتجات والخدمات الرقمية وتصميمها وإدارتها
وتوزيعها وكذلك التقنيات التي تستند إليها

إنشاء موقع موحد لجمع وتبادل المعلومات

إنشاء قطب تكنولوجي ( المدينة الذكية بدمشق وحلب )

تقانة المعلومات

االتصاالت

االتصاالت

تقانة المعلومات

تقانة المعلومات

تقانة المعلومات

تقانة المعلومات

تقانة المعلومات

تقانة المعلومات

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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 ب- الجهات العلمية البحثية والتي لها عالقة بتقانة المعلومات واالتصاالت :

تأسست في سورية خالل العقود القليلة الماضية العديد من الجهات العلمية البحثية في قـــــطاعات متعددة، ويعتبر مركز الدراســــــــات

والبحوث العلمية من أهم هذه المراكز في مجال تقانة المعلومات واالتصاالت إلى جانب المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا

والذي يمتلك مجموعة من المخابر واألدوات التي تتيح العمل على عدد من المشاريع المرتبطة بالبحث العلمي في مجال تقانة المعلومات

واالتصاالت ال سيما في مجاالت معالجة اللغة العربية حاسوبيًا، ونظم تعرف الكالم ونظم تركيب الكــــالم للغة العربية، وقـــــد بلغ عدد

أبحاث الماجستير والدكتوراه في المعهد 169 بحثًا . يضاف إليها كليات المعلوماتية المـــــحدثة في الجامعات الســـــــورية وكليات تقانة

الحواسيب واالتصاالت، حيث بلغ عدد أبحاث الماجستير والدكتوراه في هذه الكليات 66 بحثا.

يبّين الجدول التالي الجهات العلمية البحثية والتي لها عالقة بتقانة المعلومات واالتصاالًت : 

 ج- توفر متطلبات البحث والتطوير في مجال تقانة المعلومات واالتصاالت

تفتقر وزارة الّتعليم العالي والبحث العلمي إلى البنية التحتية الّرقمية الالزمة لتقديم خدمات البحث والتطوير الّتقاني، فأجهزة الحاسوب

قديمة مع عدم إمكانية إصالحها، باإلضافة إلى صعوبة تأمين أجهزة حاسوبية حديثة نظرًا الرتفاع سعرها. وتم توقيع مذكرة تفاهم بين

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة االتصاالت والتقانة إلعادة بناء شبكة التعليم العالي والبحث العلمي SHERN بتاريخ 2020/3/17

NSR ولم توضع موضع التنفيذ ألسباب تتعلق بوزارة التعليم العالي. كما تم إطالق منصة قواعد البيانات البحثــــــية الوطنـــــية الســـــــورية

كقاعدة بيانات شاملة للبحث العلمي بتاريخ 2019/12/23.

ولكن التزال هناك الحاجة لبذل المزيد من الجهود لتأمين الدعم الفني واللوجستي المالئم للمنظومات المستخدمة وتأمين البنية التحتية

المالئمة للباحثين وأساتذة الجامعات التي تتيح لهم إمكانية االستفادة منها.

الجهة

الجامعة االفتراضية السورية

- إجازة في الهندسة المعلوماتية، وتقانة المعلومات، وتقانة االّتصاالت.
- ماجستير دراسات عليا في علوم الِوب.

- ماجستير تأهيل وتخصص في تقانات الِوب والمعلوماتّية الحيوّية.
- دكتوراه في المعلوماتّية

المعهد العالي للعلوم التطبيقية
والتكنولوجيا

- األتمتة الصناعية واالتصاالت الرقمية والشبكات.
- نظم االتصاالت الراديوية، نظم المعلومات، ونظم مضمنة.

- النظم والشبكات الحاسوبية، التعلم اإللكتروني

- البرمجيات المتعلقة بالمعطيات الفضائية.الهيئة العامة لالستشعار عن بعد
- محطة استقبال أرضية للمعطيات الفضائية

تقانة المعلوماتهيئة الطاقة الذرية

دعم األبحاث العلمّية الّتطبيقّية لتطوير قطاع تقانة المعلومات واالتصاالتالهيئة العليا للبحث العلمي

كليات الهندسة الميكانيكية
والكهربائية

هندسة الحواسيب والتحكم واألتمتة، إضافًة إلى اإللكترونيات واالتصاالت.

- هندسة البرمجيات ونظم المعلومات والذكاء الصنعي.كليات الهندسة المعلوماتية

- الشبكات الحاسوبية.

مجاالت العمل ذات الصلة بتقانة المعلومات واالتصاالت

29
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من الناحية التشريعية توجد مجموعة من النصوص التي تــــــساهم في دعـــــم وحماية البحـــــث العلمي وهي بشكل أساسي قانون حماية

الملكية الفكرية والحقوق المجاورة الصادرة بالمرسوم التشريعي /62/ للعام 2014، وقد تضّمن أحكامًا خاصة بحماية المصنفات المعلوماتية

وربط عملية إيداعها بوزارة االتصاالت والتقانة وقد بلغ عدد هذه المصنفات المسجلة في الوزارة منذ دخول القانون حيز التنفيذ 33 مصنفًا.

يضاف إلى ذلك القانون /18/ لعام 2012، الخاص بأصول منح براءات االختراع وتسجيلها ونشرها والحقوق الناشئة عن تسجيلها.

 د- الدعم الحكومي لبرامج البحث والتطوير :

من المؤكد أن ظروف الحرب واألزمة االقتصادية تؤثر إلى حد كبير على حجم الدعم الحكومي المتاح لبرامج البحث والتطوير. وتعمل الهيئة

العليا للبحث العلمي على توزيع الجزء الخاص من الموازنة االستثمارية للدولة الداعمة للبحث العلمي على الوزارات ( تم تخصيص مبلغ 25

مليون ليرة سورية لوزارة االتصاالت والّتقانة ) والجهات البـــــحثية وذلك وفــــق أولويـــــات محددة، حيث تّم دعــــــم الكثير من األبحاث العلمّية

الّتطبيقّية والتسويق لمخرجاتها (على سبيل المثال، تم عقد مذكرة تفاهم مع وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية لتفعيل برنامج إحالل بدائل

المستوردات وذلك بناًء على مخرجات البحث العلمي). يبين الجـــدول التالي عدد األبحاث التي تّم دعمها من قبل الهيـــــــئة في األعوام

: ( 2021 -2020 -2019 )

مع العلم بان الهيئة العليا للبحث العلمي ليس لديها مسارات محددة، وإنما تدعم كافة المشاريع التي ُتقدم إليها في مجال تكنولوجيا

المعلومات واالتصاالت.

كما انه تم إحداث صندوق دعم البحث العلمي والتطوير التقاني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذي يمول العديد من أبحاث

الماجستير والدكتوراه.

 هـ- المبادرات العامة والخاصة لتعزيز االبتكار في قطاع تقانة المعلومات واالتصاالت :

• تكريم الباحثين األوائل على مستوى الجامعات ممن لديهم أكبر عدد من النشرات العالمية في مجالت عالمية محكمة وذلك في إطار

سعي وزارة الّتعليم العالي والبحث العلمي على تحفيز االبتكار والبحث العلمي.

• تعمل الهيئة العليا للبحث العلمي حاليًا بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تشكيل لجنة علمية لتنظيم جائزة

الباسل لإلبداع واالختراع. 

• معرض الباسل لإلبداع واالختراع الذي تنظمه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بشكل دوري (كل سنتين أو ثالث سنوات) والذي

يهدف إلى تشجيع االبتكار والنهوض بالنشـــــاط الفكري الخالق http://albasselfair.gov.sy/، ويتم من خالله تنظيم جائزة الباسل لإلبداع

واإلختراع التي تمنح بالتعاون مع شركاء محليين.

• تعمل الهيئة العليا للبحث العلمي حاليًا على استصدار صك تشريعي لتحفيز الباحثين.

• تّم إحداث مجلة إلكترونّية محّكمة متعددة االختصاصات باسم مجلة العلم واالبتكار السورية. وتـــــــقوم بنشر أوراق بحثية ذات أهمية في

مجاالت تنموية علمية متنوعة.

العام

عدد المشاريع
البحثية

2019

69

2020

6

2021



قصة نجاح عن شـــــمرا أكاديميا

أكاديميا هو محرك بحث أكاديمي في 2000000 بحث علمي عربي وإنكليزي موثوق من 53 جامعة، يعتبر منصة إلكترونية لمشاركة
المحصلة العلمية مع باقي المهتمين وقد كان الهدف من إطالقه إثراء المحتوى السوري العلمي، تقوم شمرا أكاديميا بتقديم
خدمات مفيدة للباحثين والطالب السوريين، كونها األرشيف األول في سورية الذي يتضمن األبحاث والرسائل الجامعية والمقاالت
ومشاريع التخرج. فمن خالل هذه المنصة يستطيع الباحث مشاركة جميع أبحاثه وأوراقه العلمية، كما يمــــكنه البحث عن مقاالت
وبحوث علمية عن طريق عدة محددات أو كلمات مفتاحية، وبالتالي يستطيع إيجاد جميع البحــوث المتعلقة في المجال المطلوب
بسرعة ودقة بحث كبيرتين. إضافة إلى احتوائه على دليل للجامعات السورية وعدد من الجامعات العربية والمجالت العلمية المحّكمة.

�� � � � � ���� � � � �� �� � � � � � �� �� � �

4.1.3 التسهيالت الحكومية لريادة األعمال واالستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 أ- التسهيالت الحكومية لريادة األعمال :

1- التدابير والمبادرات واألنشطة الحكومية لتعزيز روح المبادرة واالبتكار والمشاريع الحاضنة : تسعى سورية دائمًا إلى دعم األعمال الريادية

في قطاع تقانة واالتصاالت بهدف دعم النمو وخلق فرص عمل للشباب. حيث تستمر الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية من خالل

الحاضنات األربع لتقانة المعلومات واالتصاالت ( دمشق والالذقية وحمص وطرطوس ) في تشجيع الشباب المبادر من أصحاب األفكار

الخّالقة، ودعمهم لتحقيق أفكارهم سواء عبر إقامة مشاريع أو شركات ناشئة في مجال تقانة المعلومات واالتصاالت، وإدخال التطبيقات

الجديدة والمبتكرة إلى السوق المحلية، وذلك في نطاق توجه الجمعية لالرتقاء بهذا القطاع ليصبح أحد القطاعات االقتصادية الوطنية.

تّم احتضان أربع مشاريع في عام 2019 في حين بلغ عدد المشاريع المحتضنة لعام 2021 أحد عشر مشروعا.

• كما تسعى الحكومة من خالل وزارة اإلقتصاد والتجارة الخارجية لتطوير عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خالل تعديل قانون

إحداث هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووضع أسس تأسيس الحاضنات ومراكز التقانة ومسرعات االعمال والعمل الريادي

ووضع استراتيجية لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها مع باالستراتيـــجيات االخرى كإستراتيجية تطوير البحــــث العلمي

واإلبداع واإلبتكار.

2- إحداث مصارف التمويل الصغير :

أصدر السيد الرئيس بشار األسد القانون رقم /8/ لعام 2021 الذي يسمح بتأسيس « مصارف التمويل الصغير » بهدف تأمين التمويل الالزم

لمشاريع شريحة صغار الُمنتجين وأصحاب األعمال الصغيرة ومحدودي ومعدومي الدخل عبر منحهم قروضًا تشغيلية وذلك من أجل تأمين

دخل إضافي لهذه الشريحـــــة وخلق فرص عمــــل وتحقيق التنمية المستدامة ، حيث تم إحــــداث مصرفين للتمويـل الصغير من شأنها أن

تساهم بدعم رواد األعمال الشباب في مجال التحول الرقمي، وإيجاد تمويل لمشاريعهم.

 ب- اإلجراءات المتخذة لجذب االستثمارات المباشرة الخاصة الرئيسية، الوطنية واألجنبية :

مع صدور قانون االستثمار رقم /18/ لعام 2021 أصبح اإلطار القانوني الذي يحكم بيئة االستثمار في سورية ليحل محل المرسوم التشريعي

رقم /8/ لعام 2007، والذي تضّمن مزايا وإعفاءات إضافية لمشاريع متعددة ومن ضمنها مشاريع تقانة المعلومات واالتصاالت . إذ تّم إدراج

قطاع االتصاالت والتقانة ضمن القطاعات التي تستفيد من الحوافز والمزايا والضمانات المنصوص عليها في قانون االستثمار، وتّم تحديد

المشاريع التي تنضوي ضمن قطاع االتصاالت والتقانة والتي حددت بإنشاء مجمع تكنولوجي يضم شركات االتصاالت وتقانة المعلومات

المحلية والعالمية، إضافًة إلى تحديد الحد األنى للموجودات الثابتة بمبلغ وقدره 5 خمس مليارات ليرة سورية.
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ونتج عن صدور القانون العديد من اإلجراءات التنفيذية التي يمكن تلخيصها بما يلي :

1- إصدار دليل المستثمر ، والذي ُيعتبر أحد أهم وسائل الجذب واإلرشاد والتوجيه للمستثمر حيث يهدف إلى تحقيق الشفافية من خالل

اإلفصاح عن اإلجراء وربطه بزمن وكلفة محددة وإلى تبسيط اإلجراءات من خالل اختصار مراحل وزمن تقديم الخدمة، وإلى تأمين الوثائق

الالزمة لتنفيذ المعامالت وإلغاء الوسطاء، باإلضافة إلى تتبع وحماية حركة المعامالت وسهولة المتابـــعة، وأخيرًا وأهمها الوضوح من

خالل تفصيل الخدمات مرفقة بالشتراطات الواضحة لكل خدمة وأدلة عمل لجميع العامــلين للحد من الخطأ واالجتهاد. ويتضّمن الدليل

ضمانات المستثمر وحقوقه، والحوافز الضريبية وغير الضريبية، تحديد األنشطة والقطاعات التي تستفيد من الحوافز والمزايا والضمانات

المنصوص عليها في قانون االستثمار رقم /18/ لعام 2021.

2- تطوير منظومة المستثمرين والتي ستحل محل مركز خدمات المستثمر والذي يقوم على تقديم الخدمات التالية :

1. تلقي ودراسة طلبات المستثمرين للحصول على إجازة االستثمار.

2. استصدار جميع التراخيص والموافقات الالزمة للبدء بالمشروع االستثماري.

3. منح إجازة االستثمار ( إذن البدء بتنفيذ المشروع االستثماري ).

4. تقديم الدعم الفني والمشورة للمستثمر طيلة حياة المشروع.

5. تسجيل الشركات واستصدار السجالت لدى الجهات المعنّية.

 ج- صناديق االستثمار الحكومية :

ال يوجد حّتى اآلن صناديق لدعم االستثمار، ويقتصر التمويل الحكومي على المبالغ المدرجة ضمن الموازنة االستثمارية للدولة، وقد تّم

تخصيص مبلغًا وقدره 5 مليار ليرة سورّية لدعم االستثمار ضمن قطاع االتصاالت والتقانة.

 د- قصص النجاح في ريادة األعمال واالستثمار

��كجمعيـة غير ربحية (رواد األعمال الشباب ) عن � � � أثمرت الشراكة ما بين االتحـــــــــاد الوطني لطلبــــــة سورية كمنظمة شعبية و 

استراتيجية متكاملة طويلة األمد، كان من أحد مخرجاتها مسابقة رواد التحول الرقمي والتي تضمنت عدة محاور : التحول الرقمي

الذكاء الصنعي، الدفع اإللكتروني، التطبيقات الذكّية، تطبيقات األلعاب، ومنصات الريادة المجتمعية اإللكترونية.

تقدم إلى المسابقة 124 مشروعًا وقامت لجنة مختارة بعناية تمثل ( الجانـــب األكاديمي العلمي - الجانب العلمي العملي - رجال

أعمال عاملين بالقطاع - مصارف تمويل - قانونيين - خبراء ريادة ) بوضـــــع معاييــــــر دقيقة مع تصويت سري دون االطالع على أي

تفاصيل شخصية لضمان عدم االنحياز، وبناًء عليه تّم اختيار 20 مشروعًا لتقديم عروضهم أمام اللجنة بعد توفير تدريب ريادي متكامل

لهم، وبناًء عليه تم اختيار ثالثة مشاريع فازت بالجوائز األولى.

وتوفر هذه المسابقة إمكانية الحصول على خدمات (قانونية - مالية - ريادية .... الخ ) لكل من تقدم من خالل منصة « فرصة » مع

تجهيز ملفات متكاملة لمن يرغب بالحصول على التمويل من خالل رأس المال المغامر أو المصارف العاملة الوطنية. تراوحت أعمار

المتقدمين بين (17-50) عامًا. شكلت الشريحــة العمرية ما بيــــــن (17-27) عامًا حوالي 84%. يجري العمل في المسابقة بناًء على

معايير خاصة للتقييم وهي:

1. االبتكار والريادة وحداثة الفكرة. 

2. أهمية الفكرة | 3. استدامة المشروع 

4. الجدوى االقتصادية والمجتمعية | 5. وضوح تفاصيل المشروع. 

قصة نجاح: رواد الّتحّول الّرقمي
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في نهاية شهر أيار من عام 2021، تم إطالق خدمات الدفع اإللكتروني من خالل شركات الهاتف النقال بالتعاون مع مصرف سورية المركزي 

والشركة السورية للمدفوعات اإللكترونية (مدفوعات) التي تدير المنظومة الوطنية الموحدة للدفع اإللكتروني للفواتير والرسوم، وذلك من

خالل بوابة مركزية تربط الجهات المفوترة ( شركات الكهرباء والماء واالتصاالت ومراكز تقديم الخدمات الحكومية...إلخ ) والمصـــارف العاملة

على المستوى الوطني ببنية تحتية متكاملة.

 هـ- العقبات التي تحول دون انتشار ريادة األعامل األعمال واالستثمار

توضحت نوعًا ما معالم االستثمار في قطاع االّتصاالت والّتقانة في سورية مع صدور قانون االستثمار، والذي حّدد المزايا والحوافز الضريبّية

الخاّصة به، يبقى الحصار التكنولوجي الذي تعاني منه سورية وتوابع الحرب وآثارها أكبر العقبــــــات التي تعيق االستثمار في مجال تقانة

المعلومات واالتصاالت وعلى وجه الخصوص االستثمار الخارجي.

2.3 األثر االقتصادي لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت :
1.2.3 مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في االقتصاد الوطني :

يمكن استعراض عائدات تقانة المعلومات واالتصاالت خالل األعوام الثالثة الماضية وفق الجدول التالي :

2.2.3 التبادل التجاري الرقمي :
يظهر الجدول أدناه القوانين والنواظم التي تضبط التعامالت التجارية الرقمية.

اإليرادات بماليين الليرات السورّية

إيرادات الهاتف الّنقال 

75344إيرادات الهاتف الثابت

312816

2019

92908

402769

2020

109962

644000

2021

سنة اإلصداررقم القانونهل هي متاحة؟القوانين/الخدمات

قانون الخدمات المصرفية
اإللكترونية

قانون التجارة اإللكترونية

قانون الدفع اإللكتروني

قوانين خدمات
2012القانون 13السورية للمدفوعاتإلكترونية أخرى

نعم
2014القانون رقم /3/مشمول ضمن قانون المعامالت

نعم
2014القانون رقم /3/مشمول ضمن قانون المعامالت

نعم من خالل قرار مجلس النقد والتسليف المستند
إلى القانون رقم 23 لعام 2002 وتعديالته

والقانون رقم 3 لعام 2014
2019القرار رقم /96/ م. ن
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بلغ عدد المشتركين بهذه الخدمة لدى شركات الهاتف النقال من خالل حسابات إلكترونية أكثر من /200/ ألف مشترك حتى نهاية شهر 11

من عام 2021، كما تم منح التراخيص الالزمة من قبل الهيئة الناظمة لالتصاالت والبريد لألشخاص والشركات لتغذية اــــلحسابات اإللكترونية

��سورية � � إضافًة إلى المنافذ العائدة لكل من شركتي الهاتف النقال سيريتل و 

يمكن اعتبار تقانة المعلومات واالتصاالت المجال األكثر جاذبية للمورد البشرية إال أّنه اليوجد مؤشرات واضحة تحدد حجم العمالة في القطاع

الخاص إذ أن المسوحات التي يعتمد عليها المكتب المركزي لإلحصاء التظهر قطاع االتصاالت منفصًال وإنما مدمجًا مع قطاع النقل والتخزين

وبالتالي فإن البيانات الوحيدة المتوافرة بدقة هي البيانات التي تقدمها الهيئة الناظمة لالتصاالت والبريد فيما يخص المرخص لهم ( علمًا

بأن هناك عدد كبير من الشركات التي ال تخضـــع أعمالها للترخيص من الهـــــيئة، وخاصة تلك التي تعمـــل في مجال تكنولوجيا المعلومات )

واإلحصاءات الرسمية الخاصة بالعاملين في وزارة االتصاالت والتقانة والجهات التابعة لها. 

3.2.3 التوظيف في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت :

وتبلغ نسبة اإلناث إلى إجمالي المشتغلين حوالي %28.

عام 2019 :
العاملون في القطاع العام :

المشتغلين

قطـــــــــــــــــــــــــاع عــــــــــــــام

عدد العاملين الذكور

1122924

15312

440558

532620638

1563482

اإلجماليعدد العاملين اإلناث

العاملون في وزارة
االتصاالت والتقانة

والجهات التابعة لها

4.2.3 التوظيف باستخدام اإلنترنت
ال يزال استخدام تقانة المعلومات واالتصاالت في مجال اإلعالن عن فرص العمل أو إيجاد العمل محـــــدودًا ومقتصرًا على مجموعة من مواقع

الوب التي تتيح إيجاد فرص العمل أو بعض الصفحات على وســــــائل التواصل االجتمـــــاعي، ومن هذه المواقع موقع شمرا جوبز  الذي يقدم

خدمة ألصحاب الشركات لإلعالن عن فرص العمل لديهم، وألصحاب الكفاءات والباحثين عن عمل، على حد سواء، وتهدف هذه الخدمة إلى 

وتبلغ نسبة اإلناث إلى إجمالي المشتغلين حوالي 34%، بزيادة كبيرة عن سنة 2019.

عام 2020 :
العاملون في القطاع العام :

المشتغلين

قطـــــــــــــــــــــــــاع عــــــــــــــام

عدد العاملين الذكور

1058589

15118

536886

524520363

1595475

اإلجماليعدد العاملين اإلناث

العاملون في وزارة
االتصاالت والتقانة

والجهات التابعة لها



إنشاء مجتمع عمل افتراضي على شبكة اإلنترنت يتيح للشركات الباحثة عن الخبرات والكفاءات بأن تقوم بطرح فرص العمل لديها عبر هذه

المنصة، وتتيح بالمقابل لمستخدمي شمرا الباحثين عن عمل أن يعاينوا الفرص المطروحة والتقدم إلكترونيًا إلى هذه الوظائف، وقد تم طرح

حوالي 3131 فرصـــــــــة عمل، وتم تسجيل حوالــــــي 100 ناشر وظائف بين منظمة أوجهة حكومية أو خاصة في سورية. أيضًا مــــــنصة فرصة

للتوظيف التي توفر للشركات األدوات الالزمة للوصول إلى الموظف المناسب بسرعة وفعالية عالية وذلك من خالل نشر الشواغر على الموقع

الستقطاب أفضل المتقدمين، وبالتالي إتاحة الفرصة أمام جميع الباحثين عن عمل في جميع المستويات وتقديم خدمة للشركات للتوسع

من خالل توظيف أفضل المرشحين بسرعة وسهولة.

أما على المستوى الرسمي فقد أسست وزارة الشؤون االجتماعية والعمل عبر مكاتب التشغيل لديها المنتشرة في جميع المحافظات قاعدة

بيانات مركزية تتضّمن المتقّدمين الراغبين في الحصول على عمل، ويجري العمل على أتمتة أعمال مكاتب التشغيل لتسهيل تقديم خدماتها

للمواطنين، باإلضافة إلى مركز اإلرشاد الوظيفي  الذي يقدم عدة خدمات تعتمد على عملية الربط بين السوق الخاص وطالب فرصة العمل

أما عن مبادرات دعـــــــم نموذج ( العمل عن بعد ) فإنه توجد عـــــدد مــــن المشاهدات التي تثبت وجودهــــــا إال إنه ال توجد دراسات أو مؤشـــــرات

كمية لقياسها.
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المجموعة الرابعة
التحول الرقمي والمجاالت السياساتية

المتعلقة بالتنمية االجتماعية
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1.4 النفاذ إلى المعلومات والمعارف والتطبيقات والمحتوى على نحو شامل وتمكيني
تسعى الحكومة السورية دائمًا نحوعملية تمكين أفراد المجتمع بجميع مكوناته من خالل تقانة المعلومــــــــات واالتصاالت نحو تحقيقها، وإّن

هذا التمكين يتجلى بشكل أساسي من خالل إتاحة الوصول إلى المعلومات لجميع أفراد المجتمع. نستعرض في هذا الجزء الجهود المبذولة

في سورية إلتاحة وتعزيز وتمكين الوصول إلى المعلومات.

ف ل التكاليف ، والتكيُّ 1.1.4  الشمولية « النفاذ » : التوُفر ، والتطوير ، والقدرة على تحمُّ
 أ- توفر وإتاحة المعلومات :

1- المعلومات الرسمية العامة : يجري العمل على نشر أصناف متعددة من المعلومات الرسمية عبر المواقع الرسمية للجهات العامة وصفحات

التواصل االجتماعي الخاصة بها والتي ُتنشر بمعظمها باللغة العربية، مثل الهياكل التنظيمية والقوانين والمراسيم والقرارات التنظيمية

الصادرة والنشاطات واالجتماعات، ونذكر على سبيل المثال من هذه المواقع موقع مجلس الشعب  وموقع رئاسة مجلس الوزراء ، إال أّن هذه

الخطوات لم ترَق لمستوى مبادرة رسمية نحو بيانات حكومية مفتوحة. ومع تزايد القيمة التنموية التي تكتسبها البيانات الحكومية المفتوحة

فقد عمدت وزارة االتصاالت والتقانة إلى إدراج برنامج خاص بها ضمن الخطط الموضوعة في استراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية.

أما عن المعلومات اإلحصائية الرسمية فتنشر على موقع المكتب المركزي  لإلحصاء وباللغتين العربية واإلنكليزية، والمكتب المركزي لإلحصاء

هو الجهة الرسمية المسؤولة عن اإلحصاء وجمع البيانات والمعلومات المتعلقة باألنشطة االقتصادية واالجتماعية ومختلف األنشطة العامة

في سورية، وخالل فترة الحرب توقف المكتب المركزي عن نشر المجموعات اإلحصائية التي ينتجها خالل الفترة الممتدة بين عام 2012 إلى

عام 2017 ليعاود نشرها على موقعه الرسمي في العام 2018 وبشكل متتابع.

2- المعلومات الثقافية والعلمية : يوجد العديد من المـــــــواقع التي تتيح المعلومات الثقافية والعلمية والمــــــنشورات الصادرة باللغة العربية

وغيرها من اللغات األجنبية وبشكل مجاني :

• مواقع وزارة الثقافة  وأهمها : موقع مكتبة األسد الوطنية، وموقع مجمع اللغة العربية بدمشق، وموقع الموسوعة العربية.

• موقع الجامعة االفتراضية.

• شمرا أكاديميا : منّصة لنشر األبحاث العلمية الصادرة عن الجامعات السورّية وفهرستها بشكل فّعال، وقد بلغ عدد األبحاث المنشورة عبر هذه

المنصة خالل العام 2018 نحو /8000/ بحثًا، ُتعتبر هذه المنصة جزءًا من محرك البحث السوري شمرا الذي أطلق في العام 2015، بهدف توفير

بوابة تساعد المستخدم السورّي على الوصول إلى باقة كبيرة من الخدمات الرقـــــــمية والمعلومات الهامــــــة  ضمن منصة تشمل أكثر من 15

منتجا برمجيًا.

• شبابلينك : تطبيق على الهواتف الذكية جــــرى تطويره في العام 2017 من قبل أحــــــد مشغلي الهاتف النقال في سورية، موجه للطالب

ويقدم بأسعار مخّفضة، يخدم أكثر من 40 جامعة ومعهد، يحتوي أكثر من 40 ألف محاضرة، و1350 مرجعًا ، ويزيد عدد الطالب المشاركين فيه

حتى نهاية العام 2018 عن 85,000 طالبًا.

3- المحتوى المجتمعي المحلي : هناك عدد ال بأس به من مصادر المحتوى المجتمعي المحلي وأهمها :

• ( شبكة المعرفة الريفية )  والتي تمتلك محتوى غني في المجاالت الزراعية والقانونية والعلمية والمحلية والتراثية، وقد سبق الحديث عنها

بالتفصيل في القسم األول. 

• ( مدونة وطن )  التي تضم مجموعة من المواد المصنفة في عدة مواضيع مصنفة في عدة مجاالت منها األدب والفن واألماكن وآثار وغيرها

والتي سيجري الحديث عنها بالتفصيل في القسم الخامس.



وتقدم جميع المعلومات التي تم استعراضها أعاله بشكل مجاني، إذا ال يتكبد المواطن أي تكاليف للحصول عليها باستثناء أجور النفاذ إلى

اإلنترنت والتي تشكل كما أوردنا سابقا وتحت عنوان النفاذ إلى تقانة االتصاالت والمعلومات عائقًا أمام النفاذ في المجتمع السوري، كما يجري

عرض هذه المعلومات بطريقة ميسرة وسهلة مع التركيز علــــــــى اللغة العربيـــــــة في معظمها، إال أّنه لم يــــــراَع في أي موقع من المواقع أو

التطبيقات المشار لها عرض هذه المعلومات بصيغ تتالءم مع متطلبات ذوي االحتياجات الخاصة للوصول إلى هذه المعلومات.

 ب- قنوات النفاذ إلى المعلومات : 

أتاحت وزارة الثقافة في مراكزها الثقافية وفي المكتبات العامة وعلى وجه الخصوص مكتبة األسد عددًا من مراكز النفاذ والتي تتيح قاعة

خاصة بالمكفوفين الذين يتمكنون من الرؤية بدرجات ضعيفة مجهزة بأجهزة خاصة تقوم بتكبير الكتاب ليتمكنوا من القراءة، وقاعة لإلنترنت

تسمح للباحثين بالبحث عبر اإلنترنت بسعر رمزي.

من الواضح وجود العديد من العقبات أمام تحقيق الوصول الشامل ولجميع فئات المجتمع وال سيما الفئات الهشة منه وال ريب أن الحرب قد

عَظمت هذه العقبات وضاعفتها، األمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهود لتوصيف هذا الواقع ووضع االستراتيجيات والخطط الالزمة لتجاوزها.

 ج- القدرة على تحمل التكاليف :

تأثرت أسعار الخدمات بطبيعة الحال بظروف التضخم وعدم االستقرار االقتصادي الناتجة عن الحرب. ونورد فيما يلي التحليل المبني على األرقام

المنشورة  بتاريخ إعداد هذا التقرير.

بالنظر إلى سلة أسعار المستهلك التي ينشرها المكتب المركزي لإلحصاء يالحظ أن حصة االتصاالت من سلة أسعار المستهلك تغير إلى حد

كبير خالل السنوات 2010 - 2020، إذا كانت الحصة تبلغ 4.24% من إجمالي أسعار السلع. وقد بلغ الرقم القياسي في نهاية 2020.

لالتصاالت 448.24 مقابل 2871 لجميع السلع والخدمات. وبالتالي فإن حصة االتصاالت قد بلغت في سنة 2020 ما يعادل 0.7% فقط، وهو

انخفاض كبير مبرره الرئيسي هو تغيـــــر أولويات اإلنفاق باتجاه أمور معيشية أكثر إلحــــــاحًا ( في طلعيتها الغذاء والسكن )، مما حّد من قدرة

المواطن على اإلنفاق للحصول على ما يرغب من خدمات. ومن المؤكد أن هناك حاجة لمراجعة السلة في ضوء التغيرات الكبيرة على اإلنفاق

ولكن يبقى التزايد المحدود للرقم القياسي لالتصاالت مؤشرًا واضحًا على عدم وجــــود تضخم كبير في األسعار على غرار القطاعات األخرى.

لم يحصل تغيير في أسعار خدمات االتصاالت خالل السنوات 2017-2021 ما عدا التغيير الحاصل برفع أسعار االتصاالت النقالة في نهاية الربع

الرابع لعام 2021، ويعرض الجدول أدناه سعر 1 غيغا بايت من المعطيات النقالة كنسبة من حصة الفرد من الدخل الوطني.

ويظهر أنه رغم االنخفاض المستمر، تبقى النسبة أعلى بشكل ملموس منها في حالة الدول العربية والوســـــــطي العالمي ( علمًا أن النسبة

العالمية المعتمدة في االتحاد الدولي لالتصاالت لغاية عام 2020 هي لباقة حجمها أكبر من 1.5 غيغا بايت ولكن ال توجد في السوق المحلية

باقة بهذا الوصف ). في حين أن الجـــــــدول الخاص بتكلفـــــــــة باقة الحزمة العريضة الثابتة ُيظهر أن التكلفة قريبة جدًا من الوسطي العالمي

ووسطي الدول العربية، وخاصة في سنة 2019.
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تكلفة باقة الحزمة العريضة النقالة (1 غيغابايت)

2019التكلفة كنسبة من حصة الفرد من الدخل الوطني

8.58

1.30

1.371.23

1.021.16

1.25

5.87

20202021

(ال توجد إحصاءات عن حصة الفرد من الدخل الوطني).سورية

(1.5� � وسطي الدول العربية (

(1.5� � الوسطي العالمي (



2.1.4  التمكين « االستخدام » : التعليم ، والترفيه ، والمشاركة السياسية ، والعائدية االقتصادية
 أ- استخدامات تقانة المعلومات واالتصاالت في المجاالت االجتماعية :

لعبت تقانة المعلومات واالتصـــــــاالت دورًا أساســــــيًا في حياة المواطــــــــنين في فترة الحرب، وبرز هذا الدور بشكل كبير عبر وسائل التواصل

�، ونتيجة سهولة استخدامه وانتشاره الواسع بين المواطنين � � � � � � � االجتماعي، إذ استطاعت منصات التواصل االجتماعي، تحديدًا تطبيق 

أن تتيح توثيقًا كبيرًا لألحداث وأن تقدم للمواطنين مــــــعلومات تساعدهم في مناحي حياتهم اليـــــومية في ظروف الحرب، حيث بلغ عدد

مستخدميه في سورية خالل العام 2017 أكثر من 6 مليون مستـــــخدم، ما يعادل 37% من الســــكان. على سبيــــــــل المثال، ساهمت صفحة

(يوميات قذيفة هاون) بالتعريف بالمواقع المستهدفة بالقذائف، وغيرها من الصفحات ركزت على مـجاالت تقديم المساعدات وساهمت في

نشر أسماء المفقودين والمساعدة على جمع البعض بذويهم، وأمنت هذه الوسائل لعدد كبير من المدارس عبر صفحاتها التواصل مع طالبها

في حال انقطاع الدوام المدرسي نتيجة الظروف المحيطة بالمدرسة. وعلى صعيد آخر ومع ما عانته العائالت السورية نتيجة ظروف الحرب

من تشتت أفراد األسرة، ضمن األراضي السورية أو خارجها فقد ساهمت تقانة المعلومات عبر وسائل التواصل االجتماعي وتحديدًا تطبيق

��من تأمين وسيلة لتواصل أفراد األسرة مع بعضهم وبشكل يومي صوتًا وصورة مما خفف الكثير من معاناة السوريين. � � � � � � � الـ 

وفي إطار الدور الذي يمكن أن تلعبه تقانة المعلومات واالتصاالت في التوعية االجتماعية واألسرية، أطلقت الجمعية العلمية السورية

��منصة (أنا وعائلتي). وتهدف هذه المنصة إلى استعراض �  �� للمعلوماتية بالتعاون مع برنامج الشباب في صندوق األمم المتحدة للسكان 

أنماط حياة األسرة السورية ومناقشة القضايا التي تهم أفرادها بما يساهم في تطوير وتعزيز أنماط حياة سليمة.

من الناحية التعليمية فقد ساهمت تقانة المعلومات واالتصاالت في تجاوز بعض الصعوبات التي كانت تواجه طالب المدارس نتيجة صعوبة

الوصول أو المواظبة على الدوام، ال سيما في المناطق التي خرجت عن سيطرة الدولة عن طريق المنصات التعليمية التي أتاحتها وزارة

التربية ونسخ المناهج اإللكترونية التي نشرتها على مواقعها، كما ساهمت الجامعة السورية االفتراضية بتقديم فرصة لعدد كبير من الطالب

للدراسة عن بعد في ظل ظروف الحرب.

 ب- استخدامات تقانة المعلومات واالتصاالت في المجاالت االقتصادية والخدماتية :

ال يزال استخدام تقانة المعلومات واالتصاالت في المجاالت االقتصادية محدودًا ومقتصرًا على موضوع التسويق اإللكتروني وعبر منصات

التواصل االجتماعي، حيث أن عدد التطبيقات المختصة بالتسويق اإللكتروني يبقى محدودًا, أما استخداماتها في مجاالت العمل من المنزل

فقد تمثل بتجارب فردية وعلى نطاق محدود ومن المتوقع أن يتوسع هذا المسار في الفترة القادمة.

توجد مجموعة من التجارب السورية التي تكرس االستخدمات االقتصادية لتقانة المعلومات واالتصاالت، وبتعاون العديد من الشركاء من

القطاع العام والخاص والمجتمع المحلي والمنظمات الدولية :

وتقوم بوابة شبكة المعرفة الريفية بدور اقتصادي عن طريق التسويق لبعض المنتجات المحلية الخاصة بالمناطق واألرياف ولبعض منتجات

تكلفة باقة الحزمة العريضة الثابتة

2019التكلفة كنسبة من حصة الفرد من الدخل الوطني

4.57

3.06

2.842.77

3.023.27

2.98

3.13

20202021

(ال توجد إحصاءات عن حصة الفرد من الدخل الوطني).سورية

(1.5� � وسطي الدول العربية (

(1.5� � الوسطي العالمي (
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2.4 بناء القدرات في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية/التنمية الرقمية

تعتبر سورية من الـــــدول التي تهـــــتم كثيرًا بالتعليم وبنـــــــاء القدرات، وقـــــد بذلك الكثير من الجهود في مجال بناء القدرات في تكنولوجيا

المعلومات واالتصاالت. ونورد فيما يلي العديد من األنشطة والبرامج في هذا المجال :

 أ- أنشطة التدريب والتأهيل للحصول على المهارات األساسية في استخدام الحاسوب :

�حيث أضيفت �
 	 � وأهمها البرامج التدريبيــــــة التي تقوم الجـــــمعية العلمية الســـــورية للمعلوماتية بتنفيذها بشكل أساسي في مجال الـ 

مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية ضمن مشروع الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب. ويظهر الجدول التالي أعداد المتدربين في هذه البرامج :

المحلية الخاصة بالمناطق واألرياف ولبعض منتجات األعمال اليدوية التي تقوم بها نساء المناطق الريفية.

سيريا ستور : وهو تطبيق تم تطويره بالتعاون بين وزارة االتصاالت والتقانة ومشغل الهاتف النقال سيرتيل والقطاع الخاص، عبارة عن متجر

سوري لتطبيقات الموبايل يتيح إمكانية تحميل كل التطبيقات الخدمية السورية وتحديثها، باإلضافة للحصول على آخر تحديثات التطبيقات

العالمية األكثر طلبًا واستخدامًا. ُأطلق التطبيق في بداية عام 2018، ويزيد عدد مستخدميه عن 60 ألف مستخدم، وعدد طلبات التحميل

يوميًا يزيد عن 169 ألف عملية تحميل، في حين وصل عدد التطبيقات المحملة إلى ما يفوق الـ 3394 تطبيقا.

� وعبر تطبيق الهواتف � � �� � � � �� �� � شمرا أعمال : وهي خدمة مقدمة ألصحاب األعمال واإلعالن عــبر محرك شمرا عبر موقــــعه اإللكتروني 

المحمولة الخاص به، بهدف الوصـــــول إلى شريحـــــة عريضة من مستـــــخدمي اإلنترنت، ويتضمن أكبر دليل رقمي لألعمال في سورية يشمل

على 16 ألف فعاليًة.

الخدمات الحكومية : منها ما تقدمه وزارة النقل، إذ مّكنت عبر موقع الوزارة الّرسمي المواطنين من االستعالم عن حالة المركبة المملوكة من

قبل المواطن حيث وصل معّدل االستعالم المركبي إلى 500 استعالم في الشهر أي ما يعادل 60,000 استعالم سنويًا.

إضافًة إلى تقديم خدمة ترسيم مركبة عبر اإلنترنت بعد استيفاء الشروط المطلوبة، حيث بلغ عدد المعامالت التي تّم تجديدها عبر اإلنترنت

من قبل أصحاب المركبات 3300 معاملة.

مشروع البطاقة الذكية : تم إطالق مشروع البطاقة الذكية كأداة لتوزيع المشتقات النفطية والمواد المقننة والخبز، بما يضمن إدارة أفضل

للموارد المتاحة وعدالة التوزيع بين المواطنين.

 ج- استخدامات تقانة المعلومات واالتصاالت في المشاركة السياسية :

ال يزال استخدام تقانة المعلومات واالتصاالت في مجال إشراك المواطنين محدودًا، وقد اقتصر على مجموعة من المجاالت نذكر منها :

- استقبال شكاوى وآراء المواطنين ومعالجتها عبر العديد من المواقع والمنصات، وقد أخذت منصة رئاسة مجلس الوزراء (منبر مواطن) الحيز

األوسع في هذا المجال الذي أطلق في عام 2016، حيث بلغ عدد الرسائل المستقبلة من المواطنين عند إعداد هذا التقرير (نهاية الربع األول

من عام 2022) 5477 رسالة متضّمنة شكوى ، عولجت 1379 منها، وتوجد 1370 قيد المعالجة. باإلضافة إلى ذلـــــك يوجد عدد من المنصات

التي أطلقتها معظم الوزارات على مواقعها الخاصة تهتم بتلقي الشكاوى ومعالجتها، ونذكر منها على سبيل المثال منصة وزارة الداخلية

باإلضافة إلى بعض التطبيقات على الهواتف الذكية مثل التطــــبيق الذي أطلقته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بهدف تلقي

شكاوى المستهلكين ( عين المواطن ).

- استطالع آراء المواطنين حول مشاريع القوانين التي تعمل الحكومة على إعدادها وذلك عبر موقع رئاسة مجلس الوزراء (التشاركية) ، وعبر

خدمة التصويت واستطالع الرأي بالقوانين والتشريعات على بوابة الحكومة اإللكترونية.

- في مجال الخـــدمات وعبر بوابة الخدمات الحكومية  التي تحتوي على توصيف ما يقارب (3700) خدمة عند إعداد هذا التقرير ( نهاية الربع

األول من عام 2022 )، باإلضافة إلى طيف واسع من المعلومات ذات الصلة بالحكومة.
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أعداد المتدبربــــــين

2019اسم البرنامج

10559

206

54

25

23

71849115

20202021

ICDL

التسويق الرقمي

الحوسبة

تحليل البيانات

اإلكسل المالي

 ب- برامج التدريب الموجهة لليافعين واألطفال :

• برنامج التدريب البرمجي لألطفال واليافعين في مركز التدريب والتعلم مدى الحياة/ الجامعة االفتراضــــــية : ويهدف هذا البرنامج إلى نشر

ثقافة المعلوماتية لدى الجيل الجديد وتعمــــيقها لتلبية الحاجـــــة العلمية المتــــــنامية لهذه الشريحة ضمن مجال البرمجة والمعلوماتية بما

يتالءم مع أعمارهم وقدراتهم الذهنية. وتعليم الناشئة أصول البرمجة الحديثة وفي سن مبكرة وتم تنفيذ هذه البرامج على مستويين حيث

بلغ عدد متدربي المستوى األول في عام 2018 /136/ متدربًا شكلت الفتيات 48% منهم، أما عدد متدربي المستوى الثاني فبلغ 90 متدربًا

شكلت الفتيات 35% منهم، وتترافق نشاطات المركز باإلضافة إلى برنامج التدريب مع إطالق الماراثون البرمجي لألطفال واليافعين.

• المشاركة في العديد من المسابقات العلمية في المجاالت المتعلقة بالمعلوماتية : ومن أهمها مسابقات الربوتويك، إذ جرى العمل على

نشر ثقافة الروبوتيك بين اليافعين واألطفال عبر الدورات التدريبية المستمرة والورشات التعريفية بنشاط الروبوتيك. وقد نفذت هذه الدورات

عبر عدة مراكز تدريب مختصة مثل مركز الروبوت في الجمعية العلمية الـــــسورية للمعلومــــــاتية، ونادي الروبوت في المعهد العالي للعلوم

التطبيقية، باإلضافـــــــة إلى بعــــــــض مراكز التـــــدريب الخاصة. وقـــــــــد حصلت سورية على عضـــــــوية منظمـــــــة أولمبياد الروبــــوت العالمي

� في عام 2014، واستطاعت أن تحرز مراكز متقدمة في المسابقات العالمية فــــي هذا المجال، حيث شاركت � � �� �� � � � � �� �� � � �� � ��� � � � 

سورية في مسابقة العام 2018 بـ (70) فريقًا من أكثر من (30) مركزًا تدريبيًا.

 ج- برامج التدريب التخصصي واالحترافي :

1- تم االتفاق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) في عام 2019 إلحداث مؤسسة وطنّية (أكاديمّية) للــــتدريب الذاتي في مجال

الملكّية الفكرية، بهدف تطوير القدرات الوطنية التدريبية في مجاالت الملكيات الفكرية (التجارية، والصناعية، وحق المؤلف). وصل المشروع

إلى مرحلة التوقيع الذي سيجري في عام 2022، حيث ُرشح 32 مدرب وطني للخضوع للتدريب على أربع مراحل توفرها هذه المنظمة، التي

تمتلك شبكة إلكترونّية عالمية تربط مؤسسات التدريب في مجال الملكية مع بعضها، بهدف تبادل المعلومات ومتابعة المشروع وتقديم

الدعم وتصويب األداء.

2- تمت إعادة افتتاح مركز التدريب المتخصص في مجال تقانة المعلومات (مركز التميز الهندي) بجيله الجديد في 2021، حيث تّم توريد عدد

من التجهيزات الالزمة لتدريب الّراغبين بتعّلم اللغات البرمجية واألمن المعلوماتي والسيبراني وبأسعار مقبولة، مع تقديم حسومات خاّصة

للشباب والطالب المتقّدمين بنسبة 50%. ويجري العمل على توسيع نطاق المركز وقدرته على الوصول إلى عدد أكبر من المتدربين عن

طريق تمكين التدريب الهجين بالتعاون مع الجامعة السورية االفتراضية.
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3- وفي سياق مماثل، نذكر األكاديمية العربية لألعمال اإللكترونية التي تأسست بمبادرة من مجلس الوحدة االقــــــــتصادية العربية، جامعة

الدول العربية، وأسست األكاديمية وفق اتفاقية عربية تهدف إلى إنشاء أكاديمية متخصصة في األعمال اإللكترونية غير ربحية، وصادقت

دولة المقر (سورية) على االتفاقية، واتخذت من مدينة حلب مقرًا لها وتعمل حاليًا من مركز تدريــب في دمشق نتــــــيجة ظروف الحرب. وقد

أطلقت األكاديمية برنامجًا للحصول على شهادة ماجستير التأهيل والتخصص في (إدارة األعمال اإللكترونية).

 �، يهدف إلى � � � �  � �� � � � � � � � 4- كما نظم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في سورية برنامجًا تخصصيًا بعنوان ماراثون الشركــــات الناشئة �

دعم رواد األعمال الشباب لبدء وتوسيع نطاق الشركات الناشئة الرقمية والتقنية المبتكرة التي تقدم حلوًال لتحديات المجتمعات وتساهم

في النهوض بأهداف التنمية المستدامة . وذلك عن طريق بناء القدرات الريادية للشباب وفـهم مفاهيم ريادة األعمال األساسية من خالل

مدربين وموجهين مختصين في هذا المجال ومن ثم الحصول على فرصة عرض أفكار الشركات الرقمية على لجنة حكم مؤلفة من مختصين

ذالبرنامج على مدى أربعة أشهر، وذلك عبر دعمهم وتزويدهم بالمهارات األساسية التي تزيد من فرصهم في تأسيس ومستثمرين. وقد ُنفِّ

شركات ناشئة تقنية تقدم منتجًا ربحيًا لحل مشكلة أو حاجة محلية أو عالمية، وتقديم الدعم والتدريب الالزمين. وقد بلغ عدد رواد األعمال

المشاركين في اإلصدار األخير لعام 2021، 70 فردًا موزعين على 25 فريقًا، كذلك  أسست 7 شركات ناشئة.

يالحظ أنه بالرغم من تعدد وانتشار البرامج التدريبية التي تساهم في بنـاء القـــــــدرات فــــي مجال تقانـــــة المعلومات واالتصاالت وتغطيتها

لشريحة واسعة من المجتمع السوري وبشكل ال تميزي فإّن هذه البرامج توجهت بشكل أساسي لفئـــــات الشباب واليافعين واألطفال، أو

للعاملين في القطاع الحكومي وأصحاب القرار، وهناك حاجة لبذل المزيد من الجهود إلحداث برامج موجهة للمرأة ولذوي اإلعاقة ولكبار السن.

ويعتبر نقص الموارد البشرية المتخصصة في مجال تقانة المعلومات واالتصاالت والذي ساهمت الحرب التي عاشتها سورية في تــفاقمه

وبشكل صارخ من أهم التحديات التي تواجه الحكومة السورية عمومًا ووزارة االتصاالت والتقانة خصوصًا في تنفيذ خططها المستقبلية

في مجال تقانة المعلومات واالتصاالت، حيث بينت النتائج األولية لالستبيان الذي نفذته الوزارة في الجهات الحكومية أن االحتياجات من

الموارد البشرية المتخصصة تشكل خمسة أو ستة أضعاف العاملين الحاليين. 

 3.4 تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 1.3.4  الحكومة اإللكترونية :
أ- المنظومة الوطنية للمعامالت الحكومية اإللكترونية :

وهي منظومة تهدف إلى تسهيل التحقيق البرمجي للمعامالت اإللكترونية في الحكومة بعد القيام بعدد من عمليات التحليل والتنميط.

أطلقت منظومة المعامالت في تعميم رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ (2021/1/13) للبدء بمرحلة اختبار المنظومة على مستوى الحكومة

وُتطبق حاليًا في جهتين حكوميتين باإلضافة إلى تطبيقها على مستوى الدواوين في الوزارات ورئاسة مجلس الوزراء.

 ب- خدمات وزارة الداخلية :

قامت وزارة الداخلية باستكمال العمل في جميع المشاريع المنّفذة سابقًا في مجال المعلوماتّية، وأهمها :

1- إدارة الهجرة والجوازات : تمت المباشرة بتنفيذ مشروع إصدار جوازات السفــــر اإللكـــــترونّية والتي تتمتع بالمواصفات العالمية، كما تمت

المباشرة بمشروع إصدار السمـــــــات إلكـــــترونيًا للمواطنــــــين العـــــرب عبر بوابة تقديم طلب للسمات، باإلضافة إلى استمرار العمل في باقي

األنظمة : نظام إجراءات السفر، ونظام حركات المسافرين، بيانات جوازات السفر، نظام بيانات المقيمين.

2- إدارة المرور : تّم استكمال تقديم خدمة تسديد المخالفات المرورية بغض النظر عن عائدية اآللية والمحـــافظة، وجرى توسيع مراكز إصدار

إجازات القيادة الحديثة لتشمل المناطق النائية والمحررة، إضــــافًة إلى الــــــتعاون مع هيئة اإلشراف على التأمين والربط مع مكتب التأمين

لتقديم خدمة براءة الذمة لآلليات.



3- بوابة الّدفع اإللكتروني الخاصة بوزارة الداخلية: والتي تّم ربطها مع منظومة مراكز خدمة المواطن لتمّكن من تقديم بعض خدمات وزارة

الداخلية ( دفع مخالفات مرور - خالصة السجل العدلي - إجازة القيادة - إصدار جواز سفر....إلخ ) المشار إليها أعاله.

4- تنفيذ منظومة عنقودية لفرع المحفوظات تضمن استمرار عمل نظام اإلجراءات على مدار الساعة.

5- استمرار العمل على أتمتة أقسام الشرطة وإصدار تقارير تساعد على دعــــم القرار من حيث التـــــركيز على الجرائم األكثر حدوثًا والمناطق

التي تقع فيها الجرائم، حيث تّم تطبيق البرنامج في محافظتي دمشـــــق والالذقّية، ويجـــــري العمل حــــاليًا على تجهيز بعض المحافظات

( حماة - حلب- حمص - دير الزور ) لتطبيقه في هذه المحافظات.

يبّين الجدول التالي عدد المعامالت المقّدمة إلكترونّيًا في وزارة الداخلية :

خالصة السجل العدلي

مراكز خدمة المواطن
2019

430383320252470877

20202021

براءة ذمة مــــــرورية 

مديريات النقل

190855434968

2021منذ 2020/7/26 حتى نهاية 2020

مخالفات مرورية مسددة إلكترونيًا تاريخ البداية 2020/10/1

6271

2020

26003

2021

 ج- أنظمة إدارة الضرائب واإليرادات :

1. إطالق مشروع الربط اإللكتروني للفواتير المصدرة من قبل المكلفين والمنشآت مع مســـك السجالت المحاسبية وإصدار الفواتير بشكل

إلكتروني واعتماد عدد من البرامج المحاسبية المتوافقة مع منظومة الربط اإللكتروني وإطالق تطبيق يتيح للمواطنين التحقق من الفواتير

المصدرة في بعض المحافظات (دمشق وريف دمشق وبعض المنشآت السياحية في حلب وحمص والالذقية ودرعا) وكذلك تم إعطاء مهلة

للمنشآت الصناعية بالمدن الصناعية وكبار ومتوسطي المكلفين لغاية 2022/8/31.
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2. إطالق خدمة الدفع اإللكــــــتروني لعـــــدد من الضرائــــب ( ضريبة الدخل المقطوع وريع العقارات ) عن طــــريق الشركة السورية للمدفوعات

��واالستفادة من الربط بين �   اإللكترونية مع توقيع عقد مع المصرف العقاري لتمكين المكلفين من تسديــــــــد ضرائبهم بواسطة أجهزة 

المصرف العقاري والمصارف األخرى.

3. إطالق خدمة براءة الذمة اإللكترونية لدى مديرية مالية ريف دمشق بعد إطالقها لدى كل من دمشق وحلب مع إمكانية منح براءة الذمة

عبر البريد اإللكتروني من خالل التعاون مع مركز خدمة المواطن وسيتم تعميمها مستقبًال على جميع المحافظات.

4. إتاحة خدمة الشكاوى واالستفسارات والمقترحات عبر البريد اإللكتروني وموقع البريد االلكتروني وموقع الهيئة على اإلنترنت وصفحة

الفيس بوك باإلضافة الى رقم مخصص للتواصل مع المواطنين بصورة مباشرة عن طريق وسائل التواصل االجتماعي.

 د- تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في القطاع البيئي :

بعد تعرض الغابات السورية لحرائق كارثية في صيف 2020، طورت الهيئة العامة لالستشعار عن بعد (قسم البحوث والدراسات الزراعية) في

نفس العام منصة متخصصة بالغابات ومراقبة الحرائق ، وذلك من أجل متابعة تغيرات الغطاء النباتي في المواقع التي كانت عرضة للحرائق

وحصر المساحات المتضررة عن طريق الصور الفضائية وتقدير شدة التضــــــرر والخسارة في الكتلة الحية الناجمة عن الحرائق، بااإلضافة إلى

تقديم تقارير تتبع دورية لرصد حالة الغطاء النباتي في تلك المواقع، ومراقبة التعديالت عليها أو التنبؤ بإمكانية حدوث حريق. وقد أنتجت

المنصة 207 خرائط تحذيرية خالل 2021 بالتعاون مع عدة جهات مختصة من أجل حماية الغابات.

 هـ- تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع النقل.

أهم التطبيقات المنفذة في وزارة النقل :

• تطوير برنامج مركزي لمديريات النقل يجري من خالله تقديم جميع المعامالت الخاصة بالمركبة عبر مراكز الخدمة الخاصة. 

• تطبيق أتمتة اختبارات إجازة القيادة، والذي يصّدر بياناته لبرنامج منح إجازات القيادة في وزارة الداخلية.

نبّين في الجدول التالي الجهة المسؤولة عن تقانة المعلومات واالتصاالت والحكومة اإللكترونية في سورية :

السلطة المسؤولة عن تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت في

اإلدارة العامة

� �� �� � � � �� � �� � � �  � �� � � �� � �� �� � � � � � �� � � االسم باإلنكليزية: 
االسم بالعربية: وزارة االتصاالت والتقانة.

� � �� ���� � � �� � � � �� � � �� � الرابط:�

� �� �� � � � �� � �� � � �  � �� � � �� � �� �� � � � � � �� � � االسم باإلنكليزية: 
االسم بالعربية: وزارة االتصاالت والتقانة.

� � �� ���� � � �� � � � �� � � �� � الرابط:�
سلطة الحكومة اإللكترونية
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يبّين الجدول التالي مواصفات وخصائص بوابة الخدمات المتضّمنة الخدمات الحكومية المعّرفة المراد تقديمها إلكترونيًا وفق مايلي : 

خدمات

مشاركة المواطن/ة

وسائل التواصل االجتماعي

خدمات إضافية

إصدار الهاتف المحمول

الدفع اإللكتروني

حساب على اإلنترنت

(عربي/إنكليزي)متعدد اللغات

(نعم/ال)

(نعم) لبعض الخدمات

نعم

ال

ال

ال

ال

نعم لبعض المواقع

نعم لبعض المواقع

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعممعلومات ثابتة

نعمنماذج قابلة للتنزيل

تفاعلية

نات المدوَّ

استطالعات الرأي

Facebook

Twitter

LinkedIn

YouTube

WhatsApp

�     (ِسمة) ملخص الموقع الغني 

إحصائيات الِوب

البحث

دعم الهاتف الذكي/الحاسوب اللوحي

تطبيق مخصص يعتمد على نظام
� � � �� �� �� أو�   تشغيل 

ال

معلومات

نعمعامة

نعمالقوانين

نعماألدلة
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م اإللكتروني/التعليم اإللكتروني  2.3.4 التعلُّ
يتضمن هذا الجزء استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم

 أ- استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كأداة لمحو األمية :

يعمل مركز تطوير المناهج على برنامج خاص لتعليم الكبار (من 15 – 25 عام) من خالل وضع منهاج خاص بهم (المخصصين بالبرنامج ليسوا

أميين بالكامل)، وهو طور االختبار وبعد مرحلة االختبار التي تجري حاليًا ورقيًا ضمن الصفوف المدرسية، سيجري العمل على االنتقال إلى

مرحلة الكتب اإللكترونّية والتي من الممكن أن تتاح إلكترونيًا عبر تطبيق أو عبر المنّصة التربوية.

 ب- استخدام أنظمة وتطبيقات التعليم اإللكتروني في التعليم األساسي والثانوي :

1- يستمر العمل على استخدام تكنولوجيا المعلومات وأنظمة التعليم اإللكتروني في جميع الصفوف المدرسية لمرحلة التعليم االبتدائي

والثانوي عبر المنّصة التربوية، حيث تم مؤخرًا تطوير تطبيق ( استعد للصف األول ) الخاص برياض األطفال وهو مخصص لألطفال الذين ال

يستطيعون االلتحـــــاق بالروضة يــــــمكن من خـــــالله تلقي المعلومــــــات التي يأخذها الطفل الملتحق بالروضة. تم تطبيقه على عينة في

محافظات دمشق وريف دمشق والالذقية والسويداء، وسيجري العمل على تعميمه خالل صيف 2022.

2- ضمنت وزارة التربية في خطتهــــــــا العمل على جعـــــــل الكتب المدرسية تفاعلية (أنجزت كتب الفلسفة والتاريخ وبدأ العمل على كتب

الرياضيات).

3- العمل على إطـــــالق المخبر االفــــتراضي، حيث تم توفير التجــــــهيزات والقاعات الـــالزمة وتصميم 250 درس ثالثي األبعاد خاص بالمخبر

االفتراضي، يجري العمل حاليًا على تعريب كل المصطلحات الموجودة في المقاطع ثالثية األبعاد الخاصة بالمادة العلمية (وهي متنوعة

من المنهاج الدراسي والمادة التي تدعم المنهاج الدراسي) حــــــــيث كانت المادة العلمية متاحة فقط باللغة اإلنكليزية، وقد جرى تعريب

بعض المقاطع وتصمميم بعض الدروس من قبل الطالب في مدرسة المتفوقين.

�: وهو أحد صيغ التعليم التي يندمج فيها الّتعليم اإللكتروني مع الّتعليم الّصفي الّتقليدي �� � � � � �� � � � � �� � 4- نظام الّتعليم المتمازج 

باستخدام أدوات الّتعليم اإللكتروني ( مخابر الحاسوب - الّصفوف الّذكية ). تّم تطبيق شــــعب للّتعليم المتمازج في أربع محافظات فقط

( حلب- الالذقية- السويداء- حماة )، يبّين الجدول التالي توزع شعب التعليم المتمازج في المحافظات األربعة. 

العام
الدراسي

2021 -2020

2022 -20219

9

عدد
المدارس

16

19

عدد
الشعب

416

480

عدد
الطالب

129

130

عدد
المدرسين

31

22

عدد
اإلداريــيـن

��الذي ُيعتبر وسيـــلة لتصميم وتوفير محتويات المقررات الّدراسّية، حيث يمكن للمعّلم � � � �� إضافًة إلى نظام إدارة المحتوى الّتعليمي 

إضافة أي محتوى تعليمي أّيًا كان نوع الملف (ملف نّصي- فيديو- صفحات أو مواقع على اإلنترنت- عرض تقديمي).

 ج- توُفر المدارس االفتراضية ومدى اعتمادها، ونفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إليها :

وضعت شروط اعتماد للمدرسة االفتراضية (الخاصة) لألشخاص الذين ليس لديهم القدرة على الوصول إلى المدرسة (فاقد تعليمي- ظروف

جائحة....إلخ). منح تصريح لمدرسة إلكترونية في محافظة السويداء، مع اإللتزام باعتماد ذات المنهاج المدرسي أو المنهاج الدراسي فئة ب 

الخاص بالمتسربين.
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 د- انتشار إمكانية االتصال باإلنترنت في المدارس، إضافة إلى بوابات التعليم المفتوحة والمجانية :

سعيًا من وزارة التربية لتوسيع إمكانية اتصال المدارس باإلنترنت، طورت منصتان تعليميتان في محافظتي حماه وطــرطوس وبذلك يتحقق

اتصال المدارس باإلنترنت لعينة من الطالب واألساتذة وضمان توّفر محتوى تعليمي ضمن المنصة في المحافظة.

 هـ- توُفر التعلم عن ُبعد لمساعدة الطالب والطالبات على تطوير قدرات التعلم الذاتي والتنمية الذاتية :

يتاح التعلم عن بعد من خالل المنصات التربوية وذلك بتوفير الدخول إلى هذه المنصات بأسعار شبه مجانية، باإلضافة إلى المدارس االفتراضية.

أما بالنسبة التعلم الذاتي، تم العمل على وضع هذا الهدف ضمن خطة 2022 من خالل جعل الكتب المدرسية تفاعلية كوسيلة للتعلم الذاتي.

 و- توُفر التدريب عن ُبعد، كجزء من برامج بناء القدرات :

نفّذت وزارة التربية بالتعاون مع منظمة اليونيسكـــــــــو تدريبًا عن بـــــعد شمل فريقًا مركـــــزيًا مؤلفًا من 30 مدربًا. ويجري حاليًا العمل على تدريب

موجهين ومدريبن ومعلمين على ثالث مستويات.

- المستوى األول : 300 متدرب دفعة أولى، 500 متدرب دفعة ثانية خالل 2021.

- المستوى الثاني : 200 متدرب دفعة أولى، 300 متدرب دفعة ثانية قيد التدريب خالل 2021.

- المستوى الثالث : يجري التدريب في المستوى الثالث للمتأهلين من الدفعتين األولى والثانية.

 ز- توُفر الجامعات االفتراضية واعتمادها :

استكماًال لعمل الجامعة االفتراضّية السورية على تقديم خدماتها المتعّلقة بالتدريــــــس اإللـــــكتروني عن بعد بجميع مستلزماته، عملت إدارة

الجامعة على إضافة برامج جديدة لدعم تطوير العملّية التعليمّية اإللكترونّية وفق ما يلي :

1. اإلجازة : تم إضافة برنامجين للحصول علــــــى اإلجازة الجامعيــــــة في اإلدارة الفندقية والسياحية وبرنامج المعهد التقاني للعلوم السياحية

والفندقية.

2. الماجستير : أضيفت ستة برامج جديدة ( دمـــــج التكنولوجيا بالـــــتعليم - القانون الدولي واإلنــــساني - المعلوماتية الحيوية - إدارة ونمذجة

معلومات البناء - اللسانيات التطبيقية - اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية ).

3. الدكتوراه : أضيف برنامج الدكتوراه في إدارة األعمال.

يبّين الجدول التالي إحصائيات ألعداد الطالب المسجلين والخريجين :

الفئة

عدد الطالب
المسجلين

العدد
اإلجمالي

49647غير متاحغير متاح

10375

98

%64

%63

%79

%36

%37

%21

العدد
اإلجمالي ذكورذكور العددإناثإناث

إناثذكوراإلجمالي

عدد الخريجين من
كل االختصاصات

عدد الطالب
المسجلين من
ذوي اإلعاقة

201920202021
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 ح- مكتبات المحتوى اإللكتروني المحلية ضمن الجامعات :

في الجامعات العاّمة : تتوّفر المكتبات اإللكترونّية على مــــوقع الجامعة يستطيع الطالب الدخول إليها وفق اشتراكات مجانّية لطالب المرحلة

الجامعية وطالب الدراسات العليا عن طريق الجامعة أو وزارة التعليم العالي، حيث ُيقّدم المحتوى بشكل كامل للطالب.

��،  يتوفر عبرها كل المقررات الجامعية الخاّصة ببرامج الجامعة � � �� �� �  � � ��� � �� بالنسبة للجامعة االفتراضّية : توجد موسوعة الجامعة االفتراضية ��

االفتراضية، أطروحات الماجستير للطالب، يوجد فيها أيضًا بعض المقاالت والوثائق. وقد تــــــــم توسيع وإغناء المكـــــتبة من خالل شراء مــــــراجــــع

لطالب االقتصاد وماجستير إدارة األعمال.

 ط- اتصال الجامعات بالمكتبات الرقمية العالمية عبر اإلنترنت : 

 كانت الجامعة االفتراضية السورية على اتصال بثالث مكتبات عالمية وفق اشتراك سنوي، ولكن ومع بداية األزمة في سورية توقف التعام

معها من طرفها بسبب المقاطعة التي تمت على سورية، علمًا بأنه تم طـلب تجديد طلب االشتراك وجاء الرد مع الرفض، مع صعوبة تسديد

االلتزامات المالية لتلك المكتبات بسبب صعوبة تحويل المبالغ المترتبة على الجامعة.

 ي- برامج التعلُّم عبر اإلنترنت وشهادة التعلُّم عن ُبعد :

توفر الجامعة االفتراضية خدمة التعلم عن بعد لطالب الجامعة وطـــالب الدراسات العليا عبر برامج الماجستير، وبرامج التدريب عبر مركز التعلم

��� والذي يحـــــتوي على عدة مساقات كـــل مساق متخصص بمحور تدريبي رئيسي، كما يتـــــضمن كل مساق علـــــى �� �  � � ��� � �� �� مدى الحـــياة�

مجموعة من الدورات التدريبية.

 ك- النفاذ إلى كل الخدمات المذكورة لألشخاص ذوي وذوات اإلعاقة :

يستطيع ذوي اإلعاقة النفاذ والتسجيل في برامج الجامعة االفتراضية السورية حيث يشّكل ذوي اإلعاقة جزءًا من طالب الجامعة االفتراضية

تقّدم المساعدة لهم أثناء االمتحانات، ولكن لم تستخدم أدوات خاصة بذوي اإلعاقة على المنصة حتى اآلن ويجري العمل على وضع خطة

لتطوير أدوات خاصة بذوي اإلعاقة.

 ل- َتوُفر مراكز تدريب محلية على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالتعاون مع جميع الجهات المعنية :

تم افتتاح مركز للتدريب في دمشق - كفرسوسة يعمل على تقديم جميع دورات مركز التعلم مدى الحياة المتعلقة بالدورات غير االفتراضية

( تدريب مباشر ).

العقبات الرئيسية التي َتحول دون االستخدام الواسع النطاق لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم والتدريب :

• عدم توفر المحتوى الرقمي بشكل كامل.

• التكاليف المرتفعة التي أعاقت مشروع توفير خدمات التعليم اإللكتروني، وقد تّم تشكيل لجنة مشتركة من الجهات المعنية بهذا الخصوص.

وبقي األمر مقتصرًا على جهود جهة واحدة كالجامعة االفتراضية، حيث العدد محدود.

 3.3.4 الصحة اإللكترونية :

يمكن الوصول إلى مجموعة من المعلومات الطبية عبر موقع وزارة الصحة السورية،  والتي تعمل الوزارة على إغنائها باستمرار.

والتزال الجهود المبذولة لنشر الوعي ومعالجة القضايا المتعّلقة بالّصحة الجنسية واإلنجابية مستمّرة من خالل كل من البرنامج الوطني للصحة

اإلنجابية والبرنامج الوطني لمكافحة اإليدز، حيث تّم رصــــــد تلك الجهود عبر مجموعة من اإلحصاءات التي تبرز مدى العمل على تعزيز الوعي

والتثقيف الّصحي وتقديم الخدمات العالجية ورعاية المرضى وفق ما يلي :

 أ- البرنامج الوطني للصحة اإلنجابية :

يستمر العمل على تقديم الخدمات الموّجهة لألسرة والمرأة من خالل هذا البرنامج، حيث يتيح استصدار تقارير خاصة بالصحة اإلنجابية ومؤشرات

خدمات الصحة اإلنجابية. بلغ عدد التقارير على النظام حتى تاريخ إعداد التقرير 185,306 تقريرًا.

 



48

 ب- البرنامج الوطني لمكافحة اإليدز :

عمل البرنامج تحت إشراف مديرية األمـــــراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة بالتعاون مــــع منظمة الصحة العالمية، حيث كان يركز على تزويد

المرضى بالعالج، وتقديم الرعاية للمرضى المصابين باإليدز، إضافًة إلى العمل على نشر التثقيف الصحي واالستشارة النفسية واالجتماعية من

خالل المراكز االستشارية في المحافظات. وهو غير مستثمر حاليًا.

 ج- البرامج الوطنية المعتمدة لمكافحة األوبئة، بما فيها المالريا والكورونا :

1- المنصة اإللكترونّية لتلقي لقاح كوفيد 19 : يمكن من خاللها التسجيل للحصول على اللقاح من خالل تسجيل بيانات الملقحين والجرعات

التي تلقوها، وإصدار شهادات لقاح دولّية. تبّين اإلحصاءات التالية أعداد المستفيدين من خدمات المنّصة وفق التالي :

- من تلّقى الجرعة األولى : 1,645,231 شخصًا.

- من تلّقى الجرعة الثانية :  555,322 شخصًا.

- من تلّقى الجرعة الّداعمة :  6,202 شخصًا.

� : ألخذ مسحات لمن يرغب بالسفر للكشف عن مرض كورونا، أيضًا عبر التسجيل إلكترونّيًا على المنصة وتحديد مركز إجراء التحليل. 
 � 2- منصة 

وبلغ عدد الفحوصات خالل عام 2021، 190,266 تحليًال، في حين بلغ عددها خالل الربع األول من عام 2022، 215,060 تحليًال.

3- فيما يخص مرض المالريا : ال يوجد تطبيق إلكتروني خاص بهذا المرض ولكن يجري العمل على تجميع بيانات المرضى على ملفات إكسل من

جميع المحافظات السورّية، ثّم ُتجّمع مركزيًا في وزارة الصحة وذلك بهدف االستفادة منها في تطوير البرامج الّصحّية المخصصة لمرض

المالريا مستقبًال.

هناك أيضًا العديد من الجهود في المجاالت المتقدمة مثل التطبيب عن بعد وعقد المؤتمرات لالستخدام الطبي :

1. التطبيب عن بعد : يجري الــــعمل باستمرار على االستفادة من تقانة المعلومات واالتصـــــاالت وتطويعها في هذا المجال، حيـــــث تم تصميـــــــم

العديد من التطبيقات الذكية التي تمّكن من وصـــــــل المريض مع الطبيب ومتابعة حالته المرضية وتقديم االستشارات الطبية مثل : تطبيق

الصحة بلمسة – تطبيق صلة – لمسة شفا ... وعدد من التطبيقات للربط بين الصيدليات ومستودعات األدوية ( تطبيق فارما واي ).

��� � � � 2. عقد المؤتـــــمرات عن بعد لالســــــتخدام الطبي : تشارك وزارة الّصـــــحة بالمؤتمرات العالميــــــة عن بعد باستـــــخدام التقنيات المتاحة���

��� � � � �� �� � � �

وعبر منصة منظمة الصحة العالمية. باإلضافة إلى توافر الجاهزية لدى وزارة الصحة لعقد مؤتمرات وطنية عن بعد.

ونورد فيما يلي توصيفًا لمدى نضوج وتطبيق نظم معلومات الرعاية الصحية :

 أ- إدارة رعاية المرضى : يجري العمل حاليًا على تأمين ملف مريض إلكتروني في سبع مشافي حكومية في أنحاء سورية.

 ب- حفظ السجالت الرقمية : تعمل وزارة الصحة على أرشفة سجالت جميع مقدمي الخدمة الصحية في الجمهورية العربية السورية إلكترونّيًا

سواء األفراد والمنشآت، حيث بلغ عدد الوثائق المــــــؤرشفة حوالي ثالثة ماليين وثيقة، ويمكن تحديد عدد السجالت المؤرشفة خالل الفترة

2019-2021 وفق ما يلي :

الـــــــنوع

األفراد (طبيب بشري، طبيب أسنان، صيدلي
معالج فيزيائي، ...إلخ)

المنشآت (مخابر طبية، مخابر سنية
معامل أدوية،...إلخ)

49,085

6,652

عدد السجالت
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2020

695المستحضرات المحلية

97المستحضرات المستوردة

2021

718المستحضرات المحلية

56المستحضرات المستوردة

51,586

تقارير 2020

101,925

تقارير 2021

 ج- إدارة المستحضرات الصيدالنية :

	، والذي يسمـــــح بإدخال وتحديث بيانات المستحــــضرات � �  يستمر عمل وزارة الّصحة على إدارة الــــــــدواء في الّسوق الّسورّية من خالل نظام 

الصيدالنية وغيــر الصيدالنية سواء المحلي منها أو المستورد والموجودة في السوق السورية، بلغ عدد المستحضرات المسجلة في النظام :

 د- مرصد الموارد البشرية :

تم وضع هذا الّنظام في الخدمة منتصف عام 2018 لبناء قواعد بيانات مركزية للموارد البشرية يضم بيانات العاملين في وزارة الصحة والجهات

التابعة، وقد تم حتى نهاية عام 2021 إدخال 86979 إضبـــــارة للموظفين العاملين في وزارة الصحـــــة وجهاتها التابعة بمـــــــــختلف أوضاعهم

الوظيفية ( قائم على رأس عـــــــمله، إجازة، إنهاء خدمة )، مع إدخال كل تعيناتهم أو تنقالتهـــــــــم ( نقل، تكليف، تعاقد ) ضمن الوزارة باإلضافة

لخبراتهم خالل مسيرة عملهم.

 هـ- قواعد بيانات الرعاية الصحية الوطنية :

تّم وضع هذا الّنظام في الخدمة أواخر عام 2019 حيث تضّمن قاعدة بيانات مركزية خاصة بنظام معلومات خـدمات المراكز الصحية، باإلضافة

إلى إمكانية التعامل مع خرائط رقمية بواجهات سهلة االستخدام، تتيح إدخال بيانات عن وحدات صحية وإظهارها على خريطة رقمية، بهدف

المساعدة في دعم اتخاذ القرارات التي من شأنها تحسين الواقع الصحي، وقد تّم إحصاء البيانات المدخلة عليه كما يلي :

: (�� � � �� �� � � � �� � �� �� � � �� � � �� � � � � � � � �  � � � � �  و- نظم اإلنذار المبكر ( 

�) في سورية منذ العـــــام 2012، ويهدف هذا النظام بشكل أســــــاس إلى الكشف عن � � �   بدأ تطبــــــــيق نظام اإلنذار المبكر واالستجابة له (

اإلشارات التي قد تشير إلى تفشي األمراض ومجموعات األمراض المعرضة للوباء واالستجابة لها.
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قصة نجاح : المنصة اإللكترونّية لتلقي لقاح كوروناقصة نجاح : المنصة اإللكترونّية لتلقي لقاح كورونا

رت بالتعاون بين وزارة الصــــحة شّكلت منصة التسجيل على لقاح (كوفيد 19) في ســــورية خالل عام (2021) التي طـــــوُّ
السورية ومنظمة الصحة العالمية أداًة فّعالـــــة لتمكيـــــن جميع المواطـــــنين الراغبين بالحصول على اللقاح، مـــــــن خالل
التسجيل على المنصة ببياناتهم األساسية الضرورية وذلك لتحديد أولوية تــــــوزيع اللقاح بشكل عادل، حيث أن المنصة
مبرمجة على تحديد مواعيد أخذ اللقاح وفق أولــــويات حددتها وزارة الصحة. وتطورت المنصة مع الوقت حسب الحاجة
لتستجيب للمتطلبات المستجدة بما يحقق مرونة وسهـــــولة العمل ويضمن دقة ووثوقية البيانات وشهادات اللقـــــاح
الصادرة عن المنصة، حيث أشرف على عملية التشغيل والتطوير هذه كادر مختص قدم مجهودًا كبيرًا. يمكن من خالل
المنصة توليد تقارير حول طالبي اللقاح، والمجدولين ألخذ اللقاح والملقحين ُتبين توزعهم وفق عدة محددات ( محافظة
عام، عمر، وجود أمراض مزمنة، عاملين صحيين...إلخ )، لتــــساعد هـــــذه التقارير المسؤوليــــن في القطاع الصـــــــحي فـــي
عملية اتخاذ القرار بما يدعم عملية التلقيح ضد فيــــــروس كورونا. أتــــــاحت المنصة الحصول على شهادة اللقاح الدولية
التي يحتاجها المواطنون الراغبون بالسفر بفعالية، كـــــما أنها أتاحت للمواطنين تقديم شكاوى واستفـــــسارات حــــول

مختلف المواضيع المتعلقة باللقاح والتسجيل للحصول على اللقاح.

ويمكن تلخيص أهم المعوقات التي تقف في وجه االنتشار األوسع لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في القطاع الصحي على الشكل التالي

1. تدمير جزء كبير من البنية التحتية بسبب الحرب التي واجهتها سورية.

2. ضعف الثقافة العامة للمعلوماتية بين الشريحة المستفيدة.

3. عدم وجود سجل صحي متكامل : يوجد لدى وزارة الصحة مجموعة من التجارب المتفرقة فيما يتعلق بالمعلومات المطلوبة للسجل الصحي

كتطبيقات برمجية، يجري العمل حاليًا وضمن تنفيذ مشاريع استراتيجية التحول الرقمي دراسة مشروع السجل الصحي اإللكتروني، حيث تم

البدء بالمرحلة األولى (وضع دفاتر الشروط) من أتمتة السجل الصحي على المستوى الوطني.
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ع اللغوي 1.5 الهوية الثقافية والتنوُّ
ع الثقافي واللغوي، واحترام الهوية الثقافية والتقاليد البّد لنا في سعينا لتنمية مجتمع المعلومات من التأكيد على المحافظة على التنوُّ

ع الثقافي، إضافًة إلى الدور المهم الذي واألديان، من خالل مساهمة المحتوى الرقمي في الحفاظ على اللغة وتسهيل تطورها وتعزيز التنوُّ

يؤّديه تطوير المحتوى الرقمي في الحفاظ على التراث الوطني.

ع الثقافي واللغوي 1.1.5 استخدام تقانة المعلومات واالتصاالت لدعم التنوُّ
عملت سورية على استخدام أدوات تقانة المعلومات واالّتصاالت في سبـــيل الحفاظ على التراث الوطني والمعرفي السوري، حيث كانت

الرقمنة هي األداة األبرز التي استخدمت في هذا المجال، وذلك من خالل نشر المحتوى الثقافي والتعريف به.

 أ- رقمنة المحتوى الثقافي في وزارة الثقافة :

تسعى وزارة الثقافة إلى تعزيز جهودها في سبيل رقمنة المحتـــــــوى الثقافي وتطوير أرشيف رقمي وطني يتضمن معلومات عن مكونات

المحتوى الثقافــــي الوطنـــــي والتراثـــــي باختــــــالف أشكاله، تبّين اإلحصاءات التالية استمرارّية العمل على مجموعــــة المشاريع التي نفذت

لهذا الغرض :

1- التوثيق الرقمي للوثائق التاريخية : 

من خالل استمرار وضع الوثائق التاريخية في مركز الوثائق التاريخية بنسخ رقمية تتيح قراءة واضحة للنص الوارد في الوثيقة المطلوبة، والذي

يتضمن آالف الوثائق التاريخية المحفوظة، حيث تّم رقمنة 1,300,000 وثيقة تاريخية.

2- التوثيق الرقمي لألبنية األثرية والتاريخية :

�توثيق ثالثي األبعاد لقلعة الحصن، كما جرى رقمنة كل سجالت ووثائق األبنية األثرية � �� � � �� جرى وبالتعاون مع اليونسكو ضمن مشروع 

ولكن دون صور ثالثية األبعاد إال لبعض األبنية مثل الجامع األموي - قصر العظم - المدرسة الجقمقية وغيرها.

ازداد عدد الوثائق المؤرشفة في أرشيف المباني التاريخية إلى ما يقارب 90 ألف وثيقة تاريخية موجودة بشكلها الرقمي، وكما سبق اإلشارة

إلى أّن هذه الوثائق عبارة عن صور ومخطوطات ومراسالت وملحوظات كلها تحكي بداية تسجيل األبنية في سورية.

3- التوثيق الرقمي لمقتنيات المتاحف : 

يتوّفر في شؤون المتاحف مايقارب الــ 30,000 من المحفوظات ما بين قطع أثرّية وسجالت رقمّية عالية الجودة لمقتنيات المتاحف. باإلضافة

إلى رقمنة 8000 تقريرًا عن أعمال الّتنقيب.

4- مشروع حصر عناصر التراث الالمادي :

يجري العمل على تحديث بيانات عناصر التراث الالمادي المدرجة في السجل الوطني دوريًا كل سنتين، فقد تّم القيام بعملية المسح الميداني

لجرد عناصر التراث الالمادي في طرطوس والذي نتج عنه 403 عناصر جديدة خالل عام 2021، كما سيجري العمل على إجراء عملية المسح

الميداني لجرد عناصر التراث الالمادي في منطقة ساروجة، من خالل إطالق استمارة إلكترونية عبر وسائل التواصل االجتماعي الختيار فريق

ميداني من المجتمع المحلي للقيام بعملية المسح وذلك ضمن خّطة 2022.

5- مشروع رقمنة أرشيف مديرية التراث الالمادي :

تم العمل على توثيق مرقمن لموجودات مديرية التراث الالمادي، حيث بلغ عدد الصور الفوتوغرافية المرقمنة 4799 صورة، و 248 قرص مدمج

ثق مختلف مجاالت التراث الالمادي، ليصار فيما بعد إلتاحتها على الموقع اإللكتروني �)، و 22 شريط فيديو، و76 بكرة سينما والتي توَّ � �� � � )

للمديرية والذي يجري العمل على تطويره ثم إطالقه بحلته الجديدة.
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 ب- مجمع اللغة العربية بدمشق :

ظهرت الحاجة إلى إحداث مكتبة وطنية في سورية منذ أوائل القـــــــرن العشرين. وكان أول عمل في هـــــذا المجال هو تجميع تراث األجداد من

المخطوطات في تربة الملك الظاهر بيبرس بدمشق التي عرفــــت بعد ذلك باسم المكتبة الظاهرية. واهتم مجمع اللغة العربية بدمشق، الذي

تولى اإلشراف على المكتبة الظاهرية منذ عام 1919 بتنظيم المكتبة، وعمل على زيادة مجموعاتها من المطبوعات في مختلف الموضوعات

ووضع الفهارس الالزمة لتسهيل االطالع عليها، كما تّم العمل على حصر ورقمنة كل منشورات مجمع اللغة العربية في دمشق منذ تأسيسه

بما يشمل محتويات المكتبة الظاهرية، ومكتبته ومجلته بكامل أجزائها وأعدادها، ونشرت على موقع المجمع  وبشكل مجاني.

 ج- مكتبة األسد الوطنية :

تواصل مكتبة األسد عملها في جمع كل أشكال التراث الثقافي من كتب ودوريات وغيرها من أوعية المعلومات وتنظيم هذه المواد وتيسير

االنتفاع بها لروادها من باحثين ودارسين، كما تولي المكتبة اهتمامًا كـــــبيرًا بالتراث الثقافي العربي المعــــــاصر وجمع مختارات منه ومن التراث

العالمي في مختلف المواضيع، باإلضافة إلى سعيها الدائم لنشر المعرفة والمساهمة في تشكيل الوعي الثقافي والمعرفي. ُيعتبر ازدياد

محتويات مجموعة المكتبة مؤشرًا هامًا على مواصلة عملها في تجميع وحــــــفظ مقتنيات التراث الثقافي، حيث تضّمنت حوالي 443,950

كتاب باللغة العربية و 84,686 كتاب باللغات األخرى، باإلضافة إلى 35,000 أطروحة باللغة العربية و 10,000 أطروحة باللغات األخرى، تحتوي

المكتبة أيضًا على مجموعة من الدوريات /صحف ومجالت/ وهي 2342 عنوانًا باللغة العربية، و 1223 عنوانًا باللغات األجنبية. كما تقوم المكتبة

أيضًا بمتابعة إصداراتها الدورية الخاصة سنويًا وهي ( الببليوغرافية الوطنية السورية – اإلطروحات الجامعية – الكشاف التحــــــليلي للصحف

والمجالت ). وقد لعبت تقانة المعلومات واالتصاالت المستخدمة في المكتبة دورًا رئيسّيًا في إدارة مقتنياتها الثميــــــنة وتسهيل البحث

واسترجاع المعلومات، من خالل ما تمتلكه المكتبة من وسائل تتيح عبرها االطالع على محتوياتها تتمثل بـ :

• قاعة خاصة بالمكفوفين الذين يتمكنون من الرؤية بدرجات ضعيفة، مجهزة أجهزة خاصة تقوم بتكبير الكتاب ليتمكنوا من القراءة.

• الفهرس اإللكتروني لكامل الكتب والدوريات والذي يمّكن الباحث من خالل أربعة أجهزة متاحة من البحث عن الكتب المـــطلوبة أو الموضوع

المطلوب، أو من خالل موظف مختص بالبحث في الفهرس اإللكتروني.

• قاعة اإلنترنت: بما يسمح للباحثين بالبحث عبر اإلنترنت بسعر رمزي، وتحميل البحث.

��قديمة، نوطات موسيقية قديمة من أصحابها، صور قديمة منذ اختراع الكاميرا، أفالم � � �� ��و  �� � � • القاعة السمعية والبصرية: تمتلك ملفات 

فيديو، طوابع وعمالت.

• موقع خاص على اإلنترنت إلدارة معرض الكتاب الذي تقيمه المكتبة سنويا،ً  يتيح التسجيل في المعــــرض، وضبط بيانات المشارك، وتدقيق

قوائم الكتب، وحجز المواقع إلكترونيًا.

كما بدأت المكتبة ومنذ سنوات بالعمل على تحويل مقتنياتها من مخطوطات وكتب نادرة ودوريات إلى ميكروفيلم وحفظها رقمّيًا، لحماية

هذا التراث الثقافي الغني والحفاظ عليه، وخدمة روادها وتسهيل بحوثهـــــــم بأيسر وأسهل السبل. باإلضـــــافة إلى القيام بفهرسة جمـــــــيع

مقتنياتها وموادها الثقافية بجميع أشكالها ورقيًا وإلكترونيًا.

ونظرًا للتطور الكبير في مجال تقانة المعلومات وتطوير البرامج ذات الكفاءة والمقدرة العالية على تــــحويل مصادر المعلومات التقليدية إلى

الشكل الرقمي، ازداد اهتمام المكتبة بالتحول الرقمي حّتى تواكب هذا التطّور سعيًا منها على تحقيق مشاركة المحتوى على أوسع نطاق.

فقد بدأت مكتبة األسد الوطنية وبإشراف وزارة الثقافة بالعمل على مشروع االنتقال إلى المكتبة الرقمية من خالل تشكيل لجان داخلية

وخارجية مشتركة لوضع الشروط الفنية الخاصة بهذا المشروع، وأعدت دراسات عدة حول آلية العمل فيه وطرق تنفيذه والمراحل التي يجب

أن يمر بها المشروع. 



 د- الموسوعة العربية :

قامت هيئة الموسوعة العربية في الجمهورية العربية السورية باإلضافة إلى الموسوعة العربية الّشاملة بإنجاز الموسوعات التالية :

1- الموسوعة القانونية المتخصصة : تتألف من 7 مجلدات، وهي عمل موسوعي متخصص في المجاالت القانونية يتضمن بحوثًا في العلوم

الشرعية، والقانون التجاري والجزائي والخاص والدولي والعام والمالي، ومنشورة على موقعها اإللكتروني.

2- الموسوعة الطبية المتخصصة : تتألف من 19 مجلدًا، موسوعة متخصصة في المجاالت الطبية، كل مجلد متخصص باختصاص طبي معين

ويجري العمل على استكمال هذه الموسوعة باختصاصات طبية أخرى. تّم نشر 15 مجلدًا منهاعلى موقعها اإللكتروني. 

3- موسوعة اآلثار في سورية : وهي موسوعة متخصصة باآلثار في سورية تتضمن بحوثًا في عصور ما قبل التاريخ والعصور التاريخية، وبحوثًا

عن اآلثار الكالسيكية واآلثار اإلسالمية. صدر منها حتى اآلن 6 مجلدات منشورة على موقع الهيئة اإللكتروني. ويجري العمل على استكمالها

بمعدل مجلد سنويًا.

4- موسوعة العلوم والتقانات : وهي موسوعة متخصصة بالعلوم البحتة والتطبيقية وتتضمن بحوثًا في مجاالت متعّددة، كالعلوم الهندسية

وتقاناتها، والكهرباء والحاسوب ..إلخ. صدر منها إلى اآلن 7مجلدات وُنشر منها 6 مجلدات. كما يجري العمل على استكمالها بمعدل مجلد سنويًا.

 هـ- مبادرات مجتمعية إلغناء المحتوى الرقمي العربي والثقافي :

1- شبكة المعرفة الّريفّية :  بوابة المجتمع المحلي والتي ُأسست بهدف استخدام تقانات المعلومات واالتصاالت في دعم الّتنمية االقتصادّية

واالجتماعّية، والتي تضّمنت محتوى غني في المجاالت القانونّية والعلمّية والّزراعّية والمحلّية والتراثّية، إضافًة إلى مكتبة شبكة المعرفة

المتضّمنة ألكثر من ألفي كتاب ومقاالت ودراسات ومحاضرات صوتّية. وهو متوّقف حاليًا عن العمل.

2- مدونة وطن :  ساهمت الجمعية العلمية السورية في إغناء المحتوى الرقمي المحلي وفي توثيق العديد من المكونات الثقافية والتراثية

للمجتمع السوري من خالل مشروعها "مدونة وطن"، والذي يتضمن في جزء من المواد المنشورة فيه توثيقًا لشخصيات سورية ولمناطق أثرية

فيها إلى جانب تدوين عادات وتقاليد المجتمع السوري المحلي وبقلم أبناء المجتمع أنفسهم. وقد بلغ عدد المشاهدات في عام 2020

( 531 ألف مشاهدة )  وارتفع في عام 2021 إلى ( 572 ألف مشاهدة ) وفي النصف األول من عام 2022 بلغ ( 361 ألف مشاهدة ) « متوّقع أن

تصل لـ 653 ألف مشاهدة حتى نهاية العام »، أما متوسط عدد المشاهدات اليومي للموقع القديم بلغ 1453 صفحة يومّيًا بينما متوّسط

المشاهدات اليومي للموقع الجديد فقد بلغ 1784 صفحة يومّيًا.

3- مدونة الموسيقا :  ولدت فكرة مدونة موسيقا في العام 2011 بهدف تدوين وحفظ التراث الموسيقي السوري رقميًا، وذلك في إطار

مشروع مدونة وطن، الذي انطلق في العام 2008 كأحد مبادرات الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية في تطوير المحتوى الرقمي العربي

على الشبكة "اإلنترنت". مع بداية العام 2021 عاد العمل إلحياء المدونة، وبدأت التحضيرات إلطالق الموقع، في شهر آب الماضي إلى جانب

.� � �  البوابة المعرفية، بموقع ��

تطمح المدونة إلى لملمة المبعثر والمتناثر من المقطوعات الموسيقية، التراثية منها والمعاصرة، والتي تتوّزع على امتداد الجغرافيا السورية

وعند جهات ووزارات وفرق فنية وأشخاص مهتمين باإلرث السوري الموسيقي الغني، وعرضه بالشكل الالئق بصريًا من مؤلفات موسيقيين

سوريين معاصرين عملوا باحترافية أكاديمية لتوثيق مقطوعات مختلفة من التراث.

كل ذلك يأتي في إطار الجهود الوطنية لحفظ الذاكرة السمعية والبصرية لسورية رقميًا، والسعي نحو حمايتها من التلف والضياع والتشويه

الذي أصابها ألسباب عديدة، منها ما فعلته الحرب ومنها بفعل الزمن، ومنها بفعل اإلهمال.

ولدى المدونة أرشيف من المواد اإلعالمية والمقطوعات الموسيقية يجري حاليًا إعادة تحضيرها فنيًا ومهنيًا لنشرها، إضافة إلى المواد

اإلعالمية المتخصصة بالشأن الموسيقي، والتي يعدها حاليًا صحفيون من مختلف المحافظات، يرصدون فيها التراث الموسيقي والغنائي

السوري. وقد بلغ عدد المواد المنشور في المدونة منذ انطالقتها في شهر آب من عام 2021 ولغاية نهاية شهر تشرين الثاني من العام نفسه

حوالي 100 مادة مصنفة إلى عدة أبواب :
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- باب التراث والذي يهتم بتدوين كل ما يتعلق بالتراث الموسيقي السوري الغني.

- باب موسيقيون والذي يهتم بتدوين كل ما يتعلق بأعالم الموسيقا السورية.

- باب مقاالت وأبحاث والذي يهتم بتغطية األحداث الموسيقية المهمة وتدوين األبحاث في هذا الصدد.

- باب حوارات لتغطية حوارات حية حول تجارب موسيقية ملهمة.

��) وتشكل حاليًا مرجعًا مهمًا للمهتمين والباحثين في المجال الموسيقي � � � 
 � � 	 ,��� � �� 
 � ترتبط المدونة مع منصتي التواصل االجتماعي ( 

حيث يبلغ عدد زوارها وسطيًا حوالي 100 زائر بشكل يومي، وتطمح الجمعية إلى تطوير المدونة ومحتواها بما يحفظ التراث رقميًا، والترويج

لها بشكل أكبر وذلك من خالل التعاون مع الجهات والمؤسسات الرسمية والخاصة المهتمة بالشأن الموسيقي.

تها : تتنّوع وسائل اإلعالم الّصادرة في سورية من محطات تلفزيونـــــّية وصحف ورقية ومجالت ووكاالت أنباء ع لوسائل اإلعالم وملكيَّ  أ- تنوُّ

ومحطات إذاعّية إلى مواقع إعالمّية إلكترونّية، والتي تعود في ملكيتها إلى عّدة جهات: ( الدولة، القطاع الخاص، األحزاب السياسية المرخصة

المنظمات، القطاعات المهنية الشعبية )، يبّين الجدول التالي عدد وسائل اإلعالم وفق الفئة، حيث نالحظ ازدياد عدد الصحف الخاّصة والّصحف

اإللكترونّية وتراجع بعض الوسائل األخرى.

2.5 وسائل اإلعالم

ديتها : ع وسائل اإلعالم واستقالليتها وتعدُّ 1.2.5 تنوُّ

منافذ اإلعالم

الصحف

الصحف
اإللكترونية

محطات
اإلذاعة

محطات التلفزيون

المجالت

الوكاالت
اإلخبارية

عربي

عربي

عربي، انكليزي

عربي، انكليزي
فرنسي، روسي
تركي، فارسي
عبري، اسباني

إنكليزي، فرنسي
ألماني، روسي
إسباني، تركي

عبري

73

88

95

5

9

1

1

7

6

-

-

-

-

-

-

اللغـــــات
الملكيـــــــــة

أجنبيةحكوميةمختلطةخاصة
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2.2.5 دور وسائل اإلعالم في مجتمع المعلومات :
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 ب- الدعم الحكومي للمؤسسات اإلعالمية والعاملين فيها : يتمّثل الّدعم الذي تقّدمـــــه الحكومة للمؤسسات اإلعالمية والصحفية عبر

مجموعة من المزايا التي تخّص العاملين في قطاع اإلعالم، حيث يتوفر ووجود نظام مالي خاص بعمل المؤسسات اإلعالمية الحكومية

وإشراك اإلعالم في جميع الملفات والقضايا الوطنية. باإلضافة إلى السعي الدائم إلى تطوير مهـــــــارات العاملين لديها من خالل إقامة

الدورات التدريبية والندوات والورشات.

 ج- التشريعات التي تحكم قطاع اإلعالم : ال يوجد أي تحديث في البيئة التشريعّية التي تحكم قطاع اإلعالم، حيث تخضع وسائل اإلعالم

في الجمهورية العربية السورية لقانون اإلعالم الصادر عام 2011 والذي يوفر للصحفي حق الحصول على المعلومات ونشرها، وتفرض في

سبيل تحقيق ذلك ما يحفظ للصحفي حقوقه وتصون واجباته، وتم مناقشة قانون اإلعالم الجديد في الحكومة.

د مصادر المعلومات : لوسائل اإلعالم دور بارز في نشر المعلومات وترويجها  د- مساهمة قطاع اإلعالم في دعم حرية التعبير عن الرأي وتعدُّ

وتنوعها ومعالجتها وتحليلها، من خالل إشـــــراك الرأي العام بالحوارات والنقاشات ونشر ردود أفعاله ووجهــــــات نظره، باإلضافة إلى نشر

المقاالت واآلراء حول القضايا المختلفة وكيفية معالجتها.

إن وسائل اإلعالم على اختالف أنواعها تعتبر مصدرًا مهمًا للحصول على المعلومات وبنــــــاًء عليه تتعدد مــــــصادر الحصول على المعلومة

وتتنوع بتعدد تلك الوسائل وتنوعها، مما يساهم في إطالع الجمهور على قضايا تهمه في محيطه الداخلـي والخارجي، مع التأكيد على

إتاحة هذه المعلومات لإلعالميين وعدم حجبها عنهم.

 هـ- المرأة في وسائل اإلعالم : يقوم اإلعالم بنقل الصورة الحقيقية للمرأة السورية على كافة المستويات وفي كل المجاالت: المرأة العاملة

ربة المنزل، المرأة الريفية العاملة في الحقول، العاملة في الجيش .... الخ. ويركز على دور المرأة الكبير في الحفاظ على األسرة في ظل غياب

األب نتيجة ظروف الحرب التي عاشها الشعب السوري وما كان لها من آثار مدمرة على المجتمع ماديًا وعمرانيًا واجتماعيًا، وتركز أيضًا على

المهام الجديدة التي ألقيت على كاهل المرأة السورية نتيجة ظروف الحرب اإلرهابية على سورية.

 و- نسبة الصحافيات ورئيسات التحرير : يعمل في وسائل اإلعالم السورية المختلفة عدد كبير من النساء في مجال التحرير وخدمات التحرير

وبنسبة تتجاوز الــ (50%). حيث تتجاوز نسبة اإلعالميات ورئيسات التحرير في الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون الــ (70%)، كما بلغت نسبتهّن

في اإلدارة المركزية لكل من صحيفتي الثورة وتشرين 40% من إجمالي الصحفيين و10% من رؤساء التحرير.

 أ- دور وسائل اإلعالم : الطباعة واإلذاعة وكذلك اإلعالم الجديد في مجتمع المعلومات

تمتلك وسائل اإلعالم الكثير من التأثيرات الفعالة على المجتمع، حيث يجري نشر محتويات رقمية عبرها ذات تأثير إيجابي أو سلبي حسب

توجه هذه الوسائل، وبناًء عليه تؤدي دورًا إيجابيًا في تحسن الحياة العامة والتنمية المستدامة، أو تعكس دورًا سلبيًا في إشاعة الفوضى

في ظل التطور الكبير وثورة االتصاالت والمعلومات أضحى لوسائل اإلعالم دورًا هامًا وبارزًا في تكوين رأي عام داعم عبر نشر الوعي والتواصل

بين الناس وإتاحة المعلومات بعد زوال الحدود الجغرافية وسهولة تدفق المعلومات.

هذا وسعت وسائل اإلعالم السورية إلى االستفادة من تقنيات وتكنولوجيا المعلومات واستطاعت خالل فترة وجيزة أن تقطع أشواطًا هامة

وساهمت بمختلف أنواعها بشكل إيجابي في :

• التوعية والتصدي للعديد من المؤامرات التي حيكت ضد وحدة واستقرار سورية. 

• الحفاظ على الهوية واللحمة الوطنية للمجتمع السوري. 

• دعم المعرفة في جميع المجاالت. 

• المساهمة في التوعية بأهداف التنمية المستدامة، التي تغطي المساحة الجغرافية السورية ومختلف شرائح المجتمع، مستثمرة أدوات

اإلعالم التقليدية والحديثة في القيام بدورها اإلعالمي الفعال.



3.2.5 التقاء اإلعالم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

ق المعرفة، ال سيما في المناطق الريفية.  ب- دور وسائل اإلعالم التقليدية في سد الفجوة المعرفية وتيسير تدفُّ

تعتمد الحكومة على وسائل اإلعالم التقليدية من تلفزيون وإذاعة وصــــــــحف في توجهها لمواطني األرياف، وذلك بغيـــــة إيصال المعارف

والمعلومات المتعلقة بالبرامج التنموية والخدمية المنفذة أو تلك التي يجري اإلعداد لها والوقوف على المشاكل والصعوبات التي يعاني

منها المواطنون في المناطق الريفية. وتشكل الصحف المـــــــــحلية الصادرة في عدد من المحافظات والمتخصصة بمتابعة شؤون تلك

المحافظات منبرًا مباشرًا في التواصل مع المواطن في المحافظات المعنية.

لكن مع التطور التكنولوجي المتسارع (انتشار اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي) فقد أصبح اإلعالم الجديد مصدرًا منافسًا قويًا لوسائل

اإلعالم التقليدية.

ع اللغوي  ج- دور وسائل اإلعالم االجتماعية في الحفاظ على الهوية الثقافية وتعزيز التنوُّ

تستخدم وسائل اإلعالم االجتماعية بشكل مدروس ومنسق في الحفاظ على الهوية الثقافية السورية بكل مكوناتها المادية والالمادية

من خالل المواد اإلعالمية التي يبثها حول األنشطة الثقافية والحراك الثقافي والحرف التقليدية وكل مكونات الهوية الثقافية، مع األخذ

باالعتبار التنوع الثقافي الذي تتميز به سورية ووجود أطياف متعددة في المجتمع حيث يبرز الهوية كاملة في إطار الوحدة الوطنية.

 أ- االستعداد الوطني للجمع بين التلفزيون واإلنترنت والهاتف ( الخدمة الثالثية )

تدرك الجهات الحكومية كافة أهمية الدور التكاملي بين الالعبين الثالث (التلفزيون – اإلنترنت – الهاتف) وتعمل منذ سنوات على استثمارها 

يث قطعت شوطًا هامًا في هذا المجال وتعمل على تعزيزه مستقبًال، وألن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تشكل الحجر األساس لوسائل

اإلعالم ولقدرتها على االنتشار بشكل سريع ومرن، يجري استخدامها حاليًا على أوسع نطاق في إيصال المعلومة إلى الهواتف الذكية لشرائح

الجمهور المتنوعة على مختلف منصات وسائل التواصل االجتماعي.

إن خدمة الباقات الثنائية (تلفزيون + إنترنت) متاحة للمشتركين على شبكة اإلنترنت الثابت والنقال منذ عام 2016. وتقدم الخدمة عن طريق

مزودي خدمة اإلنترنت الثابت ومشغلي االتصاالت النقالة الذين يحصلون بدورهم عليها من مقدمي خدمات المحتوى. ويحتاج مقدم خدمات

المحتوى إلى الحصول على ترخيص لخدمات التطبيقات من الهيئة الناظمة لالتصاالت والبريد وإلى ترخيص ترخيص لشركة خدمات إعالمية

من وزارة اإلعالم ، وهناك ست شركات مرخصة لهذا الغرض.

وال زال عدد المشتركين في خدمة  الباقة الثنائية على الشبكة الثابتة محدودًا بسبب ضعف شبكة النفاذ النحاسية التي ال تسمح بتقديم

سرعات عالية من جهة ومحدودية التجهيزات لدى السورية لالتصاالت التي تدعم هذه التقنية. أما فيما يخص الباقات الثالثية فإنها غير

� � �� مقدمة حاليًا علمًا بأن الفارق بينها وبين الباقات الثنائية هو متعلق بتقديم خدمة االتصاالت الهاتفية باستخدام بروتوكول اإلنترنت 

وال عالقة له باإلعالم.

 ب- دور وسائل التواصل االجتماعي في زيادة الوعي وبناء مجتمع المعلومات

تصاعد دور وسائل اإلعالم االجتماعي في السنوات األخيرة بعد انتشار التكنولوجيا واإلنترنت والهواتف الذكية حتى أصبح المؤثر األول في

تشكيل الرأي العام المحلي والعالمي، وتعمل الحكومة جاهدة على استثمار مواقع التواصل االجتماعي بكل أشكالها لتضمن لها مكانًا

مهمًا ومنبرًا تخاطب من خالله جمهور المتلقين وتصل إليهم بسهولة ويسر. لقد أتاحت وسائل التواصل االجتماعي مشاركة أوسع شريحة

من الناس في تبادل المعلومات والتعريف بآرائهم وأفكارهم وطموحاتهم، األمر الذي ينعكس عنه نتائج إيجابية وسلبية تتعلق بطبيعة

المعلومات المنشورة وغايتها وهدفها وصحتها.

وألن وسائل التواصل االجتماعي في العالم العربي تشكل منصة أساسية لنسبة كبيرة من الجمهور، ومن خالل المتابعة والتحليل فإن دورها

يتوقف سلبًا أم إيجابًا على نقطتين :
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• مهنية ومسؤولية الناشر عن المحتوى الذي يقوم بنشره بما يحويه من معلومات.

• ثقافة وقدرة المتلقي على التحليل الدقيق للمعلومة والتأكد من مصداقيتها خصوصًا مع إمكانية إغراق هذه المنصات بمعلومات مضللة

من قبل شخصيات وحسابات وهمية وغير معروفة.

ع اللغوي  ج- استخدام شبكات التواصل االجتماعي للحـــــفاظ على الــــهوية الثقافية لألفراد والمجموعات العرقية والثقافية وتعزيز التنوُّ

في سورية.

ساهمت وسائل التواصل االجتماعي ( خاصة صفحات الوسائل اإلعالمية ) في الحفاظ على الهوية الثقافية لألفراد والمجتمع من خالل

اإلضاءة على العناصر الثقافية اإلنسانية في كل مجتمع محلي والتعريف به، إضافة إلى اإلضاءة على التراث اإلنساني واآلثار السورية. 

وذلك ضمن إطار ضوابط السالمة المجتمعية والوحدة الوطنية وعدم إشاعة الفوضى والكراهية.

د- التعامل مع األحداث واألزمات باستخدام تقانة المعلومات.

أصبح لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت دورًا أساسيًا في مواجهة األحداث واألزمات التي تواجه العالم، فمثًال خالل جائحة كورونا ساعدت

التكنولوجيا في :

• نشر الوعي والتثقيف عبر وسائل التواصل االجتماعي 

• تجاوز الوجود الفيزيائي للموظفين وتحقيق التباعـــــــد االجتماعي من خالل إنجاز العمل عن بعد ( العمل اإلداري عمومًا والعمل اإلعالمي

خصوصًا ) من خالل تطوير بعض البرمجيات والتطبيقات لتالئم المستجدات الحاصلة وتوفير التجهيزات الالزمة.

• إيقاف الصحف الورقية والتركيز على الصحف اإللكترونية ودعمها.

• الترشيد في الورقيات ووسائل النقل والتوزيع.

يمكننا القول بأن النتائج اإليجابية كانت الغالبة حيث ال زالت بعض المهام واالجتماعات بمختلف االختصاصات تدار عن بعد، والسلبيات كانت

بسبب ضعف البنية التحتية والشح في مصادر الطاقة التي هي ضرورية في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
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المـــــرفق -1-
المؤشرات األساسّية لتقانة المعلومات واالّتصاالت

الجدول األول : المؤشرات األساسية للقطاع اإلنتاجي لتقانة المعلومات واالتصاالت

الجدول الثاني : المؤشرات األساسية للتجارة الدولية في سلع وخدمات تقانة المعلومات واالتصاالت

المؤشـــــــــــر األســـــاسي
تعاريف

201820192020ومالحظات

تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت (1)

نسبة مجمل القوى العاملة في قطاع
األعمال المعني بقطاع تكنولوجيا

ر عنه المعلومات واالتصاالت (معبَّ
كنسبة مئوية)

غير
مقاسة

غير
مقاسة

حصة قطاع تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت من إجمالي القيمة المضافة

رًا عنها كنسبة مئوية من إجمالي (معبَّ
القيمة المضافة إلجمالي قطاع األعمال)

تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت (2)

المؤشـــــــــــر األســـــاسي
تعاريف

201820192020ومالحظات

تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت (3)

واردات سلع تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت كنسبة مئوية من إجمالي

الواردات

غير
مقاسة

غير
مقاسة

غير
مقاسة

غير
مقاسة

صادرات سلع تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت كنسبة مئوية من إجمالي

الصادرات

تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت (4)

واردات خدمات تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت كنسبة مئوية من إجمال

 واردات الخدمات

تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت (5)

صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت كنسبة مئوية من إجمالي

صادرات الخدمات

تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت (6)



الجدول الثالث : المؤشرات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم

المؤشـــــــــــر األســـــاسي
تعاريف

201920202021ومالحظات

تطوير التعليم (1)

نسبة المدارس التي تمتلك جهاز راديو
ُيستخدم ألغراض تعليمية (حسب

مستويات التصنيف الدولي الموحد
�من 1 إلى 3) �� � � � للتعليم 

غير
مقاسة

غير
مقاسة

غير
مقاسة

غير
مقاسة

غير
مقاسة

غير
مقاسة

نسبة المدارس التي تمتلك تلفازًا
ُيستخدم ألغراض تعليمية (حسب

مستويات التصنيف الدولي الموحد
للتعليم من 1 إلى 3)

تطوير التعليم (2)

نسبة المدارس التي تمتلك مرفق اتصاالت
هاتفية ُيستخدم ألغراض تعليمية (حسب

مستويات التصنيف الدولي الموحد
للتعليم من 1 إلى 3)

تطوير التعليم (3)

نسبة عدد الطالبات والطالب إلى عدد
الحواسيب (حسب مستويات التصنيف

الدولي الموحد للتعليم من 1 إلى 3)

نسبة المدارس التي توفر إمكانية النفاذ
إلى اإلنترنت وفق نوع النفاذ (حسب
مستويات التصنيف الدولي الموحد

للتعليم من 1 إلى 3)

نسبة الطالبات والطالب الذين لديهم
إمكانية النفاذ إلى اإلنترنت في المدرسة

(حسب مستويات التصنيف الدولي
الموحد للتعليم من 1 إلى 3)

تطوير التعليم (4)

تطوير التعليم (5)

تطوير التعليم (6)
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المؤشـــــــــــر األســـــاسي
تعاريف

201920202021ومالحظات

تطوير التعليم (7)
غير

مقاسة

عدد
وليس
نسبة

10901091945

غير
مقاسة

نسبة الطالبات والطالب الملتحقين في
المستوى الجامعي في المجاالت ذات

الصلة بتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت حسب الجنس (للمستويين

5 و6 من مستويات التصنيف الدولي
الموحد للتعليم)

نسبة المعلمين/ات المؤهلين/ات
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في

المدارس االبتدائية والثانوية

نسبة المدارس التي لديها كهرباء
(حسب مستويات التصنيف الدولي

الموحد للتعليم من 1 إلى 3)

تطوير التعليم (8)

المؤشر المرجعي

تطوير
التعليم/مرجعي (1)
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الجدول الرابع : المؤشرات األساسية لتقانة المعلومات واالتصاالت في الحكومة

المؤشـــــــــــر األســـــاسي
تعاريف

201820192020ومالحظات

الحكومة
اإللكترونية (1)

نسبة األشخاص العاملين/ات في
مؤسسات الحكومة المركزية التي

تستخدم الحواسيب بشكل روتيني

غير
مقاسة

الحكومة
اإللكترونية (2)

نسبة األشخاص العاملين/ات في
مؤسسات الحكومة المركزية التي

تستخدم اإلنترنت بشكل روتيني

غير
مقاسة

الحكومة
اإللكترونية (3)

نسبة مؤسسات الحكومة المركزية التي
(� � � لديها شبكة محلية النطاق (

غير
مقاسة

الحكومة
اإللكترونية (4)

نسبة مؤسسات الحكومة المركزية
دة بإنترانت (شبكة داخلية) المزوَّ

غير
مقاسة

الحكومة
اإللكترونية (5)

نسبة مؤسسات الحكومة المركزية
المجهزة للنفاذ إلى اإلنترنت، حسب

نوع النفاذ

غير
مقاسة

الحكومة
اإللكترونية (6)

نسبة مؤسسات الحكومة المركزية التي
لها حضور على الِوب

غير
مقاسة

الحكومة
اإللكترونية (7)

خدمات مختارة على شبكة اإلنترنت
متاحة للمواطنين/ات، حسب مستوى

تطور الخدمة

غير
مقاسة
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قائمة أسماء المشاركين في إعداد التقرير
تم إعداد هذا التقرير من قبل مديرية السياسات واالستراتيجيات في

وزارة االتصاالت والتقانة في وزارة االتصاالت والتقانة.

المهندسة ميسون ياسين
المهندس يوسف هزيم

السيدة رؤى حسن
المهندسة نبال البربور

فريق العمل في الوزارة



االســــــم

الهيئة الوطنية لخدمات الشبكةالمهندس علي علي

الهيئة الوطنية لخدمات الشبكةالمهندسة مادلين الشلي

الهيئة الناظمة لالتصاالت والبريدالمهندسة رشا الخطيب

الهيئة الناظمة لالتصاالت والبريدعلي جدع

الهيئة الناظمة لالتصاالت والبريدالمهندسة حنان العيسى

وزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالمهندسة نبيلة النبعة

وزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالمهندسة راما شعبان

 هيئة االستثمار السوريةالمهندس إياس محمود

وزارة حماية المستهلك والتجارة الخارجيةالمهندسة رشا كركوكي

وزارة حماية المستهلك والتجارة الخارجيةالمهندسة مها مطلق

المديرية العامة للجماركالمهندس شادي مهنا

المكتب المركزي لإلحصاءالمهندسة إيمان اللحام

وزارة التربيةالدكتور ياسر نوح

وزارة التربيةالسيدة ناديا الغزولي

وزارة التعليم العاليالمهندس مسلم الحمصي

الجامعة االفتراضية السوريةالمهندس محمد الحبال

الجامعة االفتراضية السوريةالمهندسة سحر عبد السالم

وزارة الثقافةالمهندس معتز النابلسي

وزارة الثقافةالمهندسة نفن غولفيج

وزارة الشؤون االجتماعية والعملالمهندس لؤي ديب

وزارة الصحةالمهندسة عزة عبد ربه

وزارة اإلعالمالمهندس الياس درويش

وزارة اإلعالمالمهندسة عال محرز

المهندس باسل عسال/ مدير المعلوماتية

السيد عبد الكريم خليل 

هيئة الضرائب والرسوم

الهيئة العليا للبحث العلمي

الجهــــــة

فريق نقاط االرتباط في الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة:



المهندس إياد الخطيب
الدكتور مازن المحايري

المهندسة فاديا سليمان
الدكتور إباء عويشق

فريق مراجعة التقرير

تم تصميم التقرير بواسطة وكالة سيدكو اإلعالنية
المصمم يزن عبدالكافي الطرون


