
التقا�ة يف اال  ا اال مسامهة وزارة االتصاالت والتقا�ة يفامهة 
قم يف  ات صناعة احملتوى ال توفري متطلبات صناعة احملتوى الرقمي يف توفري متطل

ورياجلمهورية العربية السورية ربي هوري جل
أسامة أمحدأسامة أمحد..مم

يفمدير املعلوماتية  يف وزارة االتصاالت والتقا�ةمدير املعلوماتية  يف وزارة االتصاالت والتقا�ة يفير ير



ة مقدمةق
..هنالك جمموعة من املتطلبات الضرورية لتطوير صناعة احملتوى الرقميهنالك جمموعة من املتطلبات الضرورية لتطوير صناعة احملتوى الرقمي

..تقوم وزارة االتصاالت والتقا�ة بتوفري بعض هذه املتطلباتتقوم وزارة االتصاالت والتقا�ة بتوفري بعض هذه املتطلبات



ق ة احملت ال ا ا  متطلبات صناعة احملتوى الرقميتطل
ا ك ا 

 منتجو
احملتوى

كوادر برجميات 
مساعدة

ختزين

أمن  

احملتوى

أمن  
املعلومات قواعد  

معطيات
Data Center

Service

إ�تاج  برجميات 
ربط مع  احملتوىوإدارة 

اإل�رت�ت اإل�رت�تشبكات



ق ة احملت ال ا ا  متطلبات صناعة احملتوى الرقميتطل




كوادر

مساعدة متكينيةبيئة 

البنية التحتية

معايري تبادل  تنسيق
املعطيات الرصد والتقويم



ق ة احملت ال ا ا  متطلبات صناعة احملتوى الرقميتطل
..توفر البيئة التمكينية الالزمةتوفر البيئة التمكينية الالزمة١١..
ة٢٢ ة املتط ئة التقن ال ة  ت ة الت ن ف ال ةت ة املتط ئة التقن ال ة  ت ة الت ن ف ال ت

دور
ة زا ..توفر البنية التحتية والبيئة التقنية املتطورةتوفر البنية التحتية والبيئة التقنية املتطورة٢٢..

..التنسيق بني أصحاب املصلحةالتنسيق بني أصحاب املصلحة٣٣..
وزارة

االتصاالت 
والتقانة

..توفر القدرات الضروريةتوفر القدرات الضرورية٤٤..

...)....).�ظم معاجلة اللغة، �ظم إدارة احملتوى، �ظم معاجلة اللغة، �ظم إدارة احملتوى، ((تطور الربجميات املختصة باحملتوى الرقمي تطور الربجميات املختصة باحملتوى الرقمي ٥٥..

و

ي ر وى ب ص ت ربجمي يور ر وى ب ص ت ربجمي وى((ور ر إد م جل وىم ر إد م جل ))م
... ).... ).إدارة إ�تاج احملتوى، سلسلة اإل�تاج، القيمة املضافة، إدارة إ�تاج احملتوى، سلسلة اإل�تاج، القيمة املضافة، ((توفر متطلبات إ�تاج احملتوى توفر متطلبات إ�تاج احملتوى ٦٦..
...)...)متويل، تسويق، متويل، تسويق، ((توفر املوارد توفر املوارد ٧٧..
..٨٨......



التقا�ة اال  ا اال دور وزارة االتصاالت والتقا�ة 
..من أجل تطوير صناعة احملتوىمن أجل تطوير صناعة احملتوى  احملفزاحملفزتلعب وزارة االتصاالت والتقا�ة دور تلعب وزارة االتصاالت والتقا�ة دور 

..البيئة التمكينيةالبيئة التمكينيةخلق وإجياد خلق وإجياد 
..البيئة التقنيةالبيئة التقنيةووالبنية التحتية البنية التحتية تطوير تطوير       ط ط 

ق قالتن ة  التن ل اب امل ةني كافة أص ل اب امل ني كافة أص ..بني كافة أصحاب املصلحةبني كافة أصحاب املصلحة  التنسيقالتنسيق
..والتقويموالتقويمالرصد الرصد  ويمرصدرصد ويمو و



ة احملت ا تطوير صناعة احملتوىط 
..تطوير البيئة التمكينيةتطوير البيئة التمكينية١١..
..تطوير البنية التحتية والبيئة التقنيةتطوير البنية التحتية والبيئة التقنية٢٢..
..التنسيق بني أصحاب املصلحةالتنسيق بني أصحاب املصلحة٣٣..
..بناء القدراتبناء القدرات٤٤.. ر رب ب



ة١ ك ئة الت ط ال تطوير البيئة التمكينية١.
..القوا�ني والتشريعاتالقوا�ني والتشريعات يي

..االسرتاتيجياتاالسرتاتيجيات يجي يجيرت رت
..املعايرياملعايرياملعايرياملعايري



ا الت ا�  القوا�ني والتشريعاتالق
..٢٠٠٩٢٠٠٩    صدر يف شباطصدر يف شباط. . قا�ون التوقيع اإللكرتو�ي وخدمات الشبكةقا�ون التوقيع اإللكرتو�ي وخدمات الشبكة

ك ك            ُ   ُ ..رُفع إىل جملس الوزراءرُفع إىل جملس الوزراء. . قا�ون التجارة واملعامالت اإللكرتو�يةقا�ون التجارة واملعامالت اإللكرتو�ية
..قيد اإلعدادقيد اإلعداد. . قا�ون مكافحة اجلرمية املعلوماتية والسرية ومحاية البيا�ات الشخصيةقا�ون مكافحة اجلرمية املعلوماتية والسرية ومحاية البيا�ات الشخصية صي تا بي ا ي و ري وا ي و ا اجلرمي صيون تا بي ا ي و ري وا ي و ا اجلرمي دادون اإل داديد اإل يد

..بالتعاون مع وزارة اإلعالمبالتعاون مع وزارة اإلعالم  ..قا�ون الصحافة اإللكرتو�يةقا�ون الصحافة اإللكرتو�ية
..رُفع إىل جملس الوزراءرُفع إىل جملس الوزراء. . محاية حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورةمحاية حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورةقا�ون قا�ون 



ا رتا االسرتاتيجياتاال
..اسرتاتيجية تقا�ة املعلومات واالتصاالتاسرتاتيجية تقا�ة املعلومات واالتصاالت

..اسرتاتيجية احلكومة اإللكرتو�يةاسرتاتيجية احلكومة اإللكرتو�ية



اال اال ا  ل قا�ة امل ة  رتا اسرتاتيجية تقا�ة املعلومات واالتصاالتا
أهداف االسرتاتيجيةأهداف االسرتاتيجية

..اال�تقال الكامل حنو جمتمع املعلومات خالل الربع األول من هذا القرناال�تقال الكامل حنو جمتمع املعلومات خالل الربع األول من هذا القرن
أ أل أأل أل أل

ع عع ع
استخدام تقا�ات االتصاالت واملعلومات لالرتقاء باألداء يف األعمال واخلدمات والتعليم والتأهيل، بغية حتقيق استخدام تقا�ات االتصاالت واملعلومات لالرتقاء باألداء يف األعمال واخلدمات والتعليم والتأهيل، بغية حتقيق 

..تنمية اقتصادية اجتماعية مستدميةتنمية اقتصادية اجتماعية مستدمية
ل  الت ل الفاعل  ن الت كني  الت ة يف �ش الثقافة  ا ات أداة أ ل امل االت  تخدا تقا�ات االت ل ا الت ل الفاعل  ن الت كني  الت ة يف �ش الثقافة  ا ات أداة أ ل امل االت  تخدا تقا�ات االت استخدام تقا�ات االتصاالت واملعلومات أداة أساسية يف �شر الثقافة والتمكني من التعلم الفاعل والتعلم استخدام تقا�ات االتصاالت واملعلومات أداة أساسية يف �شر الثقافة والتمكني من التعلم الفاعل والتعلم ا
..املستمر والذاتي والتأهيل والتدريب، وذلك لكافة أفراد اجملتمع، باختالف أعمارهم وأماكن إقامتهماملستمر والذاتي والتأهيل والتدريب، وذلك لكافة أفراد اجملتمع، باختالف أعمارهم وأماكن إقامتهم

..استخدام تقا�ات االتصاالت واملعلومات لدخول اقتصاد املعرفة دخوالً فاعالًاستخدام تقا�ات االتصاالت واملعلومات لدخول اقتصاد املعرفة دخوالً فاعالً ر رم م
..استخدام تقا�ات االتصاالت واملعلومات لالرتقاء مبستوى اإلجراءات واخلدمات اإلدارية يف الدولةاستخدام تقا�ات االتصاالت واملعلومات لالرتقاء مبستوى اإلجراءات واخلدمات اإلدارية يف الدولة

..إتاحة استخدام تقا�ات االتصاالت واملعلومات جلميع األفراد واملؤسساتإتاحة استخدام تقا�ات االتصاالت واملعلومات جلميع األفراد واملؤسسات



ة � ة اإللكرت ة احلك رتا اسرتاتيجية احلكومة اإللكرتو�يةا
::االسرتاتيجيةاالسرتاتيجيةرؤية رؤية 

ينيزيزيميم  فعاليةفعالية  رفعرفعبب  وذلكوذلك  ،،))األعمالاألعمال  وقطاعوقطاع  المواطنينالمواطنين((  للمستفيدينللمستفيدين  متميزةمتميزة  خدماتخدمات  تقديمتقديم يني ين((ي ينو عو عو لو لأل عببوو))أل عر يير
  عبرعبر  ومتاحةومتاحة  متكاملةمتكاملة  الكترونيةالكترونية  خدماتخدمات  وتقديموتقديم  الحكومي،الحكومي،  العملالعمل  وشفافيةوشفافية  وإنتاجيةوإنتاجية
..للمستفيدينللمستفيدين  الشخصيةالشخصية  البياناتالبيانات  حمايةحماية  علىعلى  الحفاظالحفاظ  معمع  ،،متعددةمتعددة  قنواتقنوات

201020132020::األهدافاألهداف
الخدمات متوفرة في مرحلة  

النشر الكترونياً
١٠٠%٧٠%-

الخدمات الرئيسية المقدمة
الكترونياً 

١٠٠%٨٠%٣٠%

معدل استخدام الخدمات 
اإللكترونية المتاحة

٥٠%٣٠%١٠%

الحكومية الخدمات إتاحة الخدمات الحكوميةإتاحة
عبر أقنية إضافية جديدة

٧٠%٣٠%٥%

التوريدات الحكومية  
االلكترونية  

٦٠%٣٠%٠%



ا املعايريامل
ICTICTمعايري تقا�ة االتصاالت واملعلومات معايري تقا�ة االتصاالت واملعلومات  StandardsStandards..

كا  كا ا   ا  
א

..CMMICMMIمعايري �ضوج الشركات معايري �ضوج الشركات 
אא



ا ل امل اال  معايري تقا�ة االتصاالت واملعلوماتا تقا�ة االت
::تضم جمموعة من املعايري مصنفة ضمن احملاور التاليةتضم جمموعة من املعايري مصنفة ضمن احملاور التالية

..الطرق واملعايري إلعداد دفاتر الشروط الفنية اخلاصة مبناقصات املشاريع املعلوماتيةالطرق واملعايري إلعداد دفاتر الشروط الفنية اخلاصة مبناقصات املشاريع املعلوماتية١١..
ات٢٢ ل ن �ظ امل ات أ ا ة ل امل اري ال اتامل ل ن �ظ امل ات أ ا ة ل امل اري ال امل املعايري العاملية لسياسات أمن �ظم املعلوماتاملعايري العاملية لسياسات أمن �ظم املعلومات٢٢..

عاملعايري العاملية للتخطيط والتحليل والتصميم للمشاريع املعلوماتيةاملعايري العاملية للتخطيط والتحليل والتصميم للمشاريع املعلوماتية٣٣.. عم م

صدر قرار من رئاسة مجلس الوزراء باعتماد صدر قرار من رئاسة مجلس الوزراء باعتماد 
هذه المعايير في مشاريع تقانة المعلوماتهذه المعايير في مشاريع تقانة المعلومات



ا ل امل اال  معايري تقا�ة االتصاالت واملعلوماتا تقا�ة االت



كا معايري �ضوج الشركاتا �ض الش
يهدف هذا املشروع يف مرحلته األوىل إىل مساعدة عشر شركات إ�تاج برجميات يهدف هذا املشروع يف مرحلته األوىل إىل مساعدة عشر شركات إ�تاج برجميات 

..من املستوى الثا�يمن املستوى الثا�ي  CMMICMMIحملية يف احلصول على شهادة �ضوج الشركات حملية يف احلصول على شهادة �ضوج الشركات كك
اال  ة االت زا التقا�ة  اال  ة االت زا ن   ا ت ض إطا ت اال املش  ة االت زا التقا�ة  اال  ة االت زا ن   ا ت ض إطا ت املشروع يتم ضمن إطار تعاون بني وزارة االتصاالت والتقا�ة ووزارة االتصاالت املشروع يتم ضمن إطار تعاون بني وزارة االتصاالت والتقا�ة ووزارة االتصاالت املش 

..وتكنولوجيا املعلومات املصرية واجلمعية العلمية السورية للمعلوماتيةوتكنولوجيا املعلومات املصرية واجلمعية العلمية السورية للمعلوماتية ي و وري ي ي جل و ري و ي وو يو و وري ي ي جل و ري و ي وو و



ة٢ ئة التق ال ة  ت ة الت ط ال تطوير البنية التحتية والبيئة التقنية٢.
..حتسني الوصول إىل اإل�رت�تحتسني الوصول إىل اإل�رت�ت
..حتسني استضافة التطبيقاتحتسني استضافة التطبيقات

..تطوير تكامل التطبيقاتتطوير تكامل التطبيقات
..محاية الشبكات والتطبيقاتمحاية الشبكات والتطبيقات



�فاذ اإل�رت�ت�فاذ اإل�رت�
..ألفألف  ٧٤٤٧٤٤: : ٢٠٠٨٢٠٠٨عدد المشتركين الفعلي عدد المشتركين الفعلي 

، إيران ، إيران %%١٦١٦، الصين ، الصين %%٢٣٢٣: : المعدل العالميالمعدل العالمي. (. (مستخدممستخدم% % ١٤.٥١٤.٥::معّدل االنتشارمعّدل االنتشار
تنا%%٣٢٣٢ تناف %)%)٢٢ف %).%).٢٠.٥٢٠.٥، فيتنام، فيتنام%%٣٢٣٢

..ISDNISDNألف خط ألف خط   ٢٠٢٠حوالي حوالي 
حاليا٣٣٣٣ً تركيبھا يجري عريضة حزمة بوابة حالياًألف تركيبھا يجري عريضة حزمة بوابة ألف ..ألف بوابة حزمة عريضة يجري تركيبھا حاليا ألف بوابة حزمة عريضة يجري تركيبھا حاليا ٣٣٣٣

..٢٠١٠٢٠١٠ألف بوابة حزمة عريضة جديدة حتى نھاية ألف بوابة حزمة عريضة جديدة حتى نھاية   ٤٠٠٤٠٠نحو نحو 
..33GGألف خطألف خط٢٤٢٤

..دراسة استشارية لتطوير الشبكة وخدماتھادراسة استشارية لتطوير الشبكة وخدماتھا
..انطالق عشرة مزودي خدمة اإلنترنت من القطاع الخاصانطالق عشرة مزودي خدمة اإلنترنت من القطاع الخاص



ل إىل اإل�رت� حتسني الوصول إىل اإل�رت�تحت ال
www.reefnet.gov.sywww.reefnet.gov.sy. . شبكة املعرفة الريفيةشبكة املعرفة الريفية

ا  تخ ا ا تخ اطق   قا�ةقا�ةا ة امل امهة يف  اطق اإل�رت� لل ة امل امهة يف  فاإل�رت� لل فال ا  ال ا ت ا ا  ا ااقت ا ت ا ا  ا اقت اقتصاديا واجتماعيااقتصاديا واجتماعيا  الريفيهالريفيهاإل�رت�ت للمسامهة يف تنمية املناطق اإل�رت�ت للمسامهة يف تنمية املناطق   تقا�ةتقا�ةاستخدام استخدام 
بوابه ملناطق الريف السوري بوابه ملناطق الريف السوري   ٣٧٣٧وتضم حالياً وتضم حالياً 

مراكز �فاذ جمتمعية للعموممراكز �فاذ جمتمعية للعموم
ة  يب واالتصاالت الدول ة تقد خدمات اإل�رت�ت والتد يب واالتصاالت الدول تقدم خدمات اإل�رت�ت والتدريب واالتصاالت الدولية تقدم خدمات اإل�رت�ت والتدريب واالتصاالت الدولية تقد خدمات اإل�رت�ت والتد

..٢٠٠٩٢٠٠٩مركزاً هناية مركزاً هناية   ٤٠٤٠مركزاً حتى اآلن، ومن املتوقع وصول العدد إىل مركزاً حتى اآلن، ومن املتوقع وصول العدد إىل ٣٢٣٢وبلغ عددها وبلغ عددها 



قا تضافة التط حتسني استضافة التطبيقاتحت ا
..مركز اخلدمات املعلوماتية التجرييب يف وزارة االتصاالت والتقا�ةمركز اخلدمات املعلوماتية التجرييب يف وزارة االتصاالت والتقا�ة

..يتم جتهيزه اآلن يف موقع الوزارة اجلديديتم جتهيزه اآلن يف موقع الوزارة اجلديدآلآل
..خيدم الوزارة وبعض مؤسسات الدولةخيدم الوزارة وبعض مؤسسات الدولة و ؤ ض وب ر وز وم ؤ ض وب ر وز م

..مركز اخلدمات احلكومي كأحد مكو�ات هيئة خدمات الشبكةمركز اخلدمات احلكومي كأحد مكو�ات هيئة خدمات الشبكة يي



قا ل التط كا تطوير تكامل التطبيقاتط 
كأحد مكو�ات احلكومة كأحد مكو�ات احلكومة   SyGIFSyGIFتطوير إطار التكامل التقين للحكومة السورية تطوير إطار التكامل التقين للحكومة السورية 

..اإللكرتو�يةاإللكرتو�يةكك
ة ة احلك ةا ة احلك ..بوابة احلكومةبوابة احلكومةا

..مراكز خدمة املواطنمراكز خدمة املواطن..مراكز خدمة املواطنمراكز خدمة املواطن



قا التط كا  محاية الشبكات والتطبيقاتاة ال
::كأحد مكو�ات هيئة خدمات الشبكةكأحد مكو�ات هيئة خدمات الشبكة، ، syCERTsyCERTالفريق الوطين ملواجهة خماطر احلاسوب الفريق الوطين ملواجهة خماطر احلاسوب 

وت ١١ وت االستجابة لطوارئ الكم Incidentاالستجابة لطوارئ الكم ResponseIncident Response ..Incident ResponseIncident Responseاالستجابة لطوارئ الكمبيوتر االستجابة لطوارئ الكمبيوتر ١١..
..Cyber SecurityCyber Security  املعلوماتياملعلوماتيالتدريب والتعريف باألمن التدريب والتعريف باألمن ٢٢..
ن..خدمات إدارة جودة األمنخدمات إدارة جودة األمن٣٣.. جو ر نإ جو ر إ
..Digital ForensicsDigital Forensicsإجياد القرائن الرقمية إجياد القرائن الرقمية ٤٤..
..األحباث األمنية وتقييم املخاطراألحباث األمنية وتقييم املخاطر٥٥..
..التنسيق الوطين والدويل ألمن املعلوماتالتنسيق الوطين والدويل ألمن املعلومات٦٦..
..املعلوماتياملعلوماتيوضع وتطوير السياسات واملعايري والقوا�ني والتشريعات الوطنية لألمن وضع وتطوير السياسات واملعايري والقوا�ني والتشريعات الوطنية لألمن ٧٧..



قا التط كا  محاية الشبكات والتطبيقاتاة ال
..التوقيع اإللكرتو�يالتوقيع اإللكرتو�ي

..قا�ون مكافحة اجلرمية احلاسوبية والسرية ومحاية البيا�ات الشخصيةقا�ون مكافحة اجلرمية احلاسوبية والسرية ومحاية البيا�ات الشخصية
..معايري أمن املعلوماتمعايري أمن املعلومات أ  أ 



ة  ٣ ل ا امل ق  أ الت التنسيق بني أصحاب املصلحة  ٣.
..االسرتاتيجياتاالسرتاتيجيات

..املعايرياملعايري يي
..املؤمتراتاملؤمترات

يي..مؤمتر احملتوى الرقميمؤمتر احملتوى الرقمي
..مؤمتر أمن املعلوماتمؤمتر أمن املعلومات

..مؤمتر احلكومة اإللكرتو�يةمؤمتر احلكومة اإللكرتو�ية
..ورشات عملورشات عمل  

..مشاريع تعاونمشاريع تعاون



ا٤ ا الق بناء القدرات٤.
::املبادرة الوطنية لبناء القدراتاملبادرة الوطنية لبناء القدرات

ا اطط  الك ..خطط تدريب الكوادرخطط تدريب الكوادرطط  الك
..بالتعاون مع املعهد العايل إلدارة األعمالبالتعاون مع املعهد العايل إلدارة األعمال””اقتصاد جمتمع املعلوماتاقتصاد جمتمع املعلومات““ماجستري يف ماجستري يف 

أ       أ      ك   ..مركز التدريب والتأهيل العايل بالتعاون مع وزارة التعليم العايلمركز التدريب والتأهيل العايل بالتعاون مع وزارة التعليم العايلك  
..األكادميية العربية لألعمال اإللكرتو�ية بالتعاون مع جامعة الدول العربيةاألكادميية العربية لألعمال اإللكرتو�ية بالتعاون مع جامعة الدول العربية

..CMMICMMIمشروع منح شهادة  مشروع منح شهادة  



التق الرصد والتقويمال 
تُعد وزارة االتصاالت والتقا�ة إلطالق موقع إلكرتو�ي خاص لرصد مؤشرات تُعد وزارة االتصاالت والتقا�ة إلطالق موقع إلكرتو�ي خاص لرصد مؤشرات ُُ

..جمتمع املعلوماتجمتمع املعلومات عع
..٢٠٠٩٢٠٠٩من املخطط أن يتم ذلك يف الربع الثالث من عام من املخطط أن يتم ذلك يف الربع الثالث من عام 

مات  ع املعل ة وحمدثة بشكل دائ حلالة جمت ق رة حق ل عل ص ل احلص مات غاية الع ع املعل ة وحمدثة بشكل دائ حلالة جمت ق رة حق ل عل ص ل احلص غاية العمل احلصول على صورة حقيقية وحمدثة بشكل دائم حلالة جمتمع املعلومات غاية العمل احلصول على صورة حقيقية وحمدثة بشكل دائم حلالة جمتمع املعلومات غاية الع
..يف سوريةيف سورية


