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 برنامج العملخلفية 
 اعات االقتصاد واتمع باالستراتيجية العامة لتطوير قط وثيقاً ارتباطاًيةترتبط استراتيجية تطوير قطاع االتصاالت واملعلومات

 ة املنبثقعملالامج  برومن مثّ فإن. ل إىل واقع اقتصادي واجتماعي أفضللوصو نطاق ضة عامة يف سورية دف إىل ايف، كافة
 : كما يليرمسها خلفية عامة ميكن رتكز إىلت يةن استراتيجية تطوير االتصاالت واملعلوماتع

 على حتليل إجيابيات وسلبيات املاضي، ووضع استراتيجية للتنمية ىنيب شامل ومايلإصالح اقتصادي برنامج  -
 .صاد الوطين الفعاليات االقتصادية للنهوض مبهامها يف بناء االقت عنان مجيعوإطالق ،ةاملستدمياالقتصادية 

ؤسسات تتوجه حنو خدمة املواطن وامل، استراتيجية جديدة ملؤسسات الدولةعلى يبىن  شامل إصالح إداريبرنامج  -
 . لبناء صرح للجيل اجلديد الناشئ، وحنو العامل اخلارجي، بغية إرشاد طاقات اتمع واالقتصاديةنتاجاإل

وإضفاء الثقة على اختاذ القرار، توسيع مسامهة املواطن يف   أساسعلىيبىن ، ة شاملة واجتماعية سياسيتنميةبرنامج  -
 .لف الفعالياتخمت

 : عن هذه االستراتيجية، كل وفق اختصاصهاةامج العمل املنبثقيذ برساهم اجلهات التالية يف تنفوت

 : األساسيوناملسامهون

 . تقانات االتصاالت واملعلوماتبارها اجلهة احلكومية املختصة يفاالتصاالت والتقانة، باعتوزارة  -

سة جملس الوزراء واملعنية بتنسيق اللجنة االستشارية العليا لالتصاالت وتقانة املعلومات، باعتبارها اجلهة املرتبطة برئا -
 .السياسات واالستراتيجيات واخلطط التنفيذية يف االتصاالت واملعلوماتية

 يف تقدمي  حالياًاملؤسسة العامة لالتصاالت، باعتبارها املشغل الوطين املعتمد لالتصاالت، وصاحبة حق احلصر -
 .خدمات االتصاالت بأشكاهلا املختلفة

 .بنشر املعلوماتية يف اتمع تعىنهنية، مورية للمعلوماتية، باعتبارها جهة أهلية، علمية ولساجلمعية العلمية ا -

 .، لدورها الفاعل يف قطاع االتصاالتنقّالالشركات اخلاصة املشغلة للهاتف ال -

 . املعلوماتالشركات اخلاصة العاملة يف جمال تقانة، ومقدمو خدمات اإلنترنت -

 : الداعموناملسامهون

 .تان املسؤولتان عن بناء القدرات البشريةيالعايل، باعتبارمها اجلهتان احلكومرتا التربية والتعليم وزا -

 .نتاجوزارة الصناعة، باعتبارها اجلهة احلكومية املختصة يف تنسيق فعاليات اإل -

 .مية االقتصادية األساسي يف التن، لدورهم)وخاصة املصرف التجاري السوري( واملصارف وزارتا االقتصاد واملالية -

 .غرف التجارة والصناعة -

 . جهات مستفيدة، كل يف قطاعههيف الدولة  األخرى يفاتأما اجله
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 لربنامج العملاإلطار العام 
 العمل اليت امجبرستند إليه  عمود فقري ت إجيادالوصول إىل الواقع اجلديد يف تقانات االتصاالت واملعلومات يف سوريةيتطلّب 
تضطلع وزارة ،  برناجمني حمددينمن  املقترحهذا العمود الفقري ويتألف. املوضوعةملقترحات االستراتيجية  حتقيق ادف إىل

، تتفاعل لتحقيقها عدد من عريضة مبادرات وطنية ومخس ، بالتعاون مع اجلهات املعنيةبإطالقهما وتنفيذمهااالتصاالت والتقانة 
زمنية يف مناخ تتشارك  كمية وكيفية وتقدٍم  مقاييسضعد وحتدد املسؤوليات وتتؤطر اجلهو هذه املبادرات .كةاجلهات املُشاِر

مهام حمددة  والربامجاملبادرات  وتتضمن.  االجتماعية للوصول إىل اهلدففيه املؤسسات احلكومية والفعاليات اخلاصة واهليئات
 .عة هذه الربامج واملبادرات دورياً حتقيقها وميزانياا؛ على أن جتري مراجآجالوحتديد بدقة  توصيفها جيري

 الربامج

 برنامج إعادة هيكلة قطاع االتصاالت -1

  املعلوماترنامج بناء قطاع تقانةب -2

 املبادرات الوطنية

 يةلكتروناإلاحلكومية املبادرة الوطنية لإلدارة  -1

 التقانيةاملبادرة الوطنية للمناطق  -2

 راكز التميز القطاعيةمل  الوطنيةبادرةامل -3

 الوطنية لبناء القدراتاملبادرة  -4

 املبادرة الوطنية تمع املعرفة -5

  يف سوريةالوطنية الستراتيجية تقانات االتصاالت واملعلومات املبادراتالربامج و

 برنامج إعادة هيكلة قطاع االتصاالت

 يف وضعوالتقانة وزارة االتصاالت دور تفعيل  يف سورية عن طريق عادة هيكلة قطاع االتصاالتإىل إالربنامج   هذاهدفي
 ويهدف أيضاً.  االتصاالت الوطنية)مؤسسات(مؤسسة لقطاع، وإعادة تأهيل لالسياسات يف هذا اال، وإحداث هيئة ناظمة 

استثمارات  من الدولة، وإىل جلب  كانت أم مملوكةً خاصةً،إىل تأطري وتسهيل عمل مجيع الشركات العاملة يف هذا القطاع
 القفزة النوعية املرجوة يف البنية بغية حتقيق ات القائمة على تقانات االتصاالت؛جيع شركات اخلدموإىل تش ،أجنبية مباشرة

نفيذها وزارة االتصاالت  على عدة حماور تعمل على تالربنامج الوطين ويتأسس هذا. ويف خدماا املباشرةالتحتية لالتصاالت 
 :والتقانة واملؤسسات املرتبطة ا

بني وزارة االتصاالت   وتوزيعها األدواروتعريف تنظيم العالقة الذي يتضمن، االتصاالت مشروع قانون إعداد -
 اليت تعمل على(ناظمة لقطاع االتصاالت اليئة اهل و،)ة التوجيهيواخلططاالستراتيجيات و ة السياساتواضع(والتقانة 
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 تبقى الناشط الرئيسي يف اليت( وطنيةالت تصاالاالمؤسسة و ،)املواردتوزيع و املنافسة وتضمن عدالة ،محاية املستهلك
، وشركات القطاع اخلاص العاملة يف هذا )لتقدمي اخلدمات بصورة فعالة توجهها  دعم مع،هذا القطاع يف سورية

 .اال

تنظيم حقوق وواجبات األطراف تعمل على ، مستقلة وشفافة، هيئة ناظمة لقطاع االتصاالت وتفعيل حداثإ -
الدفاع عن  وعلى ،..) .،لتقدمي اخلدمات، وضع األسس الناظمة  واملوارد األخرىالتردداتختصيص (املختلفة 

أسعار  ( على املصاحل الوطنيةوعلى احلفاظ ،...) ختفيض األسعار،تفعيل التنافس، اخلدمة الشاملة، (حقوق املستهلك 
 )....، حقوق الدولةالرخص، 

 ومن طرح حزمة من ،كينها من التفاعل السريع واملنافسة يف السوق بغية مت املؤسسة العامة لالتصاالت هيكلةإعادة -
 شركة هيئةتفعيل استقالهلا اإلداري واملايل، وضمان حرية عملها على  عن طريق للمشتركني، اخلدمات الريعية

استثمار (برنامج؛ مع ضرورة إعادة رمسلة املؤسسة -عن طريق عقد) الدولة(جتارية، حبيث تتأطّر عالقتها مع املالك 
 املوارد املاديةلتمكينها من احلصول على )  ...مباشر من الدولة، استثمار من املصارف العامة، أو باالكتتاب العام

 .الالزمة لتطوير البنية التحتية

 وفق املعطيات) على غرار اجلاهزية اإللكترونية(  واملعلوماتيةتطور مؤشرات قطاع االتصاالتاعتماد منوذج لتتبع  -
 .ية للمعايرياحملل

 ،املعتمدة األهدافو ،يناحلصار التق اومواجهة حول توجهات القطاع،قطاع االتصاالت يف   الوطيناحلوار إطالق -
 .بية والعامليةالعربية واألورو  وملناقشة االستحقاقات النامجة عن االلتزامات احمللية، احلديثة التقانات معوالتأقلم

الت لتطوير البنية التحتية لالتصاالت، اليت تقوم ا املؤسسة العامة لالتصازمة تنفيذ برامج التحديث والتوسيع الال -
 .واجلهات األخرى العاملة يف القطاع
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 الربنامج الزمين التقديري لربنامج إعادة هيكلة قطاع االتصاالت

إحداث الهيئة الناظمة لقطاع االتصاالت
111213

إقرار قانون االتصاالت
2123

إعادة هيكلة المؤسسة العامة لالتصاالت
31

تحرير قطاع االتصاالت

توسيع وتحديث البنى التحتية لالتصاالت

11إحداث الهيئة الناظمة لقطاع االتصاالت
12
13

21إقرار قانون االتصاالت
22
23

31إعادة هيكلة المؤسسة العامة لالتصاالت
32
33
34

41تحرير قطاع االتصاالت
42
43
44

200420052006200720122013 2008200920102011

32

22

3334

تكوين هيئة تنظيم االتصاالت 

إعداد قانون االتصاالت الموحد 
مناقشة قانون االتصاالت الموحد وإصداره

4243 4144

إعداد مشروع إحداث هيئة تنظيم االتصاالت 
مناقشة مشروع إحداث هيئة تنظيم االتصاالت وإقراره

التحضير إلطالق المشغّل الثالث للهاتف الخلوي
دخول المشغّل الثالث للهاتف الخلوي

تحرير قطاع االتصاالت

بدء دخول شركات جديدة لتقديم خدمات اإلنترنت والمعطيات والخدمات ذات القيمة المضافة

المؤسسة العامة لالتصاالت تعمل كشركة تجارية مملوكة من الدولة

الشروع بتطبيق قانون االتصاالت الموحد 

تعديل مرسوم إحداث المؤسسة العامة لالتصاالت
المرحلة األولى من إعادة هيكلة المؤسسة العامة لالتصاالت: إعادة الهيكلة االستراتيجية والتنظيمية

المرحلة الثانية من إعادة هيكلة المؤسسة العامة لالتصاالت: إعادة الهيكلة المالية

 

 برنامج بناء قطاع تقانة املعلومات

بالبنية التحتية النهوض وهو برنامج ذو أولوية كبرية يهدف إىل .  سوريةء قطاع تقانة املعلومات يف بنا إىلربنامجال  هذايهدف
ويتأسس هذا الربنامج الوطين على عدة حماور تعمل على تنفيذها وزارة .  املعلومات إىل املستوى الالئق بسوريةلقطاع تقانة

 : واملؤسسات املرتبطة ااالتصاالت والتقانة

  العامةؤسسةامل  حالياًالوطنية اليت تقوم بتنفيذهااملعطيات  تبادل اداً على شبكةاعتم يف سورية نترنتدعم انتشار اإل -
عامة أو  شركات عن طريق )العادية والسريعة( نترنتمجيع أشكال خدمات اإلتقدمي العمل على و ،لالتصاالت

 .خاصة

  املختلفة، وضمانفحقوق وواجبات األطرايتضمن الذي ، ملعلوماتا  لتنظيم قطاع تقانةقانونمشروع  إعداد -
وأسس أمن املعلومات ، الوصول إىل املعلومة  وخصوصية معلومام، وحق يف سريةواملؤسساتحق املواطنني 

 ، واجلرائملكتروين، والدفع اإللكتروين اإلوالتوقيع ،يةلكترون اإلاملعامالت ويعاجل مواضيع والرقابة على املضمون؛
 .يةلكتروناإل

اجلوانب  ويشمل ذلك تقييس .، مع التركيز على صناعة الربجميات ومتطلبااعلوماتيةتنظيم مهنة املوضع قواعد  -
 .ا يتوافق مع املتطلبات احمللية ومتطلبات بناء املضمون العريبختلفة هلذه املهنة مبامل
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ات الدعم  واالستفادة من خدمتسمح للشركات الناشئة يف هذا اال باالنطالق يف أعماهلا حاضنة للربجميات إنشاء -
 .الفين واإلداري والتسويقي الالزمة لذلك

  املعلوماتلتقديري لربنامج بناء قطاع تقانةالربنامج الزمين ا

دعم انتشار اإلنترنت في سورية
11

قوانين تنظيم قطاع تقانة المعلومات
21

تنظيم مهنة المعلوماتية
31323334

إنشاء حاضنة للبرمجيات
41

11دعم انتشار اإلنترنت في سورية
12
13

21قوانين تنظيم قطاع تقانة المعلومات
22

31تنظيم مهنة المعلوماتية
32
33
34

41إنشاء حاضنة للبرمجيات
42
43

إعداد قوانين التوقيع اإللكتروني والتجارة اإللكترونية وتعديل قانون حماية الملكية الفكرية
إعداد قوانين الدفع اإللكتروني وأمن المعلومات وقانون الخصوصية وحماية المستهلك ورفعها إلى رئاسة 

مجلس الوزراء ومتابعة إصدارها

تجهيز الحاضنة واإلقالع بعملها

وضع قواعد مزاولة مهنة المعلوماتية والتسجيل في السجالت التجارية السورية 
وضع قواعد اعتمادية الشركات ومراكز التدريب واعتمادية األفراد

وضع قواعد مهنة صناعة البرمجيات وتطويرها
وضع قواعد صناعة العتاديات في مجال المعلوماتية

توصيف احتياجات الحاضنة 

(ISP, ASP) ترخيص وإحداث شركات لتقديم خدمات اإلنترنت
تقديم اإلنترنت بحدود التكلفة

42

اإلعداد إلحداث الحاضنة وإنشاء األبنية 

ISP إعداد نص الترخيص لشركات تقديم خدمات اإلنترنت

20122013 2008200920102011 2004200520062007

1213

22

43

 

 يةلكتروناإل احلكومية دارةاملبادرة الوطنية لإل

تعزيز مل على  يع، برنامج شامل لإلصالح اإلدارييف نطاقة يؤسسات احلكوماملإىل النهوض بأمتتة  املبادرة الوطنية  هذهدف
 تقانات املؤسسات احلكومية باستخدامية إنتاجو وزيادة فعالية ، حنو خدمة املواطن واملؤسسات االجتماعية واالقتصاديةالتوجه

 :تتأسس هذه املبادرة علىو.  األمثلعلى الوجهاالتصاالت واملعلومات 

التصاالت عن اللجنة االستشارية لمنبثق ، يةلكتروناإل لإلدارة احلكومية  لتنسيق املبادرة الوطنيةفريق عمل تكوين -
بني يعمل على تنسيق اجلهود وبدفع من وزارة االتصاالت والتقانة، ، وتقانة املعلومات التابعة لرئاسة جملس الوزراء

ت  برامج العمل من أجل االستخدام األمثل لتقاناإعداداإلصالح اإلداري، وعلى خمتلف املؤسسات احلكومية وبرامج 
بوضع هذا الفريق يقوم و . تعيني مقاييس تقدم هذه الربامجى وعل،االتصاالت واملعلومات يف اإلصالح اإلداري

 والربجميات التجهيزات العتاديةوألنظمة التعاقد يف ااالت االستشارية ويف لألمتتة احلكومية واملعايري األسس والنظم 
 .يةلكترونمتتة املؤسسات احلكومية واحلكومة اإل أويطلق املشاريع الرائدة يف جمال مات؛واخلد

رفد املؤسسات ب يساهم،  وزارة االتصاالت والتقانةيف املعلوماتيةاخلدمات و االستشارات  لتقدميمركز إحداث -
احتياجاا، وإعادة هندسة إجراءات لتوصيف اخلربات الالزمة ب) ةغري إلزاميبصورة (ذلك باحلكومية اليت ترغب 

ربجميات وخدمات اإلدارة احلكومية التجهيزات وال واملساعدة يف وضع دفاتر الشروط واستالم ،العمل فيها



 

7 

ة  الوطنيالربامج باالستفادة من تأهيل كوادر املؤسسات احلكومية باإلشراف علىهذا املركز أيضاً يقوم و. يةلكتروناإل
 السورية ،شارية والربجمية واخلدمية اخلاصة ملختلف الفعاليات االستومتيز هذا املركز قطب جذب ويعد .القائمة

 للتأكد من مطابقتها ألسس اعتماديةية، ونقطة لكترون الرافدة لعمليات تطوير اإلدارة احلكومية اإل،والعربية والعاملية
 .ونظم ومعايري األمتتة احلكومية

يت ترغب بذلك، بدعم من مركز  املؤسسات احلكومية اللدى مبستويات خمتلفةية لكترون مشاريع احلكومة اإلإطالق -
 .االستشارات واخلدمات املعلوماتيةتقدمي 

زيادة ل،  مكتب اإلحصاء املركزيه معتكامل، و يف رئاسة جملس الوزراءمركز دعم اختاذ القرار  مشروعتفعيل -
 نترنت على اإلبياناتهونشر )  األسعاراتكمؤشر( وإلصدار مؤشرات دورية شهرية عن االقتصاد السوري ،الفعالية

 .ويف مطبوعات دورية

ملختلف املؤسسات احلكومية إحداث مراكز نداء وكوات خدمية مع  ، مشاريع التفاعل الشعيب احلكوميإطالق -
 .لربيدل  العامةؤسسةامل  معبالتعاون، اليت ترغب بذلك

لرأي  استطالعات لىلباالستناد إ،  وفق املعطيات احملليةتطور مؤشرات احلكومة اإللكترونيةاعتماد منوذج لتتبع  -
 . املهنية واالجتماعية حول أولويات العملاجلمعياتالتفاعل مع ب و، حاجات املواطنني والشركاتحول
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 )احلكومة اإللكترونية (للمبادرة الوطنية لإلدارة احلكومية اإللكترونيةالربنامج الزمين التقديري 

تأليف لجنة تنسيق لإلشراف على المبادرة
111213

إحداث مركز لتقديم االستشارات والخدمات المعلوماتية
البنى التحتية (مركز المعطيات)

     تطبيقات األتمتة

إطالق مشاريع الحكومة اإللكترونية

اعتماد نموذج تتبع تطور مؤشرات الحكومة اإللكترونية

11تأليف لجنة تنسيق لإلشراف على المبادرة
12
13

21إحداث مركز لتقديم االستشارات والخدمات المعلوماتية
البنى التحتية (مركز المعطيات)

22
23

31تطبيقات األتمتة

32
33

41إطالق مشاريع الحكومة اإللكترونية

42

51اعتماد نموذج تتبع تطور مؤشرات الحكومة اإللكترونية
52

52 51

3233

4142

31

212223

20122013 2008200920102011

اقتراح نموذج لتقييم وضع  ومشاريع الحكومة اإللكترونية
تقييم مشاريع الحكومة اإللكترونية وفقاً للنموذج المعتمد

إطالق مشاريع الحكومة اإللكترونية وفقاً لألولويات 

تحديد الخدمات الحكومية القابلة للتحول إلى خدمات إلكترونية وتهيئة أنظمة معلومات ألتمتة المؤسسات 
ذات العالقة

اعتمادية بعض البرمجيات التطبيقية لألتمتة الحكومية
استخدام التطبيقات البرمجية ألتمتة أجهزة الدولة

تأليف لجنة وطنية
تحديد نطاق عمل اللجنة

اإلشراف على مشاريع الحكومة اإللكترونية

تنفيذ العقود وتجهيز مركز المعطيات 

إصدار أدلة لدفاتر الشروط الفنية وإعادة النظر بالقوانين والتشريعات بما يتالءم مع األتمتة  وتوصيف 
البرمجيات التطبيقية المعيارية لألتمتة الحكومية

اإلقالع بعمل مركز المعطيات

توصيف االحتياجات العتادية لمركز المعطيات ووضع الدراسات وإجراء العقود الضرورية لتجهيز المركز

2004200520062007

 

 التقانية للمناطقاملبادرة الوطنية 

 وجامعات ،تقانية حاضنات فيها تقوم ، يف أحناء خمتلفة من سورية)يةإلكترون(تقانية  مناطقإىل إقامة  الوطنية املبادرةهذه دف 
 بغية، ومؤسسات أخرى ، الربجميات لتطويروشركات ،متخصصة يف تقانات االتصاالت واملعلوماتيةأو فروع جلامعات 

 شركات اخلدمات املبنية على هذه  إحداث وتشجيعجمية يف سورية،الصناعة احلاسوبية والرب ودعمالنهوض بالقدرات احمللية 
 :وتتأسس هذه املبادرة على عدة حماور. الصناعات

التصاالت وتقانة ل، منبثق عن اللجنة االستشارية التقانية للمناطق  لتنسيق املبادرة الوطنيةفريق عمل تكوين -
وزارة التعليم العايل بالتنسيق مع و ة االتصاالت والتقانة،املعلومات التابعة لرئاسة جملس الوزراء، وبدفع من وزار

 الالزمة والشروع باإلجراءات، هلذه املناطق التقانيةالالزمة والنظم ، يعمل على اقتراح التشريعات ووزارة الصناعة
 .إلقامتها

 وبذل اجلهود ة، عن السنتزيد مدة ال خالل ، سوريةوجنوبمشال يف   منطقتني تقانيتنيإلحداث ني مشروعإطالق -
 اهلندية لتقانة-اجلامعة السورية مشروعإقامة ؛ وكل منطقةة اخلصوصية االقتصادية يف  مع مراعاالالزمة لتسويقهما؛

إقامة  وعلوماتية؛امل  يف وخدمات وتأهيلمركز استشاراتو هذه التقانة،حاضنة متخصصة يف  إىل جانب املعلومات
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 وحاضنة  السينمائينتاجمدينة اإل مشروع إىل جانب تعددة الوسائطاملقانات املاليزية للت-السوريةاجلامعة مشروع 
 .ويف النشاطات اإلعالمية نتاجمتخصصة يف هذا اإل

  التقانيةللمناطقالربنامج الزمين التقديري للمبادرة الوطنية 

المنطقة التقانية األولى في دمشق
11

المنطقة التقانية الثانية في حلب
21

11المنطقة التقانية األولى في دمشق
12
13

21المنطقة التقانية الثانية في حلب
22
23

20092011

2223

200420052006200720122013 2008

1213

2010

اإلعالن عن قبول طلبات المطورين للمنطقة التقانية والتعاقد مع الفائز واإلشراف على العمل

إعداد دراسات المنطقة وتوصيف االحتياجات ومتابعة إنجاز األبنية
اإلعالن عن قبول طلبات المطورين للمنطقة التقانية والتعاقد مع الفائز واإلشراف على العمل

تأليف فريق عمل وطني وإعداد قوانين المناطق التقانية والبدء بأعمال البناء
إعداد دراسات المنطقة الثانية وتوصيف االحتياجات ومتابعة إنجاز األبنية

تأليف فريق عمل وطني وإعداد قانون المنطقة التقانية والبدء بأعمال البناء

 
 راكز التميز القطاعيةمل  الوطنيةبادرةامل

، وذلك واخلدمات يف املعلوماتيةالستشارات لتقدمي اطاعية، على غرار املركز املقترح مراكز متيز ق دف هذه املبادرة إىل إقامة
 سواًء يف إجراءات العمل ،أدائها للنهوض بتيف القطاعات اليت حتتاج إىل قفزة نوعية يف استخدام تقانات االتصاالت واملعلوما

 :وضع األولويات كما يلي الية،يف املرحلة احلن، ميكو.  إىل املواطنني والفعاليات االقتصاديةاخلدمات تقدمي أم يف

 والفعاليات  العامة مصرف سورية املركزي واملصارف السوريةمبشاركة، متيز يف األمتتة املصرفيةمركز  إحداث -
احتياجاته، وإعادة هندسة لتوصيف اخلربات الالزمة دف رفد القطاع املصريف السوري ب، يف هذا القطاعاألخرى 
 .ربجميات وخدمات األمتتة املصرفيةالتجهيزات وال، واملساعدة يف وضع دفاتر الشروط واستالم عمل فيهإجراءات ال

دف ، وزارة املالية والقطاع املصريف وغرف التجارة والصناعةمع بالتعاون  ،متيز يف احملاسبة واملاليةمركز  إحداث -
 جماالت االستشارات احملاسبية وأمتتتها، واملساعدة  يفاخلربات الالزمةذلك ببرفد املؤسسات والشركات اليت ترغب 

 . مسرية إصالحها وتفعيلهاأثناءيف أمتتة العمليات احملاسبية للشركات الكربى، خاصة شركات القطاع العام 

 للمبادرة الوطنية ملراكز التمري القطاعيةالربنامج الزمين التقديري 

إحداث مركز تميز في األتمتة المصرفية
11121314

إحداث مركز تميز في المحاسبة المالية
21222324

11إحداث مركز تميز في األتمتة المصرفية
12
13
14

21إحداث مركز تميز في المحاسبة المالية
22
23
24

2013 2008200920102011 200520062012 20042007

تجهيز مركز التميز في المحاسبة المالية
البدء بتقديم خدمات مركز التميز في المحاسبة المالية

البدء بتقديم خدمات مركز التميز في األتمتة المصرفية

تأليف فريق عمل لمركز التميز في المحاسبة المالية
تحديد األولويات وتوصيف احتياجات المركز والبدء بتكوين القدرات البشرية

تأليف فريق عمل لمركز التميز في األتمتة المصرفية
تحديد األولويات وتوصيف احتياجات المركز والبدء بتكوين القدرات البشرية

تجهيز مركز التميز في األتمتة المصرفية
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 لبناء القدراتاملبادرة الوطنية 

 إىل املستوى  تقانات االتصاالت واملعلومات جمال يفالسوريني بالقدرات التقنية للخرجيني االرتقاءملبادرة إىل دف هذه ا
ية القطاعات االقتصادية إنتاج حتسني ، بغية مستويات التعليم اجلامعيمجيع  يفعموماً هذه التقانات ودعم استخدام، الالئق

 :علىتأسس هذه املبادرة  وت.املختلفة يف سورية

  التعليم العايل ووزارةوزارة تضم ،منبثقة عن رئاسة جملس الوزراء ،بناء القدراتتنسيق جلنة عليا ل تكوين -
وتعمل هذه اللجنة على وضع األطر . السورية للمعلوماتيةالعلمية االتصاالت والتقانة ووزارة الصناعة واجلمعية 

عادة هيكلة النظام اجلامعي احلكومي، وعلى تشجيع واألنظمة للنهوض بالقدرات التعليمية، وعلى إصالح وإ
 . يف هذا اال الالزمة، وعلى إطالق الربامج النوعيةاجلامعات التخصصية

، لعامة لالتصاالتؤسسة اامل وزارة االتصاالت والتقانة مبسامهة،  واملعلوماتيةاملعهد التخصصي يف االتصاالتإنشاء  -
 .جمال تقانات االتصاالت واملعلومات وخدماايف ختريج دفعات عالية التأهيل دف 

البحث العلمي التطبيقي يف اجلامعات ومراكز األحباث السورية بالفعاليات االقتصادية، عن طريق متويل هذه  ربط -
 .البحوث أو تقدمي منح ألصحاا إلكمال ختصصهم ومساعدم على إنشاء شركات خاصة تعتمد هذه البحوث

  تقدمي، يقوم علىيف الصناعة والزراعة واخلدماتية نتاجلتحسني اإل يةاالتصاالت واملعلومات قدراتتنمية برنامج  -
شرط تدريب وتوطني ب ،ملنشآت االقتصاديةت يف اكلف استخدام تقانات االتصاالت واملعلومالتغطية متويل جزئي 

ملتوسطة والصغرية يف هذا اال، ومع ، وذلك بالتعاون مع الفعاليات االقتصادية الكربى واسوريةالبشرية القدرات ال
 . السورية للمعلوماتية واجلمعيات املهنية األخرى العلميةاجلمعية

 للمبادرة الوطنية لبناء القدراتالربنامج الزمين التقديري 

11

إنشاء معهد تخصصي في االتصاالت والمعلوماتية

313233

11
12

13

21إنشاء معهد تخصصي في االتصاالت والمعلوماتية
22
23

31
32
33
34

تأليف لجنة وطنية رفع أداء منظومة التعليم السورية في مجال االتصاالت
والمعلوماتية وتحسين وضع الجامعات السورية

رفع أداء منظومة التعليم السورية في مجال االتصاالت
والمعلوماتية وتحسين وضع الجامعات السورية

تنمية قدرات االتصاالت والمعلوماتية لتحسين اإلنتاجية
والتدريب مدى الحياة

13

تنمية قدرات االتصاالت والمعلوماتية لتحسين اإلنتاجية
والتدريب مدى الحياة

إطالق البرامج المتقدمة في التدريب والتأهيل الفني المعلوماتي 

34

تأليف لجنة وطنية
توصيف احتياجات التدريب والتأهيل المعلوماتي لتحسين اإلنتاجية 

إطالق البرامج األولى للتدريب المعلوماتي العادي 

توصيف احتياجات المعهد والشروع بإنشاء المباني وتدريب الكوادر البشرية
إجراء العقود من أجل تجهيز المعهد التخصصي

تجهيز المعهد والمباشرة بعمل المعهد

توصيف األعمال الضرورية لرفع أداء منظومة التعليم السورية (المدارس والجامعات) في مجال 
االتصاالت والمعلوماتية

البدء بنفيذ البرامج الالزمة لتطوير منظومة التعليم السورية

20122013

12

2008200920102011 2004200520062007

212223
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 تمع املعرفةاملبادرة الوطنية 

 احلريات ممارسة ومساعدة على  توعيةتتضمنه من مبا ، أسس جمتمع املعرفة يف سوريةإرساءإىل  املبادرة الوطنية  هذهدف
شر تقانات االتصاالت  نوتتضمن هذه املبادرة.  على خمتلف الفئات االجتماعية وعلى البلدان العربية والعاملوانفتاح العامة

 اإلعالمي املضمون العريب الثقايف وإنتاج وتشجيع ،توى الشعيب يف املدن والريف وطرق استخدامها على املسواملعلومات
 : علىوتتأسس هذه املبادرة .والترفيهي

االستفادة من التوصيات الواردة يف تقرير التنمية علومات، مع تمع املجنيف تبين إعالن املبادئ الصادر عن قمة  -
 . الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي2003اإلنسانية لعام 

 ، وبوابات اتمع احمللي على اإلنترنت يف األريافتمعيةمراكز النفاذ ا تشجيع نوادي اإلنترنت وإحداث -
، واجلمعية العلمية السورية للمعلوماتية، وبرنامج  للربيد لالتصاالت، واملؤسسة العامةبالتعاون مع املؤسسة العامة

 .فردوس، والربامج األخرى املشاة

، مببادرة من وزارة نترنتاإلعلى   العريبلترفيهيوا واالجتماعيواإلعالمي   املعريف والثقايف املضمونإنتاج تشجيع -
 .االتصاالت والتقانة، وبالتعاون مع الفعاليات املعنية

 واملؤسسة العامة لالتصاالت وهيئة امعة/املصنعة اخلاصة الشركاتتعاون بني بمشروع احلاسوب الشعيب،  تفعيل -
متويل عملية شراء احلواسيب يف هذا اال، مع تسهيل  وباالستفادة من إمكانات التعاون الدويلمكافحة البطالة، 

 . على املواطنني...)تقسيط، (الشعبية 

 للمبادرة الوطنية تمع املعرفةالربنامج الزمين التقديري 

إحداث مراكز النفاذ المجتمعي ومقاهي اإلنترنت

إنشاء بوابات المجتمع المحلي
21

مشروع الحاسوب الشعبي
41

11إحداث مراكز النفاذ المجتمعي ومقاهي اإلنترنت
12
13
14

21إنشاء بوابات المجتمع المحلي
22

41مشروع الحاسوب الشعبي
42
43

43

تخفيض الرسوم الجمركية  وإطالق مشروع تعاون مع إحدى الدول الصديقة
اإلعداد إلنشاء شركة للحواسيب الشعبية بالتعاون مع إحدى الدول الصديقة

إنشاء شركة للحواسيب الشعبية 

إعداد صيغة عامة لبوابة مجتمع محلي قابلة للتكيف
تشجيع ومساعدة أهل الريف على تطوير بوابات مناطقهم

إحداث 60 مركز نفاذ ونادي لإلنترنت في سورية
إحداث 70 مركز نفاذ ونادي لإلنترنت في سورية
إحداث 80 مركز نفاذ ونادي لإلنترنت في سورية

42

111314

2012 20042006

إحداث 40 مركز نفاذ ونادي لإلنترنت في سورية

20072013

12

2008200920102011

22

2005

 
 


