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 الفصل األول: توطئة

 حملة اترخيية
، وجمموعة من ابسل األسد مببادرة من رئيسها املؤسس الراحل املهندس 1989 أتسست اجلمعية العلمية السورية للمعلوماتية عام

مايقارب  يف اتريخ إعداد هذه الوثيقةغ عدد أعضائها ليبلاألعضاء املؤسسني املختصني يف جمال املعلوماتية. وتوسعت اجلمعية 
، وقد تواىل على رائستها جمموعة من الوجوه ، يديرها جملس إدارة ينتخبه األعضاء العاملون1من مجيع أحناء سورية عضو 60861

 الوطنية البارزة اليت كان هلا األثر اجلليل يف تطور تقانة املعلومات واالتصاالت يف سورية. 

رية؛ وإىل نشر الثقافة املعلوماتية اجلمعية عند أتسيسها إىل إدخال تقانة املعلومات يف خمتلف القطاعات االقتصادية يف سو هدفت 
 . جمال تقانة املعلوماتعن طريق تنظيم مؤمترات وندوات وحماضرات ومعارض، إضافة إىل جمموعة من األنشطة اإلعالمية يف

علومات واالتصاالت، وللنهوض الفاعل مع املؤسسات احلكومية لتطوير قطاع تكنولوجيا املوقد كانت اجلمعية وال تزال الشريك 
 جملال:ابجملتمع ابستخدام هذه التقاانت، ولعل من أبرز النقاط املضيئة يف اتريخ اجلمعية يف هذا ا

 إحداث أول مزود لالنرتنت يف سورية -

 ة الفاعلة يف قمة جمتمع املعلومات املسامه -

  س أول مركز بياانت يف سوريةبناء وأتسي -

 سرتاتيجّيةاالة إعداد منهجيّ 
 اهنتقييم الوضع الرّ 

 مت تقييم الوضع الراهن للجمعية انطالقاً من مخسة حماور أساسية، وهي:
 حمور الربامج واملشاريع واألنشطة -
 حمور الشركاء -
 احملور املايل -
 احملور التنظيمي واإلداري -
 حمور األعضاء -

 (1)( ويبني امللحق رقمSWOT analysisحدايت )حتليل نقاط الضعف والقوة والفرص والت  االعتماد على هذه احملاور يف مت وقد 
  .نة أعالهاملبي   احملاوروفق توصيف الوضع الراهن 

                                                           
 0220 -للمعلوماتية مكتب التنسيب : بيانات الجمعية العلمية السورية  1

https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF&action=edit&redlink=1
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 االطالع على مناذج مشاهبة
ت االتصاالت واملعلومات مت االطالع العاملية يف جمال عمل املؤسسات غري احلكومية اليت تعىن بتقاان هبدف االنسجام مع التوجهات

سورية للمعلوماتية، وعلى وجه اخلصوص على جمموعة من النماذج املشاهبة يف توجهاهتا وأنشطتها لتوجهات وأنشطة اجلمعية العلمية ال
 (:2رضها تفصيلياً يف امللحق رقم )مت االطالع على النماذج التالية، واليت نستع

- Africa ICT Right (AIR) – GANA  
- Iranian ICT NGO for Youth- Taking IT Global 
- Egybt- Foundation Better World 

 سرتاتيجّيةياق العام لالالسّ 
معية لتحديد توجهاهتا جلاأييت وضع هذه االسرتاتيجية يف ظل جمموعة من السياقات جعلت من وجود خطة اسرتاتيجية تضعها 

 ضرورة حتمية، وقد متثلت هذه السياقات بـ: املستقبلية
، واليت أدرجت يف خطة سم حتويل عاملناواملعروفة رمسًيا اب(، SDGs)التوجهات العاملية املتمثلة بتبين أهداف التنمية املستدامة  -

 .2030التنمية املستدامة يف العامل للعام 
نسجام مع توجهات مرحلة ضرورة اال ا مرحلة التعايف، األمر الذي يفرضمرت على سورية ودخوهلنتهاء احلرب اليت اقرب  -

 .إعادة اإلعمار واليت البد من أن يكون للجمعية فيها مسامهات جليلة
جلمعية او جملتمع املدين عموماً ن ايكو  املخطط أنإقرار برانمج سورية للتنمية املستدامة "برانمج سورية بعد احلرب" والذي من  -

 .خصوصاً شركاء يف تنفيذه
 سرتاجتيتها يف هذا اجملال.اوتوجة احلكومة السورية حنو وضع ضرورات التحول الرقمي والبناء على أسس اقتصاد املعرفة،  -
النطالق عادة احتديد التوجهات إلو حقيقة يف التغري وإعادة البناء  التغريات البنيوية احلاصلة يف اجلمعية واليت فرضت حاجة -

 .املرحلة القادمةمتطلبات بفاعلية كبرية تنسجم مع 
جلغرافية والدميغرافية السورية اإن عملية االنسجام مع هذا السياق العام ومع املنعكسات املتفاوتة للحرب على اخلريطة 

 تتطلب العمل بشكل مناطقي وفق توجهات اسرتاتيجية عامة.

  اإلطار الزمين
وذلك انسجامًا مع  ،2030عام والتوجهات االسرتاتيجية لتغطي الفرتة الزمنية املمتدة حىت المت وضع الرؤية واملهمة  -

 .، ونستعرضها يف الفصل الثاينالتوجهات واخلطط العاملية والوطنية
 إلعمار خالل االنتقال من مرحلةوانسجاماً مع التغريات اليت من املمكن أن تفرضها اخلصوصية السورية يف عملية إعادة ا -

العمل على تقسيم تنفيذ االسرتاتيجية  االستجابة فالتعايف مروراً مبرحلة االنتعاش ووصواًل ملرحلة االستدامة التنموية، جري
 خطتني تنفيذيتني:إىل 
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 :امج واملشاريع لتغطي الفرتة األهداف والرب اليت نستعرضها يف الفصل الثالث متضمنًة  اخلطة التنفيذية األوىل
 موزعة على مرحلتني:، ، 2025حىت العام الزمنية املمتدة 

  2021املرحلة األوىل متتد حىت هناية العام. 
  2025وحىت هناية  2022املرحلة الثانية متتد من بداية. 

  :خمرجات اخلطة  حقاً يف ضوءوجيري وضعها ال 2030وميتد تنفيذها حىت هناية العام اخلطة التنفيذية الثانية
 األوىل ومبا ينسجم مع التغريات واملستجدات
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 2030 اجلمعيةتيجية ااسرت الفصل الثاين: 

 الرؤية
 "املعرفية العاملية املنظومة، مندمج يف الرقمية املعرفةسوري، قائم على  جمتمعحنو "

 املهمة
التنمية ، يساهم يف حتقيق تمعيةاملكوانت اجمل، موجه لكافة مشروع معريف، لتنفيذ تقاانت املعلومات واالتصاالتتوظيف "

 "املستدامة

 سرتاتيجّيةاالالتوجهات 
وجهات اليت تتعلق بدور اجلمعية ميكن أن منيز بني جمموعتني من التوجهات االسرتاتيجية، حبيث تركز اجملموعة األوىل على الت

ها من قيامها بدورها وحتقيقها ألهدافها اجلمعية وأدواهتا مبا ميكنومسامهتها اجملتمعية، يف حني تركز اجملموعة الثانية على تطوير 
 وبكفاءة عالية:

 اجملموعة األوىل:
 لى تقاانت املعلومات واالتصاالتعاملبنية  نتاج املعرفةإدعم املكوانت اجملتمعية كافة وتعزيز دورها يف التوجه األول:  -
 الت املوجه حنو إنتاج املعرفةجمال تقاانت املعلومات واالتصا يفبناء القدرات املسامهة يف متكني والتوجه الثاين:  -
 نولوجيا املعلومات واالتصاالتالقائم على تك تطوير البيئة احلاضنة لالنتاج املعريفاملسامهة يف التوجه الثالث:  -
 يف اجملتمع لالنتقال حنو شكله املعريف حتفيز الطاقة الكامنة التوجه الرابع: -

 اجملموعة الثانية
 قاانت املعلومات واالتصاالتتودعم األعمال التأسيسة للمجتمع املعريف القائم على  حتقيق االكتفاء التوجه اخلامس: -
 االندماج مع احمليط ت اجلمعية و لدعم حتقيق توجهااحمللية واإلقليمية والدولية  توسيع شبكة الشراكات التوجه السادس: -
  .ة روح العمل التطوعيوزايدة فاعليتهم وتنمي ألعضاءتفعيل مشاركة او  تنشيط عملية التنسيب التوجه السابع: -
 يف الوصول حنو التوجهات  كمة تضمن كفاءة التنفيذحم ولوجستية وبنية تنظيمية نظام حوكمةإرساء  التوجه الثامن: -

 اخلطط التنفيذية
أعاله ينطوي على تنفيذ خطتني  االسرتاتيجية املشار هلاإن الوصول للرؤية املنشودة وفق التوجهات شارة سايقًا كما متت اإل

 تنفيذيتني:

 وسيجري عرضها يف الفصل القادم 2025: املمتدة حىت هناية خلطة التنفيذية األوىلا -
ركائز اليت سيجري العمل على لت وا: جيري وضعها الحقاً يف ضوء خمرجات اخلطة األوىل واملعطيااخلطة التنفيذية الثانية -

 .ليةات احمللية واإلقليمية والدو ديف اخلطة األوىل، مع ضرورة االنسجام مع املستج هتيئتها
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 األوىلالفصل الثالث: اخلطة التنفيذية 

 املرحلية األهداف
 (2021هناية  -2020أهداف املرحلة األوىل )

األنشطة املباشر هبا واملتعلقة  جيري الرتكيز يف هذه املرحلة يشكل أساسي على توجهات اجملموعة األوىل وضمان استقرار وتطور
يع اليت ترتبط بتوجهات اجملموعة بتوجهات اجملموعة الثانية، ابإلضافة إىل التأسيس إلطالق جمموعة جديدة من األنشطة واملشار 

 األهداف املطلوب حتقيقها يف هذه املرحلة: الثانية، وفيمايلي جمموعة
 األهداف املرتبطة ابجملموعة األوىل من التوجهات:

 متوافق مع معايري اجلودة املوضوعة 2منتج رقمي 100اهلدف األول: إنتاج  -
 ، متوافقة مع املعايري املعتمدة 3مادة تدوينية أو مقال )ختصصي أو توعوي( 2000اهلدف الثاين: إنتاج  -
  4منتج معريف برجمي 15اهلدف الثالث: دعم تطوير  -
  %40مبقدار 5اهلدف الرابع: معدل زايدة يف قدرة اجلمعية على الوصول ألفراد اجملتمع عرب أنشطتها -
 %20بنسبة من حيث اجلودة واالنتشار اهلدف اخلامس: معدل زايدة يف تقدمي خدمات النفاذ  -

 التوجهات:األهداف املرتبطة ابجملموعة الثانية من 
 لتنفيذ.ااهلدف السادس: استكمال األطر التنظيمية ومناذج األعمال ألنشطة اجلمعية ووضعها موضع  -
 ملباشر هبا. اهلدف السابع: إهناء املراحل التأسيسة واالنتقال إىل مرحلة التشغيل لكافة األنشطة ا -
 تها ذاتياً.من أنشط %50اهلدف الثامن: سداد كامل مديونية اجلمعية، وضمان متويل  -
 جلمعية.امن أنشطة  %50اهلدف التاسع: استقطاب شركاء حمليني وإقليميني ودوليني مبا يكفل متويل  -
 .9001اهلدف العاشر: إرساء نظام إدارة اجلودة بشكل كامل وفق متطلبات املواصفة  -
 ة هبا.اصاهلدف احلادي عشر: إهناء أمتتة كامل أعمال اجلمعية وفتح كامل جمموعات البياانت اخل -
 اهلدف الثاين عشر: استكمال جاهزية مقار اجلمعية يف دمشق وريفها -
 ها. منهم يف أنشطت %20عشر: تواصل مع كافة أعضاء اجلمعية ومسامهة فاعلة لـ  لثاهلدف الثا -

 

                                                           
ية رقمية لمعالم تراثية يقصد بالمنتج الرقمي أي منتج تعليمي متعلق يالمحتوى التعليمي الرقمي، أو منتج ثقافي مرتبط برقمنة كتاب أو صور توثيق 2

ئق توصيف المشاريع عريفها في وتحديدها في وثاتلفزيونية أو موسيقية، وغيرها من المكونات التي يجب أن يتم ت دأو منتج فني مرتبط برقمنة موا
 المرتبطة بالبرنامج الخاص بإنتاج المحتوى

لتي تنشر عبر مجلة ايقصد بالمواد التدوينية أو المقاالت التخصصية والتوعوية بما يتم إنتاجه في مدونة وطن تحت عنوان تدوين أو بالمقاالت  3

 هدفتها شرط أن تكون بهدف التوعية وال تندرج األخبار وتغطية األحداث ضمن هذا الالمعلومات وغير من منشورات الجمعية أو منصا
توحة أو منتجات إبداعية يقصد بالمنتج المعرفي البرمجي أي منتج يتم تطويره في سياق انتاج المحتوى أو إعادة االستخدام فيما يخص البيانات المف 4

 يفييالشباب أو المجتمع الر لدعم مكونات مجتمعية من ذوي األعاقة أو المرأة أومن قبل شركات محتضنة أو تلك التي يتم تطويرها 
 راضيةسواء عبر أنشطة بناء القدرات أو األنشطة التوعوية التي تنفذها الجمعية عبر الفعاليات المباشرة أو عبر المنصات االفت 5
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 (2025هناية  -2022أهداف املرحلة الثانية )بداية 
امهتها اجملتمعية والتأسيس وأتمني املوارد مبا يكفل تعميق دور اجلمعية ومس التوجهاتجيري الرتكيز يف هذه املرحلة اجملموعة األوىل من 

 وحاً موأبهداف أكثر ط 2030-2025والركائز إلطالق اخلطة التنفيذية الثانية للفرتة 

 األهداف املرتبطة ابجملموعة األوىل من التوجهات:
 معايري اجلودة املوضوعةمتوافق مع  سنوايً  منتج رقمي 1000اهلدف األول: إنتاج  -
 ع املعايري املعتمدةمأو مقال )ختصصي أو توعوي( سنوايً، متوافقة  مادة تدوينية 10000اهلدف الثاين: إنتاج  -
 سنوايً  منتج معريف برجمي 50اهلدف الثالث: دعم تطوير  -
  %60تها مبقدار : معدل زايدة سنوي يف قدرة اجلمعية على الوصول ألفراد اجملتمع عرب أنشطالرابعاهلدف  -
 %50ت احملققة عربها : االنتقال حنو تقدمي خدمات القيمة املضافة مبعدل منو سنوي يف اإليراداامساهلدف اخل -

 األهداف املرتبطة ابجملموعة الثانية من التوجهات:
 اتياً.لية يف إيرادات اجلمعية احملققة تضمن متويل كافة أنشطتها ذ: زايدة إمجاالسادساهلدف  -
 .2030-2025لة : استقطاب أوسع للشراكات مبا يكفل أتمني إيرادات إضافية لتمويل خطط مرحاهلدف السابع -
 اهلدف الثامن: استكمال وتوفري جاهزية مقار اجلمعية يف كامل احملافظات السورية -
 من أعضاء اجلمعية يف أنشطتها. %50: مسامهة فاعلة لـ سعاتالاهلدف  -

 الربامج واملشاريع
 :املبينة يف اجلدول التايل امج واملشاريعاملشار إليها أعاله عرب جمموعة من الرب وبلوغ األهداف  سرتاتيجي ةاالجيري حتقيق التوجهات 

التوجه 
 االسرتاتيجي

 املشروع  الربانمج 

 
 
 
 

إنتاج املعرفة املبنية 
على تقاانت 
 املعلومات 
 واالتصاالت
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 تطوير احملتوى الرقمي السوري

ال وضع اإلطار التنظيمي ومنوذج األعم 1.1
 الالزم

ونة مدتطوير  (البوابة املعرفية السورية  1.2
 (وطن

 رقمنة حمتوى )تعليمي، تلفزيوين 1.3
 وموسيقي، تقايف تراثي(

طالق ورش عمل متعددة مع خمتلف إ 1.4
 ةقطاعات األعمال املهتمة وذات الصل

 
2 

 
 البياانت املفتوحة

 تطوير منصة البياانت املفتوحة 2.1
 املشروع التجرييب 2.2
 التوعية اجملتمعية 2.3
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  مسابقة بناء التطبيقات املعتمدة على 2.4
 البياانت املفتوحة

3 

 يبانتاج احملتوى العر أدوات تعزيز 

مسابقات تطبيقات معاجلة أو إنتاج  3.1
 احملتوى ابللغة العربية

توى تطوير تطبيقات معاجلة أو انتاج احمل 3.2
 ابللغة العربية

ت تطوير معايري وطنية لبناء املستودعا 3.3
 الرقمية

 نسخة اثنية من معجم املصطلحات 3.4
 
 
 
 

بناء القدرات يف 
تقاانت  جمال 

 املعلومات
واالتصاالت  

واملوجه حنو االنتاج 
 املعريف

 
4 

 
 

 الشهادات الدوليةبرانمج 

 وضع اإلطار التنظيمي ومنوذج األعمال 4.1
الرخصة الدولية لقيادة  4.2

 ICDLاحلاسوب
 الرخصة الوطنية للمعلوماتية 4.3
 ةإدارة منح الشهادات الدولية املعتمد 4.4

 
5 

 برانمج بناء القدرات 

 وضع اإلطار التنظيمي 5.1
 النوادي التدريبية 5.2
 الربامج التدريبية التقليدية 5.3
 الربامج التدريبية عن بعد 5.4

6 

 برانمج دعم ذوي األعاقة

 متكني ذوي اإلعاقة ابستخدام تقانة  6.1
 املعلومات واالتصاالت

مسابقات تطبيقات تسهيل حياة ذوي  6.2
 األعاقة

7 

 برانمج وزارة الرتبية والتعليم

برامج تدريبية حول دمج التكنولوجيا  7.1
 ابلتعليم

تدريب الطالب على تكنولوجيا  7.2
 املعلومات واالتصاالت

 برامج تدريبية متخصصة موجهة للفئات 7.3
 ICTاجملتمعية يف جمال الـ  

 
 
 

 البنية التحتية الداعمة لإلنتاج 8
 املعريف

 مزود خدمة االنرتنت 8.1
 مركز البياانت 8.2

9 
 دعم الصناعات الربجمية

 مركز اعتمادية الشركات الربجمية 9.1
 معرض شام 9.2
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 تطوير البيئة 

 احلاضنة لالنتاج
 املعريف 

 
 
10 

 تطوير العمل الرايدي برانمج 

ي للعمل الرايدتطوير اإلطار التنظيمي  10.1
 ومنوذج األعمال لشبكة احلواضن

 حاضنة دمشق 10.2
 حاضنة الالذقية 10.3
 حاضنة محص 10.4
 حاضنة حلب 10.5

تعريف قطاع تقانة املعلومات  11
 واالتصاالت

 قياس مؤشرات القطاع 11.1
 بوابة املؤشرات 11.2

 
 
 
 

 حتفيز الطاقة
الكامنة يف اجملتمع  

 لالنتقال 
 حنو شكله املعريف

 
 
 

12 
 
 

 

 
 
 

 التوعية اجملتمعية

تنظيم ورشات وفعاليات عابرة  12.1
 للمحافظات

تطوير وإدارة املنصات االجتماعية  12.2
 التوعوية

إصار جمالت ومنشورات تثقيفية ورقية  12.3
 وإلكرتونية

 اجلمعيةالتسويق والتعريف أبنشطة  12.4
 
13 

 
يف  املتخصص الشباببرانمج دعم 

 ICTجمال الـ 

يف  بوابة ربط الشباب بسوق العمل 13.1
 القطاع

 أتهيل الشباب للدخول يف سوق العمل 13.2
 ICTيف قطاع الـ 

 ICTدعم مشاريع التخرج يف جمال الـ  13.3
 
 

 

 
 

 برانمج دعم اجملتمعات الريفية
 

ة الريفية ابستخدام تقانمتكني املرأة  14.1
 املعلومات

يئة بوابة الربط بني اجملتمع الريفية وب 14.2
األعمال واالسواق )تسهيل إجياد فرص 

 سويق املنتجات الريفية(ت -العمل 
 
 

 إرساء نظام حوكمة 
وبنية تنظيمية حمكمة 

 للجمعية

 
 
 برانمج تطوير اجلمعية 15

 تعديل األنظمة واعادة اهليكلة 15.1
ق تطبيق متطلبات نظام إدارة اجلودة وف 15.2

 9001املواصفة الدولية 
 أمتتة أعمال اجلمعية 15.3
 فتح بياانت اجلمعية 15.4

 
16 

 استكمال مقر حمافظة دمشق 16.1 
 استكمال مقر حمافظة السويداء 16.2
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إدارة األصول واملقرات 
 واالحتياجات اللوجستية

 ةوصيانة مقرات جرماان واملعضميأتهيل  16.3
 ررةصيانة وأتهيل املقار يف املناطق احمل 16.4
صيانة األصول وأتمني احتياجات  16.5

 اجلمعية يف كافة احملافظات
 
 
 

تفعيل مشاركة 
 األعضاء

 
إدارة اخلدمات والتواصل مع  17

 األعضاء

 حتديث قاعدة بياانت األعضاء 17.1
التواصل مع األعضاء وتقدمي بوابة  17.2

 اخلدمات
 تفعيل عملية التنسيب إىل اجلمعية 17.3

 
18 
 

 
 حتفيز التواصل واملشاركة

 األنشطة االجتماعية 18.1
 منح املزااي 18.2
 اجلمعية السكنية 18.3

 

سرتاتيجية املرتبط هبا كل برانمج التوجهات اال( توصيف تفصيلي هلذه الربامج وفق استمارة موحدة تتضمن: 3ونورد يف امللحق رقم )
ؤشرات قياسه على مستوى األداء بشكل رئيسي أو فرعي، ابإلضافة إىل األهداف اليت يدعم حتقيقها، مع تعريف موجز للربانمج وم

 واألثر، وخمرجاته واملشاريع اليت يتضمنها

 وإدارة االسرتاتيجية حوكمة
 تيجية على ثالث مكوانت أساسية:ااالسرت وإدارة نظام حوكمة يعتمد 

 إدارة االسرتاتيجيةسؤولة عن املتنظيمية الوحدة ال
 سرتاتيجية مبايلي:تعلق ابال، وتتلخص مهام هذه الوحدة فيما يدارة اجلودةوحدة إيتضمن اهليكل التنظيمي للجمعية إحداث 

 إدارة نظام الرصد والتقييم املرفق ابالسرتاتيجية  -
 د والتقييم تتبع التقدم احملرز يف حتقيق األهداف وتنفيذ الربامج واملشاريع استناداً لنظام الرص -
 دير التنفيذيعرب املبشكل دوري االسرتاتيجية ورفعها جمللس اإلدارة  املتعلقة بتنفيذتقارير الإعداد  -
  االسرتاتيجيةواملشاركني يف تنفيذ ضمان التنسيق والتعاون بني مجيع املسؤولني  -

 تتنبع تنفيذ قرارات جملس اإلدارة املتعلقة ابالسرتاتيجية  -
 فقاً لتوجيهات جملس اإلدارةاملسامهة يف تذليل املشاكل والصعوابت اليت تعيق القائمني على تنفيذ االسرتاتيجية وو  -

 األدوار واملسؤليات وقنوات التواصل 
 التوجه االسرتاتيجي املشرف علىأواًل: 

 أو من جلنة األمناء لس اإلدارةعضواً من أعضاء جمن التوجهات االسرتاتيجية املدرج لتنفيذها جمموعة برامج، توجه م لكليسمى 
 يكون مسؤوالً عن:
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ع أحكام نظام االستخدام اخلاص ، مبا ال يتعارض ماقرتاح مديري الربامج ابلتشاور مع رئيس جملس اإلدارة وابقي أعضائة -
 القواعد املعمول هبا.ابجلمعية وغريها من 

 ضمان التنسيق والتعاون بني مديري الربامج املتعلقة ابلتوجه املسؤول عنه  -
 التنسيق التنسيق مع أعضاء جملس اإلدارة املسؤولني عن التوجهات األخرى يف املواقع اليت تتطلب -
 مدير الربانمجاثنياً: 

وال عن تنفيذ الربانمج واملشاريع يكون مسؤ  مديرًا للربانمجالتوجهات االسرتاتيجية  ضمنيسمي لكل برانمج من الربامج املدرجة 
 ويكون مسؤوالً عن: ضمنهاملدرجة 
 اإلدارة املشرفرة عرب عضو جملس ضمنه ورفعها جمللس اإلدا ةوضع اخلطط التنفيذية التفصيلية للربانمح واملشاريع املدرج -
 عضو جملس اإلدارة املشرفرب وارد البشرية واملالية ورفعها جمللس اإلدارة عحتديد احتياجات تنفيذ الربانمج من امل -
 تنفيذ الربانمج ابلتعاون مع فريق العمل  -
  تفق عليهاتزويد وحدة إدارة اجلودة ببياانت التنفيذ ووفقاً لنظام الرصد والتقييم واملؤشرات امل -

 اثلثاً: مدير املشروع
اح عضو جملس اإلدارة املشرف وذلك وفقاً حلجم املشروع، وبناءً على اقرت  ،برانمجميكن تسمية مدير ملشروع مدرج ضمن  -

  اخلاص ابجلمعية. ال يتعارض مع أحكام نظام االستخدام ااإلدارة، ومبومدير الربانمج، وبعد موافقة جملس 
 .جانمميارس مدير املشروع نفس مهام مدير الربانمج ولكن على مستوى املشروع، وعرب مدير الرب  -
ميارس مديرو املشاريع مهامهم  ميكن االستعاضة بتسمية مديري املشاريع ضمن الربانمج عن تسمية مدير للربانمج، على أن -

 عرب عضو جملس اإلدارة املشرف على التوجه االسرتاتيجي
 رابعاً: وحدة إدارة اجلودة 

ي الربامج واملشاريع يف تنفيذ مهامهم املتعلقة املشرفني ومدير رة واملسهلة لألعضاء س   تعترب وحدة إدارة اجلودة مبثابة األداة املي   -
 بتنفيذ االسرتاتيجية

ابلشكل الذي ميكنها  ،لتقييم املعتمدتتلقى وحدة إدارة اجلودة البياانت من مديري الربامج واملشاريع ووفقا لنظام الرصد وا -
 من إعداد التقارير الالزمة ورفعها إىل جملس اإلدارة

 التقييم نظام الرصد و 
 يتضمن نظام الرصد والتقييم جمموعتني من املؤشرات: -

 مؤشرات األداء اليت تعكس التقدم احملرز يف تنفيذ برامج ومشاريع االسرتاتيجية 
 األثر الذي تلعبه اجلمعية يف مؤشرات األثر واليت تعكس األثر احلقيقي الذي حيدثه تنفيذ االسرتاتيجية وابلتايل 

 اجملتمع السوري 
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انطالقاً من وإدارة اجلودة امج ري الرب تطوير مؤشرات األداء واألثر لكل برانمج من برامج االسرتاتيجية من قبل مدي ميكن -
 .(3 استمارات توصيف الربامج الواردة يف امللحق رقم )النموذج املرفق يف

على تطوير نظام اجلمعية  مشروع أمتتة أعمالوضمن ( 14يف إطار برانمج تطوير اجلمعية )الربانمج رقم جيري العمل  -
  مؤمتت للرصد والتقييم تقوم وحدة إدارة اجلودة إبدارته، ويتضمن الوظائف التالية:

  تعريف الربامج واملشاريع 
 تعريف مؤشرات قياس األداء واألثر وفق النموذج املعتمد، مع إمكانية تعديله 
 ربط مؤشرات القياس مع األهداف 
 يات وفق األدوار واملسؤوليات املبينةإدارة السماح 
 يف تنفيذ الربامج واملشاريع وحتقيق األهداف مإصدار تقارير تبني نسب التقد 

ضي إطالق مشاريع لقياسها نظام الرصد والتقييم املرفق، مما يقتضمن  الواردةتوجد حاجة لقياس بعض مؤشرات األثر  -
 أو مبشروع منفرد ضمن ارجها ضمن مشروع تعريف مؤشرات القطاعومببادرة من وحدة إدارة اجلودة، على أن جيري إد

 (11برانمج نعريف قطاع تقانة املعلومات واالتصاالت )الربانمج رقم 

 ة إدارة املخاطرخطّ 
جرى حتديد جمموعة من املخاطر  ة،اجلمعي هضوء حتليل الوضع الراهن وحتليل نقاط والضعف والقوة والفرص واملهددات اليت تواجيف 

  ا خالل الفرتة املستقبلية، وقد متالتوجهات االسرتاتيجية واألهداف اليت تسعى اجلمعية لتحقيقهاليت من املمكن أن تعيق حتقيق 
ر حدوث مكن اختاذها للحد من أثجملوعة من التدابري امليف حال حدوثه، مع اقرتاح حتديد احتمالية حدوث كل خطر ودرجة أتثريه 

 كما هو مبني يف اجلدول أدانه:هذه املخاطر  

 اخلطر

الية
حتم

اال
6  

ألثر
ا

7 طر 
 اخل

يمة
ق

8  

 
 اخليار البديل املقرتح

    -  
 تعثر الربامج واملشاريع املعتمد
عليها كمصادر متويل للجمعية 

(ICDLاملزودـ، مركز البياانت ، ،
.....) 

 أخرىنشطة العمل على تطوير مناذج أعمال أل - 15 5 3
 ةنشطة اجلمعيللجمعية تساهم يف دعم متويل أ

يف  جياد شراكات تساهمإل بذل مزيد من اجلهود -
 دعم التمويل

                                                           
 ة(متدني 1، منخفضة 2، متوسطة 3، عالية 4، عالية جدا   5درجة احتمالية حدوث الخطر )  6
بي ونتائج كبيرة، خطر له تأثير سل /حاسم 4، النشاطخطر يؤدي إلى إنهاء  /كارثي 5)  في حال حدوثه على تحقيق األهدافدرجة تأثير الخطر   7
 مهم/ 1 ،ادية خطر يمكن إدارته في ظروف تشغيلية ع /مهم 2خطر يمكن إدارته ولكن يحتاج إلى موارد إضافية وجهود إدارية ،  /أساسي 3

 النتائج يمكن التعامل معها في ظروف تشغيلية عادية(
 /25-20)/ (، درجات المخاطرحدوثهمدى تأثير ×  ريجري حساب قيمة الخطر وفق المعادلة التالية: )قيمة الخطر = احتمالية حدوث الخط  8

 متدني( /4-1منخفض / /9-5متوسط / /14-10عالي / /19-15قصوى  /



 
 

16 
 

املمنوح  ICDLإلغاء ترخيص الـ 
للجمعية من املنظمة الدولية 

ECDL  نتيجة عدم التمكن من
 ات املرتتبة عليهاكا رت حتويل االش

بديلة أو آليات خارجيني البحث عن شركاء  - 16 4 4
 ميكن حتويل االشرتاكات عن طريقها

اء تسديد االستمرار يف جتميع املبالغ املستحقة لق -
كن من عدم التماالشرتاكات حىت يف حال 

 حتويلها 
عدم الوصول التفاق مع الشركة 

لية السورية لالتصاالت للتسوية املا
 بينها وبني اجلمعية

ن عميكن بذله إلهناء عملية التسوية  بذل ما - 15 5 3
وب جراءات املطل، واإلسراع ابإلالقضاءطريق 

 اختاذها هلذا الغرض
كة يف موارد بديلة لسداد الديون للشر  نالبحث ع -

  (حال عدم حدوث تسوية )مركز اخلدمات مثالً 
عدم القدرة على استقطاب شركاء 

 ممولني ألنشطة اجلمعية
تكريس كافة بياانت اجلمعية لاالنتقال حنو فتح   - 20 5 4

ركاء مبدأ الشفافية الذي من شأنه استقطاب الش
السيما اخلارجيني ويشجعهم على متويل 

 أنشطتها
 التسويق والرتويج الفعال ألهداف وتوجهات -

 اجلمعية
شطة استمرار القيود الرقابية على أن

 اجلمعية
جراءات اإلسراع بعملية إعادة اهليكلة وتوصيف اإل 16 4 4

رساء نظام وأمتتة العمل وفتح البياانت وصوالً حنو إ
لثقة ااحلوكمة وإدارة اجلودة مما خيلق مزيد من 

 والشفافية 
ممانعة داخل اجلمعية )العاملني 
واألعضاء( للتغريات اليت جري 

 إحداثها

شعور وتعميق الطراف يف اجلمعية إشراك مجيع األ - 16 4 4
 لديهم أبهنم شركاء يف عملية التغيري

امها تفعيل دور وحدة إدارة اجلودة اليت من مه -
 إدارة التغيري

 ةارتباطات واتفاقيات خارجية معيق
للتغريات اليت جيري إحداثها يف 

 اجلمعية

هة جقطع االرتباطات وإيقاف االتفاقيات مع أي  9 3 3
 مة معيقة، وإجياد بدائل للشراكة مع جهات داع

 عدم جتاوب بعض الشركاء املؤثرين
 يف تنفيذ أنشطة اجلمعية، السيما

 اجلهات احلكومية

3 4 12 
 
 
 

 

عية حتديد واضح لألدوار واملسؤليات بني اجلم -
 وابقي األطراف والشركاء

ميكن تقدميه من تسهيالت تقدمي كل ما  -
 التشجيع اجلهات الشريكة ورفع سوية تفاعله
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ضعف جتاوب اجملتمع السوري مع 
 أنشطة اجلمعية املوجهة حنوه 

 التسويق والرتويج الفعال ألنشطة اجلمعية - 12 4 3
عقد شراكات مع أطراف مؤثرة على مكوانت  -

 جلمعيةاوهلا دور أساسي يف تنفيذ أنشطة  اجملتمع
فرصة إعادة اإلعمار وعدم تفويت 

إظهار دور تقانة املعلومات 
 واالتصاالت فيها

لتكريس مستقبلية طالق مبادرات التأسيس إل - 9 3 3
علوات الدور الذي ميكن أن تلعبه تكنولوجيا امل
واالتصاالت يف إعادة اإلعمار )الذكاء 

 الصناعي، املدن الذكية، .....(
 تمرةتنفيذ سلسة من األنشطة الدورية واملس -

لتعميق الوعي بدور تقاانت املعلومات 
 واالتصاالت السيما يف اجملاالت املتعلقة
رات ابلتكنولوجيات احلديثة مع ربطها ابملباد

 املشار هلا يف البند السابق
ضعف القدرة على استقطاب 
اخلربات الالزمة لتنفيذ أنشطة 

 اجلمعية

ة دراسة منح أجور عادلة للخربات هبدف زايد - 8 4 2
 إمكانيات استقطاهبا

رباء تعميق روح العمل التطوعي لدى األعضاء اخل -
ة يف اجلمعية لالستفادة من خرباهتم يف أنشط

  اجلمعية
اجلذب أو  عدم القدرة على

 التواصل مع أعضاء اجلمعية
 الرتكيز على تقدمي خدمات نوعية لألعضاء - 6 2 3

اليت  رفع وترية األنشطة ذات الطابع االجتماعي -
ماعي شأهنا توثيق العالقات والتواصل االجتمن 

 بني األعضاء
ل مع تطوير أدوات لتجميع وختزين بياانت التواص -

 األعضاء
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 الوضع الراهن : (1)رقم امللحق 
 توصيف الواقع

 مايلي:نستعرضها تباعاً في على مخسة حماوركما أشران سابقاً اجلمعية  يف  الوضع الراهندراسة  مت ت
 حمور الربامج واملشاريع واألنشطةاحملور األول: 

وقد أجنزت العديد على تنفيذ طيف واسع من املشاريع واألنشطة،  ،ويف سبيل حتقيق أهدافها ،والتزال ،عملت اجلمعية منذ أتسيسها
على سبيل املثال ال احلصر  هامن األنشطة اليت كان هلا األثر الفعال على قطاع تقانة املعلومات واالتصاالت يف سورية، ونذكر من

مراكز النفاذ الذي نفذته ابلتعاون مع وزارة االتصاالت والتقانة، والتدريب على ، ICTترمجة مصطلحات املعلوماتية واالتصاالت 
 وال تزال تنفذها،ا هتوالعديد من املشاريع واألنشطة اليت نفذ معايري تقانة االتصاالت والتقانة والذي نفذته ابلتعاون مع الوزارة أيضاً،

وقد توزعت هذه األنشطة على عدة جماالت منها ما ارتبط مبجال التوعية والنشر ورفع سوية احملتوى الرقمي العريب كماً ونوعاً، ومنها 
ات، ما توجه حنو بناء القدرات يف جمال تقاانت املعلومات واالتصاالت ولفئات خمتلفة، ومنها ما هدف لدعم االبداع وصناعة الربجمي

واملشاريع احلالية القائمة يف األنشطة  9اخلدمات وإعداد الدراسات. يبني اجلدول التايل يف حني توجهت بعض األنشطة حنو تقدمي
 :لطبيعتها واألغراض املنشودة منها اً مصنفة وفقاجلمعية 

التوعية والنشر 
 واإلعالم

 
 بناء القدرات

دعم اإلبداع 
 املعرفيةوالصناعة 

تكنولوجيا خدمات 
املعلومات 
 واالتصاالت

دراسات يف 
تكنولوجيا املعلومات 

 واالتصاالت
مشروع الرخصة الدولية  مدونة وطن

 لقيادة احلاسوب
ICDL 

مزود خدمة االنرتنت  احلاضنات
SCS.Net 

مؤشرات قطاع 
 االتصاالت واملعلومات

االختبار الوطين  جملة املعلوماتية 
 للمعلوماتية

مشروع دعم صناعة 
االعتمادية –الربجميات 

الوطنية لصناعة 
 الربجميات

دراسة جدوى مركز  مركز البياانت
االعتمادية الوطنية 

 لشركات الربجميات

مشروع البياانت  التدريب والتأهيل جملة الثقافة املعلوماتية
 املفتوحة

  

     احملتوى الرقمي

دات للجمعية شكلت وستشكل إىل أهدافها املباشرة يف حتقيق إيراوقد سامهت بعض األنشطة واملشاريع، وستساهم، ابإلضافة 
 ة ابألنشطة واملشاريع اليت حتقق إيراداً: لدعم اجلمعية يف تنفيذ ابقي أنشطتها ومشاريعها غري الربحيية، وفيمايلي قائم مورداً هاماً 

                                                           
 عيةإدارة اجلم 9
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 SCS.Netمزود خدمة االنرتنت  -

 ICDL رخصة الدولية لقيادة احلاسوبمشروع ال -

 تبار الوطين للمعلوماتيةاالخ -
 دورات التدريب والتأهيل -

 لينضم مركز البياانت إىل قائمة هذه األنشطة واملشاريع فور دخوله مرحلة التشغيل
التنفيذ على املدى القصري  عضها طابعبأخذ التنفيذ، فقد نظر زمن ة واملشاريع اليت تقوم هبا اجلمعية من وجهة طوابلنظر إىل األنش

نفيذها أو رعايتها منذ أتسيسها تومتثلت هذه األنشطة بشكل أساسي ابملؤمترات والندوات وورش العمل اليت اعتادت اجلمعية على 
، Big Dataلبياانت الكبرية حول ا2019ورشة العمل اليت أقامتها اللجنة اإلدارية يف دمشق يف النصف األول من العام  مثل
حلرب وتعمل حاليًا على إعادة الذي كانت اجلمعية ترعاه يف فرتة ماقبل التكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ل معرض شام ومث

 .إطالقه
أهنت سبيل املثال من املشاريع اليت  يف حني أخذ بعض األنشطة طابع املشروع احملدد مدة التنفيذ مع بداية وهناية هلا، ونذكر على

شاريع اليت جيري تنفيذها حالياً مثل ريب على معايري تقانة املعلومات والتصاالت، يف حني توجد العديد من املمشروع التد تنفيذها
 نة ومدة تنفيذه ستة أشهر.مشروع مؤشرات تقانة املعلومات واالتصاالت الذي تنفذه ابلتعاون مع وزارة االتصاالت والتقا

وهذه ، ICDLيادة احلاسوب ومة مثل احلاضنات ومشروع الرخصة الدولية لقبعض األنشطة طابع االستمرارية والدمي أخذتوقد 
كات وغريها، ومن املشاريع مراكز أو شر على شكل األنشطة مجعيها مؤهلة لتحويلها إىل وحدات وظيفية مستقلة تتبع اجلمعية 

    .تمرارية مشروع البياانت املفتوحةطابع االسمؤهلة لتأخذ حالياً حمددة املدة إال إهنا  يهاجلديدة اليت تبنتها اجلمعية واليت 
  :10صنيف املشاريع واألنشطة القائمة يف اجلمعية وفقاً ملعيار مدة التنفيذتيبني اجلدول التايل 

 13أنشطة مستمرة  12املتوسط على املدى أنشطة 11على املدى القصريأنشطة 
نية االعتمادية الوطدراسة اجلدوى ملركز  املؤمترات والندوات وورشات العمل

 لشركات الربجميات
 SCS.Netمزود خدمة االنرتنت 

 مركز البياانت اسرتاتيجة اجلمعية املسابقات
مؤشرات قطاع تقانة املعلومات  

 واالتصاالت
حاضنات تقاانت املعلومات 

 واالتصاالت
   eSyria مدونة وطن  مشروع البياانت املفتوحة 
ب مشروع الرخصة الدولية لقيادة احلاسو   

ICDL 
 االختبار الوطين للمعلوماتية  

                                                           
 : إدارة اجلمعية 10
 األنشطة اليت تنفذ على مدى أايم وال يتجاوز الشهر، وقد تكون متكررة  11
 األنشطة اليت تنفذ على مدى اليقل عن ثالثة أشهر وال يزيد عن ثالث سنني  12
 االنشطة الدائمة غري املنتهية  13

http://www.scs.org.sy/?q=scs/projects/esyria
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 علوماتيةجملة املعلوماتية وجملة الثقافة امل  
 التدريب والتأهيل  

ترتكز يف دمشق أو تكون عابرة للمحافظات ه إهنا تنطلق من إدارة اجلمعية لاليت مت استعراضها أعاليالحظ يف معظم األنشطة واملشاريع 
لق مببادرات مستقلة من اللجان تنطاليت نشطة يوجد حمدودية يف األيالحظ إنه وورش العمل  ،نشطة التدريب والتأهيلوابسثناء أ

فرضت احتياجات خمتلفة وابلتايل ات ختالف تداعياهتا على احملافظابظروف احلرب اليت كرستها صوصية احملافظات خل اإلدارية وفقاً 
دمشق كل من نة اإلدارية يف  ، وقد تشكل اللجمن املمكن أن تلعب تقاانت املعلومات واالتصاالت دور كبري يف جتاوزها فيها

 استثناءاً من ذلك.والالذقية 
 حمور الشركاءاحملور الثاين: 

العاملية، احلكومية وغري احلكومية، كما شكلت اجلمعية اترخييًا شريكًا فاعال لعدد كبري من املؤسسات واجلهات احمللية واألقليمية و 
ملؤسسات واملنظمات والتجمعات عضوية العديد من ابصفتها كجمعية أو من خالل مكوانهتا املرتبطة هبا إهنا استطاعت أن تنال 

ضويتها يف العديد ت أمامها ويف جتميد عقد سامهت احلرب اليت عاشتها سورية يف تقييد جمال الشراكاو ، والعامليةاحمللية واإلقليمية 
 إلقليمية أو العاملية.من املكوانت ا

التشكيالت عضويتها يف العديد من  وقد عاودت اليوم جماالت الشراكات ابالنفتاح أمام اجلمعية مع إاتحة إمكانيات جديدة لتفعيل
لقائمة ارض أهم الشراكات شراكات وعضوايت مستقبلية جديدة، وفيمايلي نستععقد اإلقليمية والدولية مع فرص ل الكياانتو 

 حالياً: 
  :اتفاقيات تعاون مع جهات حكومية 

  جميةتعاون مع وزارة االتصاالت والتقانة يف جمال قياس املؤشرات واعتمادية الشركات الرب. 
  عي الطاقي وتطوير املوارد لبحوث الطاقة يف جماالت استخدام تقانة املعلومات بنشر الو تعاون مع املركز الوطين

  .البشرية
 اتفاقيات تعاون من منظمات ومؤسسات أهلية حملية 

 اتفاقية تعاون مع مجعية التنمية االجتماعية 
 مشروع اتفاق مع غرفة جتارة دمشق 
  :تعاون مع منظمات دولية 

  املتحدة للسكان يف جمال رايدة األعمال وعرب احلاضناتاتفاق مع صندوق األمم 
 :اإلقليمية التجمعات واملؤسساتيف بعض أما ابلنسبة لعضوية اجلمعية 

  اجلمعية ممثلًة ابحلاضنة عضو يف شبكة حاضنات شرق املتوسط ومشال افريقية MENA.Inc نت أخر مشاركة يف وكا
 تغطية التكاليف واحلصول على مسات الدخول.، بسبب تعذر 2012اجتماعات الشبكة يف العام 

  اجلمعية ممثلة ابحلاضنة عضو يف شبكة احلاضنات التقانية العربيةARTech-net   2014منذ العام. 
  التصاالتاالحتاد العريب ملزودي خدمات االنرتنت وايف اجلمعية ممثلة مبزود خدمة االنرتنت عضو. 
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 احملور املايلاحملور الثالث: 
 املايلالنظام 

ريك حتديد مواردها وآليات حت منه جمموعة من األحكام اخلاصة مبالية اجلمعية السيما /62يف املادة /تضمن النظام الداخلي 
النظام الداخلي، واحملاسبية اليت مل ُتذكر يف  إىل النظام املايل الذي حيدد مجيع الضوابط واإلجراءات املالية حساابت اجلمعية مع اإلشارة

مد من وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، إال إنه مل يعت ،2012 يف العام جرى وضع النظام املايل واعتماده من قبل اهليئة العامةوقد 
كس سلباً على إمكانية توصيف الوضع مما انع ،مما جيعل الضوابط واإلجراءات املالية واحملاسبية يف اجلمعية غري حمددة بشكل صريح

 كل دقيق. املايل للجمعية وبش
 واملديونية اإليرادات والنفقات

 جلمعية اليت متثلت بشكل أساسي من ثالث مصادر:موارد ا ظام الداخلينحدد ال
 رسوم االنتساب واشرتاك األعضاء -
 اإلعاانت والتربعات والوصااي -
 عائدات االستثمارات واملشاريع واألنشطة اليت تقوم هبا اجلمعية -

وعلى وجه  مصدراً مهمًا إليراداهتا األنشطة إىل جمموعة من األنشطة اليت متارسها اجلمعية واليت شكلتوقد متت اإلشارة يف حمور 
 .ICDLمشروع الرخصة الدولية لقيادة احلاسوب ، وSCS.Netاخلصوص مزود خدمة االنرتنت 

، 2019حجم اإليرادات املتوقعة للعام  عنالعجز املايل نتيجة زايدة حجم النفقات من  201914تعاين اجلمعية خالل العام 
 .على سبيل املثال SCS.Netتظهر البياانت املتاحة الرتاجع احلاصل يف إيرادات مزود خدمة االنرتنت و 

 أمههابـ: متثل لديون املستحقة على اجلمعيةوقد اقرتان هذا الرتاجع يف اإليرادات مع وجود جمموعة من ا
جرى العمل على حتديد مواضعها  واملرتبطة مبزود خدمة االنرتنت وقدلصاحل الشركة السورية لالتصاالت الديون املستحقة  -

 الشركة.واالتفاق على آلية لتسويتها مع 
 .يورو ألف 400واليت تقدر بـ  ICDLالرخصة الدولية لقيادة احلاسوب املديونية املتعلقة مبشروع  -
 .اجلمعية إلهناء العمل على مشروع مركز البياانتاملستحقات املرتبطة بتسديد التزامات  -
 املستحقات املرتبطة بتسديد التزامات اجلمعية إلهناء مقرها الرئيسي يف دمشق. -

 واملواقع واملقرات املستأجرة  إدارة األصول
امتلكت اجلمعية يف معظم فروعها يف احملافظات مواقع ومقرات شكلت دعماً كبرياً للجمعية يف ممارسة نشاطها، وقد عانت القليل 

مواقع مقرات حالة من اللجان اإلدارية من عدم توفر املقر املالئم هلا أو عدم توفر مواقع ملمارسة نشاطاهتا، ويبني اجلدول التايل 
 :15احملافظات يف مجيع املستأجرةاجلمعية اململوكة و 

                                                           
 املعد من قبل أعضاء جملس اإلدارة 2019تقرير الوضع الراهن للعام  14
 بياانت إدارة اجلمعية 15
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 الوصف املقر أو املوقع احملافظة
 

 دمشق
 يتضمن مركز البياانت  عقار مملوك يف الربامكة 

من  مملوك من قبل احملافظة مت تسليم جزء عقار مستأجر يف حديقة تشرين
 دالبناء هلا وجزء مشغول من قبل املزو 

 
 ريف دمشق

 غري مشغول اجلمعيةعقار مملوك من قبل  جرماان
 غري مشغول عقار مملوك من قبل اجلمعية املعضمية

 غري مشغول عقار مستأجر النبك
  عقار مملوك من قبل اجلمعية حلب
 خارج اخلدمة حالياً  عقار مملوك من قبل اجلمعية إدلب

  عقار مملوك من قبل اجلمعية محص 
  عقار مملوك من قبل اجلمعية محاه

  مملوك من قبل اجلمعيةعقار  طرطوس
  عقار مملوك من قبل اجلمعية الالذقية

 اءغري مشغول حالياً حباجة إلكمال البن عقار مملوك من قبل اجلمعية السويداء
  عقار مستأجر

 غري مشغول  عقار مملوك من قبل اجلمعية درعا
  اليوجد القنيطرة

 خارج اخلدمة  الرقة
 غري مشغول حالياً  اجلمعيةعقار مملوك من قبل  احلسكة

  عقار مستأجر
 خارج اخلدمة حالياً   عقار مملوك من قبل اجلمعية دير الزور

جلمعية لصاحل احلاضنات وهي مواقع مستأجرة توجد جمموعة من املواقع اليت تشغلها ا ابإلضافة إىل املقار املشار إليها يف اجلدول أعاله
د خدمة االنرتنت يف كل من موعة من املواقع املستأجرة لصاحل مزو رمزية، يف حني توجد جمدمشق والبعث وأبجور من جامعيت 

 حلب، محاه، والسويداء.
 احملور التنظيمي واإلدارياحملور الرابع: 

 التنظيمية النظام الداخلي والبىن
رونة من حيث حتديد األدوار واملهام ابلوضوح وامل 2008يف العام عتماده للجمعية والذي مت وضعه وا يتميز النظام الداخلي احلايل

طوير الغرض وحماور العمل مبا ينسجم مع توال تتطلب عملية حتديثة أكثر من ابلنسبة للهيئة العامة وجملس اإلدارة واللجان اإلدارية، 
 .احلاصلة على املستويني العاملي واحملليالتطورات والتغريات 
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نية تنظيمية تستند بشكل بعلى  (Core business)يف تنفيذ أنشطتها األساسية خالل املرحلة السابقة اعتمدت إدارة اجلمعية 
حتياجات الاكمي واستجابة لبشكل تر هذه البنية  صيغتوقد ، أساسي على منوذج "املشروع" وربط هذه املشاريع مبجلس اإلدارة

 لبىن وظيفية مسؤولة عن تنفيذ د منوذج حمددعتم  فلم يُ  (Services businessألعمال الداعمة )لابلنسبة أما  ،ولألنشطة املنفذة
 .هذه األعمال وعلى وجه اخلصوص إدارة املوارد البشرية واإلدارة املالية

مثل شركة مزود مستقلة مة و دائبىن تنظيمية  إحداثإىل حاجة  تطورت بعض األنشطة اليت متارسها اجلمعية وتوسعت بشكل أظهر
، البياانت، ...( )مركزاألنشطة األخرى  تنطبق على عدد من وهذه احلالة قد ،اجلمعية اململوكة من SCS-Netخدمة االنرتنت 

تقالليتها ومنوذج األعمال اخلاص هبا دراسة هذه األنشطة وحتديد شكل البىن الوظيفية املالئمة هلا ودرجة اسمما يتطلب العمل على 
 .ستدامة وكفاءة التنفيذمبا يضمن ا

وخيتلف شكل الوظائف الداعمة ، رةيعينها جملس اإلدا جتري إدارة الفروع يف احملافظات عرب جلان إداريةعلى مستوى احملافظات، 
وصالحيات  ،جملس اإلدارة للجان معلعالقة هذه االناظمة قواعد ال مع ضرورة اإلشارة إىل إن لعمل هذه اللجان من حمافظة ألخرى،

 . غري حمددة إبجراءات واضحة وموحدة خركل منهما ابلنسبة لآلوالتزامات  
 القيادة واختاذ القرارات

، يف حني يعمل أمني ى تنفيذ قراراتهويعد رئيس جملس اإلدارة رئيسًا للجمعية ويعمل عل ،يتوىل جملس اإلدارة إدارة شؤون اجلمعية
 تنفيذ قراراتدارية يف احملافظات على ء اللجان اإليعمل رؤساتقارير دورية عنها، و إعداد سر اجمللس على تتبع تنفيذ قرارات اجمللس و 

 .وإعداد تقارير دورية عنهاوجملس اإلدارة  تنفيذ قرارات اللجنةلجنة اإلدارية تتبع الأمني سر  اجمللس املتعلقة ابحملافظة لتكون مهمة
ال القرارات اإلجراءات الفعلية املتبعة إلدخ نات تنفيذها وتتبع تنفيذها إال إليحيات املتعلقة ابختاذ القرارات وآابلرغم من حتديد الصال

دد ومضبوط مبا يسهم بتكريس حموإجراءات الرصد والتقييم مجعيها حتتاج إىل توصيف وبشكل  هانتفيذحيز التنفيذ وآليات تتبع 
 .منوذج حوكمة ذو كفاءة عالية

 إدارة املوارد البشرية
ف أشكال االستخدام وحتديد توصينظام استخدام معتمد جيري من خالله اتسمت املرحلة السابقة للعمل يف اجلمعية بعدم وجود 

ت الدوام وسلم األجور والرواتب مبا يشمل ساعايف اجلمعية وحقوق وواجبات العاملني  ،قواعد التعيني لكل شكل من هذه األشكال
 وغري منسجم معتظم للموارد البشرية منغري توزيع  وقد أدى ذلك إىل د الناظمة للحقوق والواجبات،وتقييم األداء وغريها من القواع

 .، مع تفاوت كبري يف معايري حتديد األجوراحتياجات العمل يف بعض املواضع
عاماًل يف مزود خدمة االنرتنت اخلاص ابجلمعية والذي تقرر نقلهم إىل  153منهم عاماًل 263يف اجلمعية اإلمجايل عدد الوقد بلغ 

 61عاماًل يرتكز العدد األكرب منهم يف دمشق ) 16110إدارة الشركة احملدثة للمزود، ليكون العدد الفعلي للعاملني يف اجلمعية 
 :18نيوفق اجلدول املب 17عاماًل(، يف حني يتوزع ابقي العاملني على احملافظات

                                                           
 ألنظمة اخلاصة ابلشركة احملدثة للمزودليف توصيف الوضع الراهن على عدد العاملني يف اجلمعية دون املزود ابعتبار أن العاملني يف املزود سيخضعون  جيري الرتكيز  16
 حملافظة وعلى عضو جملس اإلدارة املشرف على احملافظة. ايشار إىل إن اجلمعية تعتمد يف تنفيذ أنشطتها يف احملافظات اليت ال يتواجد فيها عاملني على أعضاء اللجنة اإلدارية يف   17
 بياانت إدارة املوارد البشرية يف اجلمعية  18
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 احلسكة محاه السويداء حلب طرطوس محص الالذقية دمشق احملافظة
 2 3 4 6 7 10 17 61 عدد العاملني فيها

منهم حاصل على شهادة يف  19%17 ،% من إمجايل العاملني 37.7وقد بلغت نسبة العاملني احلاصلني على مؤهل جامعي 
% منهن حاصلة على شهادة 41% من إمجايل عدد العاملني  60، وتشكل اإلانث نسبة اهلندسة املعلوماتية أو االتصاالت

 جامعية.
شؤون االجتماعية والعمل حىت وجرى عرضه على وزارة الوقد مت مؤخراً وضع نظام عمل جديد مت اعتماده من قبل جملس اإلدارة 

وغريها من قواعد االستخدام،   يني، وقد تضمن جمموعة من اإلجراءات اليت من شأهنا ضبط عمليات التعيصار إىل اعتماده رمسياً 
 كما جيري حالياً العمل على وضع سلم لألجور والرواتب. 

 إجراءات العمل
، ملرن عن وجود وحدات وظيفية حمددةوالبينية واليت من شأهنا أن تكون البديل اإلداري االيوجد توصيف إلجراءات العمل الداخلية 

إىل جانب عدم توصيف ، رةإلجراءات العمل بني اللجان اإلدارية وجملس اإلداابإلضافة إىل عدم وجود توصيف موحد وحمدد 
 .واإلجراءات ألعمالامتتة غياب كامل ألمع ، حمدد وواضح إلجراءات التوثيق بشكل 

 حمور األعضاءاحملور اخلامس: 
موزعني عضو مؤازر  /8862/عضو عامل و /6848/منهم  /2019/15710عدد أعضاء اجلمعية يف هناية العام إمجايل بلغ 

 :وفق الشكل التايل 20على احملافظات

 

                                                           
 حلاصلني على شهادة جامعيةمن عدد ا%  17  19
 يف اجلمعية انت مكتب التنسيببيا  20
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 ،رغم عدم دقتها واكتماهلا بنفس السوية لدى مجيع احملافظات ،21جلمعيةإىل انتساب تظهر البياانت املتوفرة عن تطور عملية اال
تظهر يف حمافظيت الالذقية وطرطوس الزايدة  إذ ،إال إهنا متفاوتة وبشكل كبري بني احملافظات ،يف أعداد املنتسبني للجمعية زايدةً 

  .حمافظة السويداء على سبيل املثالأدىن مستوايهتا يف يف إهنا األكرب، يف حني 
، يف حني تبلغ نسبة األعضاء من إمجايل األعضاء %85ما يقارب  39-18ح أعمارهم بني و ين ترتالذوتبلغ نسبة األعضاء ا
 . 22% حيملون شهادة هندسية 63.5منهم %، 72.6عن  جامعية مايزيداحلاصلني على شهادة 

عدم بياانت و الم حالة نقص ألعضاء وقد سامهت احلرب وجمموعة أخرى من العوامل يف تفاقا التواصل معيوجد نقص يف بياانت 
 .اجلمعية يف حتقيق أهداف نعكس سلباً على إمكانية تفعيل دور األعضاء واالستفادة املثلى من إمكانياهتما مما حتديثها

إال إهنا مل تبلغ الغاية  ل معهمالتواصرفع سوية  هبدفحتديث بياانت التواصل لألعضاء إىل اليت تسعى وقد نفذت بعض اإلجراءات 
 .املنشودة السيما بعد مافرضته ظروف احلرب

 حتليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات
(، مع األخذ املهددات –الفرص –نقاط الضعف  –)نقاط القوة  SWOTوفقاً ملنهجية  للوضع الراهنحتليالً  التايليقد م اجلدول 

 بعني االعتبار مجيع العوامل واألطر ذات األثر.

                                                           
 املصدر السابق  21
 املصدر السابق  22
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 :نقاط القوة

 نقاط القوة احملور

حمور الربامج واملشاريع 
 واألنشطة

 واألهدافغراض ، متعددة األاملنفذة وقيد التنفيذ ،طيف واسع من األنشطة واملشاريع 
  ،فتح قنوات إلطالق و جهود مبذولة إلحياء العديد من األنشطة اليت تسببت احلرب بتوقفها

 أنشطة جديدة
 شاريع أخرى القادرة على دعم تنفيذ أنشطة وم ،ذات العائد ،وجود عدد من األنشطة

 للجمعية
  رفع كفاءهتا وفعاليتهاللجمعية لتوجيه أنشطتها وتكثيفها و  ةاسرتاتيجي ةخط وضعالتوجه حنو 

 ومبنظور شامل

 حمور الشركاء
  احمللية واإلقليمة والدولية الفاعلة، الشراكات  مناتريخ إجيايب 
 ذب شركاء حمتملوناملباشرة مبجموعة من اإلجراءات اليت من شأهنا إعادة بناء الثقة وج 

 والسيما يف جمال الشفافية.

 احملور املايل

 دة اإليرادات احملققة حتويل مشروع املزود إىل شركة مما قد يسهم يف رفع كفاءة العمل وزاي 
 إليرادات قرب دخول مركز البياانت يف مرحلة التشغيل مما قد يساهم يف زايدة ا 
  لسورية لالتصاالتاتفعيل عمليات تسوية املديونية مع أكثر من طرف وال سيما مع الشركة 
  التغريات البنيوية اجلارية يف اجلمعيةرفع كفاءة اإلنفاق يف ظل 
 هبا ةامتالك معظم الفروع يف احملافظات ملقرات خاص 

 احملور التنظيمي واإلداري

  واضح ومرن من حيث حتديد األدوار واملسؤولياتنظام داخلي  
  شركة مزود خدمة االنرتنت إحداثSCS-Net إمكانية مما يتيح معية، اململوكة من اجل

 مشاهبة لألنشطة األخرى إحداث مناذج
 ئم هلا، وإلجراءات من األنشطة ووضع التوصيف املال البدء بدراسة الوضع التنظيمي للعديد

 العمل املتعلقة هبا
  رة الشؤون وبدء إجراءات اعتماده من وزااعتماد نظام عمل من قبل جملس اإلدارة

 االجتماعية والعمل
 هم من اإلانث نسبة عالية من العاملني احلاصلني على شهادة جامعية، ونسبة جيدة من 
  وضع جمموعة من القواعد الناظمة لعمليات التعيني 
 املباشرة بوضع سلم للرواتب واألجور 

 حمور األعضاء
  ذوي األعمار الشابة غالبتهم منعدد كبري من األعضاء  
  السوريةتوزع األعضاء يف كافة احملافظات 
 حتقيق أهدافهاامتالك عدد كبري من األعضاء لكفاءات وخربات تغين اجلمعية وتساعد يف  
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 :نقاط الضعف

 نقاط الضعف احملور

حمور الربامج واملشاريع 
 واألنشطة

  خوهلا حيز التشغيلدوأتخر تعثر تنفيذ بعض املشاريع ألسباب إدارية أو تنظيمية أو مالية 
  واألنشطة يف احملافظات وتركز معظمها يف دمشقتفاوت تنفيذ املشاريع 
 ا مع ظروف عدم الرتكيز على خصوصية بعض احملافظات لتنفيذ مشاريع تدعمها السيم

 على احملافظات. ااحلرب واختالف تداعياهت

 حمور الشركاء
  احملافل اخلارجية بسبب ظروف احلرباالنقطاع وعدم التواجد يف 
  الشراكات تعميق فرصو ضعف يف القدرات املالية لتمويل التواجد واحلضور اخلارجي 

 احملور املايل

 عدم وجود نظام مايل معتمد 
 ضعف يف البياانت املالية املتاحة 
 تعثر استكمال جتهيز بعض املقرات يف بعض احملافظات 
 حجم إنفاق أكرب من اإليرادات احملققة ومن إمجايل موارد اجلمعية 
  ابلعملة احمللية وابلقطع األجنيبمديونية عالية 
 تراجع يف اإليرادات احملققة نتيجة عدم كفاءة التشغيل 

 احملور التنظيمي واإلداري

  واتساع جمال عملها اجلمعية تطور أنشطةمع  ال ينسجمهيكل تنظيمي 
  وإجراءات دارة، السيما إجراءات تفعيل تنفيذ قرارات جملس اإلإجراءات عمل غري حمددة

 لجان اإلداريةالرصد والتقييم، واإلجراءات الناظمة للعالقة بني جملس اإلدارة وال
   توزع غري منتظم للعمالة وغري منسجم مع االحتياجات 
  نسبة منخفضة من العاملني احلاصلني على شهادة اختصاصية يف الـICT 
  جور غري متسقة وغري موحدة املعايري وأرواتب 
 هم لألنظمة اخلاصة العاملني يف املزود عن العاملني يف اجلمعية وإخضاع أتخر عملية فصل

 هبم.
 غياب أنظمة األمتتة ألعمال اجلمعية 

 حمور األعضاء
 هة هلم، وعدم وجود برامج وأنشطة موجعضاءضعف وترية التواصل الفعال مع األ 
 عدم دقة قاعدة البياانت املتوفرة عن األعضاء 
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   ::الفرص

 الفرص احملور

حمور الربامج واملشاريع 
 واألنشطة

 االت فيها على نطاق بدء مرحلة إعادة اإلعمار وإمكانية مسامهة تقاانت املعلومات واالتص
 واسع 

  الكبري للجمعية املعقود  على مشاركة اجملتمع املدين يف املرحلة القادمة والدور حكوميتركيز
 اآلمال عليه يف تسخري تقاانت املعلومات واالتصاالت فيها

 حمور الشركاء
  ني، على لحمتم شركاء إلجيادلالنفتاح حنو اخلارج انتهاء احلرب قرب ظروف مواتية مع

  لياحملقليمي و اإلو  دويلاملستوى ال

 احملور املايل

 السيما مع التوجه ية إمكانية زايدة املوارد احملققة كتربعات من جهات ماحنة ومنظمات دول
 شفافية  الحنو فتح البياانت املالية للجمعية لتحقيق قدر كبري من 

  ملتخذة من قبل جملس ادعم وزارة الشؤون االجتماعية والعمل للقرارات واإلجراءات املالية
 اإلدارة

 احملور التنظيمي واإلداري
 لشؤون االجتماعية والعملابوزارة  ممثلةمن اجلهات الوصائية  هليكلةدعم وتبين لعملية إعادة ا 
  طالقعملية إعادة اإلدفع تعيني جملس إدارة منتقى وتبين قراراته يف سبيل 

 حمور األعضاء
  لالنتساب ذهبم جاملمكن رجيني يف جمال تقانة املعلومات واالتصاالت اخل عدد كبري من

  للجمعية
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 :املهددات

 املهددات احملور

حمور الربامج واملشاريع 
 واألنشطة

 نشطة جديدةتعثر التواصل مع بعض املناطق لتتبع تنفيذ األنشطة فيها أو إطالق أ 
  بعض األنشطة واملشاريع  تعيق إطالق أو تنفيذ رقابية وقانونيةقيود 

 حمور الشركاء
  مرحلة ما قبل يفمتذبذبة من قبل الشركاء احملتملني لعقد الشراكات مع اجلمعية رغبة 

 االستقرار على املستوى العام وعلى املستوى الداخلي يف اجلمعية

 احملور املايل

  فقدان املوارد احملققة من مشروع الـ احتمالICDL يص املمنوح للجمعية نتيجة إلغاء الرتخ
 ية هلانتيجة عدم سداد الديون املرتتبة على اجلمع ECDLمن املنظمة الدولية 

 اجلمعية لالنرتنت عدم قبول الشركة السورية لالتصاالت لشروط التسوية املقدمة مع مزود 
 لقة واليت قد تسبب استمرار عمليات التفتيش اخلاضعة هلا اجلمعية على بعض امللفات العا

 لبياانتاوجه اخلصوص مركز  عطالة كبرية يف إطالق بعض املشاريع الراحبة وعلى
 استمرار خروج بعض مقرات اجلمعية عن سيطرة احلكومة 

 احملور التنظيمي واإلداري

 وداخلية ممانعة للتغري تفرضها مؤثرات خارجية 
  نقص الكفاءات وعدم إمكانية استقطاب املتوفر منها 
 ل عملية التغري حتدث تغريات يف اإلدارة قبل اكتما صدور قرارات من اجلهات الوصائية

 واستقرارها
  فرضتها احلرب  اخنفاض امكانية التواصل مع عدد كبري من األعضاء نتيجة الظروف اليت  حمور األعضاء
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 مناذج مجعيات مشاهبة: (2) رقم امللحق

23GANA -Africa ICT Right (AIR)  
من املتطوعني. مت أتسيسها  ويديرها فريق 2007بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، أتسست عام هي منظمة غري حكومية هتتم 

ية احلرجة املتعلقة ابلتعليم واجلنس، ( ملعاجلة املشاكل الوطنICTمن أجل تفعيل استخدام أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )
 ومتكني لشباب، والصحة يف غاان.

هزة الذكية وتقنيات اإلنرتنت ن االعتقاد الراسخ أبن العامل احلديث يف خضم حتول عميق تلعب فيه األجانطالقًا م AIRأسست 
، األمر الذي ينعكس سلبًا على دورًا حموراًي وإن منعكسات هذا الدور متفاوتة ويف ظل التفاوت الكبري يف توزع هذه األدوات

 اجملتمعات احملرومة، وكافة اجملتمعات عموما.
ة وكافة مكوانت اجملتمعات احمللية ابملشاركة مع اجلهات املاحنة واملؤسسات احلكومية واخلاصة واملنظمات غري احلكومي AIRتعمل 

لدعمة واملوجه إىل املرافق الصحية ملعاجلة هذا الضرر من خالل جمموعة برامج تطويرية متكاملة اليت توفر احللول التكنولوجية ا
 طق األقل حظا حيث الفجوة الرقمية يف ذروهتا.والتعليمية وخاصة يف املنا

 الرؤاي 
 تنمية التقافة اجملتمعية التكنولوجية يف غاان مبا يتماشى مع احتياجاته اإلمنائية 

 املهمة
ت تخدامها وصواًل حنو تلبية االحتياجادعم اجملتمعات احملرومة عرب توفري املوارد التكنولوجية وتقدمي الدعم والتدريب الالزم الس

 (، وهي:ICT4Dالستخدام التكنلوجيا الجل التطور ) حماور اسرتاتيجيةالتنموية، وعرب منهج يركز على مخس 

 التوصيلية -
 النفاذ -
 التعليم -
 احملتوى -
 البحث العلمي -

 األهداف الرئيسية
 الرئيسية بـ: AIRتتمثل أهداف 

 املعلومات. ضمان ربط املدارس واملكوانت اجملتمعية إىل البنية التحتية لتكنولوجيا -
 توفري أجهزة كمبيوتر ذات استهالك منخفض من الطاقة وبكلفة منخفضة. -
 توفري التدريب على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للمعلمني والشباب. -

                                                           
23Report.pdf.pdf-Annual-content/uploads/2019/03/2018-https://africaictright.org/wp  

https://africaictright.org/wp-content/uploads/2019/03/2018-Annual-Report.pdf.pdf
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 سد الفجوة بني اجلنسني يف قطاع التكنولوجيا. -
 لوالليت تعتمد التكنولوجيا النقالة.ستخدام احلحتديد ومعاجلة املشاكل الوطنية احلرجة املتعلقة ابلتعليم واجلنس والصحة اب -
مية واخلاصة لتنفيذ برامج تكنولوجيا العمل ابلتعاون الوثيق مع كافة املكوانت اجملتمعية واجلهات املاحنة واملؤسسات احلكو  -

 (.ICT4Dاملعلومات واالتصاالت من أجل التنمية )
 القيم

 التعاون -
 واجملتمعات اليت خندمها. يف العمل اجلماعي والتحالفات االسرتاتيجية والتواصل داخل منظمتنا ازدهار العمل يكون

 املساءلة -
العامة ونتحمل مسؤولية أفعالنا. نبلغ  ابالستخدام الكفء والفعال للموارد املوكلة إلينا. حنن نتحمل مسؤولية الثقة االلتزام

 ب املصلحة واجلهات املاحنة.أيًضا جناحاتنا وحتدايتنا إىل الشركاء وأصحا
 النزاهة -

 لفعل الشيء الصحيح وااللتزام أبعلى املعايري األخالقية لألمانة والشفافية والوالء.
 االحرتافية -

 فاين والرعاية.االحرتافية من قبل مجيع املوظفني. حنن نطور موظفينا ألداء عملهم ابخلربة والت تقدير
 التفوق -

 سنا متميزين يف القيام هبذا العمل.داء وهندف إىل حتسني النتائج ابستمرار. حنن نعترب أنفمبعايري عالية من األ االلتزام
 برامج العمل األساسية

 iTeach ICTت يف التعليم.: برانمج موجه حنو املدرسني لرفع سوية استخدام تكنلوجيا املعلومات واالتصاال 
 Computer 4 Change املصدر لدعم  بكلف منخفضة وبربجميات مفتوحة: يركز الربانمج على أتمني الطرفيات

 املدارس يف املناطق النائية.
 Girls in Techاستخدام احلاسب. : وهو يركز على رفع مقدرات الفتيات يف املدراس يف املناطق النائية على 
 Mobile 4 Life رأة(.م -: هذا الربانمج موجه حنو حتسني الصحة اإلجنابية )صحة 
 Connecting the Unconnectedعلومات : يهدف هذا الربانمج إىل تطوير منوذج مركز لتكنولوجيا امل

 واالتصاالت منخفض التكلفة موجه للمناطق احملرومة.

24Iranian ICT NGO for Youth- TakingITGlobal 
مات واالتصاالت ودعمهم يا املعلو واحدة من الشبكات الرائدة يف العامل اليت تعمل على رفع مقدرات الشباب يف استخدام تكنولوج

 ملواجهات التحدايت العاملية

                                                           
24youth-for-ngo-ict-https://orgs.tigweb.org/iranian  

https://orgs.tigweb.org/iranian-ict-ngo-for-youth
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 الرؤاي
 شباب يعمل بنشاط ويتواصل حول العامل أمجع وصوالً لصياغة عامل أكثر مشولية مسامل ومستدام 

 املهمة
 متكني الشباب من فهم التحدايت احمللية والعاملية والتصدي هلا

 الربامج األساسية
- Fostering Creativity & Digital Skillsالرقمية عن طريق  : يهدف الربانمج إىل تعزيز اإلبداع واملهارات

 تطوير احملتوى واملوارد اليت تلهم مشاركة اجملتمع، وتعزيز قدرة منظمات تنمية الشباب

- Facilitating Connected Learningفعيل مشاركة : يهدف الربانمج إىل دعم خربات التعلم التفاعلية وت
 التعلم املهين واملوارد للمعلمني. اتوتقدمي خرب الطالب، 

- Supporting Youth Action & Social Innovationدعم نشاط الشباب واالبتكار االجتماعي : 
عرفة ورسم خرائط للمبادرات عن طريق تقدمي املنح واإلرشاد ألصحاب املشاريع االجتماعية الشباب. وتسهيل تبادل امل

 اليت يقودها الشباب.

25Egybt- Foundation Better World 
ن قبل جمموعة من الطالب م، مت إنشاؤها 2007مؤسسة غري غري رحبية وغري حكومية مسجلة رمسياً، ابشرت نشاطها يف العام 

 املصريني واألجانب الذين يبذلون جهودهم جلعل خللق جمتمع مصري أفضل.

 الرؤاي
 ملي.متساوية يف عامل االحرتاف العا منح شباب مصر ميزة تنافسية، جتعلهم أعضاء نشطني وذوو قيمة

 املهمة
 الوظيفي املستمر.ري الدعم إعداد شباب مصر للنجاح يف عامل االحرتاف احلديث من خالل تطوير املعرفة التقنية واملهارات املهنية، من خالل توف

 األهداف
اخلربات املهنية لطالب اجلامعات  مهارات حتسنيتوفري دورات تدريبية معتمدة يف التكنولوجيا واللغات العاملية وغريها من  -

 العامة واخلرجيني اجلدد.

على جمتمعاهتم وتوفري الفرص هلم  تعليم الطالب ليكونوا على دراية ابلقضااي البيئية واالجتماعية اليت تؤثر بشكل مباشر -
 للوصول إىل جمتمعاهتم بشأن هذه القضااي.

 ن خالل الربامج الدولية املتخصصة.دمج الشباب من خلفيات وثقافات خمتلفة م -

                                                           
25goals.php-vision-http://www.bwngo.org/bwngo/mission  

http://www.bwngo.org/bwngo/mission-vision-goals.php
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 حتسني املوارد من خالل تعزيز عالقات التعاون مع القطاعني العام واخلاص واملؤسسات احمللية والدولية األخرى. -

 الربامج
- ICT Egyptمج إىل تزويد الطالب ابملهارات : هو "بوابة"، أو نقطة االنطالق الرئيسية، لبقية برامج املؤسسة، يهدف الربان

 األساسية الالزمة يف سوق العمل اليوم

-  Environmental Awareness ز حلول بيئة : يهدف هذا الربانمج إىل إشراك الطالب يف األنشطة اليت تعز
 ICTأنظف، ابستخدام جمموعة من برامج التعليم البيئي، ابستخدام الـ 

- Entrepreneurial Projectsجارية اخلاصة.بدء أعماهلم الت : يهدف هذا الربانمج إىل تشجيع الشباب على 

- Job Listing Projectوق العمل، وتعمل على : يهدف الربانمج إىل ربط خرجيي الربانمج املؤهلني ابلوظائف يف س
 .أتهيل ورفع مهارت اخلرجيني وفق احتياجات سوق العمل
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 استمارات توصيف البرامج(: 3الملحق رقم )

  1 الربانمج رقم /استمارة تعريف برانمج
 تطوير احملتوى الرقمي السوري اسم الربانمج

 1 الرقم املتساسل
 التوجه االسرتاتيجي الذي يدعمه

 بشكل األساسي
 إنتاج املعرفة التوجه األول: 

التوجهات االسرتاتيجية اليت 
 يدعمها بشكل فرعي

 تطوير البيئة احلاضنة لالنتاج املعريفالتوجه الثالث: 
 الطاقة الكامنةالتوجه الرابع: حتفيز 

 لتوجه السادس: توسيع شبكة الشراكاتا
 التوجه الثامن: نظام احلوكمة

 والتاسعالرابع، السادس، األهداف: األول، الثاين،  املرحلة األوىل األهداف املرتبط بتحقيقها
 ، والرابعاألهداف: األول، الثاين املرحلة الثانية

رقمي العريب بشكل عام   هدف هذا الربانمج إىل تعزيز مسامهة اجلمعية يف انتاج احملتوى الي لربانمجاب التعريف
نة مكوانت تراثية وثقافية مع الرتكيز على احملتوى املعاريف السوري من خالل املسامهة يف رقم

 سورية وفنية مثل أرشيف التلفزيون السوري
 اج احملتوى الرقمي العريبايدة نسبة املسامهة يف انتز  مؤشرات قياس  األثر
 دد املواد الرقمية التدوينية املنتجةع مؤشرات قياس األداء

 ملنتجةاتراثي( -قايف ث -وسيقيم -عدد املواد الرقمية)تلفزيوين
 عدد املواد الرقمية التعليمية املنتجة

 نسبة إجناز األطر التنظيمية ومناذج األعمال
 املشاركون، واملتحدثونعدد الفعاليات املنظمة، وعدد 

 تدويين( -إعالمي  -فين  -تراثي  -حمتوى رقمي معاريف عريب سوري )ثقايف  املخرجات
 إطار انظم ومنوذج أعمال
 فعاليات وورشات عمل 

 املشاريع ضمن الربانمج

الرقم  اسم المشروع 
 المتسلسل

مرحلة 
 التنفيذ

 الشركاء )الحاليون أو المتوقعون(

  مرحلة أوىل 1.1 التنظيمي ومنوذج األعمال الالزموضع اإلطار 
  أوىلمرحلة  1.2 (مدونة وطنتطوير (البوابة املعرفية السورية 

رة وزا، وزارة الثقافة، اإلعالم وزارة مرحلة أوىل 1.3  تراثي(وموسيقي، تقايف رقمنة حمتوى )تعليمي، تلفزيوين
 وزارة الرتبية، السياحة
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ل مع خمتلف قطاعات األعماطالق ورش عمل متعددة إ
 املهتمة وذات الصلة

 مرحلة أوىل 1.4
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  2الربانمج رقم  /استمارة تعريف برانمج
 البياانت املفتوحة اسم الربانمج

 2 الرقم املتساسل
 التوجه االسرتاتيجي الذي يدعمه

 بشكل األساسي
 إنتاج املعرفة التوجه األول: 

التوجهات االسرتاتيجية اليت 
 يدعمها بشكل فرعي

 التوجه الثالث: تطوير البيئة احلاضنة لالنتاج املعريف 
 التوجه الرابع: حتفيز الطاقة الكامنة يف اجملتمع 

 التوجه السادس: توسيع شبكة الشراكات 
 األهداف: األول، الثالث، الرابع، والتاسع املرحلة األوىل األهداف املرتبط بتحقيقها

 األهداف: األول، الثالث، والرابع املرحلة الثانية
قيم اجلاهزية مث تنفيذ حنو فتح البياانت عن طريق ت ةف الربانمج إىل االنتقال يف سورييهد لربانمجاب التعريف

ة البيئة التشريعية مشروع جترييب وصواًل إىل إطالق مبادرة تتميز ابالستدامة، مع هتيئ
كومي ويدعم الشفافية حيف انتاج حمتوى معريف  والتنظيمية الالزمة على التوازي، مبايساهم

 وإشراك املواطن
 ققةعدد التطبيقات املنتجة من إعادة االستخدام، وحجم اإليراات احمل مؤشرات قياس  األثر

 عدد فرص العمل املتاحة
 معدل تفاعل املواطن والفعاليات مع البياانت املفتوحة

 نسبة املسامهة يف رفع معدالت الشفافية
 ة عدد صفحات احملتوى احلكومي الرقميزايد

 طوير قناة أو منصة لفتح البياانتت مؤشرات قياس األداء
 عدد اجلهات املنضمة لعملية فتح البياانت
 عدد جمموعات البياانت اليت جرى فتحها

 نسبة جودة البياانت املفتوحة
 عدد مرات إعادة االستخدام

 توى حكومي رقمي سوريحم املخرجات
 برجمية مبنية على البياانت املفتوحةتطبيقات 

  املشاريع ضمن الربانمج

الرقم  اسم المشروع 
 المتسلسل

مرحلة 
 التنفيذ

 الشركاء )الحاليون أو المتوقعون(

 ـ، وزارة االتصاالت والتقانة مرحلة أوىل 2.1 تطوير منصة البياانت املفتوحة
 رائسة جملس الوزراء

 اجلهات احلكومية 
 أوىلمرحلة  2,2 املشروع التجرييب
 مرحلة أوىل 2,3 التوعية اجملتمعية
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 اإلسكوا مرحلة أوىل 2.4 ت املفتوحةمسابقة بناء التطبيقات املعتمدة على البياان
 

  



 
 

38 
 

  3الربانمج رقم  /استمارة تعريف برانمج
 أدوات تعزيز انتاج احملتوى العريب اسم الربانمج

 3 الرقم املتساسل
 االسرتاتيجي الذي يدعمهالتوجه 

 بشكل األساسي
 تطوير البيئة احلاضنة لالنتاج املعريفالتوجه الثالث: 

التوجهات االسرتاتيجية اليت 
 يدعمها بشكل فرعي

 التوجه األول: اإلنتاج املعريف
 التوجه السادس: توسيع شبكة الشراكات

 السادس، والتاسعاألهداف: الثالث،  املرحلة األوىل األهداف املرتبط بتحقيقها
 األهداف: الثالث املرحلة الثانية

سواء من حيث  متطلبات انتاجه هدف الربانمج إىل تعزيز إنتاج احملتوى عرب أتمنيي لربانمجاب التعريف
نتاج احملتوى ابط الناظمة إلأو املعايري و الضو التطبيقات اليت تدعم العمل على اللغة العربية 

 ابللغة العربية
 زايدة نسبة املسامهة يف انتاج احملتوى الرقمي العريب قياس  األثرمؤشرات 

 طريقة احلفظ..... (رفع جودة احملتوى الرقمي املنتج )من حيث الطبيعة واملواصفات و 
 دد التطبيقات املطورة ملعاجلة أو انتاج احملتوىع مؤشرات قياس األداء

 املسابقاتعدد املسابقات املنظمة وعدد املشاركات يف 
 عدد الواثئق املعيارية املطورة للمحتوى الرقمي

 طبيقات وأدوات ملعاجلة أو انتاج احملتوىت املخرجات
 وطينمعايري وضوابط فنية وتنظيمية ولغوية ألنتاج احملتوى الرقمي ال

 املشاريع ضمن الربانمج

الرقم  اسم المشروع 
 المتسلسل

مرحلة 
 التنفيذ

 المتوقعون(الشركاء )الحاليون أو 

للغة مسابقات تطبيقات معاجلة أو إنتاج احملتوى اب
 العربية

  مرحلة أوىل 3,1

  أوىلمرحلة  3,2 لغة العربيةتطوير تطبيقات معاجلة أو انتاج احملتوى ابل
 وزارة االتصاالت والنقانة اثنيةمرحلة  3,3 ميةتطوير معايري وطنية  لبناء املستودعات الرق

 العايلوزارة التعليم 
 جممع اللغة العربية مرحلة اثنية 3,4 نسخة اثنية من معجم املصطلحات

 االجتاد الدويل لالتصاالت
 

  



 
 

39 
 

  4الربانمج رقم  /استمارة تعريف برانمج
 الشهادات الدوليةبرانمج  اسم الربانمج

 4 الرقم املتساسل
 التوجه االسرتاتيجي الذي يدعمه

 بشكل األساسي
 بناء القدراتالتوجه الثاين: 

التوجهات االسرتاتيجية اليت 
 يدعمها بشكل فرعي

 التوجه اخلامس: حتقيق االكتفاء
 التوجه السادس: توسيع شبكة الشراكات

 التوجه الثامن: نظام احلوكمة
 األهداف: الرابع، السادس، والثامن املرحلة األوىل األهداف املرتبط بتحقيقها

 الرابع، والسادساألهداف:  املرحلة الثانية
مبا يشمل تنظيم  رات الوطنية على استحدام احلاسوبديهدف هذا الربانمج إىل بناء الق لربانمجاب التعريف

 امنح شهادات قيادة احلاسوب واعتمادية املراكز اليت جتري امتحاانهت
 تصاالتواالنسبة املسامهة يف حمو األمية يف استخدام تقاانت املعلومات  مؤشرات قياس  األثر

 املسامهة يف متويل برامج اجلمعية األخرى
 الربامج اليت يتم إدارهتاعدد  مؤشرات قياس األداء

 عدد املتدربني
 اإليرادات احملققة

 إهناء وضع األطار التنظيمي
 التنظيمي ومنوذج األعمال مدربني، برامج تدريبية، نظام إدارة الربامج التدريبية، اإلطار املخرجات

 املشاريع ضمن الربانمج

الرقم  اسم المشروع 
 المتسلسل

مرحلة 
 التنفيذ

 الشركاء )الحاليون أو المتوقعون(

  مرحلة أوىل 4,1 وضع اإلطار التنظيمي ومنوذج األعمال
  مستمر ICDL 4,2الرخصة الدولية لقيادة احلاسوب

  مستمر 4.3 الرخصة الوطنية للمعلوماتية
  مرحلة أوىل 4.4 الدولية املعتمدةإدارة منح الشهادات 
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  5الربانمج رقم  /ستمارة تعريف برانمجا
 التأهيل والتدريببرانمج  اسم الربانمج

 5 الرقم املتساسل
 التوجه االسرتاتيجي الذي يدعمه

 بشكل األساسي
 التوجه الثاين: بناء القدرات

التوجهات االسرتاتيجية اليت 
 يدعمها بشكل فرعي

 اخلامس: حتقيق االكتفاءالتوجه 
 

 األهداف: الرابع، والثامن املرحلة األوىل األهداف املرتبط بتحقيقها
 األهداف: الرابع، والسادس املرحلة الثانية

واالتصاالت وصوالً إىل  يهدف الربانمج إىل بناء قدرات اجملتمع السوري يف تقانة املعلومات لربانمجاب التعريف
ليها مع التوجه لكافة إيف استثمارها وانتاج القيمة املضافة املستندة بناء مهارات نوعية 

 الفئات العمرية مبا فيها فئتا األطفال واليافعني
 لياً سبة مشاركة متبعي الربانمج  يف املسابقات التخصصية حمليا ودو ن مؤشرات قياس  األثر

 عدد احلاصلني على جوائز من متبعي الربانمج
 ية االستخدام الفعال وإجياد فرص العملاملسامهة يف رفع سو 

 دد الربامج التدريبية التخصصية املنفذةع مؤشرات قياس األداء
 عدد الدورات املنفذة

 عدد املدربني واملتدربني
 اإليرادات احملققة

 دورات  املخرجات
 مدربني 
 متدربني

 املشاريع ضمن الربانمج

الرقم  اسم المشروع 
 المتسلسل

مرحلة 
 التنفيذ

 الشركاء )الحاليون أو المتوقعون(

  مستمر 5,1 وضع اإلطار التنظيمي
 هيئة التميز واإلبداع مستمر 5,2 النوادي التدريبية

  مستمر 5,3 الربامج التدريبية التقليدية
  مرحلة أوىل 5.4 الربامج التدريبية عن بعد
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  6الربانمج رقم  /ستمارة تعريف برانمجا
 برانمج دعم ذوي األعاقة اسم الربانمج

 6 الرقم املتساسل
 التوجه االسرتاتيجي الذي يدعمه

 بشكل األساسي
 التوجه الثاين: بناء القدرات

التوجهات االسرتاتيجية اليت 
 يدعمها بشكل فرعي

 التوجه األول: اإلنتاج املعريف
 التوجه الرابع: حتفيز الطاقة الكامنة

 الشراكاتالتوجه السادس: توسيع شبكة 
 األهداف: الرابع، الثالث، والتاسع املرحلة األوىل األهداف املرتبط بتحقيقها

 األهداف: الرابع، الثالث، والتاسع املرحلة الثانية
قة الكامنة لديهم هدف هذا الربانمج إىل إدماج ذوي اإلعاقة يف اجملتمع وتوليد الطاي لربانمجاب التعريف

اهتم وحتسني احلياة املعلومات واالتصاالت وذلك من خالل بناء قدر ايستخدام تكنولوجيا  
 ماحمليطة هبم عرب تشجيع جمموعة من التطبيقات اليت تدعم استخداماهت

 نسبة املسامهة يف إدماج ذوي اإلعاقة مؤشرات قياس  األثر
 عدد فرص العمل اليت بتم املسامهة يف إجيادها لذوي اإلعاقة

 عدد الربامج التدريبية املوجهة لذوي اإلعاقة املنفذة مؤشرات قياس األداء
 عدد الدورات املنفذة لذوي اإلعاقة

 عدد املتدربني من ذوي اإلعاقة املستفيدين
 عدد التطبيقات املدعومة واملوجهة لدعم ذوي اإلعاقة

 ورات د املخرجات
 مدربني 
 متدربني

 تطبيقات موجهة لدعم ذوي اإلعاقة
 الربانمجاملشاريع ضمن 

الرقم  اسم المشروع 
 المتسلسل

مرحلة 
 التنفيذ

 الشركاء )الحاليون أو المتوقعون(

ت متكني ذوي اإلعاقة ابستخدام تقانة املعلوما
 واالتصاالت

 وزارة الشؤون االجتماعية والعمل مرحلة أوىل 6,1
 وزارة االتصاالت والتقانة

 وزارة الشؤون االجتماعية والعمل مرحلة أوىل 6,2 عاقةدعم التطبيقات املوجهة لتسهيل حياة ذوي األ
 وزارة التعليم العايل 
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 7الربانمج رقم  /ستمارة تعريف برانمجا
 برانمج وزارة الرتبية والتعليم اسم الربانمج

 7 الرقم املتساسل
 التوجه االسرتاتيجي الذي يدعمه

 بشكل األساسي
 التوجه الثاين: بناء القدرات

االسرتاتيجية اليت التوجهات 
 يدعمها بشكل فرعي

 التوجه الرابع: حتفيز الطاقة الكامنة
 التوجه السادس: توسيع شبكة الشراكات

 األهداف: الرابع، والتاسع املرحلة األوىل األهداف املرتبط بتحقيقها
 األهداف: الرابع، والتاسع املرحلة الثانية

معية خالل السنوات هدف هذا الربانمج إلحياء برانمج نشر املعلوماتية الذي نفذته اجلي لربانمجاب التعريف
النتقال من عملية بناء السابقة ابلتعاون مع وزارة الرتبية مع الرتكيز على إعاة صياغته اب

نولوجيا املعلومات القدرات يف استخدام احلاسوب إىل بناء القدرات املوجه الستخدام تك
ليمية والطالب  االنتاج املعريف وبشكل ختصيصي مستهدفني األطر التعواالتصاالت يف

 وفئات جمتمعية خمتلفة
 قاانت املعلومات تسبة مسامهة الربانمج يف تغطية االحتياجات التدريسية يف جمال ن مؤشرات قياس  األثر

 واالتصاالت 
 يا ودولياً لحمنسبة مشاركة متبعي الربانمج من الطالب يف املسابقات التخصصية 

 عدد اجلوائز احملققة من قبل متبعي الربانمج
 املسامهة يف رفع سوية االستخدام الفعال وإجياد فرص العمل

 دد الربامج املقدمةع مؤشرات قياس األداء
 عدد الدورات املنفذة لكل برانمج

 عدد املتدربني
 دورات  املخرجات

 مدربني 
 متدربني

 املشاريع ضمن الربانمج

الرقم  اسم المشروع 
 المتسلسل

مرحلة 
 التنفيذ

 الشركاء )الحاليون أو المتوقعون(

ع الرتكيز مبرامج تدريبية موجهة حنو األطر التعليمية  
 على أدوات دمج  التكنولوجيا ابلتعليم

 وزارة الرتبية مرحلة أوىل 7,1

تدريب الطالب على تكنولوجيا املعلومات 
 واالتصاالت

 وزارة الرتبية مرحلة أوىل 7,2
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ية يف برامج تدريبية متخصصة موجهة للفئات اجملتمع
 ICTجمال الـ 

 وزارة الرتبية مرحلة أوىل 7,3
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  8الربانمج رقم  /استمارة تعريف برانمج
 البنية التحتية الداعمة لإلنتاج املعريف اسم الربانمج

 8 الرقم املتساسل
 التوجه االسرتاتيجي الذي يدعمه

 األساسيبشكل 
 لالنتاج املعريفتطوير البيئة احلاضنة التوجه التالت: 

التوجهات االسرتاتيجية اليت 
 يدعمها بشكل فرعي

 التوجه اخلامس: حتقيق االكتفاء

 األهداف: اخلامس، السادس، والثامن املرحلة األوىل: األهداف املرتبط بتحقيقها
 األهداف: اخلامس، والسادس املرحلة الثانية:

 زيز هدف هذا الربانمج إىل الرتكيز على البىن التحتية الالزمة لتعي التعريف ابلربانمج
 النفاذ اىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملشاركة يف 

 املوارد والبىن التحتية لتعزير االنتاج املعريف
 سبة املسامهة يف زايدة معدالت النفاذ ن مؤشرات قياس  األثر

 لسوقية، اإليرادات(ايف انتشار خدمات القيمة املضافة )من حيث احلصة نسبة املسامهة 
 املسامهة يف متويل برامج اجلمعية األخرى

 عدد خدمات القيمة املضافة املقدمة مؤشرات قياس األداء
 عدد املشرتكني خبدمات القيمة املضافة

 عدد املشرتكني يف املزود
 النسبة إجناز اإلطار التنظيمي ومنوذج األعم

 خدمات املخرجات
 مناذج األعمال
 أنظمة العمل

 املشاريع ضمن الربانمج

 الشركاء )الحاليون أو المتوقعون( مرحلة التنفيذ الرقم المتسلسل اسم المشروع 

  مستمر 8.1 مزود خدمة االنرتنت

  املرحلة األوىل 8.2 مركز البياانت
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 9الربانمج رقم  /استمارة تعريف برانمج
 دعم الصناعات الربجمية الربانمجاسم 

 9 الرقم املتساسل
 التوجه االسرتاتيجي الذي يدعمه

 بشكل األساسي
 املعريف  تطوير البيئة احلاضنة لالنتاجالتوجه التالت: 

التوجهات االسرتاتيجية اليت 
 يدعمها بشكل فرعي

 التوجه الرابع: حتفيز الطاقة الكامنة
 الشراكاتتوسيع شبكة : السادسالتوجه 

 األهداف: الثالث، الرابع، والتاسع املرحلة األوىل: األهداف املرتبط بتحقيقها
 األهداف: الثالث، الرابع، والسابع املرحلة الثانية:

ارها من أهم أدوات هدف هذا الربانمج إىل النهوض بصناعة الربجميات الوطنية ابعتبي التعريف ابلربانمج
دعمها يف اخرتاق و ية احمللية رفع مقدرات الشركات الربجماإلنتاج املعريف من خالل 

 سواق احمللية والعاملية مبنتج برجمي عايل اجلودةاأل
 سبة الزايدة يف الطلب على املنتج الربجمي الوطينن مؤشرات قياس  األثر

 ملستفيدةنسبة الزايدة يف اإليرادات احملققة من قبل الشركات الربجمية ا
 عدد الشركات الربجمية احمللية املستفيدة األداءمؤشرات قياس 

 عدد الشركات املشاركة يف الفعاليات املنظمة
 شركات مؤهلة املخرجات

 اتفاقيات وتعاوانت وشراكات حملية وإقليمية ودولية
 املشاريع ضمن الربانمج

 الشركاء )الحاليون أو المتوقعون( مرحلة التنفيذ الرقم المتسلسل اسم المشروع 

 وزارة االتصاالت والتقانة املرحلة األوىل 9.1 مركز اعتمادية الشركات الربجمية
 القطاع اخلاص  املرحلة األوىل 9.2 معرض شام
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 10الربانمج رقم  /استمارة تعريف برانمج
 احلواضن وتطوير العمل الرايدي شبكة اسم الربانمج

 10 الرقم املتساسل
 التوجه االسرتاتيجي الذي يدعمه

 بشكل األساسي
 املعريف  تطوير البيئة احلاضنة لالنتاجالتوجه التالت: 

التوجهات االسرتاتيجية اليت 
 يدعمها بشكل فرعي

 التوجه الرابع: حتفيز الطاقة الكامنة
 توسيع شبكة الشراكات: السادسالتوجه 

 األهداف: الثالث، الرابع، السادس املرحلة األوىل: األهداف املرتبط بتحقيقها
 األهداف: الثالث، الرابع املرحلة الثانية:

الرايدي يف اإلنتاج  هدف هذا الربانمج إىل  تطوير  شبكة حواضن اجلمعية لدعم العملي التعريف ابلربانمج
ات أكثر فعالية وقدرة ملعريف من خالل تطوير اإلطار التنظيمي الناظم هلا ومنحها أدو ا

 احملتملنيالتشبيك مع كافة الشركاء  على
 قيمة اإليرادات احملققة من قبل الشركات املستفيدة من احلواضن مؤشرات قياس  األثر

 عدد فرص العمل اليت مت توفريها
 حجم رأس املال املخاطر املستقطب

 حجم رؤوس األموال املستقطبة لالستثمار )حملياً وخارجياً(
 عدد املشاريع اإلبداعية احملتضنة مؤشرات قياس األداء

 عدد الشركات اليت مت خترجيها
 عدد الربامج التدريبية املنفذة للمحتضنني

 نسبة إجناز اإلطار التنظيمي ومنوذج األعمال
 شركات يتم خترجيها من احلاضنات املخرجات

 بداعيةإمنجات 
 منوذج أعمال وإطار تنظيمي

 املشاريع ضمن الربانمج

 الشركاء )الحاليون أو المتوقعون( مرحلة التنفيذ الرقم المتسلسل اسم المشروع 

ي للعمل الرايدتطوير اإلطار التنظيمي 
 ومنوذج األعمال لشبكة احلواضن

  مرحلة أوىل 10.1

  مستمر 10.2 حاضنة دمشق
  مستمر 10.3 حاضنة الالذقية

  مستمر 10.4 حاضنة محص
  مرحلة أوىل 10.5 حاضنة حلب
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 11الربانمج رقم  /استمارة تعريف برانمج
 تعريف قطاع تقانة املعلومات واالتصاالت اسم الربانمج

 11 الرقم املتساسل
 التوجه االسرتاتيجي الذي يدعمه

 بشكل األساسي
 املعريف  تطوير البيئة احلاضنة لالنتاجالتوجه التالت: 

التوجهات االسرتاتيجية اليت 
 يدعمها بشكل فرعي

 توسيع شبكة الشراكات: السادسالتوجه 

 األهداف: الرابع، والتاسع املرحلة األوىل: املرتبط بتحقيقها األهداف
 األهداف: الرابع، والسابع املرحلة الثانية:

املتمثلة بقطاع تقانة  يفأييت هذا الربانمج دعماً لتطوير البيئة احلاضنة لإلنتاج املعر  التعريف ابلربانمج
األساس لالنطالق حنو  وقياسه اخلطوةاملعلومات واالتصاالت والذي تعترب عملية توصيفه 

 اإلنتاج املعريف
 ليات القياس الوليةدقة وكفاءة عملية القياس الوطنية للمؤشرات ومدى استجابتها لعم مؤشرات قياس  األثر
 وجود قائمة حمددة ومعرفة من املؤشرات املعرفة للقطاع  مؤشرات قياس األداء

 املؤشراتوجود آلية واضحة وحمددة لقياس هذه 
 وجود مصدر موحد فعال وحمدث لقيم هذه املؤشرات

 راسة توصيف وتعريف ابملؤشراتد املخرجات
 أداة لقياس املؤشرات

 املشاريع ضمن الربانمج

 الشركاء )الحاليون أو المتوقعون( مرحلة التنفيذ الرقم المتسلسل اسم المشروع 

 االتصاالت والتقانةوزارة  املرحلة األوىل 11.1 تعريف مؤشرات القطاع
 وزارة االتصاالت والتقانة املرحلة األوىل 11.2 بوابة املؤشرات
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 12الربانمج رقم  /استمارة تعريف برانمج
 التوعية اجملتمعية اسم الربانمج

 12 الرقم املتساسل
 التوجه االسرتاتيجي الذي يدعمه

 بشكل األساسي
 الكامنة  فيز الطاقةحت: رابعالتوجه ال

 
التوجهات االسرتاتيجية اليت 

 يدعمها بشكل فرعي
 توسيع شبكة الشراكات: السادسالتوجه 

 األهداف: الثاين، والرابع املرحلة األوىل: األهداف املرتبط بتحقيقها
 األهداف: الثاين، والرابع املرحلة الثانية:

ل جمموعة من الربامج يهدف هذا الربانمج إىل حتفيز الطاقة الكامنة يف اجملتمع من خال التعريف ابلربانمج
طوير منصات إلكرتونية لتوعية واليت تنفذ عرب فعاليات جمتمعية تنظم هلذا الغرض أو تا

ال تقاانت جمهتدف إىل حتريض الوعي املعريف اجملتمعي أو منشورات متخصصة يف 
 املعلومات واالتصاالت

 ت واالتصاالترفع مستوى الوعي وثقافة االستخدام الفعال لتكنولوجيا املعلوما رات قياس األثرمؤش
 واالتصاالت رفع مستوى الوعي ابلشؤون اجملتمعية ابستخدام تقاانت املعلومات

 عدد الفعاليات املنفذة وعدد املتحدثني فيها وعدد احلضور مؤشرات قياس األداء
 وللمجالت واملنشورات اإللكرتونيةعدد الزايرات للمنصات 

 عدد األعداد اليت يتم توزيعها من اجملالت واملنشورات
 منصات تواصل اجتماعية املخرجات

 جمالت ومنشورات
 فعاليات وأنشطة توعوية

 املشاريع ضمن الربانمج

 الشركاء )الحاليون أو المتوقعون( مرحلة التنفيذ الرقم المتسلسل اسم المشروع 

ورشات وفعاليات عابرة تنظيم 
 للمحافظات

  مستمر 12.1

تطوير وإدارة املنصات االجتماعية 
 التوعوية

  مرحلة أوىل 12.2

إصار جمالت ومنشورات تثقيفية ورقية 
 وإلكرتونية

  مستمر 12.3

  مستمر 12.4 التسويق والتعريف أبنشطة اجلمعية
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 13الربانمج رقم  /استمارة تعريف برانمج
 ICTيف جمال الـ  املتخصص  برانمج دعم الشباب الربانمجاسم 

 13 الرقم املتساسل
 التوجه االسرتاتيجي الذي يدعمه

 بشكل األساسي
 الكامنة   فيز الطاقةحت: رابعالتوجه ال

 
التوجهات االسرتاتيجية اليت 

 يدعمها بشكل فرعي
 التوجه الثاين: بناء القدرات

 الشراكاتتوسيع شبكة : السادسالتوجه 
 األهداف: الرابع، والتاسع املرحلة األوىل: األهداف املرتبط بتحقيقها

 األهداف: الرابع، والسابع املرحلة الثانية:
ال تقاانت املعلومات جمرانمج يهدف إىل توجيه الكفاءات الشابة يف اجملتمع السوري يف ب التعريف ابلربانمج

مقدراهتم مبا يتناسب  بكفاءة عالية عن طريق أتهليهم  وتطوير واالتصاالت  واستثمارها
 مع

 ألعمالاحتياجات السوق ومن مث التشبيك بني هذه الكفاءات وبني قطاع ا 
 عدد فرص العمل اليت جيري توفريها مؤشرات قياس  األثر
 عدد فعاليات األعمال املنضمة للبوابة مؤشرات قياس األداء

 يف البوابةعدد الشباب املسجلني 
 عدد الربامج املوجهة اليت جيري تنفيذها للشباب

 عدد الدورات املنفذة لكل برانمج
 عدد الشباب املتدربني

 رامج تدريبيةب املخرجات
 دورات
 مدربني

 متدربني شباب
 بوابة سوق العمل

 املشاريع ضمن الربانمج

 أو المتوقعون( الشركاء )الحاليون مرحلة التنفيذ الرقم المتسلسل اسم المشروع 

يف  بوابة ربط الشباب بسوق العمل
 القطاع

  مرحلة اثنية 13.1

 أتهيل الشباب للدخول يف سوق العمل
 ICTيف قطاع الـ 

 وزارة الشؤون االجتماعية والعمل اثنيةمرحلة  13.2
 وزارة التعليم العايل

 قطاع األعمال
 اجلامعات والكليات التخصيصة مرحلة أوىل ICT 13.3دعم مشاريع التخرج يف جمال الـ 
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 14الربانمج رقم  /استمارة تعريف برانمج

 برانمج دعم الشباب اسم الربانمج
 13 الرقم املتساسل

 التوجه االسرتاتيجي الذي يدعمه
 بشكل األساسي

 الكامنة   فيز الطاقةحت: رابعالتوجه ال
 

التوجهات االسرتاتيجية اليت 
 يدعمها بشكل فرعي

 الثاين: بناء القدراتالتوجه 
 توسيع شبكة الشراكات: السادسالتوجه 

 األهداف: الرابع، والتاسع املرحلة األوىل: األهداف املرتبط بتحقيقها
 األهداف: الرابع، والسابع املرحلة الثانية:

  االتصاالتو  ري العمل من خالل هذا الربانمج على توظيف تقاانت املعلومات جي التعريف ابلربانمج
ل والتسويق لتحسني احلياة يف اجملتمعات الريفية سواء من حيث خلق فرص العم
 فة السيما املرأة الريفيةللمنتجات الريفية أو من حيث بناء قدرات مكوانت اجملتمع املختل

 عدد فرص العمل اليت يتم توفريها للسكان الريفني مؤشرات قياس  األثر
 دة من التقاانت املقدمةللمنتجات الريفية نتيجة االستفاالزايدة احملققة يف اإليرادات 

 التصاالتدد اخلدمات املقدمة لدعم الريف ابستخدام تقاانت املعلومات واع مؤشرات قياس األداء
 تمع الريفيعدد برامج التدريب املوجهة للمرأة الريفية وغريها من فئات اجمل

 عدد املستفيدين من كل برانمج
 تدريبيةرامج ب املخرجات

 دورات
 مدربني

 متدربني شباب
 بوابة خدمات اجملتمع الريفي

 املشاريع ضمن الربانمج

 الشركاء )الحاليون أو المتوقعون( مرحلة التنفيذ الرقم المتسلسل اسم المشروع 

متكني املرأة الريفية ابستخدام تقانة 
 املعلومات

 وزارة الشؤون االجتماعية والعمل مرحلة اثنية 14.1

ة األعمال بوابة الربط بني اجملتمع الريفية وبيئ
 -واالسواق )تسهيل إجياد فرص العمل 

 تسويق املنتجات الريفية(

 وزارة االقتصاد والتجارة اخلارجية اثنيةمرحلة  14.2
 قطاع االعمال
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 15الربانمج رقم  /استمارة تعريف برانمج
 برانمج تطوير اجلمعية اسم الربانمج

 15 املتساسلالرقم 
 التوجه االسرتاتيجي الذي يدعمه

 بشكل األساسي
  نظام احلوكمة: الثامنالتوجه 

 
التوجهات االسرتاتيجية اليت 

 يدعمها بشكل فرعي
 تفعيل مشاركة األعضاء: السابعالتوجه 

 األهداف: السادس، السابع، العاشر، واحلادي عشر املرحلة األوىل: األهداف املرتبط بتحقيقها
  املرحلة الثانية:

استناداً إىل تقيم  هدف هذا الربانمج إىل االنتقال ابجلمعية إىل مرحلة عمل جديدةي التعريف ابلربانمج
ملعلومات واالتصاالت، املرحلة السابقة والتماشي مع التطورات احلاصلة يف تكنولوجيا ا
 ويشمل ذلك تطوير أنظمة عمل اجلمعية وهيكليتها وأدواهتا  

 كفاءة االنفاق مؤشرات قياس  األثر
 كفاءة سياسة التوظيف وإدارة املوارد البشرية

 نسبة حتقيق األهداف املوضوعة
 تناقص حاالت عدم املطابقة

 زايدة القدرة على استقطاب اجلهات املاحنة
 النظام املايل(تخدام، االس وضع كامل األنظمة اخلاصة ابجلمعية )النظام الداخلي، نظام، مؤشرات قياس األداء

 استكمال اهليكل التنظيمي والوظيفي وتوصيف الوظائف
 ، واحلصول على الشهادة9001املواصفة استكمال وضع متطلبات 
 نسبة أمتتة أعمال اجلمعية

 عدد جمموعات البياانت اليت جرى فتحها
 نظام داخلي، مايل، استخدام، هيكل تنظيمي املخرجات

 نظام إدارة اجلودة
 برجميةأنظمة 

 جمموعات بياانت مفتوحة
 املشاريع ضمن الربانمج

 الشركاء )الحاليون أو المتوقعون( مرحلة التنفيذ الرقم المتسلسل اسم المشروع 

  مرحلة أوىل 15.1 تعديل األنظمة واعادة اهليكلة
تطبيق متطلبات نظام إدارة اجلودة وفق 

 9001املواصفة الدولية 
  مرحلة أوىل 15.2

  مرحلة أوىل 15.3 أعمال اجلمعيةأمتتة 
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  أوىلمرحلة  15.4 تفتح البياان
 16الربانمج رقم  /استمارة تعريف برانمج

 إدارة األصول واملقرات واالحتياجات اللوجستية اسم الربانمج
 16 الرقم املتساسل

 التوجه االسرتاتيجي الذي يدعمه
 بشكل األساسي

  نظام احلوكمة: الثامنالتوجه 
 

التوجهات االسرتاتيجية اليت 
 يدعمها بشكل فرعي

 

 اهلدف: الثاين عشر املرحلة األوىل: األهداف املرتبط بتحقيقها
 اهلدف الثامن املرحلة الثانية:

جلمعية متاشياً مع مقار ا يهدف هذا الربانمج إىل وضع خطة متكاملة الستكمال  هتيئة التعريف ابلربانمج
 برانمج التطوير الذي تنفذه اجلمعية

 ملقار املطلوبةكفاءة استثمار املوارد املتاحة واإلنفاق على أتمني املواقع وا مؤشرات قياس  األثر
 أثر االستقرار يف مواقع مؤهلة ودائمة للجمعية على األداء 

 ابلربانمج )املخطط إنشاؤها، املخطط عدد املقار  املشمولة مؤشرات قياس األداء
 إعادة أتهيلها، املباشر  إبنشائها، املباشر إبعادة أتهيلها، 
 املستكمل إنشاؤها، املستكمل إعادة أتهيلها( 

 هنسبة التنفيذ يف كل مقر جيري العمل على إنشائه أو إعادة أتهيل
 مقار مؤهلة وجاهزة لالستخدام املخرجات

 الربانمجاملشاريع ضمن 

 الشركاء )الحاليون أو المتوقعون( مرحلة التنفيذ الرقم المتسلسل اسم المشروع 

  مرحلة أوىل 16.1 كمال مقر حمافظة دمشقتاس
  مرحلة اثنية 16.2 استكمال مقر حمافظة السويداء

  مرحلة أوىل 16.3 ةأتهيل وصيانة مقرات جرماان واملعضمي
  مرحلة اثنية 16.4 ررةاملناطق احملصيانة وأتهيل املقار يف 

 يةصيانة األصول وأتمني احتياجات اجلمع
 يف كافة احملافظات

  أوىلمرحلة  16,5
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 17الربانمج رقم  /استمارة تعريف برانمج
 مات والتواصل مع األعضاءدإدارة اخل اسم الربانمج

 17 الرقم املتساسل
 التوجه االسرتاتيجي الذي يدعمه

 األساسيبشكل 
  تفعيل مشاركة األعضاء: السابعالتوجه 

 
التوجهات االسرتاتيجية اليت 

 يدعمها بشكل فرعي
 

 اهلدف: الثالث عشر املرحلة األوىل: األهداف املرتبط بتحقيقها
 اهلدف التاسع املرحلة الثانية:

موعة من اخلدمات وتقدمي جمهدف الربانمج إىل بناء قاعدة بياانت موثوقة لألعضاء  ي التعريف ابلربانمج
 التفاعلية هلم عرب بوابة  خاصة هلذا الغرض

 زايدة معدالت االنتساب إىل اجلمعية مؤشرات قياس  األثر
 رفع القدرة على حتصيل االلتزامات

 زايدة مشاركة األعضاء يف أنشطة اجلمعية
 زايدة الوثوقية بنظام إدارة األعضاء يف اجلمعية

 العامة والفرعية كفاءة انعقاد اهليئات
 سبة اكتمال قاعدة بياانت األعضاءن مؤشرات قياس األداء

 نسبة حتصيل االشرتاكات
 عدد اخلدمات التفاعلية املقدمة لألعضاء على البوابة

 عدد زايرات البوابة
 اعدة بياانت مكتملةق املخرجات

 بوابة خدمات األعضاء
 املشاريع ضمن الربانمج

 الشركاء )الحاليون أو المتوقعون( مرحلة التنفيذ المتسلسلالرقم  اسم المشروع 

  أوىلمرحلة  17.1 حتديث قاعدة بياانت األعضاء
بوابة التواصل مع األعضاء وتقدمي 

 اخلدمات
  مرحلة أوىل 17.2

  مرحلة أوىل 17.3 تفعيل عملية التنسيب إىل اجلمعية
 

  



 
 

54 
 

 18الربانمج رقم  /استمارة تعريف برانمج
 حتفيز التواصل واملشاركة الربانمجاسم 

 18 الرقم املتساسل
 التوجه االسرتاتيجي الذي يدعمه

 بشكل األساسي
  تفعيل مشاركة األعضاء: السابعالتوجه 

 
التوجهات االسرتاتيجية اليت 

 يدعمها بشكل فرعي
 

 اهلدف: الثالث عشر املرحلة األوىل: األهداف املرتبط بتحقيقها
 اهلدف التاسع الثانية:املرحلة 

ة من األنشطة هدف الربانمج إىل بناء عالقة وثيقة مع األعضاء عن طريق جمموعي التعريف ابلربانمج
 االجتماعية وصياغة  عدد من املزااي واخلدمات اليت تقدم هلم

 يةنسبة التواصل مع االعضاء ومسامهتهم يف أنشطة اجلمعالزايدة يف  مؤشرات قياس  األثر
 عدد األنشطة االجتماعية املنفذة مؤشرات قياس األداء

 نسبة املشاركة يف كل نشاط
 عدد املزااي املمنوحة

 نسبة املستفيدين من كل مزية
 نشطة اجتماعيةأ املخرجات

 خدمات لألعضاء
 املشاريع ضمن الربانمج

 المتوقعون(الشركاء )الحاليون أو  مرحلة التنفيذ الرقم المتسلسل اسم المشروع 

  مرحلة أوىل 18.1 األنشطة االجتماعية
  مرحلة أوىل 18.2 منح املزااي

  مرحلة اثنية 18.3 اجلمعية السكنية
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 املشارورات واللقاءات: (4)رقم مللحق ا
 

 املشاركون التاريخ االجتماع أو اللقاء
 الدكتور صالح الدوه جي _ رئيس اجلمعية  22/12/2019 اجتماع
 صندوقالدكتور عادل الكفري _ عضو جملس اإلدارة، أمني ال 27/1/2020 اجتماع

عرض: الفصلني األول والثاين 
 وامللحقني األول والثاين 

 جملس إدارة اجلمعية 12/1/2020

و برامج مدير  – الدكتور ُأيب صندوق، الدكتور سعيد أبو تراب 19/4/2020 اجتماع افرتاضي
 يف اجلمعية

الثالث متضمناً الفصل  عرض
ة األهداف املرحلية واخلطة التنفيذي

 (2025-2020األوىل )

 جملس إدارة اجلمعية 20/4/2020

و برامج مدير  – الدكتور ُأيب صندوق، الدكتور سعيد أبو تراب 26/4/2020 اجتماع افرتاضي
 يف اجلمعية

 ئيس اجلمعيةر  -الدكتور صالح الدوه جي 3/5/2020 اجتماع افرتاضي
جملس  أعضاء –الدكتور عادل الكفري، الدكتورة أميمة دكاك 

 اإلدارة
يد أبو الدكتور سعالدكتور ايسر خضرا، الدكتور حممد أمحد، 

 يةمديرو برامج يف اجلمع – الدكتور ُأيب صندوق ،تراب
 


