
   الوطنية القائمة (االستراتيجيات) االستراتيجيةاستبيان حول 
 في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتنمية والتعاون الرقمي

 ة المقترحة ور الفرعيامحة والور الرئيسيامع المحومدى تطابقها 
 لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لالستراتيجية العربية

  نية الهاشميةاألردالمملكة 

 

 عامة بخصوص االستراتيجية الوطنية القائمة  أسئلة -1
 النموذج)استخدام نفس االستمارة الموجودة في  جداً  المناسب من(

هل توجد استراتيجية رقمية وطنية شاملة 
(مثل األمة الرقمية واألمة الذكية واالقتصاد الرقمي ... 

  ؟الخ)

  نعم

  استراتيجية التحول الرقمي   اسم االستراتيجية

حاليا في مرحلة االعتماد ليتم رفعها الى مجلس الوزراء   سنة االعتماد وآخر تحديث
نهاية عام  وإقرارها، أي أن مرحلة االعتماد ستكون

  2022وبداية عام  2021

الرقمي والريادة بالتعاون مع المؤسسات وزارة االقتصاد   الجهة الحكومية المسؤولة عن تنفيذها
  الحكومية

  لم تبدأ بعد  وتيرة التنفيذ

أو نماذج  indicatorsتعتمد االستراتيجية مؤشرات  هل
indexes ؟التنفيذ وتيرة وتتبع لقياس الميةع  

مع وسيتم صياغتها بعد إقرار خارطة الطريق  ،نعم 
  مؤشرات لتحديد مدى االنفاذ وتقييم النتائج

  ال يوجد  كلمة) 150التقدم الحاصل (حوالي  وصف

 المعلومات لتكنولوجيا قطاعيةهل توجد استراتيجية/خطة 
ً  االنطالق لها مخطط أو فيذالتن قيد واالتصاالت   ؟قريبا

  نعم

السياسة العامة لقطاعات االتصاالت وتكنولوجيا   اسم االستراتيجية أو الخطة
  2018المعلومات والبريد 

  2019  وآخر تحديثسنة االعتماد 

  وزارة االقتصاد الرقمي والريادة  الجهة الحكومية المسؤولة

  جيدة  وتيرة التنفيذ

أو نماذج  indicatorsتعتمد االستراتيجية مؤشرات  هل
indexes ؟التنفيذ وتيرة وتتبع لقياس الميةع  

  نعم  
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تحدد السياسة العامة سياسة الحكومة في أربعة    كلمة) 150وصف التقدم الحاصل (حوالي 
قطاعات وهي: االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
والبريد والحكومة اإللكترونية وتأتي هذه السياسة 
ترجمة للتطورات المستجدة في هذه المجاالت، 
وتسعى إلى تعزيز الجهود التي تبذلها الحكومة 
لتطوير االقتصاد الرقمي وتشجيع االبتكار 
واالستثمار وبيئة األعمال وآليات التحول الرقمي 

 .للخدمات اإللكترونية
  انبثق عن السياسة خطة عمل تحتوي على مجموعة

عة المذكورة في بمن المشاريع تختص بالمحاور األر
جهة  15النقطة السابقة والمسؤول عن تنفيذها 

  بالتعاون مع وزارة االقتصاد الرقمي والريادة.
 63تنفيذ بنود السياسة العامة بلغت نسبة كما و% 

أن تبلغ نسبة  2021ومن المتوقع مع نهاية عام 
  %100اإلنجاز 

 
 

 

 .الموجودة القطاعية أو الوطنية االستراتيجيات مع تطابقه ومدى األساسي بالنموذج متعلقة أسئلة -2

، وذلك األعمدة المرافقة ءوملية المتضمنة النموذج األساسي التال المصفوفة على باالطالع التكرم يرجى  -أ
مالحظات ترونها مناسبة في الحقل  يةأووضع  .بعد االطالع على الملف الخاص بشرح النموذج األساسي

 األخير.
يرجى التفضل  اً غير مدرجة في النموذج األساسي؟هل تتضمن االستراتيجيات الوطنية أو القطاعية بنود  -ب

، وبمرئياتكم حول أهمية تلك بها انة العامة لجامعة الدول العربيةألمانة التنفيذية لإلسكوا واألما بتزويد
..البنود على الصعيد االقليمي العربي
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 2018المعلومات والبريد السياسة العامة لقطاعات االتصاالت وتكنولوجيا المصفوفة التالية وموائمة محاورها مع محاور  ءتم االستعانة بملي 

مدى التطابق   اسم المحور الرئيسي او الفرعي
مع المحور 

-الرئيسي (كبير
 ضعيف)-متوسط

المحور الفرعي موجود 
محور -(نفس المحور

  غير موجود)-آخر

في  أهمية المحور
االستراتيجية 

  )5-1الوطنية (

المؤشرات المستخدمة في 
  القياس

(بمافي ذلك  مالحظاتأيه   األهداف المرحلية والنهائية
الرغبة بالمساهمة في 
خبير وطني مختص في 
أحد المحاور الرئيسية أو 

  الفرعية)

ة ياسالمحور الثاني: مجاالت س
البنى التحتية والحوكمة والبيئة 

  القانونية

     متوسط

     قطاع االتصاالت   البنى التحتية  -أ

ة .1 وق هيكلي ة الس  والبني
 التنظيمية

ة من  الفعالة تعزيز المنافس
  خالل:

  ات التي ة المعيق إزال
ل  دي ب ول دون ت ح ت

 المشتركين للمشغلين

 مراجعات األسواق  

  غيل الفعال تمكين التش
  للسوق

 

 ية قابلية نقل  تمكين خاص
االت  األرقام في االتص

  .المتنقلة والثابتة

 تقرير مراجعات األسواق 

 

 

  اظ دميناحتف تخ ام  المس أرق ب
اهمة هواتفهم في تمكينهم  للمس

ام هواتفهم  دام أرق تخ من اس
يلة تعريف  كهوية رقمية وكوس

  .في العديد من الخدمات الرقمية

  ية في مان ديمومة التنافس ض
  .االتصاالتسوق 

 .تحديد القوة السوقية للشركات 

 د ال دي ة تح ات التنظيمي تعليم
ية في  مانات التنافس المتعلقة بض

  االتصاالت. قطاع

  اة على ايا تدريب القض القض
 الخاصة بقطاع االتصاالت.

 

ة .2 ة البني ا التحتي  لتكنولوجي
 :واالتصاالت المعلومات

   شبكة األلياف الضوئية
  الوطنية

   راكة روع الش انجاز مش
كة  مع القطاع الخاص بش

 ة الش اح ة ات اف ة لك ة الوطني بك
االت المرخص  غلي االتص مش
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مدى التطابق   اسم المحور الرئيسي او الفرعي
مع المحور 

-الرئيسي (كبير
 ضعيف)-متوسط

المحور الفرعي موجود 
محور -(نفس المحور

  غير موجود)-آخر

في  أهمية المحور
االستراتيجية 

  )5-1الوطنية (

المؤشرات المستخدمة في 
  القياس

(بمافي ذلك  مالحظاتأيه   األهداف المرحلية والنهائية
الرغبة بالمساهمة في 
خبير وطني مختص في 
أحد المحاور الرئيسية أو 

  الفرعية)
  ة بك دعم تطوير الش

دة ات جدي ديم خدم  وتق
  من خالل:

وضع تدابير لضمان  )1
غلين على  قدرة المش
ول على حق  الحص
ار  ع أس الطريق ب
ا يعزز  ة وبم معقول
شبكات األلياف  نشر 

 .الضوئية
ار واقعي  )2 تطبيق إط

اركة في البنية  للمش
روط  ة بش لتحتي ا

ة دي اق ة  تع ادل ع
 ومعقولة

  االلياف الضوئية

  مان ع تدابير لض وض
درة ال غلين على ق مش

ق  ى ح ل ول ع حص ال
  .الطريق

  ير اإلطار التنظيمي لتيس
ة ة في البني ارك  المش

 التحتية

  لهم دون الخلل بالبنية التحتية.

  ب اس انوني من ار ق داد إط إع
ق  إلدارة ري ط ق ال م ح ي ظ ن وت

ات  بك جيع تطوير ش لتش
االت وتمكين المرخص  االتص

ة  ة التحتي ر البني لهم من نش
 .الضرورية

اذ .3 ا إلى النف  تكونولوجي
 :واالتصاالت المعلومات

ة الخدمة مراجعة  ياس س
 الشمولية

املة وفقًا تعليمات الخدمة الش
 .للسياسة الجديدة

مولية م ة الخدمة الش ياس راجعة س
من تمكين  ادوتحديثها بما يض  االقتص

 الرقمي من التطور

 

بكة وتقديم   :اإلنترنت بنية .4 دعم تطوير الش
  من خالل: خدمات جديدة

  ة األردن اذبي ادة ج زي
افة  تض كموقع الس

 الخدمات

   اء خطوط نقل دولية انش
  وبسعات اكبر.

  اء نقاط تبادل انترنت انش
  تجارية

 ق ي ب ط ي  ت ع ار واق إط

  اط اص بنق القرار التنظيمي الخ
  التبادل التجاري.

 يةا ية  لزام اركة في البن المش
 التحتية

 



‐5- 
 

مدى التطابق   اسم المحور الرئيسي او الفرعي
مع المحور 

-الرئيسي (كبير
 ضعيف)-متوسط

المحور الفرعي موجود 
محور -(نفس المحور

  غير موجود)-آخر

في  أهمية المحور
االستراتيجية 

  )5-1الوطنية (

المؤشرات المستخدمة في 
  القياس

(بمافي ذلك  مالحظاتأيه   األهداف المرحلية والنهائية
الرغبة بالمساهمة في 
خبير وطني مختص في 
أحد المحاور الرئيسية أو 

  الفرعية)
  ار واقعي تطبيق إط

اركة في البنية  للمش
روط  ة بش ي ت ح ت ال

 عادلة ومعقولة تعاقدية

ة  ة في البني ارك للمش
روط تعاقدية  التحتية بش

 عادلة ومعقولة

بكة وتقديم العلوي النطاق إدارة .5 دعم تطوير الش
  من خالل: خدمات جديدة

 الطيف الترددي توافر 

  توفير الطيف الترددي
الزم  دامال خ ت الس  ل

ت  رن ت اري إلن ج ت ال
ياء ( ) والجيل IoTاألش

ات  دم امس من خ الخ
 االتصاالت المتنقلة.

  ة ادي ي ق ح ي ب ط ت
 التكنولوجيا

  اركة تطبيق مبدأ المش
الطيف الترددي من  ب

 قبل المرخص لهم

ة من  امل ة ك ان توفر مجموع م ض
 األردنالرائدة في  االتصاالتخدمات 

 

     التحول الرقمي للحكومةجيد  الحوكمة  -ب

ة .1 راك  القطاعين بين الش
 الشراكة أو والخاص العام

 ودور القطاعات المتعددة
 الحكومية غير المنظمات

   اف ي ة األل ك ب ش
 الوطنيةالضوئية 

 نموذج الحوكمة  

 

  راكة  انجاز روع الش مش
 مع القطاع الخاص

  ة ارك ز مش زي ع ت
اع  ط ق ن وال ي ن واط م ال
الخاص مع القطاع العام

  ين ة مت موذج حوكم ن ني  ب ت
ذه  ات ه ذ متطلب من تنفي يض
ب  ة في وقت مناس ياس الس

  .ومرنوبشكل سريع 

  ة المواطنين ارك تعزيز مش
اع  اص مع القط اع الخ والقط
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مدى التطابق   اسم المحور الرئيسي او الفرعي
مع المحور 

-الرئيسي (كبير
 ضعيف)-متوسط

المحور الفرعي موجود 
محور -(نفس المحور

  غير موجود)-آخر

في  أهمية المحور
االستراتيجية 

  )5-1الوطنية (

المؤشرات المستخدمة في 
  القياس

(بمافي ذلك  مالحظاتأيه   األهداف المرحلية والنهائية
الرغبة بالمساهمة في 
خبير وطني مختص في 
أحد المحاور الرئيسية أو 

  الفرعية)
  اريع التحول تنفيذ مش

 الرقمي

  اء مركز مهارات انش
 التحول الرقمي

 العام

اركة .2 طة في المش  أنش
 اإلنترنت حوكمة

 غير موجود

البيئة القانونية واألخالق وبناء   -ج
  الثقة

     قطاع تكنولوجيا المعلومات 

ة أمن   والتنظيمية القانونية البيئة .1 ة البني اي وحم
ة  ي ن وط ة ال ي ت ح ت ال
ا ة لتكنولوجي  الحيوي

ات  وم ل ع م ال
ي  االت ف واالتص

  القطاع الخاص

  دام خ ت ز اس ي ف ح ت
ع دف ات ال دم  خ

 االلكتروني

   تراتيجية الوطنية االس
  لألمن السيبراني

  انشاء هيئة وطنية لألمن
 السيبراني

 استراتيجية دفع رقمي 

البنية التحتية الوطنية الحيوية حماية 
  القطاعين العام والخاص. في

 

 

يةا .2 وص  وحماية لخص
 البيانات

   ول ح ت ر ال ي يس ت
  االلكتروني لألعمال

  ة ات الحكومي ان البي
 الرقمي ضمن التحول

   ة بيانات تحافظ ياس س
ن  ى األم ل ع

  والخصوصية

  نيف البيانات وفقا تص

نات  يا دار الب تخزين وتداول وإص
اظ  من الحف ة تض ة بطريق الحكومي

ية  االمنعلى  وص الوطني الخص
 لالفراد
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مدى التطابق   اسم المحور الرئيسي او الفرعي
مع المحور 

-الرئيسي (كبير
 ضعيف)-متوسط

المحور الفرعي موجود 
محور -(نفس المحور

  غير موجود)-آخر

في  أهمية المحور
االستراتيجية 

  )5-1الوطنية (

المؤشرات المستخدمة في 
  القياس

(بمافي ذلك  مالحظاتأيه   األهداف المرحلية والنهائية
الرغبة بالمساهمة في 
خبير وطني مختص في 
أحد المحاور الرئيسية أو 

  الفرعية)
  قانون حماية البيانات

 الشخصية 

محددة لضوابط

وء مكافحة .3 تخدام س  االس
اءة ومنع تخدام إس  اس

ا ات تكنولوجي  المعلوم
 واالتصاالت

   ة أمن ة البني اي وحم
ة  ي ن وط ة ال ي ت ح ت ال
ا ة لتكنولوجي  الحيوي

ات  وم ل ع م ال
ي  االت ف واالتص

  القطاع الخاص

 

   تراتيجية الوطنية االس
  لألمن السيبراني

  انشاء هيئة وطنية لألمن
 السيبراني

حماية البنية التحتية الوطنية الحيوية 
  القطاعين العام والخاص. في

 

 

دام .4 تخ امالت اس  المع
 اإللكترونية والوثائق

  ول ح ت ر ال ي يس ت
  االلكتروني لألعمال

  دام خ ت ز اس ي ف ح ت
ع دف ات ال دم  خ

 االلكتروني

  ل هي ل تس اب دفع مق ال
  الخدمات الحكومية

 د ح رب  ال تس ن ال م
  للمدفوعات

 

 الرقمي االقتصادز تنمية يتعز   

 ع ت دف دام ال خ ت ز اس ي ف ح
  االلكتروني

 

 

ة الشبكة وأمن اإلنترنت .5 ة التحتي ة البني اي أمن وحم
الوطنية الحيوية لتكنولوجيا 

في  واالتصاالتالمعلومات 
 القطاع الخاص

   تراتيجية الوطنية االس
  لألمن السيبراني

  انشاء هيئة وطنية لألمن
 السيبراني

ية  وص حماية البيانات وحماية الخص
المستهلك واألمن الشخصي  وحماية

 وأمن الشركات واألمن الوطني

 

 االقتصاد جاالتمالمحور الثالث: 
  والتجارة والتوظيف الرقمي

     متوسط
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مدى التطابق   اسم المحور الرئيسي او الفرعي
مع المحور 

-الرئيسي (كبير
 ضعيف)-متوسط

المحور الفرعي موجود 
محور -(نفس المحور
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في  أهمية المحور
االستراتيجية 

  )5-1الوطنية (

المؤشرات المستخدمة في 
  القياس

(بمافي ذلك  مالحظاتأيه   األهداف المرحلية والنهائية
الرغبة بالمساهمة في 
خبير وطني مختص في 
أحد المحاور الرئيسية أو 

  الفرعية)
 تكنولوجيا قطاع بناء  -أ

  واالتصاالت المعلومات
   االتصاالتقطاع  

 ا ي وج ول ن ك اع ت ط  ق
 المعلومات

    

ات .1 رك ا ش  تكنولوجي
 واالتصاالت المعلومات

ات  رك ل ودعم الش تموي
ئة في قطاع تكنولوجيا  الناش

 المعلومات

اعدة   محطات المعرفة لمس
 الشركات الريادية

ا المعلومات،  تحفيز قطاع تكنولوجي
تثمارات جديدة وزيادة  وجذب اس

 االردنالمتاحة في  عدد الوظائف

 

ث .2 ح ب ر ال وي ط ت  وال
ار  في والتقييس واالبتك

ا ات تكنولوجي  المعلوم
 واالتصاالت

اتتنظيم  اتمنتج دم  وخ

 الرقمي االقتصاد

ة   ديالت على األنظم إجراء تع
اد الرقميالمتعلقة   مع باالقتص

ا  ات وتطويره تطور المنتج
 باستخدام تكنولوجيا المعلومات

  تعزيز االقتصاد الرقمي

هيالت .3 ة التس  الحكومي
تثمار  قطاع وتمويل واالس
ا ات تكنولوجي  المعلوم
 واالتصاالت

ات  رك ل ودعم الش تموي
ئة في قطاع تكنولوجيا  الناش

 المعلومات

اعدة   محطات المعرفة لمس
 الشركات الريادية

ا المعلومات،  تحفيز قطاع تكنولوجي
تثمارات جديدة وزيادة  وجذب اس

 االردنالمتاحة في  عدد الوظائف

 

 لتكنولوجيا االقتصادي ثراأل  -ب
 واالتصاالت المعلومات

      

اهمة .1  تكنولوجيا قطاع مس
االت المعلومات  واالتص

 الوطني االقتصاد في

ناعات المحلية المحولة  الص
 رقميا

  ة اس ي ارة  س التج
  االلكترونية

 المناطق الذكية 

  تخدام خدمات الدفع تحفيز اس
  االلكتروني

 ظ ن ات ت دم ات وخ تج من يم 
 الرقمي االقتصاد

 

ادل .2 ب ت اري ال ج ت ي ال ناعات المحلية المحولة   ف ر  الص وي ط ع  ت واق م ة التجارة االلكترونية ال ياس  اعداد س
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مدى التطابق   اسم المحور الرئيسي او الفرعي
مع المحور 

-الرئيسي (كبير
 ضعيف)-متوسط

المحور الفرعي موجود 
محور -(نفس المحور

  غير موجود)-آخر

في  أهمية المحور
االستراتيجية 

  )5-1الوطنية (

المؤشرات المستخدمة في 
  القياس

(بمافي ذلك  مالحظاتأيه   األهداف المرحلية والنهائية
الرغبة بالمساهمة في 
خبير وطني مختص في 
أحد المحاور الرئيسية أو 

  الفرعية)
ات ج ت ن ات م دم  وخ
ا ات تكنولوجي  المعلوم

االت،  والخدمات واالتص
 التكنولوجيا هذه تدعم التي

  رقميا من خالل:

 استخدام التجارة االلكترونية

ن  ي ك م ت ة ل ي رون ت ك االل
  التجارة االلكترونية

 

 للنهوض باالقتصاد الرقمي

ول   اإللكترونية األعمال .3 ح ت ر ال ي يس ت
  االلكتروني لألعمال

  دام خ ت ز اس ي ف ح ت
ع دف ات ال دم  خ

 االلكتروني

   ل اب دفع مق ل ال هي تس
  الخدمات الحكومية

 د ح رب  ال تس ن ال م
 للمدفوعات

 الرقمي االقتصادز تنمية يتعز   

 ع ت دف دام ال خ ت ز اس ي ف ح
  االلكتروني

 

 

ف .4 ي وظ ت ي ال اع ف ط  ق
ا ات تكنولوجي  المعلوم
 واالتصاالت

ارات   ة توفر مه اهزي ج
 تكنولوجيا المعلومات

  تعزيز العمل من المنزل 

  موائمة المناهج الدراسية
 مع المتطلبات التجارية

  التدريب على المهارات
 الرقمية

تخدام الفعال للتكنولوجيا  تعزيز االس
ل في  داد جي ات واع اع جميع القط

 متمكن تكنولوجيا

 

يير التحول االلكتروني  اإللكتروني التوظيف .5 تيس
 لألعمال

ف -  ي وظ ت ي ال ري ف وه ر ج ي ي غ ت
واق المنتجات  ة في أس وبخاص
مل التغييرات  تش والخدمات، حيث س
في التوظيف إزالة مستويات ادارية، 
غيلية من  وإلغاء بعض الوظائف التش

تة خالل توى األتم حد من مس ، وال
المهارة المطلوبة في بعض الوظائف 
دة في وظائف  ارات جدي ب مه وطل
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مدى التطابق   اسم المحور الرئيسي او الفرعي
مع المحور 

-الرئيسي (كبير
 ضعيف)-متوسط

المحور الفرعي موجود 
محور -(نفس المحور

  غير موجود)-آخر

في  أهمية المحور
االستراتيجية 

  )5-1الوطنية (

المؤشرات المستخدمة في 
  القياس

(بمافي ذلك  مالحظاتأيه   األهداف المرحلية والنهائية
الرغبة بالمساهمة في 
خبير وطني مختص في 
أحد المحاور الرئيسية أو 

  الفرعية)
أخرى

 الرقمي التحولالمحور الرابع: 
 االجتماعي االندماج وسياسات

    التحول الرقمي للحكومةمتوسط

 إلى الوصول وشمولية التمكين  -أ
 والمعارف المعلومات
 والمحتوى والتطبيقات

ات    البيانات الحكومية  ان ة البي اس ي س
  الحكومية المفتوحة

  ات ان بي ل يف ا ن تص
  الحكومية

  

 

ر وتحديث ف ونش لة الكش  مواص
انيال ة ي ات ات المجمع دى الجه ل

ة البيانات ا وفقً  الحكومية ياس لس
اة ة مع مراع ة المفتوح  الحكومي

روط  ا وش الوطني  األمنتوافره
 والخصوصية

أقرت الحكومة األردنية 
المتعلقة في السياسات التالية 

  البيانات والتحول الرقمي:

  

سياسة البيانات  .1
الحكومية المفتوحة 

2017 : 

سياسة تصنيف وإدارة  .2
البيانات الحكومية 

2020  

سياسة واجهات برمجية  .3
التطبيقات المفتوحة 

2020  

سياسة المنصات  .4
السحابية وخدماتها 

2020  

السياسة األردنية للذكاء  .5
  2020االصطناعي 
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مدى التطابق   اسم المحور الرئيسي او الفرعي
مع المحور 

-الرئيسي (كبير
 ضعيف)-متوسط

المحور الفرعي موجود 
محور -(نفس المحور

  غير موجود)-آخر

في  أهمية المحور
االستراتيجية 

  )5-1الوطنية (

المؤشرات المستخدمة في 
  القياس

(بمافي ذلك  مالحظاتأيه   األهداف المرحلية والنهائية
الرغبة بالمساهمة في 
خبير وطني مختص في 
أحد المحاور الرئيسية أو 

  الفرعية)
مولية .1  التوفر،: الولوج ش

ر، طوي ت درة ال ق ى ال  عل
 والتكيف التكاليف، تحمل

ة  ات الحكوم دم توفر خ
 االلكترونية للمستفيدين

  الدفع االلكتروني  

  اء ة انش دم مراكز خ
 المواطن

  هيل الدفع مقابل الخدمات تس
ية  ين إمكان الحكومية، وتحس

بع ت ت ل رب  ا من تس د  لح وا
  المدفوعات الحكومية

  ام كز قي مرا في  موظفون  ل ا
دعم  ة المواطن بتوفير ال دم خ

الزم ب  ال دري ت رادوال الف  ل
ركات  خداموالش ت  على اس

 .خدمات إلكترونية محددة

 

دام( التمكين .2 تخ ): االس
 المشاركة الترفيه، التعليم،

ية، ياس  والعائدية الس
 االقتصادية

سعت الحكومة  ]1[    غير موجود 
من خالل األنشطة 

المبادرات و المشاريعو
المؤسسية إلى مشاركة 

المتاحة مع المعلومات 
كان سواًء  المستفيدين

 ذلك بصورة استباقية من
خالل منصة البيانات 

ة الحكومية المفتوح
والمواقع االلكترونية 
للجهات الحكومية أو 
 بصورة تفاعلية عبر

حق الحصول  لباتط
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مدى التطابق   اسم المحور الرئيسي او الفرعي
مع المحور 

-الرئيسي (كبير
 ضعيف)-متوسط

المحور الفرعي موجود 
محور -(نفس المحور

  غير موجود)-آخر

في  أهمية المحور
االستراتيجية 

  )5-1الوطنية (

المؤشرات المستخدمة في 
  القياس

(بمافي ذلك  مالحظاتأيه   األهداف المرحلية والنهائية
الرغبة بالمساهمة في 
خبير وطني مختص في 
أحد المحاور الرئيسية أو 

  الفرعية)

 الورقيةعلى المعلومات 
هذا منها وااللكترونية 

ة إلى االستجابة باإلضاف
الفاعلة مع االستفسارات 

والثناءات واإلبالغات 
واالقتراحات والشكاوى 

منصة  الواردة عبر
 .بخدمتكم

 

كما أن  ]2[ 
لحسابات الجهات 
الحكومية على منصات 
التواصل االجتماعي 

 وزارة خاللمن  الموثقة
االقتصاد الرقمي 
والريادة الدور المهم في 
تمكين المشاركة 
التفاعلية مع كافة شرائح 
المجتمع. باإلضافة الى 

خدمات الكترونية توفر 
 من تمكن المستفيدين

 بيانتهمالستعالم عن ا
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مدى التطابق   اسم المحور الرئيسي او الفرعي
مع المحور 
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 ضعيف)-متوسط

المحور الفرعي موجود 
محور -(نفس المحور

  غير موجود)-آخر

في  أهمية المحور
االستراتيجية 

  )5-1الوطنية (

المؤشرات المستخدمة في 
  القياس

(بمافي ذلك  مالحظاتأيه   األهداف المرحلية والنهائية
الرغبة بالمساهمة في 
خبير وطني مختص في 
أحد المحاور الرئيسية أو 

  الفرعية)

لجهات ا دىالمتوفرة ل
 .الحكومية

 

 ]3[  ً ها من وسعيا
من  المستفيدينتمكين ل

المشاركة في إعداد 
إدراج التشريعات و

وتعديل التوجه 
الحكومي ليتماشى مع 

م، ألزمت تطلعاته
الحكومة الجهات 

بطرح الحكومية 
مسودات التشريعات 

من العامة  ةلالستشار
خالل التعميم بضرورة 
طرح مسودات مشاريع 
التشريعات لالستشارة 
العامة حتى تستوجب 
عرضها على مجلس 

 الوزراء.

  
ز -4 زي ع ت ة  ول ي ل م ع
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مدى التطابق   اسم المحور الرئيسي او الفرعي
مع المحور 

-الرئيسي (كبير
 ضعيف)-متوسط

المحور الفرعي موجود 
محور -(نفس المحور

  غير موجود)-آخر

في  أهمية المحور
االستراتيجية 

  )5-1الوطنية (

المؤشرات المستخدمة في 
  القياس

(بمافي ذلك  مالحظاتأيه   األهداف المرحلية والنهائية
الرغبة بالمساهمة في 
خبير وطني مختص في 
أحد المحاور الرئيسية أو 

  الفرعية)

راك المواطنين من  إش
ا  ي وج ول ن ك الل ت خ
االت  المعلومات واالتص
نع  ة وص ياس في الس
ميم الخدمة  القرار وتص
اركية  وتقديمها لجعلها تش

املة ومتداولة ، تقوم وش
اد الرقمي  وزارة االقتص
ة  ياس والريادة بإعداد س
ة  ة االلكتروني ارك المش

ة) ياس أدوار  لتحديد (الس
ات و ات الجه ؤولي مس

ة حكومي ل ن  ا ي مك ت في 
ة ا ارك ة المش اللكتروني

ة  ارك مش واًء ال س
ات او  وم ل ع م ال ب
ارات او  تش االس

 .القرارات

 تكنولوجيا بشأن القدرات بناء  -ب
 واالتصاالت المعلومات

  الرقمية التنمية/الرقمية

ة   امعي اهج الج ة المن مواءم
 مع المتطلبات التجارية

ة   مؤهل ل اءات ا كف ل ادة ا زي
 بالمعارف التكنولوجية

أن تواكب الجامعات والشركات آخر 
ة  ة النظري دات المعرف تج مس
ب  ة، وأن يكتس ارات العملي والمه
ة  ارات العملي دد المه الموظفون الج

تعمل الحكومة من خالل 
الوزارة على تنفيذ 

مشروع الشباب 
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مدى التطابق   اسم المحور الرئيسي او الفرعي
مع المحور 

-الرئيسي (كبير
 ضعيف)-متوسط

المحور الفرعي موجود 
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الرغبة بالمساهمة في 
خبير وطني مختص في 
أحد المحاور الرئيسية أو 

  الفرعية)
ة ات  الالزم ؤولي دم وتولي مس للتق

 .جديدة
والتكنولوجيا والوظائف 

لمدة خمس سنوات 
يث ح، )2020-2025(

يهدف المشروع إلى خلق 
فرصة عمل  30,000

جديدة للشباب في 
السنوات الخمس القادمة، 

بما في ذلك النساء 
٪) والالجئين 30(

السوريين الناشطين في 
  .مجاالت العمل الرقمي

دام .1 تخ ا اس  تكنولوجي
االت المعلومات  واالتص

تدريب التعليم في ما( وال  ب
ي ك ف ب ذل دري ت  ال

  )اإللكتروني

ة التي  التدريب ات المعرف دد محط ع
  توفر خدمات التدريب

 

تب تكون أن  محطات المعرفة ومكا
التدريب والدعم  البريد مراكز لتوفير

ال ة لألعم دام االلكتروني تخ  واالس
ا تكنولوجي ال ل لفع ات  ا المعلوم

 للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر

 

 المستهدفة التدريب برامج .2
اء( ن ب درات ل ق ى ال ل  ع

دام تخ ا اس  تكنولوجي
االت المعلومات  واالتص

 )التنمية أجل من

  ج اه ن م ة ال واءم م
ع  ة م ي ع ام ج ال

  المتطلبات التجارية
 التدريب 

    ات ع ام ج ب ال واك أن ت
تجدات  ركات آخر مس والش
ارات  ة والمه ة النظري المعرف
العملية، وأن يكتسب الموظفون 
ة  ي ل م ع ارات ال ه م دد ال ج ال

ة الزم ي  ال ول دم وت ق ت ل ل

تعي الحكومة أهمية خلق 
روح الريادة والمبادرة 

الجامعات، ي لدى خريج
لذا عملت الوزارة على 

توقيع العديد من مذكرات 
التفاهم مع القطاع 
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مدى التطابق   اسم المحور الرئيسي او الفرعي
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أحد المحاور الرئيسية أو 

  الفرعية)
  .مسؤوليات جديدة

  ة أن تكون ات المعرف محط
د مراكز لتوفير ب البري ات  ومك

دعم  ب وال دري الالت  لألعم
تخدام االلكترونية الفعال  واالس

ا ي وج ول ن ك ت ات  ل وم ل ع م ال
غيرة ومتناهية  ركات الص للش

 الصغر

الخاص لتدريب الشباب 
وخريجي الجامعات على 

المهارات والكفايات 
الرقمية باإلضافة الى 

إنشاء حاضنات األعمال 
لتعود بالفائدة على 
الشركات الريادية 

  الصغيرة والمتوسطة. 

  

وزارة  ل ال م ع ا وت م ك
شركائها من  بالتعاون مع 

ات  ن اض انونين وح الق
ق  ادي ن ال وص م أع
تثمارية إليجاد إطار  اس

ريعي  اع لتنظيم تش قط
 .ريادة األعمال

 المعلومات تكنولوجيا تطبيقات  -ج
 واالتصاالت

التحول الرقمي قطاع  
قطاع تكنولوجيا المعلومات 

    

ي   التحول الرقمي للحكومة  اإللكترونية الحكومة .1 م حول رق ج ت ام رن ب
  شامل

  ا ة رقمي دم ات المق دم ل الخ جع
يلة  يةً الوس اس للتفاعل مع   االس

تتيح  يه، س يدين. وعل تف المس
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مدى التطابق   اسم المحور الرئيسي او الفرعي
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أحد المحاور الرئيسية أو 

  الفرعية)
  توفير الخدمات الحكومية

  الرقمية للمسفيدين

 

الحكومة خدماتها من أي مكان 
  وفي أي وقت لكافة المستفيدين

 ع ت ى جم ة إل اج ح ل ال ي ل ق
دين  تفي ات من المس المعلوم

يط  الواجب  االجراءاتوتبس
ا ذا اتب ا، ويتم تحقيق ه عه

يا المعلوماتً  من  هدف جزئ ال
ات  خالل دد الطلب تخفيض ع

ول على  لحص ل كررة  مت ل ا
 والوثائق

ات    المناطق الرقمية الذكية   اإللكترونية لصحةا .2 ا المعلوم دام تكنولوجي تخ اس
غيل الموارد والخدمات  إلدارة وتش

ؤها هذه  في "المدن الذكية" التي تنش
الدول. وتغطي خدمات المدن الذكية، 
من أمور أخرى، المرافق العامة  ض
والنقل والخدمات الحكومية المحلية 
حية والمالية  والخدمات البيئية والص

 والخدمات التعليمية

 

 السياساتالمحور الخامس: 
  واإلعالمية الثقافية

     ضعيف

      اللغوي والتنوع الثقافية الهوية  -أ

    غير موجود  تكنولوجيا استخدام .1
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 ضعيف)-متوسط

المحور الفرعي موجود 
محور -(نفس المحور

  غير موجود)-آخر

في  أهمية المحور
االستراتيجية 
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(بمافي ذلك  مالحظاتأيه   األهداف المرحلية والنهائية
الرغبة بالمساهمة في 
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 واالتصاالت المعلومات

 الثقافي التنوع لدعم
 واللغوي

    غير موجود اإلعالم وسائل  -ب

ائل تنوع .1  اإلعالمية الوس
 وتعدديتها واستقالليتها

    غير موجود

ائل .2  ودورها اإلعالم وس
  المعلومات مجتمع في

    غير موجود 

ارب .3 ا بين التق  تكنولوجي
االت المعلومات  واالتص
 واإلعالم

ة عبر    التنظيم المتعلق بالتقارب دم ات المق دم ة الخ اف تنظيم ك
قة  بكات االتصاالت بطريقة متناس ش
ات الدولية  ل الممارس وفقا الفض
ة  الي ات الح ارب بين التقني والتق
ات  دم واق خ ة في أس والمتوقع

 االعالم

 

ل .4 ائ ل وس  التواص
 االجتماعي

    غير موجود

  


