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  ورشة عمل حول الحكومة االلكترونية ولبنان يزمع تطبيقها: برعاية الرئيس ميقاتي

برعاية رئيس مجلس الوزراء األستاذ نجيب ميقاتي، أقامت آلية سليمان العليان إلدارة األعمال في 
وقد أقيمت .  [e-government]الجامعة األميرآية في بيروت ورشة عمل حول الحكومة االلكترونية

الورشة  في فندق جفينور روتانا وحضرها ممثلون لوزارات الداخلية، واالعالم، والتجارة واالقتصاد، 
آما حضر ممثلون لصندوق الضمان الوطني، والجيش اللبناني، وقوى األمن، . والتربية، واالتصاالت

يات خاصة ومنظمات دولية من بينها وحضر أيضًا ممثلون لجمع. والمصرف المرآزي، والجمارك
  .آما حضر أيضًا سفراء ترآيا وقطر وبريطانيا. األمم المتحدة

وقد رمت الورشة الى تحليل أداء الحكومة االلكترونية من وجهة نظر متلقي ومقّدم الخدمات 
   .االلكترونية مقارنة مع نموذج يشمل الكلفة وتوفر الفرصة والفائدة وتحليل المخاطر

تتاح الورشة، تكّلم أوًال عميد آلية العليان الدآتور جورج نجار الذي قال إن الورشة تهدف إلى في اف
نشر الوعي بالفائدة التي يجنيها المواطنون اللبنانيون والنمو االقتصادي اللبناني، من اعتماد الحكومة 

 .االلكترونية

قال إن لبنان يواجه تحديات ضخمة وهو وتكلم بعده وآيل الشؤون األآاديمية الدآتور أحمد دالل الذي 
يحاول تعزيز نموه االقتصادي وانتاجيته، ورفع مستوى حياة مواطنيه وتمكينهم من لعب دور أفعل في 

وأوضح أن الجامعة في العام ونصف العام المنصرمين أطلقت تغييرات رئيسية في وظائف . مجتمعاتهم
في تحويل خدماتنا التقليدية الى خدمات أونالين ستهّيئنا تجربتنا : "وأردف. تكنولوجيا المعلومات لديها

  ".لنصبح نموذجًا وربما مرشدًا لمؤسسات لبنانية أخرى أخرى من بينها الحكومة اللبنانية

االبتكار والتكنولوجيا هما المحرآان المعروفان لالنتاجية ، والتحدي هو في ترسيخ هذه : "وختم دالل
   ".الصفة

: وأوضح. وم فلتشر تعهد أن تدعم باله لبنان في التحول الى الحكومة  االلكترونيةالبريطاني ط السفير
الحكومات يجب أن تكون أآثر ترابطًا وابتكارًا وفعالية في استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت "

المسافات  وقال إن اعتماد الحكومة االلكترونية يقّرب". لتتقديم خدمات أآثر استدامة وجودة وأقل آلفة
واقترح السفير توظيف . بين المواطن والدولة ويقلل من استهالك الورق، مما يساعد في حماية البيئة

وتدريب أفراد لتعليم الجمهور على التعاطي االلكتروني مذآرًا بأن لبنان يجب أن يوّفر صالت انترنت 
  .ثابتة وتغذية آهربائية مستقّرة



ونيابة عن الرئيس ميقاتي  تكلمت اآلنسة سالم يموت منسقة االستراتيجيا الوطنية لتكنولوجيا  بعد ذلك
المعلومات واالتصاالت في مكتب رئيس مجلس الوزراء فقالت إن القانون يرمي الى بناء الثقة في 

إثبات رسمي وبات التوقيع االلكتروني مقبوًال آ. التعامالت االلكترونية في آل القطاعات االقتصادية
سواء آنا نبدل بنى تحتية قديمة، أو نطّبق اصالحات ادارية، أو ننمي المقدرات : "وأردفت. لدى القضاء

البشرية، فإن السياسة المالئمة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ستؤّمن للبنان مستقبًال مشرقًا 
   ".وواعدًا

لحكومة االلكترونية ومّؤشرات الخدمات والقيم بعد ذلك عقدت جلسة تناولت عدة مواضيع منها وضع ا
ثم عقدت طاولة مستديرة حول  مؤشرات الرضى عند المتعاملين وأصحاب المصالح، . االلكترونية

وأجمع البحاثة أن الحكومة االلكترونية هي وسيلة خالقة وفعالة لبناء . ومتطلبات جمع المعلومات
ريقة عملها، ووصفوا فوائد الحكومة االلكترونية  عالقات أمتن بين المواطن والدولة وتحويل ط

  .ومحدودياتها

يذآر أن رئيس مجلس الوزراء أنشأ لجنة اختصاصيين من آل الوزارات للعمل على تحقيق الحكومة 
االلكترونية خدمة لصالح المواطنين، بدءًا بمشروع قانون للتعامالت االلكترونية سيعرض على مجلس 

  .الوزراء قريبًا

 
  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   سست الجامعة األميرآية فيتأ   
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   8000   حواليمن    بيًاطال   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  تضم هيئة تعليمية من 

والدآتوراه    والدآتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حاليًا
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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