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 من شكل بأي توزيعها أو  منه أجزاء أّي  أو  مضمون هذا املنشور  نشر  يجوز  ل . اإلدارية التنمية لشؤون الدولة وزير  ملكتب محفوظة الحقوق  جميع

 حقوق  مالك بصفته اإلدارية، التنمية لشؤون الدولة وزير  مكتب من إذن ون دمن  آلية، أو  لكترونيةإ وسيلة أّي  أو  والتسجيل التصوير  فيها بما األشكال،

  أن على ،الفكرية امللكية
 
 واملؤسسات العامة واإلدارات التعليمية للمؤسسات ويحّق  .تجارية غير  لستعمالت القصيرة القتباسات ذلك من ستثنىت

 .األساس ي ملضمونه تغيير  أي دون  ومن اإلدارية، التنمية لشؤون الدولة وزير  ملكتب تعودملكيته  أن ذكر  شرط هذا املنشور  استعمال العامة

 لألحكام وكذلك ،وتعديالته ٣/٤/١٩٩٩ تاريخ ٧٥ رقم القانون  ألحكام خاضعة اإلدارية التنمية لشؤون الدولة وزير  ملكتب العائدة امللكية حقوق  إن

 .ذات الصلة األخرى  القانونية

 :التالي العنوان على لكترونيإ كتاب بتوجيه لتفضليرجى ا الالزمة، ناتاألذو  عن الستحصال أجل من

info@omsar.gov.lb 
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ة التنمية لشؤون الدولة وزيرة كلمة       ّ  اإلداري 

 السفيرة نجال رياش ي عساكر

، لبنان يواجه فيما
ً
 وشعبا

ً
 ،د العاّمة والخاّصة للبالدأزمات معّقدة وغير مسبوقة تستنزف املوار  تراكم فرضهاجّمة  تحديات   اليوم، وطنا

  اإلصالحات سلة إرساء جلأ منالحكومة اللبنانية العمل الدؤوب  تلتزم
ً
 صالحاإل  يندرجستعادة الثقة املفقودة. إ وإلى النهوض إلى مدخال

 اإلدارة وعصرنةما ك الرشيدة الحوكمة أساليب وإعتمادتعزيز الشفافية  عبر  الفساد مكافحة إضافة إلى املسار  هذا ةمقّدم اإلداري في

  املواطنين حاجات يويلبّ  اإلقتصاد وينعش اإلبتكار يعزز  اّم م ؛العامة الخدمات بمستوى  لإلرتقاء
ً
 .   حكومية غير  ومنظمات وشركات أفرادا

 املرسومة، يةاإلصالح األهداف تحقيق في تصّب " دينامية جديدة ٢٠٣٠-٢٠٢٠ستراتيجية التحّول الرقمي في لبنان إ" تطلقهذا السياق،  في 

 إلصالح مهامه ضمنمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية  يبذلها التي الجهود موازاة وفي .وآلياتهتوجهات العصر الرقمي  تحاكيو 

 يسهم التي الرقمي التحّول  مبادرة تنفيذ في مهّمته على بدقة   املكتب يعكفستراتيجية مكافحة الفساد، إوالعمل على تطبيق  العام القطاع

عات تلبية و  العام القطاع إستنهاض في وإستدامتهاتطبيقها 
ُّ
 . املواطنين تطل

 مجمل معقة معّم  ومشاورات   سابقة وتجارب خبرات من نابعة   شاملة   تشاركية   مقاربة   إصدارها، قبل ستراتيجية،اإل  هذه إعداد إستلزم

 املجتمع ومن الخاّص  القطاع من وخبراء املهنية، والروابط النقابات في ينومسؤول العام، القطاع في مسؤولين بينهم من املعنّية الجهات

  املدني،
ً
 كما تطلبت  ؛الدوليين الشركاء إلى إضافة

ً
  عمال

ً
  تراكميا

ً
  وجهدا

ً
 التنمية لشؤون الدولة وزير  مكتب على تعاقبوا وزراء لعدة تنسيقيا

  اإلدارية
ً
 ما أنتج مسودة

ً
 وحّدثها، هذه املسودة اإلدارية التنمية لشؤون الدولة وزير  مكتب نّقح، ٢٠٢٢ لعاما فيو. ستراتيجيةهذه اإل ل  أولية

 إلىلتحاكي الواقع اللبناني،  جوانبها بعض وطّور 
ً
 تتمحور ستراتيجية اإل  لهذه األساسية الدعائم إن. لإلستراتيجية النهائيةالصيغة إقرار  وصول

  وتعتمد املواطن، حاجات حول 
ً
  مقاربة

ً
ن، و ببلدنا تعصف التي للتحّديات ستجابةإ الحوكمة رؤية وتتبّنى ية،علم منهجية  عوامل تتضمَّ

 .  لبنان في الرقمي اإلقتصاد  تعزيز  شأنها من تمكينية

  الوزراء مجلس مع تشكيلو 
ً
  وزارية لجنة

ً
بّد  ل  ،(٢٠٢٢ شباط ٢ بتاريخ الصادر  ٣٢ رقم القرار ) الرقمي التحّول  تنفيذ ملتابعة فنية ولجنة

 الشفافية وتعزيز  واإلصالح الرشيدة الحوكمة وتحقيق القطاع هذا لتطوير  املعنّيين مختلف مع التعاون التام على  الحرصن تأكيد م

 . بالدولة الناس ثقة ستعادةإو  وإدارتها املوارد توزيع أنماط وتحسين واملساءلة

  اليومالرقمي يفرض نفسه  التحول  إن
ً
  ،للبنانملّحة  ضرورة

ً
 فإعتماد. العاّمة الخدمة وإصالح التعافي خطة في املركزي  هلدور  نظرا

. هافي الفساد ولجم العامة اإلدارة وتطوير  وإصالح الحوكمة، ،الرقمي اإلقتصاد دعم اإلبتكار، رعايةشأنه  من حيوي  كمحفز   التكنولوجيا

 في تحّول  إلحداث أيضا التكنولوجيا يوظف إنما ب،وحسواملعلومات  الورقية الحكومية والخدمات العمل آليات رقمنة على يقتصر  ل  وهو 

 عالية لئقة، بخدمات املدني املجتمع ومنظمات الخاص القطاع وشركاتاملواطنين  ديتزول العمل أساليب وتطوير  السائدة اإلدارية الثقافة

 . وبكلفة أقّل  الجودة

 ،وملموسة عملية   مسيرة النهوض والتي يجدر بنا ترجمتها بصورة   التحول الرقمي تبدأ الخطوة األولى املطلوبة في ستراتيجيةإ إطالق مع

  لها، واإلستمرارية الديمومةتأمين مستلزمات  وضمانأولويات املشاريع وتطوير خطة تنفيذها  تحديد إطالقهايستتبع  بحيث
ً
لبنان ل خدمة

 بجياله املقبلة أل و 
ً
لبنان ويعملوا على بناء  في ليبقوا سيحتاجونها التي األساسيةمية الرق واملهارات بالقدرات الشباب األعمال رواد تزويدبدءا

 
ً
 .الدولة الحديثة العادلة التي نحلم بها، ونسعى إليها جميعا

 عساكر رياش ي نجال 

  عساكر رياش ي نجال 
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 والتقدير الشكر

 الدولة وزراء بذلها التي الجهود ثمرة هي التي لبنان، في الرقمي التحّول  إستراتيجّية  إعداد في واملجموعات األفراد من قليل غير  عدد ساهم

َدت التي الدين عزّ  عناية الدكتورة الوزيرة معالي بالشكر  وأخّص . ومستشاروهم اإلدارّية التنمية لشؤون السابقون   الرقمي التحّول  مسار  حدَّ

 توثيق على ٢٠١٩ العام في عملت التي دياقش مي الدكتورة الوزيرة ومعالي الرقمي، التحّول  إستراتيجية مسودة ووضعت ٢٠١٨ العام في

تها ٢٠٣٠-٢٠٢٠ لبنان في الرقمي التحّول  لستراتيجية الثالثة األجزاء
ّ
ا التنفيذية، وخط

ً
ِضَعت التي املسودة من انطالق  مع ،٢٠١٨ العام في و 

خاذها الواجب اإلجراءات على إضافي بشكل التركيز 
ّ
لت فقد. فيذهاتن ينبغي التي األولوية ذات واملشاريع ات

َّ
  الوثائق هذه شك

َ
 تعاون   ثمرة

  اإلدارية، التنمية لشؤون الدولة وزير  مكتب مستشاري  كافة بين مشترك
ً
 والتنسيق والخارجية الداخلية بالستشارات الستعانة إلى إضافة

 .املدني واملجتمع الخاّص  القطاع في املعنّية الجهات مع

 الفرق، قادة ومختلف اإلدارّية التنمية لشؤون الدولة وزير  مكتب في الرقمي التحّول  لجنة ضاءأع قّدمها التي املساهمات فإّن  كذلك،

 وفي العام القطاع في مسؤولون  وقّدم. وثمينة قّيمة كانت والفّنية، منها الوزارّية الرقمي، والتحّول  الرقمي لالقتصاد السابقة واللجان

لت لفتة مساهمات األعمال ورّواد ومواطنون  املهنية واملنظمات النقابات
ّ
  شك

ً
 تنفيذّية وخطة ستراتيجّيةإ إعداد ضمان في أساسًيا عامال

 .الشأن أصحاب قبل من إلقرارهما الحقائق، على تعتمدان دقيقَتْين

 قتصاديةاإل ةوالتنمي التعاون  ومنظمة( WBG) الدولي البنك مجموعة ذلك في بما الدولّيون، الشركاء قّدمه الذي الدعم ننس ى أل  وعلينا

(OECD)،  
ً
  وليس واخيرا

ً
  للمكتب املتواصل الدعم على بالشكر  نخصه الذي( UNDP) اإلنمائي املّتحدة األمم برنامج آخرا

ً
 لىإ إضافة

 همتجارب من استقيناها التي الدروس خالل من املّتحدة العربّية واإلمارات وتشيكيا وإستونيا املّتحدة اململكة حكومات قدمته الذي الدعم

 .اإلعداد عملّية خالل

 الذي الوقت في نجاحها، ولضمان ستراتيجيةاإل  إلعتماد الطريق لتمهيد وضرورية أساسية من أكثر  أعاله املذكورين جميع مشاركة كانت

 .الرقمي قتصاداإل إلى الوصول  هدف تحقيق نحو  الصعبة مسيرته في لبنان فيه يشرع

 

 ٢٠٢٢ أّيار  - بيروت
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 والختصارات املختصرات

Abbreviation Description 

ACSAP Anti-Corruption Strategy and 

Action Plan 

AFDE Arab Federation for Digital 

Economy 

AI Artificial Intelligence 

API Application Programming 

Interface 

AWS Amazon Web Services 

BC Business Centricity 

BCM Business Continuity 

Management 

BCMS Business Continuity 

Management System 

BCP Business Continuity Planning 

BDL Banque du Liban 

BE Business Environment 

BI Business Intelligence 

BIA Business Intelligence and 

Analytics 

BMT Build, Manage, and Transfer 

BOQ Bill of Quantity 

BOT Build, Operate, and Transfer 

CA Certificate Authority 

CABF Certificate Authority Board 

Forum 

CAEU Council of Arab Economic Unity 

CAGR Compounded Annual Growth 

Rate 

CAS Central Administration of 

Statistics 

CC Citizens Centricity 

C-CDA Consolidated-Clinical Document 

Architecture 

CCMS Call Center Management System 

ccTLD Country Code Top-Level Domain 

CCTV Closed Circuit Television 

CDR Council for Development and 

Reconstruction 

CEDRE Conférence Économique pour le 

Développement, par Les 

Réformes et avec les Entreprises 

CERT Cybersecurity Emergency 

Response Team 

Abbreviation Description 

CIA Confidentiality, Integrity, and 

Availability 

CIB Central Inspection Board 

CIO Chief Information Officer 

CML Computer Misuse Law 

CMS Content Management System 

CoA Court of Accounts 

COBRA Cost-Opportunity and Benefit-

Risk Analysis 

COBRAS Cost-Opportunity and Benefit-

Risk Satisfaction Analysis 

COM Council of Ministers 

COOP Continuity Of Operations Plan 

CPI Corruption Perception Index 

CPT Current Procedural Terminology 

CSB Civil Service Board 

CSC Citizens Service Center 

CSOC Cyber Security Operations 

Center 

DAF Digital Assurance Framework 

DAG Digital Assurance Group 

DCL Digital Communications Law 

DEA Data Envelope Analysis 

DG Digital Government 

DG Director General 

NDTC  National Digital Transformation 

Commission  

CDO National Chief Digital Officer 

CDOs 

Council 

Chief Digital Officers Council 

DGA Directorate of Geographic Affairs 

DGSA Digital Government Solutions 

and Applications 

DI Digital Infrastructure 

DI Digital Infrastructure 

DICOM Digital Imaging and 

Communications in Medicine 

DMS Document Management System 

DPO Data Protection Officer 

DRL Data Retention Law 

DRM Disaster Risk Management 

DRP Disaster Recovery Planning 
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Abbreviation Description 

DSENS Digital Society Ethics, Norms, 

and Standards 

DSPE Digital Society Policies and 

Excellence 

DT Digital Transformation 

DTI Digital Transformation Initiative 

DTO Digital Transformation Officer 

DTU Digital Transformation Unit 

DTRU Digital Transformation Reform 

Unit 

DXL Data Exchange Layer 

EBML Establishment of the Water of 

Beirut and Mount Lebanon 

EDL Électricité du Liban 

EGDI E-Government Development 

Index 

EHR Electronic Health Records 

EIB European Investment Bank 

eID Electronic Identity 

ENA École nationale d’administration 

EPI E-Participation Index 

ESCWA United Nations Economic and 

Social Commission for Western 

Asia 

ETL Extraction/Transformation/Load 

EU European Union 

FAQ Frequently Asked Questions 

FDI Foreign Direct Investment 

FHIR Fast Healthcare Interoperability 

Resources 

FTE Full-Time Equivalent 

G2B Government-to-Business 

G2C Government-to-Citizen 

G2G Government-to-Government 

GaaP Government as a Platform 

GBA Greater Beirut Area 

GCC Gulf Cooperation Council 

GCFF Global Concessional Financing 

Facility 

G-Cloud Government Cloud 

GDCS General Directorate of Civil 

Status 

GDLRC General Directorate of Land 

Registry and Cadastre 

GDP Gross Domestic Product 

GDS Government Digital Services 

Abbreviation Description 

GIS Geographic Information System 

GoL Government of Lebanon 

GovNet Government Network 

GPS Global Positioning System 

GWP Gross Written Premium 

HCI Human Capital Index 

HCM Human Capital Management 

HDC Higher Disciplinary Council 

HIPAA Health Insurance Portability and 

Accountability Act of 1996 

HL7 Health Level Seven 

HRMS Human Resources Management 

System 

ICT Information Communication 

Technologies 

IDAL Investment Development 

Authority of Lebanon 

IEL Illicit Enrichment Law 

IHE Integrating the Healthcare 

Enterprise 

I-MEET Integrated Model for Evaluating 

E-government Transformation 

INSEAD Institut Européen 

d’Administration des Affaires 

IO Immediate Objective 

IoT Internet of Things 

IPL Investigatory Powers Law 

IRB Institutional Review Board 

ISACA Information Systems Audit and 

Control Association 

ISF Internal Security Forces 

ISMS Information Security 

Management System 

ISO International Standards 

Organization 

ISP Internet Service Provider 

ISRM Information Security Risk 

Management 

IT Information Technology 

ITS Intelligent Transport Systems 

ITS Issue Tracking System 

ITU International Telecommunication 

Union 

KPA Key Performance Area 

KPI Key Performance Indicator 

KSA Kingdom of Saudi Arabia 
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Abbreviation Description 

LB-CERT Lebanon Cybersecurity 

Emergency Response Team 

LBMI Lebanon Basemap Imagery 

LDE Lebanon Digital Economy 

LDT Lebanon Digital Transformation 

LEO Lebanese Economic 

Organization 

LGIF Lebanese Government 

Interoperability Framework 

LGIRA Lebanese Government 

Interoperability Reference 

Architecture 

M&E Monitoring and Evaluation 

MBO Management By Objectives 

Mbps Megabits per second 

MC4DT Ministerial Committee for Digital 

Transformation 

MC4DT Ministerial Committee for Digital 

Transformation 

MEA Middle East Airlines 

MEA Middle East Airlines 

MEHE Ministry of Education 

MENA Middle East and North Africa 

MICTC Ministerial Information and 

Communication Technology 

Committee 

MITC Ministerial Information 

Technology Committee 

MoA Ministry of Agriculture 

MoD Ministry of Defense 

MoEWR Ministry of Energy and Water 

Resources 

MoF Ministry of Finance 

MoIM Ministry of Interior and 

Municipalities 

MoIT Ministry of State for Investment 

and Technology 

MoL Ministry of Labor 

MOOC Massive Open Online Courses 

MoPH Ministry of Public Health 

MoPW Ministry of Public Works 

MoSA Ministry of Social Affairs 

MoT Ministry of Telecommunications 

MOU Memorandum of Understanding 

MP Member of Parliament 

N/W Network 

Abbreviation Description 

NAAC National Authority on Anti-

Corruption 

NCEI National Council for 

Entrepreneurship and Innovation 

NCISA National Cyber Security and 

Information Systems Agency 

NCR National Civil Register 

NCSR National Council for Scientific 

Research 

NDA National Digital Academy 

NDC National Data Center 

NGO Non-Government Organization 

NICTU National ICT Unit  

NNA National News Association 

NOC Network Operations Center 

NRI Networked Readiness Index 

NRSC National Road Safety Council 

NSDI National Spatial Data 

Infrastructure 

NSSF National Social Security Fund 

OEA Order of Engineers and 

Architects 

OECD Organization for Economic Co-

operation and Development 

OG Open Government 

OGC Open Geospatial Consortium 

OGD Open Government Data 

OGIX Open Government Information 

Exchange 

OGP Open Government Partnership 

OMSAR Office of the Minister of State for 

Administrative Reform 

OSI Online Services Index 

OSI Open Systems Interconnection 

P/P Private/Public 

PAD Project Appraisal Document 

PCM Presidency of Council of 

Ministers 

PCO Public Communication Officers 

PCU Public Communication Units 

PII Personally Identifiable 

Information 

PIU Project Implementation Unit 

PKI Public Key Infrastructure 

PMDU Performance Management & 

Delivery Unit 
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Abbreviation Description 

PMO Project Management Office 

PPAB Public and Private Advisory 

Board 

PPG Policy, Planning, and 

Governance 

PPMA Public Procurement 

Management Administration 

PPP Public-Private Partnerships 

QDRA Quality Reporting Document 

Architecture 

R&D Research and Development 

RA Registration Authority 

RACI Responsible, Accountable, 

Consulted, and Informed 

RAIL Right to Access to Information 

Law 

RIA Regulatory Impact Assessment 

RL Republic of Lebanon 

RLTT Régie Libanaise Des Tabacs & 

Tombacs 

ROI Return On Investment 

RPTA Railway and Public Transport 

Authority 

RSVP Retired and Senior Volunteer 

Program 

S&T Science & Technology 

SC4DT Steering Committee for Digital 

Transformation  

SDG Sustainable Development Goals 

SDMX Statistical Data and Metadata 

eXchange 

SLA Service Level Agreement 

SMART Specific, Measurable, 

Achievable, Realistic, and Timely 

SME Small and Medium Enterprises 

SMS Short Message Service 

SNOMED Systematized Nomenclature of 

Medicine 

SOA Service-Oriented Architecture 

SOC Security Operations Center 

SOG Strategic Objective/Goal 

SOPMIP Sectoral and Organizational 

Performance Management and 

Inspection Program 

Abbreviation Description 

Sub-KPA Key Performance Sub-Area 

SUPTIP Sustainable Urban Public 

Transport Investment Program 

TBNS Tripoli Bus Network System 

TII Telecommunication 

Infrastructure Index 

TTA Tripoli Transport Authority 

UAE or 

U.A.E. 

United Arab Emirates 

UINL Unified Identification Number 

Law 

UK or U.K. United Kingdom 

UK-GDS United Kingdom Government 

Digital Services 

UN United Nations 

UNCAC United Nations Convention 

Against Corruption 

UNCTAD United Nations Conference on 

Trade and Development 

UNDESA United Nations Department of 

Economic and Social Affairs 

UNDIN Unified National Digital 

Identification Number 

UNDP United Nations Development 

Programme 

UNESCO United Nations Educational, 

Scientific and Cultural 

Organization 

UNICEF United Nations Children’s Fund 

UNODC United Nations Office on Drugs 

and Crime 

UPS Uninterruptible Power Supply 

USA or U.S.  United States of America 

USAID U.S. Agency for International 

Development 

USB Universal Serial Bus 

WB World Bank 

WBG World Bank Group 

WBS Work Breakdown Structure 

WCAG Web Content Accessibility 

Guidelines 

WMS Workflow Management System 

WPSR World Public Sector Report 
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ل    الرقمي      ّ  التحو 

 ةقدمامل 

 اوعالقاته الصناعية اوقطاعاته قتصاديةاإل األنشطته السريع الرقمي التحّول  فعلد الرقمي املسار منذ سنوات، أغلب بلدان العالم اختارت 

 اإلقتصاديركود الو  ١٩وباء الكوفيد  أبرزهاو أزمات عدة من  لبنان عانيي ،ناعيةوالص الناشئة العالم دول مثل العديد من و . التجارية

ا  يون لبنانالاجه حيث يو  ،نهيار املاليوال ر ة يدعد تحدياتحاليًّ
ّ
 ملبنان ل أن من الرغم وعلى .تهم ونجاحهم وديمومتهمعلى نوعية حيا تؤث

، البشرّية ثروتنا تكال علىعلينا اليتحتم  نا،يدل القديمة تلك الجديدة ياتالتكنولوج تجاوز  بسبب ةرابعال الصناعية ةالثور  بعد ختبر ي

تقوم  أن الحكومةعلى لذلك  .املواطنون  إليها توق ي التي واملرونة يةفعالال تحقيق من مؤسساتنايساهم في تمكين  الذي الرئيس ي املورد يهو 

وحوكمة شفافة اقتصادّية  حوافز  ظلّ  في بلدهمأوضاع بتحسين  وا بدورهممساهلكي ي واطنينمللكافة اات التي تقدمها خدملقفزة نوعية لب

 .العتبارفي  بين الجميع املساواةالرقمية و الديمقراطية مع أخذ الخدمات هذه تقديم  . ويمكنمفتوحة حكومةو 

سهولة  عبر  لخدمات العامةالعامة والحد من أدوات الفساد ويعتبر في صلب إصالح ا اتالتحول الرقمي هو أساس ي إلصالح الخدم إن

  .جوهرية مؤسسية صالحاتإ هو  املرجوة األهداف أهم نأ كما ،التخطيط، ترابط الخدمات، إمكانات رقمية مستدامة سهولة، ستخداماإل 

 من ديدالع شهديكما  الرقمي قتصاداإل في النمو  لتحقيق تحدياتهذه ال معالجة في للمساعدة فريدة فرصة الرقمي التحّول  ميقّد لذلك، 

عّد و  العالم. بلدان
 
ا عنصًرا الرشيدة الحوكمة ت  عملّية تستلزمو . اإلقتصادي زدهار واإل  املجتمعي والتقّدم املستدامة التنمية لتحقيق أساسيًّ

ه بارزة تضحيات التحّول 
ّ
 ملواطنينا تلّقي املسارات وطرق  هندسة إعادة على تقوم صعبة مهّمةولكن هذه بدونها.  الرقمنة نجاح يستحيل ألن

 ،أوضاع املواطنين اللبنانيين لتحسين الناشئة التكنولوجيات قيام ضمان بغيةو  .من الجهات الحكومية والخاصة على حد سواء للخدمات

 مع مأسسة عنها نتجت التي التكنولوجية بتكاراتواإل  الرابعة الصناعّية الثورة مفاعيل عتبار اإل  بعين يأخذ حوكمة نموذج إعتماد يجب

،  .واملحاسبة ،والشفافية ،والصراحة ،نفتاحاإل  ثقافة
ً
تحسين أداء املوظفين ونوعية الخدمات ب اللبنانّية الحكومة تنجح عندماوأخيرا

 ف و س املواطنينالعامة لتسهيل أمور 
ّ
سوف  اإلقتصادي النمو  من ومختلًفا جديًدا نوًعا فإن وهكذا، .بتكارواإل  نتاجواإل  التطّور  من نهمتمك

 .لبنان لمستقب ض يءي

ة  ّ  الخلفي        

 رئيس فخامة عهد في الرقمي للتحّول  الوطنّية ستراتيجّيةاإل  إعداد في الشروع من اإلدارّية التنمية لشؤون الدولة وزير  مكتب لقد انطلق

ل التي الرقمي، التحّول  مبادرة إنجاح وبهدف. عون  ميشالالجمهورية اللبنانية العماد 
ّ
 الحكومة وضعت ،التغيير مسيرة في الزاوية حجر  تشك

 يترأسها التي الوزارّية الرقمي التحّول  لجنة تشكلتوقد  .٢٠٢١أيلول  في الصادر  الوزاري  بيانها في أولوّياتها رأس على ةر املباد هذه اللبنانّية

 الدولة وزير  ترأسهاي التي الرقمي للتحّول  الفنّية واللجنة (٢٠٢٢ شباط ٢٢ تاريخ ٣٢ رقم القرار ) ميقاتي نجيب الوزراء مجلس رئيس دولة

 واإلجراءات والعمليات السياسات في الالزمة التغييرات إجراء في ودعمها الحكومّية الدوائر  تمكين بهدف( عينه القرار ) اإلدارّية التنمية لشؤون

ة لشؤون التنمية اإلدارية مكتب وزير الدول به قام الذي العمل من اإلستفادة الضروري  منو  .الرقمي التحّول  إلنجاح التنظيمّية والثقافة

 والصالحيات واإلجراءات آللياتاملالزم إلعادة هندسة ا اإلداري  اإلصالح وجوب مع وتحديثه بإستكماله والبدء اإلجراءات بعض لتسهيل

 لتمويلا تأمين اأيضً  ويجب ،طبيقالت تعقيدات لتالفي الخدمات ورقمنة بالبرمجة الشروع قبل العصرية الجديدة والنصوص ثةاملحّد 

 .اإلستراتجية تنفيذ في أساس ي التمويل ألن شاريعامل ههذوإستدامة تنفيذ ل

ن أساسّيةعناصر  على لبنان في الرقمي التحّول  عملّية تنطوي  ِ
ّ
 عصر  إلى لبنان ستنقل التي التغيير  موجة لركوب متينة قاعدة بناء من تمك

 التالية: األقسام على هذه الوثيقةشتمل تو . املعلوماتّية
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  الرقمي وتاريخها وغرضها ورؤيتها وغايتها  التحّول ستراتيجّية إ: يناقش هذا القسم خلفّية الرقمي التحّول إطالق

 وأهدافها املباشرة. ستراتيجيةاإل 

 قةرؤية معّمقة في البيانات  يتضّمن: تحليل الوضع
ّ
ة الكبرى في اإلقتصاديّ وتحليل لوضع كافة القطاعات  لبنانب املتعل

 .الرقمي التحّول  ستراتيجّيةإ لنجاح الحاسمة والعوامل املستقاةوس لبنان والدر 

 الصلة ذات واملستقبلّية الحالّية واألنظمة القوانين ومراجعة لبنان، في الرقمي التحّول  عليها يقوم التي والركائز  األسس. 

 ،(OMSAR، 2019c) و ( OMSAR، 2019b) ستراتيجيةلإل  عنها غنى ل  التي العناصر  هذه تطوير  إلى أيًضا السابقة الجهودأفضت 

 :عليها والبناء ومستدامة بصورة متواصلة تحديثها سيتم والتي

 ا مسبقة وتلك األولوية ذات والحلول  البرامج
ً
ل شروط

ّ
 .التي تشك

 ة
ّ
 على أن يتم الرقمي التحّول  عملّية قلب في هي التي املهّمة املشاريع تحّدد عشرّية طريق وخارطة التنفيذّية الخط

 فيما بعد. واعتمادهاالرقمي والجهوزية اإللكترونية بهدف تحديثها  النضوجمراجعتها وفًقا لتحليل واقع الحال عبر تقييم 

 وتقييمها الرقمي التحّول  مسيرة ملراقبة الرئيسّية األداء ومؤشرات مجالت. 

 الخارجي والتحّقق الشأن أصحاب مشاركة. 

 واملراجع واملرفقات امليزانّية. 

 الببليوغرافية واملراجع واملستندات زانيةاملي. 

 التاريخ 

 ثم ومن دارةاإل  تحديث هدفها وكان الطائف، وفق اتفاقتعديل الدستور اللبناني  بعد الدارية التنمية لشؤون الدولة ر يوز  مكتب أنش ئ

 مع متوازية تحديث مشاريع في داراتاإل  كبةموا دارةاإل  هذه حاولت وقد الرقمي، التحّول  ثم ومن لكترونيةاإل الحكومة لىإ بها نتقالاإل 

ا  .بمفردها بها تقوم داراتاإل  كانت التي املشاريع
ً
،ليست الحكومة اإللكترونّية بمفهوم  إذ لت ،1٩٩7 عاممن ال أيار  شهر  ففي جديد 

ّ
 شك

مجلس  رئيس دولة عن الصادر  ٣٣/٩٧ قمر  القرار  بموجب( MICTC) والتصالت املعلومات لتكنولوجيا الوزارّية اللجنة اللبنانّية الحكومة

 .١٩٩6 الثاني تشرين ٧ تاريخالصادر ب ٩٥٠٠ املرسوم وبموجب الوزراء

 وطنّية إستراتيجّية  نحو  املعلوماتّية، عصر  في لبنان عنوانها دراسةاإلدارية مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية  أعّد  ،1٩٩8 العام وفي

 ممارسة في الشروع من ولتمكينها( MITC) املعلومات لتكنولوجيا الوزارية اللجنة إلنشاء الالزمة األسس إلرساء املعلومات لتكنولوجيا

 .أنشطتها

 ،تصالتواإل املعلومات لتكنولوجيا الوطنّية والسياسة ستراتيجّيةاإل مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية  نشر  ،2001وفي العام 

 ستقاءإو  لبنان في املتاحة الفرص تحديد وإلى الوطني الصعيد على تصالتواإل املعلومات تكنولوجيا ستخدامإ رؤية تبيان إلى تهدف التي

لت. الوطنّية الغايات لتحقيق والدعم لتزامواإل املدخالت
ّ
 تكنولوجيا مجال في الوطنّية الحكومّية املسوّدات أولى ستراتيجّيةاإل  هذه وشك

 هذه أهداف ضمن ومن. اللبنانيين املواطنين معيشة مستوى  وتحسين ةاإلقتصاديّ  الفوائد لتحقيق هاقتراحإ تمّ  التي تصالتواإل املعلومات

 :الوثيقة

 عبر الجّمة التي سيحصدها لبنان جتماعّية قتصادّية واإل اإلتوعية حول املزايا  حمالت وتنفيذوضع تصّور لعصر املعلوماتّية الناش ئ  .1

 لومات؛القائم على املعقتصاد اإلمن ستفادة اإل 
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في لبنان والتركيز على تحفيز النقاش حول املسائل واألهداف املحددة واألولوّيات قتصاد اإلتحديد الفرص املتاحة في مختلف قطاعات  .2

 على صعيد الدولة؛تصالت واإلاملوضوعة لتطبيق تكنولوجيا املعلومات 

 تنفيذّية؛ إستراتيجّية ن إلعداد والحكومة واملواطنيالصناعي من القطاع لتزامات واإلاملدخالت ستقاء إ .3

بات  متخّصصةإطالق عدد من املشاريع ذات األولوّية وإنشاء فرق عمل  .4
ّ
 وغيرها. ،والسياحة ،والتعليم ،الصّحة قطاعاتلتحديد متطل

نشئتوخالل العام نفسه، 
 
ستراتيجّية اإل نة (، ومّهدت الوثيقة املعنو MICTC)تصالت واإللجنة وزارّية جديدة لتكنولوجيا املعلومات  أ

بين أعضاء هذه اللجنة لتحديد املبادرات  ناقشاتإجراء مالطريق أمام  في لبنانتصالت واإلوالسياسة الوطنّية لتكنولوجيا املعلومات 

 ذات األولوّية.

 

بعد أن قام عدد من الخبراء  ،نانالحكومة اإللكترونّية في لبستراتيجّية إلشؤون التنمية اإلدارّية  الدولةمكتب وزير  قّدم، 2002 عامفي الو

(. كما MICTC)تصالت واإلاللجنة الوزارّية لتكنولوجيا املعلومات  هاواعتمدت ،املتخصصين املحليين والعامليين بدراستها وتحسينها وإقرارها

ِمجت ةستراتيجّية إ ضمنستراتيجّية اإل هذه  د  والتي أقّرها مجلس تنمية اإلدارية مكتب وزير الدولة لشؤون الالتي وضعها  التنمية اإلداريّ

 رئيسّية: محاور  ٣ستراتيجّية اإل . وقد تضّمنت هذه ٢٠٠١الوزراء في أيلول عام 

 ي املحور األول  .1
ً

  تضّمن تحليال
ً

 اإللكترونّية لغاية تاريخه في لبنان؛ لحكومةا التي تمّهد الطريق نحو إلنجازات ل شامال

ر صف ي املحور الثاني .2
 
ط

 
)كاألطر القانونية والتقنية والخدماتية وأطر بناء القدرات والترقيات  ةاملطلوبونّية الحكومة اإللكتر أ

 ؛توفيرهايجب  يتالوالعملّيات( 

 .حلامر على تنفيذ  إستراتيجيةإلعداد خطوات التخطيط الالزمة  عالجي املحور الثالث .3

م 
ّ
تطبيقات الحكومة الرقمّية وفوائدها بالنسبة تحت عنوان  ارً مؤتمالدولة لشؤون التنمية اإلدارّية مكتب وزير وخالل العام نفسه، نظ

 . ضّم هذا املؤتمر خبراء متخصصين محليّين وعامليين لزيادة الوعي وتبادل التجارب مع الدول األخرى.للمواطنين

ةمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية  ى أجر ، 2003 عامفي ال اإللكترونّية الوطنّية في ستراتيجّية اإل وثيقة تضّم  وأعّد  تقييًما للجاهزيّ

لت رؤية 
ّ
وقت  في أقرب ةرفاملععلى  جتمع قائممواملجتمع اللبناني إلى قتصاد اإلاإللكترونّية الوطنّية في تحويل ستراتيجّية اإل لبنان. وقد تمث

بخارطة طريق تضّم البرامج واملشاريع ة ستراتيجيّ اإل هذه  اقترنتو ممكن ومعالجة املصاعب والفرص التي يواجهها لبنان في الوقت نفسه. 

ى تنفيذهاذات األولوّية لكافة القطاعات في لبنان، 
ّ
 أصحاب الشأن والهيئات في القطاعين العام والخاص. ليتول

 

 . رحلة الرقمنة في لبنان1الرسم 
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تحديث مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية من تصالت واإل ، طلبت اللجنة الوزارّية لتكنولوجيا املعلومات2008 عامفي الو

ي ستراتيجّية اإل للتركيز بشكل أكبر على املواطنين. ومن هذا املنطلق، هدفت وذلك  ٢٠٠٢الحكومة اإللكترونّية للعام ستراتيجّية إ
ّ
إلى تخط

كنقطة ستراتيجّية اإل استعمال هذه في من ذلك  الغاية وتمثلتة. عمل الحكوم آليةتغيير  املتمثل فيالبيانات والنظم والتوّجه نحو الهدف 

ة جديدة ومبتكرة نطالق إ
ّ
 نحو إعداد خط

ّ
الطراز إلى نموذج حكومة إلكترونّية يكون  ةالقديمالعملّيات الحكومّية  كفيلة بتحويل ،قةوخال

  اوواقعيً  اعصريًّ 
ً

ِرَحتللتطبيق.  وقابال
 
كما  ،مع أصحاب الشأن ونوقشتسنوات،  ٣خالل فترة  فيذهالتنعّدة مشاريع ذات أولوّية  واقت

ِضَعت  خطة عمل شاملة. و 

م ،2017 أيار  في
ّ
 الوزراءمجلس  رئيس دولة بمشاركة الحكومي السراي في رقمي مؤتمر  أّول مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية  نظ

 .األكاديمي والجسم العام القطاع ذلك في بما ،الرقمي القطاع قادة ضّم  اللبناني،

 .الشاملة الرقمي التحّول  ستراتيجّيةإل  األولى املسوّدةمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية  نشر  ،2018 حزيران في

 ٢٠١٨ عام الصادرة النسخة لىإ ستناًداإ ،(٢٠٢٠-٢٠٣٠) التنفيذية خطتهاو  الرقمي التحّول  إستراتيجية صيغت ،201٩ األول  تشرين في

ة القطاع وتحليل لوضعاكتحليل  ،املهّمة العناصر  من عدد   ضافةإ عبر 
ّ
هذه إستندت وقد  .الشأن أصحاب ومشاركة التنفيذّية والخط

  ،املدني املجتمع من املتخصصة واملنظمات والدوليين اللبنانيين األفراد من عدد مع وجلسةجتماع إ ٣٠٠ من أكثر  إلى ستراتيجيةاإل 
ً
 إضافة

 .والخاص العام القطاعين إلى

 ذ العاممن حصلت التي التطّورات ملواكبة تحديثها بهدفطها بوض (٢٠٢٠-٢٠٣٠) الرقمي التحّول  إستراتيجية مراجعة تمت ،2022 أّيار  فيو

راَجع كذلك . ٢٠٢٢ العام حتىو  ٢٠١٩
 
عّدة في الاملطروحة التنفيذية خطةالوست

 
ولويات أمن  كجزء، (٢٠٢٠-٢٠٣٠) ٢٠١٩عام ، وامل

 .٢٠٢٢لعام ل الرقمي للتحّول  الفنيةو  الوزارية نَتيْ اللجن

 والرؤية الغرض 

مهاالتكنولوجيات  تعميمالرقمي في  التحّول ل يكمن الغرض من 
 
ظ

 
إلى خدمات  هاوتحويلاإلجراءات الحكومّية تبسيط في  بل أيًضاحسب، ف ون

 هذه الوثيقة تستكملواطنين واملقيمين والزّوار بشكل فّعال. من التكنولوجيا القائمة والناشئة لتلبية حاجات املستفادة اإل  عبر رقمّية 

واسع النطاق من قبل أصحاب الشأن  بتأييد، كما تحظى بمزيد من التفاصيل ٢٠١٩و ٢٠١٨ ْينللعاَم الرقمي في لبنان  التحّول ستراتيجّية إ

 وستوّجه هذه الوثيقةفي لبنان.  املواطنينمن و في القطاعين العام والخاص 

مجتمع رقمي جامع يمكن  لبناءالخدمات العامة في لبنان  قطاعالرقمي في  ل التحوّ 

حياتهم عبر  نمطلألفراد والشركات واملؤسسات الحكومّية فيه تحسين 

ي ذال ،نهج الحكومة املفتوحة الجديدستراتيجّية اإل  تؤّيدو الرقمّية.  التكنولوجيا

ن لبنان بالتالي ، ما سبشكل ملحوظ الخدمات الرقمّية الحكومية حّسنيس
ّ
يمك

ا.قتصادات اإلنادي إلى نضمام اإل من   املتطّورة رقميًّ

أجل  شاملة منالرقمي في مقاربة حكومية ومجتمعية  التحّول يجب أن يترسخ 

وتصميم تشاركي وشمولي إبتكار عبر توسيع الفرص املتاحة لإلدماج الرقمي 

 إشراك نطاق واسع 
ّ
املعنية في  جهاتمن الللسياسات الرقمية العامة.  إن

 البلديات تحاداتإو  البلدياتك محلية رسمية جهاتالرقمي، من اإلبتكار 

وقطاع خاّص وقطاع أكاديمي وجمعيات املجتمع املدني، يساند عملية 

الشعوب التصميم الشمولية التي تسّد الفجوة الرقمية وتحاكي حاجات 

نهم من الوصول للخدمات الرقمية، كما وت
ّ
ساعد في املستضعفة وتمك

 الحياتي املستوى  تحسينهي  رؤيتنا     

 والقانونية القتصادية والبيئة لشعبنا

 تحويل عبر  أراضينا على العاملة للشركات

 الخدمات مجال في متقدم بلد إلى لبنان

ر  بحيث الرقمية،
 
  نوف
ّ
 مفتوحة حكومة    

افة م    ّ   وشف  ة خدمات     ّ ونقد  ّ  رقمي   محورها    

 موظفي لتمكين املواطن، هو  الرئيس ي

 املواطنين خدمة من عامال القطاع

ار  واملقيمين اد األجانب      ّ   والزو   األعمال    ّ  ورو 

ته واملجتمع ّ   برم   حلول وذلك ب أفضل بشكل   

 . ٢٠٣٠ العام

“ 

” 



 التحّول الرقمي في لبنان  ةإستراتيجي

 

 

 5صفحة   ٢٠٢٢أّيار  – "٢٠٣٠-٢٠٢٠ستراتيجية التحّول الرقمي في لبنان إ"

 نعكاسهاإو  والنهوض التعافي بخطة اإلستراتجية هذه ترتبطوف سو  املساءلة.مبدأ خ التخفيف من مخاطر املنصات الرقمية وترّس 

  املتوفرة واإلمكانيات والخدمات القطاعات مختلف على
 
 .التنفيذ خطة في الحكومة ستحددها التي األولويات ضوء على وخصوصا

ل
ّ
 عبر  أراضينا على العاملة شركاتللة والقانونية اإلقتصاديبيئة وال شعبناالحياتي ل ستوى امل تحسينفي  ٢٠٣٠ام بحلول الع رؤيتنا تتمث

ر  بحيث ،الرقمية الخدمات مجال في تقدمم بلد إلى لبنان تحويل
ّ
 ها الرئيس ي هو محور  رقمّية خدمات ونقّدم وشّفافة مفتوحة حكومة نوف

 .أفضل بشكل برّمته واملجتمع األعمال ورّواد األجانب والزّوار  واملقيمين املواطنين خدمةمن  مالعا القطاع موظفي لتمكين املواطن،

ة والغايات األهداف  ّ  الستراتيجي   التأثير( )مستوى           

جتمع في تعامله مع املواطنين ومنظمات امل وكفؤ تهدف الحكومة اللبنانّية إلى تحويل القطاع العام إلى مزّود خدمات عالي الجودة وفّعال 

حول املواطن عبر منّصة رقمّية  خدمات متمحورة، فيقّدم سريعةو وشفافة  وفعالةبطريقة مبّسطة املدني وشركات القطاع الخاص 

 الرقمي بأكمله في لبنان.قتصاد اإلويسمح بإنعاش بتكار اإل املجال أمام  حسيفمشتركة، ما 

ة األهداف  ّ  الفوري   النتائج( )مستوى       

أل وهي اإلدارة  ،إلدارة األداء محّددةالرقمي في لبنان، يتوّجب على الحكومة اللبنانّية تطبيق منهجّية  التحّول جّية إستراتيتنفيذ  من أجل

ا مفهوم وضع أهداف تكون  ابتدعكر أول من ا(. وكان بيتر در MBOباألهداف ) ً   محددة وقابلة للقياس وللتحقيق وواقعية ومحددة زمني                                                 

(SMART) ق .١٩٥٤عام في ال هداف األ  حددةاألهداف املبصد     وي 

تفاصيل تتعلق بالجهة  تتضمنالتي املعالم  واضحةالصريحة و ال

ى ،                   ّ     املشاركة في تحقيق كل  غاية
 
 واإلنجاز املتوخ
ّ
 تحقيقومكان وزمان  ،             

قصد  .اتالغاي م  للقياس قابلةاألهداف الب       وي                       ّ  القدرة على قياس التقد 

ز  حر 
 
  َ  امل
 
ية ستخدام إعبر  هاوإنجاز تحقيق الغاية  في سبيل            ّ   وسائل كم 

ةو  ّ  موضوعي  ا        أن تكون فتعني وجوب  للتحقيق القابلة األهداف    ّ  . أم 

  الغايات 
      ّ           إلى أن  جهات أخرى    ً  نظر ا  ولكن غير مستحيلة، ،وصعبة زة   ِّ محف 

قت د  في أماكن أخرى. مثل هذه الغايات   ّ  حق  قص  َ   وما ي  األهداف ب       

ةال ّ  واقعي  نال خالل هو أن الغايات هي في متناول اليد وغير صعبة امل     

ر وفي ظل  القيود 
 
        ّ        الوقت املتوف
ّ
ة، في حين  املواردب املتعلقة            ة واملالي  ّ           البشري          ّ     

قصد  ا نزم حددةاألهداف املب      ي  ةأن     ي  ـــاز كـــل غاية    ّ املد  ـــ دة بوضوح الذي يجب إنجـ ر          ّ        خاللها محد  ــــة حتى تتيس  ـــات واضحــ ـــايـــ ــــح الغـ ـــا إن تصــبـ                                                                  ّ  . ومـــ

ة تحديد ّ        عملي  ل إليها أم ل      ّ              ما إذا تم  التوص       ّ         )1954Drucker, (. 

 األولى:على تحقيق ثالثة أهداف ونتائج فورّية خالل األعوام الخمسة ينصّب تركيز الحكومة اللبنانّية 

 املواطنين بين العالقة وتحويل ةفّعالو  شاملة خدمات تقديم عبر  الحكومّية الخدمات مع وتجاربهم املواطنين معامالت تحسين .1

هوية الرقمية ، وعلى رأسها الللمواطنين ومالءمتها الخدمات جودةن تحسي تضع الحكومة في رأس أولوياتها بحيث ،والحكومة

 .حتياجاتهمإ إلى أفضل بشكل ستجابةإل املوّحدة، ل

منها  الوطنّية ،الناشئة الرقمّية القتصادات تطوير  في املشاركة عبر  االزدهار من  لبنان في الخاص والقطاع الرقمي اإلقتصاد تمكين .2

 تايشتر امل عملّياتتبسيط  فمن خالل. تدريجًيا بالحكومة الخاصة الرقمّية اإلمداد سلسلة من مهّم  تشكيل جزءمن و  ،قليمّيةواإل

 واملؤسسات املحليين عمالاأل رّواد  وتمكين املنصفة املنافسة تيسير  إلى ، نطمحإلنتاج الوطني الرقميإعطاء األولوية لاملعتمدة على 

الخدمات العامة التي  تحسين هو  هدفنا            

مها للمواطنين   واملجتمع قطاع الخاصوال   ّ              نقد 

ته الة لرفع رقمية  خدماتعبر     ّ  برم  ّ          مرنة وآمنة وفع               

إنتاجيتهم وإحراز نجاحهم من أجل  مستوى 

واملالية  القتصاديةمن أزمته  بلبنانالنهوض 

 .وتحقيق أهداف خطط التعافي

” 

“ 
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مجيات والتطوير املستمّر في البر  من كسب املشاريع الحكومّيةواألفراد املبدعين  الناشئة والشركات الحجم واملتوّسطة الصغيرة

 .واآلليات

 وتكريس ورقيّ  ل  بشكل العملّيات تنفيذإلى  والسعي الرقمّية التكنولوجيا تلّقفل عبر نقلة نوعية العام القطاع عملّيات تحويل .3

 .بأسرها الحكومة في التحّول  يحقق عمل إطار  وبناء الدولّية املعايير  إلى رتكاز باإل  في تصميم العملّيات نفسها الرقمّية العملّيات

والتعليم  والغذاء كالدواء العام اإلنفاق في أولوية لها ستكون  التي املعيشية األولويات عن فصلها ليمكن والولويات األهداف إن هذه

 بكل الحكومة صالحيات من هو  األولويات تحديد إن. الرقمية الخدمات مجال في للمواطنين الحيوية القطاعات في األولوية وإعطاء

 .وركائزها ستراتيجيةاإل  ءىبمباد لتزامهاإ قدرةو  باألولويات املعنية املؤسسات مكانيةإ من التأكد بعد ومؤسساتها ناتهامكوّ 

 والتقييم الرصد 

ة لضمان نجاح الرقمي في لبنان نهًجا قائًما  التحّول ستراتيجّية إبيستخدم اإلطار الخاص 
ّ
تها التنفيذّية. ستراتيجّية اإل على األدل

ّ
 وفيماوخط

، )ب( تحليل الوضع، )ج( قراءة معّمقة للبيانات، )د( الدروس املستقاة، ستراتيجّيةاإل : )أ( الغايات ستراتيجّيةاإل يلي املدخالت الرئيسّية لهذه 

 فهي )أ( التوصيات، )ب( الخطوات، )ج( النتائج.ستراتيجّية اإل هذه  أّما مخرجات .)هـ( املمارسات الفضلى، )و( مشاركة أصحاب الشأن

ز التحليل على  .ستراتيجيةاإل  نجاحالخطوات والنتائج وتقييمها بشكل مستمّر لضمان  رصدوبالتالي، ينبغي 
ّ
مجالت أداء رئيسّية  6وسيترك

 : Key Performance Areas (KPAs) أولويةذات 

 Citizens Centricity (CC)التمحور حول املواطن  .1

 Business Centricity (BC)التمحور حول شركات القطاع الخاص  .2

قة بالحكومة الرقمّية  .3
ّ
 Digital Government Solutions and Applications (DGSA)الحلول والتطبيقات املتعل

 Digital Infrastructure (DI)البنية التحتّية الرقمّية  .4

 Digital Transformation Policies and Legal Framework (DTPLF)ر القانوني الرقمي واإلطا التحّول سياسات  .5

 Digital Transformation Ethics, Norms, and Standards (DTENS)الرقمي وقواعده ومعاييره  التحّول أخالقّيات  .6

 

ل  إستراتيجية إطار . 2الرسم   الرقمي      ّ  التحو 
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دذلك،  لىإضافة باإل  .كل مجال رئيس يبالخاصة  ومجالت األداء الفرعّية (KPAs) ةالرئيسي األداء مجالت يةستراتيجتحّدد اإل  ّدِ
عدد من  ح 

وسيتّم . منها كل ى مستو  لىع الفورية واألهداف ستراتيجيةاإل  األهداف ونجاح تقدم لقياس تستخدم التي (KPIsمؤشرات األداء الرئيسّية )

 تم التي التنفيذ خطة مراجعة وستتم ،الوزراء مجلس في ستراتيجيةاإل  واعتماد إقرار  بعد هذه رئيسّيةال داءاأل  مؤشراتوتحديث مراجعة 

وحدة التحول  بالتنسيق مع اإلدارية التنمية لشؤون الدولة وزير  مكتب قبل من وتحديثها( 2019b، OMSAR) ٢٠١٩ عام في تطويرها

 .حسب الوضع القائم في لبنانبعد جدولة األولويات  الجهات املعنية قبل من عليها وافقةوامل)بعد إنشائها(   CDTUاملركزيةالرقمي 

 

  



 التحّول الرقمي في لبنان  ةإستراتيجي

 

 

 8صفحة   ٢٠٢٢أّيار  – "٢٠٣٠-٢٠٢٠ستراتيجية التحّول الرقمي في لبنان إ"

 لبنان في الوضع تحليل 

، املهّم  من
ً
خاذهاإ الواجب والخطوات الحلول  تحديد وقبل بداية

ّ
حَرز  التقّدم وقياس الحالي الوضع دراسة ،ت

 
 الرقمي اإلقتصاد  إرساء نحو  امل

ص. لبنان في
ّ
حَرز  التقّدم الفصل اهذ ويلخ

 
 التحّديات تجاوز  إلى تهدف التي الرئيسّية والتوصيات املؤشرات من مجموعة إلى رتكاز باإل  امل

 سابقة ثأبحا من بيانات لىإ لبنان في الوضح تحليل ويستند . الرقمي التحّول  يقّدمها التي الفرص من ستفادةواإل  املخاطر  من والحّد 

 .(OMSAR, 2019c) العامة داراتاإل  في سابًقا املنّفذة اإلجراءات وتبسيط تصالتواإل املعلومات ولوجياتكن مشاريع من مستقاة ودروس

 الحالي الوضع 

 ل  املثال سبيل على الحالي للوضع جدي تقييم جراءإ بعد الرقمي التحّول  في منها اإلنطالق يجب ساسيةأ منصات اإلدارات بعض لدى

 العام:القطاع  يف الحصر

 العقارية وغيرها الدوائر  العامة، ملاليةا منصة. 

 الركن منصة وهي ٢٠١٤ في تحديثها تم التي الهوية بطاقة منصةو  السفر، لجوازات متطورة منصة والبلديات لديها الداخلية وزارة 

 التحقق – العدلي بالسجل الخاصة املنصاتو  الشطب، ولوائح اإلنتخابية القوائم بيانات منصة الشخصية، األحوال ملكننة األساس ي

 .الداخلي األمن قوى  في وغيرها الهوية من

 عبر مسار العمل اللكتروني للمعامالت الوزراء مجلس رئاسة منصة Workflow الوزراء مجلس رئاسةفي  نجزتأ والتي. 

 العامة الصحة وزارة منصات Visa Billing System  لإلستفسار Meditrack/GIS Hospital Platform / Mapping for health 

Facilities/ e-Services Platform، إليه هذه املنصات. آلت ملا ميداني ملسح ضروري  عمل وهناك 

ِ َم لت   ضرورية وهي عدة وزارات في للتطبيق جاهزة دراساتوهناك 
ّ
 قادرةالتي هي  اإلدارات في احاليً  موجود هو  مما نطالقاإل  من الحكومة نك

 .Sectorial Expertise)) إدارة لكل القطاعية الخبرة بسبب وذلك اإلستراتجية هذه ضمن الحالي الوضع في منها نطالقاإل  كيفية تحديد على

 الدولية واملؤشرات لبنان 

ف لبنان عن كافة دول مجلس التعاون الخليجي وبعض منذ سنوات عدة، 
ّ
العربّية بحسب مؤشر تطّور الحكومة اإللكترونّية  الدول يتخل

(EGDI ر خدمة
ّ

ر املشاركة اإللكترونّية )OSIاإلنترنت )( ومؤش
ّ

ر عتماد إوعلى مستوى (، EPI( ومؤش
ّ

التكنولوجيات الرقمّية بحسب مؤش

 ;McKinsey, 2018; UNDESA, 2020; Portulans, 2019; Portulans, 2020)( على النحو املوجز في الجدولين أدناهNRIالجاهزّية الشبكّية )

Portulans, 2021). 

 McKinsey UNDESA 

Index 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 

EGDI 74/190 93/190 87/190 89/193 73/193 99/193 127/193 

OSI 0.3913 0.2667 0.4711 0.3543 0.5145 0.4722 0.4176 

EPI 28/190 45/190 48/190 110/193 91/193 122/193 148/193 

 عبر السنين حول تصنيف لبنان EGDI ملؤشر موجزة  إحصاءات. 1 الجدول 
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 McKinsey Portulans Institute 

Index 2014 2015 2016 2019 2020 2021 

NRI 97/148 99/143 88/139 86/121 90/134 93/130 

Government Online Service 74/148 88/143 89/139 103/121 114/134 112/130 

ة عبر اإلنترنت2الجدول  ة والخدمات الحكومي  ة الشبكي  ّ              . تصنيف الجاهزي                    ّ         ّ               

  كان ما لىإ فقط الركون  مكني ل 
ً
 من وهي للتحقيق قابلة غير  أساسية أمور  وهناكقد تغّيرت  املعطيات هذه ألن سنوات بضعمنذ  قائما

القائم في لبنان خاصة  الفعلي الوضع على مبني التحليل يكون  أن يجب كذلل .القطاع العام موازنات وتحديد لتوضيح املعيقة األسباب

ْبل. ل قتصاديةإو  مالية أزمةوالبلد يعيش 
َ
 لها من ق

ً
  التحتية ىالبن بعض نهيار إ بدء شهدفنحن اليوم نم يشهد مثيال

ّ
 مكانياتاإل  صوتقل

 اإلدارات من العديد في األصول  حسب لها الالزمة يانةالص تقدم تعد ولم تحديثها يتم لم التي واألنظمة واملعدات ياتالبرمج من للمعلوماتية

غيرها التي سبقت األزمات املتتالية و  UNDESAو   ITUو Portulans Institute و   McKinseyأن مؤشراتمن الواضح  .٢٠٢٢-٢٠٢٠ أعوام خالل

 من ستفادةاإل  الضروري  منلذلك،  .ةتاريخي أساس كخطوط هاستخدامإ يمكن مؤشرات هي ،٢٠١٩أواخر العام منذ نان بالتي تعصف بل

خالل الثالث  ساءتة اإلقتصادين كافة املؤشرات أن املؤكد مإذ أنه  تكوينها عادةإو  الرقمي القطاع عن محّدثة ومؤشرات حصاءاتإ

 كون ي عندماالرقمي  ل للتحوّ شاريع التنفيذية امل نطالقإل  الواقعية النقطة لكي تصبح الفعلي الوقت في قياسها إعادة ويجب سنوات الفائتة

 ىالبن وتهالك ستثماريةواإل  والبشرية ةاإلقتصاديو  املالية الصعوبات العتبار  بعين األخذ مع والتصميم الجدوى  مرحلة في عو مشر كل 

 .التحتية

ر األمم املّتحدة مؤتمِقَبل من في لبنان  دراسات إصالح اإلدارات العامةضمن الواردة  الرئيسّية والتوصيات ستنتاجاتاإل يمكن تلخيص 

 اإلقتصاديالدولي ومنظمة التعاون  ( والبنكMcKinsey) ماكنزي و ( UNDP) اإلنمائي املّتحدة األمم وصندوق  (UNCTADللتجارة والتنمية )

 :أدناه ٣الجدول  في (OECDوالتنمية )

ة التوصيات الرئيسية العناصر  ّ  الرئيسي         

 كمةالحو 
o النفقات وتقليص املنّصات وتوحيد الرقمنة جهود لقيادة املستويات متعدد حوكمة هيكل إعداد 

 والتشغيلّية الرأسمالّية

 االستراتيجّية الرقمّية
o مثل الهوية  أهمّية العملّيات ألكثر  األولوّية وإيالء الرقمّية الحكومةإستراتيجّية  وتفعيل تفصيل

 الرقمية الوطنية

o لإلدارة موّحد نهج عتمادإو  للقياس قابلة لكن موحةأهداف ط وضع 

املتطلبات القانونّية 

 والتنظيمّية
o  جديدة قوانين وسّن  الحالّية لقوانينل التنفيذية املراسيم إصدار 

o الرقمي التحّول  عملّية تصميم مبادئ وضع 

 الرقمّية املهارات
o  ة وضع عبر  الرقمّية املهارات تعزيز

ّ
 عليها واإلشراف بشري ال املال رأس لتطوير  خط

 والرصدالتقييم 
o الكفاءة لنموذج ومنّصة الرقمي األداء لقياس إطار  وتنفيذ تصميم 

o املساءلة وتقييمها عملّية مراقبة 

o املستمّران والتواصل التحسين 
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ة التوصيات الرئيسية العناصر  ّ  الرئيسي         

 البنية التحتّية الرقمّية
o وآمن موّحد بشكل الحكومّية الرقمّية املنّصة الولوج إلى إمكانية إتاحة 

العامة االت تصاإل

 وإشراك أصحاب الشأن
o والقطاع األكاديمي والقطاع ومستوياتها الحكومّية القطاعات كافة إلشراك األولوّية إعطاء 

 املدني واملجتمع الحكومّية غير  واملنظمات الخاص

o مشتركة تصميمّية جلسات وإعداد التوعيةو  اآلراء جمع 

 العملّيات املبّسطة
o الوطني والصندوق  العمل كرخص الرئيسّية القطاعات ومكننة اإلجراءات تبسيط في الشروع 

 وغيرها الضريبّية واإلقراراتوالتصاريح  واملحاكم اإلجتماعي  للضمان

الخدمات الحكومّية 

التكنولوجّية واملنّصات 

 الرقمّية العامة

o البيانات لتبادل ومعايير  مشتركة وخدمات للحكومة شاملة هندسة إعداد 

o أنظمة مختلف بين آمن بشكل البيانات تبادل بهدف البيني للتشغيل حكومّيةال املنّصة تنفيذ 

 العام القطاع

o إلى الوصول  في الحّق  قانون  تطبيق بغية البّوابات على املعلومات لنشر  توجيهي تنفيذ إطار  إعداد 

 (RAIL) املعلومات

ة. 3الجدول  مات الدولي 
 
ّ  توصيات املنظ          
ّ
            

  الحاسمة النجاح وعوامل والفرص واملخاطر تالصعوبا 

ص هذا
ّ
 إرفاق ويجب. لبنان في وتنفيذه الرقمي التحّول  لتطوير  الحاسمة النجاح وعوامل والفرص واملخاطر  الصعوبات أبرز  القسم يلخ

بات مع تأقلمت أن يجب يتال ،التحّول  عملية إنجاح أجل من حوكمة بآلّية الحاسمة النجاح وعوامل والفرص واملخاطر  الصعوبات
ّ
 املتطل

 والتأخير  الضرر  مفاصل لتحديد اإلستراتيجية على الحالية قتصاديةاإل األزمة ثر أ رصد كما يجب (.OMSAR, 2019c) التطّور  السريعة

 تراتيجياتساإل  ذيتنفواجهت صعوبات عدة في بأن الحكومة اللبنانية هنا تجدر اإلشارة و  (.Risk Analysis and Impact Study) املحتمل

  وتستحدث حكومي تغيير  كل مع تتعدل كانتإذ  املعروضة
ً
 الزمن عليها. وبالرغم من التحديات كافة، قام ر و بعد مر  للمستجدات وفقا

مع الجهات  محددة برامج وضمن هبات أو  بقروض لةمموّ  مشاريع ضمن اإلدارات بعض ةاكببمو  الدارية التنمية لشؤون الدولةوزير مكتب 

 رئاسة مستوى  على مأسسة خالل من إل  البعض بعضها على تنفيذية سلطة يأ تملك ل  الوزارات ن كافةمع األخذ بعين العتبار أ املمّولة

 .املؤسسات صلب ضمن العمل يدخل حيث الوزراء مجلس

 النجاح عوامل الفرص املخاطر الصعوبات

o يزانّيةامل غياب 

o وطنّية رؤية غياب 

 واضحة ومهام

o التغيير مقاومة 

o تنظيمّية الهيكلّية ال

 تقادمةامل

o التوظيف وقف 

o سياسّيةالنزاعات ال 

o البرامج تحليل في اإلفراط 

 واملشاريع

o  القوانين ّن س عن العجز 

 املناسب الوقت في الفّعالة

o البيانات تحليل 

o السيبراني األمن 

 السحابّية والحوسبة

o الجديدة التكنولوجيات 

 إنترنت ،سلسلة الكتل)

 الذكاء األشياء،

 (الصطناعي

o لىإ الستناد 

 تالبيانا

o النظم إلغاء 

 واستقدام القديمة

 املنّصات التشاركية

o عتمادإو  وضع 

 تكنولوجيا معايير 
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 النجاح عوامل الفرص املخاطر الصعوبات

o ضعيفةالحوكمة ال 

o املهارات في نقصال 

 الرقمّية

o نظمة األ و  قوانينال

 تقادمةامل

o سّن في بطء ال

 وتعديلها القوانين

o تنسيق ال غياب

 لتقليل ناسبامل

 املشاريع زدواجيةإ

o جذب على القدرة عدم 

 املؤهلين الخبراء

o قة الخاطئة املفاهيم
ّ
 املتعل

 الرقمي التحّول ب

 املعلومات

 تصالتواإل

o وتطوير  املهارات بناء 

 املواهب

o متياز إ مركز  إنشاء 

 رقمي

o إجراء تعديالت 

 تشريعّية

o وضع  
 
مة جه  ن

ّ
 منظ

 ستثمارلإل 

 الفرص وعوامل النجاحالصعوبات واملخاطر و  .4الجدول 

 األزمة بعد الجديدة املخاطر  وإضافة املعالجة ناحية من األولويات ترتيب يجبوتعّقدت لذا  وكبرت ادتدز إقد  واملخاطر  الصعوباتن إ

 .ة أعوامالتي تعصف بلبنان منذ قرابة الثالثواملالية والصحية  ةاإلقتصادي

 الرئيسية العناصر 

الرقمي، ورشة  التحّول ، وجود املهارات الفنية القادرة على مواكبة ستثماراإل كأصبح صعوبات أكيدة ة املفترضمن عوامل النجاح  قسم 

 سيأخذ وقت ٢٠٢٢العام  خاللاملستمّرين  نهيار القتصاديواإل املعيشية التعديالت التشريعية في ظل األزمة
ً
ل األولويات أطول بسبب تبّد  ا

 .تماعي والصحي، فقدان القدرات الرقمية وتيويم قواعد البيانات في اإلدارات العامةوالهتمام األول بالشأن املعيش ي والج

 العناصر 

 الرئيسية

  2022 العام خالل وضعال الرئيسية التوصيات

توحيد و  حوكمة هيكل إعداد الحوكمة

 النفقات وتقليص منصات

 الرقمية

 صيانةال مقومات ىدنأو  الرقمية املنصات نفقات تأمين على القدرة عدم

 والتحديث

 اإلستراتيجية

 الرقمية

 الحكومة إستراتيجية تفعيل

 ألكثر  األولوية وإيالء الرقمية

 أهدافمع  أهمية العمليات

 طموحة

 ضوء على ألولوياتا دراسة إعادة املستجد، الوضع وفق األهداف جدولة إعادة

 و أ العام القطاع إدارات ضمن سيبقى وما الحكومية الخدمات من سيستجد ما

 والخاص العام بين التعاون  عن ناتجة وكالت ضمن أو  الخاص القطاع ضمن

 املتطلبات

 القانونية

 والتنظيمية

 الصادرة للقوانين مراسيم

 مبادئو  جديدة قوانين وإصدار 

 الرقمي التحّول  تصميم

قبل  ومراسيمضمان تنفيذ ما تم إصداره من قوانين و  ترتيب األولويات إعادة

   Legislative Inflationضخم التشريعي نطالق نحو التاإل 

 املهارات

 الرقمية

 رأس لتطوير  البدء بخطوات

 البشري  املال

املالي تشهد البالد هجرة املهارات إلى الخارج بصورة مخيفة ويطال  نهيار اإل بعد

 رأس املال البشري  نهيار إو الخاص و األمر مهارات القطاعين العام 
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 العناصر 

 الرئيسية

  2022 العام خالل وضعال الرئيسية التوصيات

 التقييم

 والرصد

 األداء قياسوضع أسس ل

 التحسن لتأمين املساءلةو 

 املتواصل

  نهيار اإل
ّ
 وخارج بواقعية األولويات ترتيب إعادة ويجب املؤشرات كل ليعط

 العنصر  على واملحافظة التحتية البنية في الثوابت معالجة مع النظري  الطموح

 األداء لقياس املتابعة ثم ومن البشري 

 البنية

 التحتية

 الرقمية

 الحكومية ةاملنص إلى الولوج

 وآمن دحَّ موَ  بشكل الرقمية

 اإلمكانيات توجد ل  ألنه األولويات ترتيبيجب خالل التخطيط وتنفيذ املشاريع 

 ةَد حَّ موَ  منصات لتشكيل والوزارات اإلدارات كل في متساوية بصورة نفسها

 واملوارد املعلومات ةرقمن ومستوى  والصيانة ستثمار واإل  التشغيل في متجانسة

 والبشرية ةاملالي

 تصالتاإل

 العامة

 وإشراك

 أصحاب

 الشأن

 القطاعات الحكومية إشراك

 القطاع الخاصو  األكاديميةو 

 املنظمات غير الحكوميةو 

 واملجتمع املدني

 ترتيب األولويات وفق اإلمكانيات إعادةخالل التخطيط وتنفيذ املشاريع يجب 

كبير بين إدارات القطاع العام، التفاوت المع األخذ بعين اإلعتبار  املادية والبشرية

 ل إذ أنه  والقطاعات غير الحكومية والعامالقطاع الخاص، واألكاديمي الخاص و 

 مستويات الشراكة بين كافةنهيار يمكن التساوي بعد اإل

 العمليات

 طةسَّ املبَ 

 ومكننة اإلجراءات تبسيط

مثل  الرئيسية القطاعات

 ضمان،العمل، قطاعات ال

 ضريبيةال ريحتصاال حاكم،امل

 وغيرها

نة إطالق ورشة إدارية، قانونية، تشريعية لتبسيط اإلجراءات في إدارة معيّ يجب 

 األحيان بتكون في أغلوالتي  الحالية املعقدةاإلجراءات شروع بمكننة القبل 

ترتيب األولويات وفق اإلمكانيات كما يتحّتم  .بالية وبعيدة كل البعد عن الحداثة

والقابلية على  والحاليملالية، البشرية، الختراق الرقمي السابق اومنها الحقيقية 

التحتية املستدامة  ىستثمار والصيانة والتحديث والبنفي تأمين اإل ستمرارية اإل 

 واقعيتناسب مع البشكل 

 الخدمات

 الحكومية

 التكنولوجية

 واملنصات

 الرقمية

 العامة

 للحكومة شاملة هندسةالقيام ب

وإطالق ام الع القطاع وكافة

 بيانات وتبادل مشتركة خدمات

 إدارات مختلف بين آمن بشكل

على أن يتم وضع  العام القطاع

 املعلومات لنشر  تنفيذيإطار 

 إليها الوصول  حقتأكيد و 

تنفيذ هكذا أهداف في ظل هيكل املوازنة اللبنانية ديدة لهناك صعوبات ع

و  ايكون متجانًس لن و الرقمي  التحّول مشروع ل يمكن أن ينجح إذ الحالية. 

 Centralized Law Program or) إل إذا كان ضمن قانون برنامج مركزي  امتوازيً 

Loi Programme Centralisé )  مع  مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلداريةفي

الوزارات ولكن بمرجعية عليا وحيدة قادرة على كل نه في ععة نات متفرّ مكوّ 

 بشكل دحَّ املوَ عتمادات من البرنامج م التقدم وتأمين اإل القيادة املركزية وتنظي

 املهارات ستقطابإو  ،والصيانة ستثمارات،اإل  تأمين مع سنوات، لعدة متوازي 

 وتبادل تكامل مع آمنة دةحَّ موَ  منصات إلى الوصول  سيستحيل إل  و  ،للجميع

. ي لبنانالرقمي ف اإلقتصاد يات املتواجدة ضمن رمجبمع كافة األنظمة وال رقمي

 التحّول  مشروع إدارة عتمادإ حال فيًى سد يذهبوف س ذلك خالف جهد كلإّن 

 مستدامة رؤية دون  وزارة كل موازنات في مبعثرة عتماداتإوب مركزي  ل  بشكل

 .سنوات لعدة اإلمكانيات لتأمين

 الرئيسية والتوصياتالعناصر الرئيسية . 5الجدول 

 اإلقتصادية طاعاتالق تحليل 

ب
ّ
  لتمتينه والتخطيط اإلقتصادي النمو  ستباقإ يتطل

ً
 قتصاداإل وزارة احددته يتال لبنان في ةاإلقتصاديّ  القطاعات ملختلف معّمًقا تحليال

 أخرى، جهات به قامت أن سبق ما وتكرار  طائل بال  الجهود ر إهدا إلى نسَع  لم ،ستراتيجيةاإل  هذه إعدادوفي سياق  .3 الرسم حسب والتجارة
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  وأجرينا الصلة ذات البحوث بكافة املتعلقة املصادر  بمراجعة ٢٠١٩في العام  قمناف. وغيرهما الدولي والبنك ماكنزي  كشركة
ً

  تحليال
ً

 مفّصال

تاحة والفرص للتحّديات
 
 سجل الذي ختاللاإل  وتظهير  القطاعات تحليل إعادةبويجب القيام  (.OMSAR, 2019c) قتصاديإ قطاع كّل  في امل

مع األخذ بعين اإلعتبار  األولويات وترتيب املستجدة والصعوبات الرقمي التحّول ب ذلك رتباطإو  اإلقتصاديو  املالي نهيار اإل بعد منها كل في

 .الرقمي التحّول  ملواكبة حقيقية وقابلية وجهوزية تحتية بنية من مور لأل  يناآل الواقع

 

 ةاإلقتصاديتحليل القطاعات . 3 الرسم
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 مئاعوالد األسس 

عتبر بناء األسس الهيكلّية القوّية   ي 
ً

عملّية البناء هذه: )أ( بناء القدرات  جوهر في  العناصر التاليةقع تو  .الرقمي الفّعال التحّول في  امهمًّ  عامال

التي يتمّيز بها عصر املعلوماتّية؛  التحدّياتمواجهة و الفرص  إغتنامؤسسات العصرية التي تساعدنا على الرقمّية الداخلّية؛ )ب( إنشاء امل

تاحة ألوسع شريحة ممكنةتكون عصرّية وآمنة تصالت لإل)ج( ضمان بنى تحتّية  العملّيات ستمرارّية إوميسورة الكلفة؛ )د( تنفيذ خطط  وم 

الشاملة؛ )ز( تطوير بتكارات اإل على نفتاح اإل ة وإدارّية داعمة؛ )و( تحسين املعارف الرقمّية وتعزيز ثقافة أطر قانونيّ عتماد إالحكومّية؛ )هـ( 

على النتائج واملخرجات التي تفيد املواطنين. وترتكز على هذه األسس خمس دعائم  قائمةوإنشاء بيئة تعليمّية  املناسبة املهارات والثقافة

 ، )ج( العملّيات، )د( املشاركة املدنّية، )هـ( اإلطار التشريعي.بتكاراإل )ب(  أساسّية، أل وهي )أ( الناس،

 

ل أسس ودعائم . 4 الرسم  الرقمي في لبنان      ّ  التحو 

 الحوكمة 

 يتجزأ ل  جزًءا يعتبر  الذي املدني واملجتمع الخاص القطاع دور  أهمية رغم العامة لإلدارات األساسية املسؤوليات من الرقمي التحّول  يعتبر 

 الجهات لرصد جًدا ضروري  حديثة بآليات الرقابة أجهزة تفعيل أن كما الرقمية، الخدمات من املستفيدين ومن اللبنانيين املواطنين من

 ،عتمادهاإ مكني ل  أخرى  إلجراءات تعديالت ويفرض اإلجراءات بعض إلغاء إلى يؤدي التكنولوجي التطور  إن. التنفيذ عدم عن املسؤولة

 في تعديل يتطلب اإلجراءات بعض هيكلية في تعديل أي ألن الرقمي التحّول  مشاريع كافة على العمل يستكمل ل  غالًبا األسباب ولهذه

 وجه وعلى الحاجة عند وتحسينها تحديثها يتم أن على التكنولوجية التطورات مع متوافقة الخدمات آلية تكون  وأن. القانونية النصوص

 املحّدثة املؤشرات على ترتكز  وأن البلد وضع مع متوافقة تكون  أن وطنية إستراتيجية ألي الضروري  من. املواطنين مصلحة فيه ملا سرعةال

 .األداء على قادرةو مستقرة  بحالة اإلدارات تكون  أن أيًضا الضروري  ومن. بركائزها والتقّيد تنفيذها على القدرة للحكومة يكون  وأن
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ب
ّ
 واإلدارة ،والقيادة ،السياس ي لتزاماإل من كبيًرا قدًرا يؤمن واضح حوكمة إطار  إنشاء تواجهها التي للتحدّيات الحكومة ز تجاو  يتطل

عاتهم لتلبية رقمنتها طريق عن والشركات املواطنين مع معامالتها في تحّول  إحداث عبر  وذلك والتنسيق،
ّ
 تنفيذ عن العجز  يؤدي وقد. توق

ب مخاطر  إلى سليمة حوكمة عملّيات
ّ
ْين لدرئها تتطل

َ
اة، للمخرجات واضحة برؤية تتمّتع كفؤة قيادة( أ: )مخّفَفْين عامل

ّ
 تطبيق( ب)و املتوخ

 ,Chidiac El Hajj) ةاإلقتصاديّ  الحوكمة وتعّزز  العامة اإلدارات أداء تحّسن قد التي الجزئي اإلقتصاد  ومبادئ سليمة قتصاديةإ حوكمة

َية ءإنشا يجب كذلك،(. 2018
ْ
نش ئ العام بالقطاع خاصة مؤسسية بن

 
 البنية هذه شأن ومن الشراكة؛ وتعزز  املجّزأة العمليات بين روابط ت

 األنشطة كافة وتنسيق توجيه مهّمة البنية هذه توكيل من بّد  ل  ذلك، إلى باإلضافة. الوزارات بين التنسيق وضمان الرقمي التحّول  قيادة

ة في املحددة الخطوات كافة تنفيذ في التعثر  حال في املساءلة من وتمكينها املعتمدة، الرقمي التحّول  مشاريع إطار  ضمن تنّفذ التي
ّ
 الخط

 .عتمادهاإ سيتم التي التنفيذّية

 وذو  وفّعال فعلي خدمات مقّدم إلى العام القطاع تحويل في الرقمية التكنولوجيا لدور  رؤيتها ٢٠٢٠ لبنان في الرقمي التحّول  أجندة حددت

 األعمال ومؤسسات املدني املجتمع وجمعيات املواطنين بين التواصل جعل إلى تهدف كما العامة، اإلدارة إصالح لبرنامج وفًقا ،"عالية جودة

 الهتمام مركز  في املواطن تضع املفتوحة البيانات لحكومة مشتركة منّصة تأسيس يتضّمن ذلك. وشّفاف ونزيه وسريع، مبسط،  التجارية

ر 
ّ
  واحًدا مركًزا تباعا وتوف

ً
 ذلك في بما آخر  فريق وألي والخاص العام والقطاعين للمواطنين تقّدم التي الحكومية الخدمات لجميع شامال

 توفر  التي املنصة تلك أيًضا ستسمح. ٢٠٢٥ – ٢٠٢٠ الفساد ملكافحة الوطنية ستراتيجيةاإل  في اقتراحه تّم  ملا وفًقا الالمركزية اإلدارات

 .لبنان في الرقمي قتصاداإل وستنعش اإلبتكار ب املواطن حول  ورةمتمح خدمات

 في الحكومية، الهيكلية داخل العام للقطاع القيادي التنظيم هذا يتمركز  أن يجب ،OECD ةاإلقتصادي والتنمية التعاون  منظمة بحسب

ا متنّوع املؤسساتي شكلها يكون  وقد.  كافية ومالية بشرية موارد مع وتشغيلية سياسية بصالحيات فيه تتمتع مكان  الدول  بعض في: جدًّ

 ) الحكومة مركز  في مكانها  يكون 
ً

 من الرقمية الحكومة سياسة تنسيق يتم األخرى  الدول  بعض في ؛(املتحدة اململكة فرنسا، الشيلي، مثال

 ) العامة اإلدارة وزارة أو  املالية وزارة مثل موجودة وزارة قبل
ً

 ) متخصصة وزارة عبر  أو ( والسويد رتغال،الب إيطاليا، الدنمارك، مثال
ً

 مثال

 واململكة الدنمارك مثل) العام القطاع في وكالة أو  هيئة مقاربة القيادية العامة املؤسسة أيًضا تتخذ قد(.  اللوكسامبورغ اليونان، إستونيا،

 ) مديرية أو  مكتب، وحدة، شكل تأخذ أو  ؛(املتحدة
ً

 وزير  أو  كالوزير  معّين سياس ي تصنيف ذو  لطةس أو ( الجنوبية وكوريا كولومبيا مثال

 ) الخارجية
ً

 (. واليونان البرازيل، في مثال

 الحوكمة نموذج 

ع في يساعد ما ،وبالتوقيت املناسب  واملالئمة املشتركة القرارات تخاذإ عملّية الحوكمة نموذج يسّهل
ّ
حِدث  أن قبل وتالفيها املشاكل توق

 
ت

  أثًرا
ً
ا سلبيا

ً
 زدواجّيةإ وتالفي األولوّيات وضع سيضمن الحوكمة نموذج أن كما. الشأن أصحاب قبل من املوضوعة الطريق خارطة على بالغ

 املؤسسات ومدى نضج الحالّية اللبنانّية الحكومة تنظيم ، تستند إلىالحوكمة من مستويات ثالثة املقترح النموذج يعرض. و املبذولة الجهود

 .الرقمي التحّول  تنفيذ طريق خارطة في والتنظيمي التكنولوجي

 

 . نموذج الحوكمة5الرسم 
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 ملا  الثالثة الحوكمة مستويات حددت
ً
 :يلي وفقا

ي: ستراتيجّيةاإل  مستوى  .1
ّ
 وستكون . اللبنانّية الحكومة ضمن الرقمي التحّول  إستراتيجّية  الجهات املسؤولة عن تنفيذ يغط

 وإدارة املستمرّ  وتحسينها الرقمي التحّول  مبادرات كافة حياة دورة عن مسؤولة هذا الحوكمة وى مست بها سيناط التي املؤسسات

 .التغيير

ي :البناء مستوى  .2
ّ
 مستوى  بها املناط املؤسسات وتكون . لبنان في الرقمي التحّول  لحلول  الرئيسّية املداميك ملكّية املستوى  هذا يغط

 . العملّيات إدارة وعن الرقمي التحّول  بنظم الخاصة لرئيسّيةا املداميك تصميم عن مسؤولة هذا الحوكمة

ي: التشغيل مستوى  .3
ّ
 عن املسؤولة املؤسسات إلى هذا الحوكمة مستوى  ويوكل. والعملّيات والتنظيم التكاملو  التنسيق إدارة يغط

 .وقواعد البيانات الخدمات

ة  ّ  هيكلي  ات واألدوار الحوكمة      ّ   واملسؤولي          

ن األطراف املشاركة في مبادرة  تفّصل األقسام التالية
ّ
النموذج واألدوار واملسؤوليات والعملّيات والهيكلّيات ومتطلبات اإلبالغ التي ستمك

عتبر اءةوبنّ  ،وفّعالة ،ووثيقة ،مستمّرةالرقمي من الحفاظ على عالقات  التحّول 
 
التي ترتكز على العالقات والتي تتمّتع بتفويض  كاتاالشر . وت

 والتحسين املستمرّ ت عناصر رئيسّية في نجاح أي مشروع. ويضمن نموذج الحوكمة هذا مستويات عالية من الخدمات واضح للمسؤولّيا

على نموذج الحوكمة والعالقة بين األطراف  ويقوم .(ISACA, 2019)وعالقات متينة ومرنة وذات فائدة متبادلة بين مزّود ومتلقي الخدمات 

 :الستة التالية املبادئ

 الوصف مبادئ التصميم

الرقمي عبر التخفيف من  التحّول  مشاريعقرارات بشكل كفؤ خالل تنفيذ التخاذ إيضمن نموذج الحوكمة  ستباقيإ

ع املشاكل قبل حدوثها.
ّ
 املخاطر وتوق

 ،أكانت تكنولوجّية أو إدارّية أو قانونّية ، سواءالتي تتمحور حول أداء الحلول املقّدمة األنشطةتقع كافة  شامل

 ضمن نطاق نموذج الحوكمة.

 الحوار املفتوح بين أصحاب الشأن على كافة مستويات العالقة. يسّهل نموذج الحوكمة مفتوح

ب نموذج الحوكمة "تأييد" كافة األطراف  مشترك
ّ
ة ستراتيجّية اإل الغايات املحددة في  وتنسيقيتطل

ّ
الرقمّية والخط

 التنفيذّية التابعة لها.

 إو  تقديرهملًقا وفمع مرور الوقت، يمكن ألصحاب الشأن مراجعة وتعديل نموذج الحوكمة  مرن 
ً
ستجابة

بات املتغّيرة، 
ّ
 نطاق جديد  كتحديدللمتطل

ً
 .له مثال

 بين أصحاب الشأن.حترام اإل يبني الثقة ويعزز  ،للتعاون الوثيق إطاًرانموذج الحوكمة  يؤّمن تعاوني

 مبادئ نموذج الحوكمة. 6 الجدول 
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ة  ّ  هيكلي   الحوكمة     

الرقمية اللبنانية الحاجة إلى تنظيم مؤسس ي لجعل هذه الرؤية حقيقة واقعية. على املستوى العالي لهيكلية الحوكمة  ستراتيجيةتظهر اإل 

ل أساًسا لبرنامج التحديث واإلصالح والبرامج التنموية  أنبجب  ستراتيجيةاإل 
ّ
يتم تحديد إطار مؤسس ي يعزز تنفيذ التحّول الرقمي ويشك

تأمين املوارد الضرورية للمساعدة في تجسيد هذه  دعم سياس ي وقانوني متين ، فضال عن خالل من حوكمةالاألخرى في لبنان وتمكين 

 الرؤيا.

للقطاع العام للتحّول الرقمي  مع تفويض تشغيلي رسمي ومستقل واضح تنظيمي هيكل نشاءإ يجبعلى املستوى التشغيلي والتنسيقي، 

 من التركيز على تصميم  ستراتيجيةتخذة وتحّمل املسؤوليات لتصميم وتنفيذ اإل ولضمان رقابة قوية ومساءلة على القرارات امل
ً

بدل

 وتنسيق التنفيذ مع كافة الوزارات والهيئات واملؤسسات العامة. ستراتيجيةاإل 

في  CDOالوطني  ميةالرقأو رئيس  CIOتظهر األبحاث أن الدول التي أثبتت نجاًحا في التحّول الرقمي قد اعتمدت رئيس مركز املعلوماتية 

في  ستراتيجيةإداراتهم العامة. باإلضافة إلى ذلك، هناك حاجة لتحديد إطار حوكمة وآليات تنسيق تشغيلية رسمية لضمان تنفيذ اإل 

 عبر كبار املسؤولين الرقميين من مختلف الوزارات أو قياديي املعلوماتية املمثلين عن اإلدارات املحلية 
ً

وخبراء من الحكومة بأكملها؛ مثال

 القطاع الخاص واألكاديمي.

 يقوم مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية بدورين؛ 
 

، مهامه كجهة منسقة لشؤون تطوير اإلدارة العامة؛ وتتضمن مسؤولياته أّوال

شراء العام واستحداث بشكل أساس ي ضمان اإلصالح والشفافية والنزاهة وترشيد اإلنفاق في القطاع العام، ترشيق اإلدارة، تحديث ال

االشراء العام اإللكتروني، تحسين آليات ومعايير التوظيف.    الدولة لشؤون التنمية اإلدارية ير وز ، يقود مكتب ثاني 
ً
التحّول  إستراتيجيةحاليا

 الرقمي عند ربطه التحّول الرقمي سيقدم فرصة كبيرة لنجاح البرنامج إستراتيجيةوتقديم الدعم لتنفيذ إستحداث وعليه فإن  الرقمي.

القطاع  وإصالح وتحديثالجديدة الرقمية  ستراتيجيةببرنامج تحديث وإصالح القطاع العام. بذلك، يجب أن يكون هناك روابط بين اإل 

من لقيادة جهود اإلصالح التصاعدي ولتوفير النصائح واإلرشادات حول اإلصالحات الضرورية التي يتطلبها التحّول الرقمي. ذلك يتضالعام 

 اجراءات سترفع من الشفافية، واملساءلة واألداء.

عتَبر وإستنادا إلى القوانين واآلليات املرعية اإلجراء،ف،اهداأل  ههذ تحقيق جلأ من وضع قيادة التحول الرقمي في لبنان تحت وحدة  ي 

املمثلة برئاسة مجلس الوزراء التنفيذية طة و بدعم وثيق وتنسيق ضمن السل التحول الرقمي في مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية

 في فّعالو  قمنّس  نهج تباعإ سبيل في وأساسية ضرورية خطوةلضمان التزام اإلدارات باملقررات امللزمة إلنجاح عملية التحول الرقميي، 

مكتب  لدى مباشرةالتحول الرقمي  عيةمرج وضع نإ .تكنولوجيا عبر الزمنال ر تطوّ و  عوتنوّ  نمو  عوتتبّ  مشاريع التحّول الرقمي محفظة إدارة

  وجعلها وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية
ً
ل  جزءا ِ

ّ
ك

َ
ش  على اللبنانية الدولة صرار إو  جدية تظهر  حاسمة خطوة شك أدنى بال منها ي 

ر الدولة لشؤون التنمية مكتب وزي ؤديي أن املفترض ومن .الرقمياإلقتصاد  مجال في واملستقبلية الحالية الكبرى  للتحديات ستجابةاإل 

 على التنازع دون  من ولكن القانون، تطبيقاملخّولة ب جهاتالو  العامة واملؤسسات الوزارات كافة مع الوثيق بالتنسيق مهامه اإلدارية

  لبنانسيكون  وبالتالي .منها لكل املنوطة الصالحيات
ً
 سريعةو  مركزية مليةعالتحّول الرقمي ب املتعلقة القرارات تخاذإ عملية جعلعلى  قادرا

 حاسم مر أ وهذا الحكومية، خدماتدارات واملؤسسات الرسمية والاإل  مختلف مستوى  على القرارات هذه تنسيق أمر  ليسهّ س كما وفعالة

 .بالتغييرات املطلوبة لتحقيق أهداف التحّول الرقمي ةرتبطامل دياتحالت مواجهة على الدولة وفاعلية قدرة زيادةل

ويساعده أعضاء يمارسون مهامهم  CDO الوطني الرقمية رئيس اإلداريةول الرقمي في مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية وحدة التحيترأس 

ل الرقمي  الوزارية اللجنة من مباشرة ويعينون  بدوام كامل بمعرفة عميقة  وأعضاؤها الوحدة. ويجب أن يتمتع رئيس (MC4DT)     ّ         للتحو 

 يحو وخبرة واسعة في مجال التحّول الرقم
ّ

وا على أي مصلحة خاصة مباشرة أم غير مباشرة مع أي فريق أو فرد يقّدم خدمات في ز ي وأل

ض تسوف و . عملهم وتجّردستقاللية إو التحّول الرقمي داخل أم خارج لبنان قد تتعارض مع شفافية  وحدة التحول الرقمي في مكتب فوَّ

 يعمل مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية لقيادة تصميم وتن وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية
َ

فيذ رحلة التحّول الرقمي. وَسْوف

التحول لتنظيم إطار عمل  ة املطلوبةن الضروريوانيمع رئاسة مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع لجنة في مجلس النواب اللبناني، على وضع الق
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  .الرقمي

 . ستراتيجيةالتدابير املرحلية لتفعيل الحوكمة املطلوبة ألجل متابعة تنفيذ اإل يتخذ مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية 

 :ومستوياتها وأدوارها الحوكمة هيكلّية ضمن الكيانات املعنية من كّل  وتشكيل هيكلّية عن عامة ملحة التالي الجدول  يعطي

اتاألدوار  الكيان ّ   واملسؤولي          

ل  ة للتحو               ّ        ّ  اللجنة الوزاري 

 (MC4DT)الرقمي 

ى
ّ
 لبنان في العام القطاع وتحديث الرقمي التحّول  تعزيز  مسؤولية 1الرقمي للتحّول  الوزارّية اللجنة تتول

 :اللجنة هذه مسؤوليات ضمن ومن. نجاحه وضمان

 وغاياته الرقمي التحّول  برؤية املستوى  رفيع سياس ي لتزامإ 

 ة الرقمي تحّول ال إستراتيجّية  مع يتالءم بشكل املستوى  العالية القرارات تخاذإ
ّ
 العمل وخط

 العام القطاع لتحديث األمد الطويلة ستراتيجيةاإل  الرؤية حول  الحكومة لرئيس املساندة تقديم 

 األولويات،( ب) واملشاريع، البرامج حافظة( أ) ذلك في بما ومراقبتها، الرقمي التحّول  خطة دعم 

 (KPIs) الرئيسّية األداء ؤشراتم( و) املوارد،( هـ) الزمنّي، اإلطار ( د) امليزانّية،( ج)

 وتنفيذها العمل خطة يخص بما التمويل تنسيق 

 الفنّية اللجنة تقّدمها التي واملشاريع للبرامج العام للوضع دورّية إستراتيجية مراجعة إجراء 

 مع ومواءمتها تقّدمها ومراقبة املعنية السلطات مختلف من املنبثقة( SC4DT) الرقمي للتحّول 

 ستراتيجّيةاإل  الغايات

 التنفيذ سالمة لضمان اللبناني النّواب ومجلس الوزراء مجلس مع واملسائل الخطوات تنسيق 

 الوزارات مختلف بين بالتعاون 

 الرقمي للتحّول  الفّنية اللجنة من املقّدم العام املشروع لوضع الدورّية املراجعة (SC4DT) 

  الحاجة حسب املتخصص يالرقم املجتمع عن وممثلين الخاص القطاع مع التشاور 

 متطلبات جهوزية لضمان العمل مسالك وتطوير  والتنظيمية داريةاإل  الهيكليات تحديث دعم 

  الرقمي التحول 

 إطار  في إليها املوكلة املهام عن الحكومية الجهات ملساءلة النيابية اللجان مع الدائم التنسيق 

  ومندرجاتها الرقمي للتحول  الوطنية ستراتيجيةاإل 

 املشاريع تنفيذ في املحرز  التقدم بعةمتا 

 التنفيذية عملها وخطة اإلستراتيجية يخص بما التوعية نشر  على العمل 

 الحاجة تدعو  اوعندما أشهر  ثالثة كل الجتماع 

 الدورّية التدقيق مهام إلجراء آليات توفر  من التأكد: 

 واملسائل طر واملخا واملوارد واملنجزات الزمنّية الفترة: املشاريع في التدقيق .١

د: املالي التدقيق .٢
ّ
 املعتمدة امليزانيات مع املشاريع وتوافقية تالءم من التأك

                                              

لت هذه اللجنة الوزارية بموجب قرار صادر عن  1
ّ
يترأسها  .(٢٠٢٢ شباط ٢٢ تاريخ ٣٢مجلس الوزراء اللبناني )القرار رقم  رئيس دولةتشك

تصالت، وهي مؤلفة من الوزراء التالين: وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارّية، وزير العدل، وزير املالية، وزير اإل ،مجلس الوزراء رئيس دولة

 .قتصاد والتجارةوزير الداخلية والبلديات، ووزير اإل
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 اإلجراء املرعية والقوانين واألنظمة بالقواعد لتزاماإل ضمان: القانوني التدقيق .٣

ية للتحّول 
ّ
اللجنة الفن

 (SC4DTالرقمي )

 .ة لشؤون التنمية اإلدارّيةالدول وزير ( DT4SC) 2اللجنة الفنّية للتحّول الرقمي ترأسي

ف التحّول الرقمي في لبنان من محفظة برامج، كّل منها يضّم مشروًعا أو أكثر تحت إشراف وزارات 
ّ
يتأل

  م.من القطاع العا مختلفةو/أو هيئات 

 وتتولى اللجنة الفنّية للتحّول الرقمي املهام التالية:

 الرعاية التنفيذّية .1

من مقاومة  والحّد لكافة برامج التحّول الرقمي بغية زيادة فرص النجاح  الدعم التنفيذي توفير الدعم: 

كما ودعم جهوزية اإلدارة العامة وصياغة سياسات  وأصحاب الشأن. الدوائر مختلف التغيير من جانب 

 تحديث اإلدارة العامة.

 البرامج. ضمان تخصيص التمويل املناسب ملختلف التمويل: 

ملخاطر واملسائل وأوجه الترابط وإيجاد الحلول لتحقيق األهداف اإلجمالّية تحديد ا الحّد من املخاطر:

 والحفاظ على مسار البرامج.

املناسبة وتطبيق املعايير  الالزملضمان تقديم الدعم  CDO الوطني الرقمية رئيس مع التعاون التنسيق: 

سياسات والتوجيهات الضرورية الوإستخالص كما وتنسيق البرامج التنموية  في كافة البرامج واملشاريع.

 لتحديث القطاع العام.

وزير الدولة لشؤون التنمية  في مكتب الرقمي لتحول اوحدة إليها  تحيلها: حّل النزاعات التي حّل النزاعات 

 .أي جهة معنيةأو ، اإلدارّية

 اوأوضاعه املشاريعملراجعة خطط  CDO الرقمية رئيسمع مع  شهر كّل جتماعات إعقد  اإلشراف:

 .
ً

ب تدخال
ّ
 ومناقشة املسائل التي تتطل

عملّيات  واإلشراف على الشاملةستراتيجّية اإل تالؤمها مع البرامج لضمان  محفظة مسؤولية إدارة  : عةبملتاا

لضمان تحقيق  والتحديث في تصميم الخدماتاإلصالح كما الشراف على تزامن سياسة  تنفيذ البرامج

 جاح.الغايات واملخرجات املرجّوة بن

 املحفظةإدارة  .٢

                                              

لت اللجنة بموجب القرار رقم   2
ّ
مجلس الوزراء. وتتألف اللجنة من ممثلين عن: وزير الدولة  ئيسر  دولةالصادر عن  ٢٠٢٢/  ٣٢وقد تشك

قتصاد والتجارة، رئاسة الجمهورية، لشؤون التنمية اإلدارّية، وزير العدل، وزير املالية، وزير التصالت، وزير الداخلية والبلديات، وزير اإل

 ومصرف لبنان. ،رئاسة مجلس الوزراء
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أعدها التي ستراتيجّية اإل ضمان تنفيذ كافة البرامج في القطاع العام بشكل متزامن لتحقيق  :ستراتيجّيةاإل 

 .أقرها مجلس الوزراء التيمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية و 

شاريع وبرامج التحّول الرقمي امل ملحفظةألعمال املناسبة إنجاز اى التركيز بشكل رئيس ي عل :تحديد األولويات

 لألولويات بأكملها
ً
املوافقة على املشاريع وتقديمها إلى اللجنة الوزارّية ويشمل تحديد األولويات أيًضا ، وفقا

 موافقتها. لنيل

 لتقديم النطباعات وضمان التحسين املستمّر.  منجزاتها تحقيق مع تزامًناقياس تأثير املشاريع : الرصد

 الدولة وزير  مكتب

 اإلدارّية التنمية لشؤون

 الرقمي التحول  وحدة)

  (CDTU املركزية

قيادة البرنامج الوطني للتحول الرقمي في لبنان، وسيعتبر وزير الدولة لشؤون التنمية مكتب  تولىيس

وزير الدولة لشؤون واملنسقة بين كافة الجهات الرسمية في هذا املجال. وسيقوم  املسؤولة الجهة 

 ، وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارّيةفي مكتب  إنشاء وحدة مركزية للتحول الرقميب اإلدارّيةالتنمية 

ل وهي
ّ
 الحكومة مستوى  على ستراتيجيةاإل  تنفيذ لضمان رسمية وتنسيق عمل وآلية حوكمة إطار  تشك

 بأكملها؛

 ويعينون  كامل مبدوا مهامهم يمارسون  أعضاء ويساعده CDO الوطني الرقمية رئيس الوحدة يترأس 

 (MC4DT) اللجنة الوزارّية للتحّول الرقمي من مباشرة

 ومن مهام هذة الوحدة:

 بما يتناسب مع الوضع  األولويات وترتيب الخططرسم و  وتنفيذها الرقمية ستراتيجيةاإل  ةهندس

 اإلقتصادي

 واملساندة لضمان حسن تنفيذها املشاريع وتحديد الخطط وضع 

 املعنية إلدارات وامع الوزارات  التنسيق 

  املعلومات ونظام السيبراني لألمن الوطنية الوكالة معالتنسيق (NCISA )حماية مواضيع بخصوص 

 .للتحول الرقمي والحيوية األساسية التحتية البنىأمن وأمان الشخصية وضمان  البيانات

 ةالفني واملواصفات القانونية واألطر  واإلصالح الرقمنة سياساتالتحديث الدوري ل 

 املتعلق بالشؤن الرقمية  واإلصالح التحديث 

  الرقمية الخدماتتحديد  
ً
 تباعا

  واإلدارات املالكة لها البيانات مراكز بالتنسيق مع  البيانات إدارةضمان سالمة 

 أو  لاعمأ تنفيذ دون  للحؤول الرقمي التحّول  مجال في الوزارات مختلف بين العمل تناسق ضمان 

 والبشرية املالية املوارد لهدر  تفادًيا وذلك الحكومية املؤسسات في كررةمت ومشاريع منعزلة مشاريع

 اإلقتصادية القطاعاتاإلدارات و  عن ممثلين مع واملشاريع العمل خطة أولويات تحديد في قيتنسال 

 (Whole of Society Approach) شموليةال مبدأ خالل من والجتماعية

 للمشاريع وتقييم جدوى  دراسة إجراء 

 بات وجمع الشأن أصحاب كافة راءأ العستطإ
ّ
قة املتطل

ّ
 الرقمي التحّول  بمشاريع املتعل

 الرقمي للتحّول  ستراتيجّيةاإل  األهداف مع مواءمتها وضمان واملشاريع البرامج تقّدم ورصد تنسيق 
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 الجهات في الرقمي التحّول  وحدات تساعد التي الفضلى واملمارسات واملعايير  التوجيهات وضع 

 املشاريع كافة حياة دورة في العامة

 اة والنتائج الغايات تحقيق لضمان البرامج تنفيذ عملّيات على اإلشراف
ّ
 بنجاح املتوخ

 البيانات وتبادل هندسة نظام تطوير  دعم 

 التحول  نحو  مسارها في الرسمية الجهات ملختلف والتوجيه والنصح ،ستشارةاإل  خدمات تأمين 

 الرقمي

 العملّيات هندسة وإعادة اإلجراءات لتسهيل لالزمةا والخطوات التغيير  إدارة 

 ستراتيجّيةاإل  األهداف مع تتالءم رئيسّية أداء مؤشرات وتقديم ووضع دعم 

  الرقمي للتحّول  الفنّية اللجنة إلى التقرير (SC4DT) 

 عمليات تنفيذ عبر  الهندسة وإعادة اإلصالح مبادرات لدعم املالئمة التغيير  إدارة عمليات تسهيل 

 ستخدامهاإو  متالكهاإب والحس ،عتمادهاإ إمكانية لرفع منظمة منهجيات ستخدامإو  التغيير  ارةإد

 .العام القطاع وتحول  قدراتال لبناء

رقمية الخبرات ال

 قتصاديةاإلو 

  

 

ن والخبراء و واملدراء العامواملنهي ن من القطاعين العام والخاص والجسم األكاديمي و مستشار 

 متخّصصةمعارف ومهارات  حيث يقدمون  في مختلف امليادينلرقمي املتخصص واملجتمع ان و املتخصص

 الرقمي بشكل فّعال التحّول تساهم في مضاعفة معارف اللجنة الوزارية ومهاراتها بهدف توجيه مسيرة 

 :املهامضمن  ومن .  ولتسهيل وتعزيز الحوار واملشاركة من قبل النظام الحيوي للحكومة الرقمية

 العامة العالقاتفي واملجتمع املدني  إشراكفي  هًمادوًرا ملعب ت 

 الرقميةوجهة نظر جديدة حول املسائل  قّدمت 

 الرئيسّية: اهومن ضمن مسؤوليات

  ستشارّيةإ بصفةالفنّية  الفرق دعم 

 حول خطط العمل واإلرشادات حائتقديم النص 

  ه بمثابة ل سلطة رسمّية للحكم، أي
ّ
 فيقتصر توجيهات أو مراسيم؛  إصدار  ل يمكنه ستشاري إ فريقأن

 األساسية واملقترحات واملعلوماتعلى تقديم النصح والتوصيات  هاعمل

. العام القطاعمنذ إنشائه دوًرا رئيسًيا في تنمية وتطوير اإلدارية  التنمية لشؤون الدولةوزير  مكتب يلعب تطوير القطاع العام

ب عمليات تحّول الخدمات في القطاع الع
ّ
ام إلى خدمات رقمية جهوًدا كبيرة لتبسيط وسوف تتطل

املعامالت وتحديث الهيكليات التنظيمية وتصميم وتطوير البرمجيات وتدريب املوظفين على األنظمة 

 
ً
  والبرمجيات املستحدثة والتي تتطلب إلتزاما

ً
 من اإلدارات املعنية بكافة متطلبات التحول الرقمي  تاما

تكنولوجيا املعلومات في مختلف الجهات الرسمية واملحلية  املسؤولين الرقميين وقيادييطة املنسقين بواس كبار املسؤولين الرقميين  

 املعنية وفقا لكل مشروع. 

على مستوى السياسات وعلى الصعيد التنفيذي واإلقتراحات  كبار املسؤولين الرقميين النصحيؤمن 

فيما يخص برنامج التحول الرقمي  SC4DTالوطني و رئيس الرقميةل إستراتيجيةوالتشغيلي وتوصيات 

 تكنولوجيا املعلومات، إلخ... وإستثمار والعمليات، املعايير، الهندسة، اإلدارة، اإلصالح الرقمي، 
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 .   (CDO)الوطني الرقمية رئيس الرقميين املسؤولين كبار  يترأس

وحدات التحّول الرقمي 

(DTU) 

 

عانة بموظفين داخل الوزارة أو املؤسسة من أصحاب ستقوم الوزارات واملؤسسات الحكومية بالست

 وحدة التحول الرقمي الخاصة بالوزارةإنشاء الخبرات املناسبة )مثل وحدات املعلوماتية أو غيرهم( لحين 

من كّل مؤسسة من مؤسسات القطاع ختصاصيين اإل تتألف هذه الوحدات من مجموعة من . املعنية

وزير مكتب مركزية في  DTU. وسوف يتم إنشاء وحدة تحّول رقمي قالعام، ويكون لكّل إدارة عامة منّس 

التي سوف تشرف على املشاريع الرقمية بالتنسيق مع وحدة املعلوماتية  الدولة لشؤون التنمية اإلدارّية

وحدات بعد إعادة  تفعيلها  لضمان عمل  6/٢/١٩٩٢بتاريخ  ١٩٩٢في رئاسة مجلس الوزراء واملنشأة عام 

 بما يتناسب مع أهداف إستراتجية التحول الرقمي. القطاع العاماألخرى املوجودة في  رقميال التحّول 

 الرقمي: التحّول ومن ضمن املسؤوليات التي تضطلع بها وحدات 

 في الجهات التي تمثلها الرقمي وخطة العمل التابعة لها التحّول  إستراتيجّيةتنفيذ  -

 املنّصات التشاركيةة الرقمّية بالتصميم و ضمان توحيد الخدمات اإللكترونّية املتبادل -

 األخرى  الجهات وكافةمن الجهة التابعة لها وفورات الحجم وتعجيل تقديم الخدمات  تحسين -

 وحدة التحول الرقمي املركزية بمساعدة

نِشئت في الوزارات  التحّول كافة املشاريع التابعة لوحدات  بين التعاون تنسيق و ال -
 
الرقمي التي أ

 األخرى  الجهات وكافةقطاع العام الوهيئات 

على مختلف مهام ونشاطات التحّول الرقمي في الكيانات  اإلجرائيو  والقانونياإلشراف التقني  -

 لها تتبع التي

 اإلدارّية التنمية لشؤون الدولة وزير مكتب أية مسائل أو مخاطر كبرى إلى  رفع -

رية لدوائرها الحكومية حول إعادة تقّدم وحدات التحّول الرقمي في كل جهة عامة خدمات إستشا

هندسة الجراءات املتعلقة بمختلف خدمات التحّول الرقمي التي ستقدمها الحكومة تبًعا ملخططها 

للتحّول الرقمي. باإلضافة إلى ذلك، ستقّدم النصح واإلرشادات ملختلف الدوائر الداخلية حول كيفية 

 حّول الرقمي.إدارة التغييرات الضرورية والجوهرية تبًعا للت

التغيير وفي خلق الوعي والتقدير على إدارة تلعب وحدات التحول الرقمي دورا رئيسيا في  أنيجب 

مستوى اإلدارة حول ضرورة تبني منهجية إدارة تغيير وإعتماد آليات لبرامج خاصة تهدف الى إدارة التغيير 

 لتحول رقمي سلس.

  ؤون التنمية اإلدارّيةوزير الدولة لشمكتب  ستنسق الوحدات العمل مع

ةكيانال أدوار ومسؤوليات. 7الجدول           ّ  ات اإلداري 

 (RACI) واملسؤوليات األدوار توزيع مصفوفة 

خاضعين أو  ،مسؤولينإّما  اكّل دور أو نشاط ضمن نموذج الحوكمة، هناك أصحاب شأن يكونو لاملساءلة؛ لذا،  تستتِبعاملسؤولّية 

لعين ) ،مستشارينأو  ،ةللمساءل
ّ
 (RACI) ة توزيع األدوار واملسؤولياتتساعد مصفوفو  محددة. أنشطةيتعلق بقرارات أو  فيما( RACIأو مط
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قّومات مليلي تعريف  وفيما. (OMSAR, 2019c) ستراتيجيةاإل  هذه فاأهدللوظائف لتحقيق  العابرةوزيع املسؤوليات وت دوار األ في تحديد 

 املصفوفة األربعة:

خاذ قرار. ويجب أن يكون هناك دور واحد مسؤول على األقل، لكن يمكن تكليف أشخاص على  يعملدور من  مسؤول:
ّ
إنجاز مهّمة أو ات

 يمكن تقاسم املسؤولّية بين عّدة أدوار.و آخرين للمساعدة في املهّمة أو القرار املطلوبين. 

ستيفاء إأو مهّمة ما بشكل ناجح ومالئم. ويضمن هذا الدور  هدفستكمال إالدور الذي يخضع في النهاية للمساءلة عن  خاضع للمساءلة:

الشروط األساسّية للمهّمة ويوكل العمل إلى املسؤول/املسؤولين. بتعبير آخر، على الشخص الخاضع للمساءلة أن يوافق على العمل الذي 

يلعبه  واحديجب أن يكون هناك دور  ،لذا .للمساءلةأنجزه الشخص املسؤول. وعلى عكس دور املسؤول، ل يمكن تقاسم دور الخاضع 

 شخص خاضع للمساءلة لكّل مهّمة أو قرار.

ر باملهام املنجزة والقرارات  –يؤخذ برأيهم  الذينشأن الأصحاب  هو أحداملستشار  مستشار:
ّ
 خبراء وهيئات متخصصة تتأث

ً
وهم عادة

 وممن يكون التواصل معهم ثنائي التجاه. –املّتخذة 

لع:امل
ّ
الع إعلى يتألف هذا الدور من الهيئات التي يجب أن تبقى  ط

ّ
؛ ويكون الهدف، وغالًبا ما يقتصر ذلك على إنجاز املهّمة أو التقّدم حول ط

 .تجاهاإلالتواصل معه أحادّي 

الرقمي  التحّول  إستراتيجّية ا التي وضعتهستراتيجّية اإل دوار وتوزيع املسؤوليات املتعددة التخصصات بهدف إنجاز الغايات األ تحديد  ينبغي

 في لبنان.

 (TQM) للجودة املتكاملة اإلدارة 

 من فالخوف ،ككل العام القطاع في مستمّرة وتحسينات كبرى  تغييرات إجراء ينبغي الرقمي، التحّول  مسيرة في اللبنانّية الحكومة شروع مع

ف إلى يؤدي ما غالًبا التغيير 
ّ
 له املرافق الثقافي التحّول و  التشغيلي التمّيز يعتبر  لذا،. التحسين رصف وتفويت األفكار  تبادل عن التوق

 .اآلخرين الشأن وأصحاب املواطنين يصّب في صالح الذي الرقمي التحّول  لنجاح ْينأساسي   صَرْينعن

 الضمان الرقمي 

  تصالتواإل املعلومات ياتكنولوج مجال في الجودة ضمان لتوفير  حالًيا املّتبع النهج كون  من الجّدية املخاوف تكثر 
ً
 يتسّبب ما ،مجّزأ

 الحوكمة نعدامإو  أمنّية وخروقات للبيانات البيني التبادل وعدم والتأخيرات الكفاءة نعدامإو  ستثمار اإل  وهدر  للجهود ضرورّية غير  زدواجّيةإب

 والنظم املشاريع تواجه التي للمخاطر  اليالح للوضع ممنهج تقييم يوجد ل  املثال، سبيل فعلى. األحيان بعض في الفشل وحتى الرشيدة

ل بمسؤولّية حكومّية وكالة أّية تكليف يتّم  لم لكن. (LITS, 2019) حكومّية وكالة كّل  في الرقمّية
ّ
 أصحاب ملساعدة الضرورة عند التدخ

جودة  ضمان عملّيات تقّدمها التي الجّيدة واملمارسات والخبرات املعلومات مشاركة تّم ت ول  التصحيحّية، الخطوات تخاذإ في الشأن

 الحكومّية الدوائر  مختلف في لضمان الجودة منّسقة عملّيات إعداد لىإ حاجة ثّمة لذا. واسع نطاق لىع تصالتواإل املعلومات تكنولوجيا

 ثقة ولزيادة املمكنة العمل ملسارات املتاحة الخيارات وعلى الصلة ذات األمور  على للمساءلة الخاضعين الوزراء إطالع عملّية لتحسين

 .الرقمّية لحكومةباالجمهور 

 وحةاملفت الحكومة 

ة صورة ، على بساطته،املفتوحة الحكومة مفهوم عكسي  مواطنيها لخدمة أفضل بشكل تعمل التي واملؤسسات الحكومات صورة هي ،  ّ  قوي 

افة تكون  عندما ة   ّ   شف  ّ  وتشاركي  عتبر  ومسؤولة،       
 
     وت
 
ا   

 
 مدماك
ً
ا       ً  رئيسي  ة أكثر  مجتمع لتحقيق      ّ  ديموقراطي  مة وبحسب. ستدامةإو  ومساواة         

 
  منظ
ّ
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ة ّ  الشفافي  ةالدول        ـــشـــــر  الحـــكــومـــات   ّ أن   ٢٠١٨ للعام الفساد مدركات مؤشر  أظهر  ،Transparency International (2019) ّ  ي  ــــى العــ  الرائدة األولـ

ر  حيث من األولى العشر  الحكومات هانفس تكون  تكاد الفساد افحةملك املبذولة الجهود في  املتحدة األمم دراسة بحسب الرقمي      ّ  التطو 

شرت التي اإللكترونية الحكومة عن ستقصائيةاإل 
 
   ن
 
ة فالثورة  .(United Nations, 2018) نفسه العام في   ّ  الرقمي  ر         الذي األسلوب جوهر    ّ   تغي 

ة الروابط ونطاق وسرعة املعلومات فيه نتشارك ة وبالتالي ،     ّ  البشري  ّ  كيفي   الشفافية أمام املجال حستف ل  التغييرات وهذه السلطة، توزيع    

 .تجعل منهما ضرورة قصوى  بل فحسب، املسبوقتين غير  واملشاركة

ة املفتوحة البيانات  ّ  والشفافي          

 بشكل الضوء تسليط إلى وتهدف العامة، تهّم  التي املوثوقة املعلومات بتوفير  املطلق لتزامواإل نفتاحاإل  حول  الحكومة في الشفافّية تتمحور 

عتبر  لذا،. القدرات الرقابية لعامة الناس على للمحافظة الحكومّية اإلجراءات كافة على كاف  
 
 إليه تستند الذي األساس حجر  الشفافّية ت

ز  التي املفتوحة املعلومات أولها أساسّية، عناصر  ثالثة طريق عن قيقهاتح ويتم الحكومة، إلصالح املستقبلّية الخطط
ّ
 ،املواد على ترك

قة تلك خاص وبشكل
ّ
ز  التي املفتوحة العمليات وثانيها واملجتمع، والشركات باملواطنين املتعل

ّ
 في العمل إنجاز  كيفّيةعن  اإلفصاح على ترك

عتبر  التي املفتوحة البيانات أهمّية وأكثرها ثهاوثال القرارات، صنع كيفّية ذلك في بما الحكومة،
 
 والعشرين، الواحد القرن  في الخام املادة ت

قة البيانات أنواع كافة تتضّمن والتي
ّ
 وعلى. الحكومة موظفي بمساءلة تسمح التي املالّية والبيانات املجتمع، جوانب من جانب بأي املتعل

 .متينة قانونّية تحتّية بنية لضمان الالزمة مواملراسي القوانين عتمادإ املفتوحة الحكومة

 

 . الحكومة املفتوحة6الرسم 

 للمعلومات lebanon.gov.lb منّصة ستخّصص حين في املفتوحة، البيانات لتوفير  data.gov.lb اإللكترونّية املنّصة إنشاء سيتمّ  الغاية، لهذه

القدرة  وتعزز  ،الحكومة عمل صلب في الرشيدة والحوكمة واملحاسبة الكفاءة تحّفز  املفتوحة فالبيانات. املفتوحة والخدمات والعملّيات

ة على املرتكزة الرقابة في بالتعّمق والسماح على الوصول 
ّ
 الفضيحة، من الخوف وبسبب. السيئة رساتاملمافضح ب تسمح كما الدامغة، األدل

 املنشورة البيانات كمّية في عندها الشفافّية نجاح مدى وينعكس الفساد، ضّد  الحرب في أساس ي ردع عامل املفتوحة البيانات تصبح

http://data.gov.lb/
http://data.gov.lb/
http://lebanon.gov.lb/
http://lebanon.gov.lb/
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 لدعم املطلوبة التحتّية البنية بتهيئة جهته من اإلدارّية التنمية لشؤون الدولة وزير  مكتب سيقوم .ستخدامهاإ وجهأو  وجدواها وجودتها

 املركزي  اإلحصاء إدارة وتتولى. وتعميمها الوصفّية والبيانات البيانات ملشاركة( SDMX) الوصفية والبيانات اإلحصائية البيانات تبادل معايير 

(CAS )تبادل مبادرة وتسمح. رموز ال وقوائم حصائّيةاإل  املفاهيم وتحديد وتحديدها، املوّحدة الوصفّية والبيانات البيانات تنظيم مهمة 

، ما والتقنّية اإلحصائّية واملعايير  املعلومات تكنولوجياالتحتية لبنية ال ستخدامإ بإعادة( SDMX) الوصفّية والبيانات اإلحصائّية البيانات

 .البيانات جودة وتحسين التكاليف خفضيسمح ب

 املعارف تكوين في ركةاواملش والتعاون  املفتوحة الخدمات 

ّل  ولم كاف   تحليل إلى السابق في تخضع لم التي البيانات إتاحة نشأ من
َ
ستغ

 
 في مبدعين أعمال رّواد يضّم  جديد   جيل   إلى يجب كما ت

السهلة  املفتوحة الخدمات تأمين يؤّدي كما. العاّمة الخدمات في املستمرّ  نيالتحس ويحّفز  اإلقتصادي النموّ  عجلة يدفع أن البيانات مجال

 شركاء املواطنين من يجعل الذي األمر  املواطنين، انطباعات إلى ستجابةواإل  الصلة ذات املعلومات عن الكشف إلى والرقميةستخدام اإل 

 مختلفة أنواع عن والكشف لزم، أمر  اإلنترنت عبر  واملشاركة ،مطلوبة املواطنين فمشاركة. الرقمّية الخدمات تصميم عملّية في أساسيين

ر ي أن يجب املعلومات من
ّ
 .م لهذه الجهودودعمه املواطنين لضمان تفّهم الشّفافة اإلدارّية الخدمات تطوير  ينبغي لذا،. إلكتروني بشكل توف

ات  اإلجتماعي واإلدماج املشاركة  ّ   والعملي   املفتوحة       

 اإلنترنت عبر  العملّيات خطوات لتنفيذ الالزمة األساليب وتأمين( املفتوحة العملّيات أي) اإلفصاح عن كيفية إنجاز العمل بين الجمع يؤدي

 .املدني املجتمع وتمتين اإلجتماعي  اإلدماج وتعزيز  املشاركة زديادإ وإلى املالءمة عتباراتإ مراعاة إلى( املفتوحة الخدمات أي)

ة  ّ  منص   DATA.GOV.LB  @  املفتوحة البيانات   

 رّواد وتمكين الحكومة شفافّية لتعزيز  الجودة عالية مفتوحة بيانات نشر  على الهيئات مساعدةإلى  توحةاملف البيانات منّصة إنشاءيهدف 

 الشخص ي الطابع ذات املعلومات حماية بمعيار  املفتوحة البيانات منّصة وتلتزم. العاّمة الخدمات تقديم فياملشاركة و  بتكار اإل  من األعمال

(PII )العامة الحاسوبية السحب في (27018 ISO .)البيانات بّوابة إعدادى لع حالًيا اإلدارّية التنمية لشؤون الدولة وزير  مكتب ويعمل 

 ، data.gov.lb املفتوحة
 
 .وتنظيمها إدارتهامسؤولية ( CAS) املركزي  اإلحصاء بإدارة ناطوست

 األداء إدارة 

لت إلى مكتب  ِ             أوك  ة الدولة لشؤ  وزير    ة مهم  ة، في  داءاأل مقاربة حديثة إلدارة  صياغة                ّ      ّ  ون التنمية اإلداري  ّ       في كافة القطاعات الحكومي   مسعى                       

ب برنامج إدارة األداء الشامل هذا من اإلدارات العامة قياس األداء بهدف  تعزيز من الرغبة في        نابع  
 
ة الحكومة وكفاءتها. ويتطل                                                                   شفافي 
ّ
                          ّ     

ة ستراتيجياإل على أساس األداء والتخطيط  للتقييمدة هذه القياسات كقاعستخدام إو  تحسينه، ّ   . غير أن النقص في املعلومات التشغيلي                                    

ل العائق األساس ي
 
ة يشك ة والبيانات املالي                  الحيوي 
ّ
      ّ ا ما تكون غير متاحة ،     ّ                  ً                    ألنها غالب  تاحةأو  ،         تأو  ،   ّ مجز أبشكل        م 

 
 مشت
ّ
سقأو غير  ،   

 
  مت
ّ
  . 

ة الحكومة ال من شأن ّ   رقمي  ، مح بالوصول اآلمن والسلس إلى البيانات املشتركة مع التعاون األفقي الداعم وثقافة الشفافيةتس املترابطة، التي   

ن الوضع بشكل ملحوظ ل برامج  تنفيذوفي سياق .       ّ                  أن تحس  ة  توحيدإلى  سعىتسالرقمي،       ّ  التحو  قة باألداء وزيادة الشفافي 
 
ّ   البيانات املتعل                        
ّ
              

ااألداء  تحسينإلى                                   ّ يانات وتقييم الغايات والسعي املستمر  الب لىإواملحاسبة وإنتاج النطباعات املستندة  ً  تدريجي  رات                          ّ    . ومن شأن هذه التطو 

ة ّ  املفصلي  زها        ل         ّ    التي يحف  ا أكثر من أي وقت مض ى. ألداءاإدارة الرقمي أن تجعل       ّ  التحو  ً                       أمر ا ممكن       ً    

http://data.gov.lb/
http://data.gov.lb/
http://data.gov.lb/
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 التحتية والبنى خاطروامل املعلومات أمن إدارة نظام 

 للجميع ومتاح آمن، حديث، بشكل الرقمية

( ٢٠١٩تكنولوجيا املعلومات في آخر مؤشر عالمي للقدرة التنافسية )إعتماد دولة فيما يخص  ١٤١من أصل  ٩٥ املرتبةيصّنف لبنان في 

ا بسبب عدة معوقات في البنى التحتية ومنها:  وذلك جزئيًّ

 ية الكهربائيةذنقص في جودة التغ 

 ميغابايت/الثانية( ٧٤،٣٢ثانية مقارنة بمعدل عالمي ميغابايت/ال ٧،٩٤معّدل ) نترنتلإل  متدنية سرعة 

  للمعدل العالمي )اإلتصال بتقنية إشتراك نسبة 
ً
 ب ١٠٠لكل  6السريع قليلة نسبة

ً
ا(١6ــ شخص مقارنة  عامليًّ

 .نقص في تقنية األلياف الضوئية في البنى التحتية 

 يلي، ملحة عن مؤشرات رقمية أساسية في لبنان: فيما

Key Digital Indicators                   لبنان في أساسية رقمية مؤشرات          

National Digital Strategy √ 

National Portal √ 

ITU Global Cyber security Index (GCI) 2021 (Highest 100, Lowest 0) 30.44 

UN E-Government Development Index (EGDI) Rank 2020 127 

UN Online Services Index (OSI) 2020 (Highest 1, Lowest 0) 0.4176 

World Bank Human Capital Index (HCI) 2020 (Highest 1,Lowest 0) 0.6567 

UN Telecommunication Infrastructure Index (TII) 2020 (Highest 1, Lowest 0) 0.4123 

UN E-Government Development Index (EGDI) 2020 (Highest 1, Lowest 0) 0.4955 

Transparency RTI Right to access information 2020 (Highest 150, Lowest 0) 70 

Transparency - World Wide Web Foundations Open Data Barometer 2019 (Highest 

100, Lowest 0) 

6 

WGI Accountability Index 2020 (Highest 2.5, Lowest -2.5) -0.494 

DESA E-Participation Index 2020 (Highest 1, Lowest 0) 0.496 

WGI Effectiveness Index 2020 (Highest 2.5, Lowest -2.5) -0.833 



 التحّول الرقمي في لبنان  ةإستراتيجي

 

 

 27صفحة   ٢٠٢٢أّيار  – "٢٠٣٠-٢٠٢٠ستراتيجية التحّول الرقمي في لبنان إ"

Key Digital Indicators                   لبنان في أساسية رقمية مؤشرات          

WIPO Global Innovation Index 2020 (GII) (Highest 100, Lowest 0) 26.02 

امالحظة: خاليا الظل تظهر أن لبنان يقع في التصنيف ال  مع باقي الدول عامليًّ
ً
 ٢٠٢١-٢٠١٩لألعوام  سفلي مقارنة

 مؤشرات رقمية أساسية في لبنان. 8الجدول 

ة؛ بين اإلقتصادي-اإلجتماعيةاملجموعات املساواة الرقمية واضح بين املجتمعات التي تسكن املدن وتلك التي تسكن الريف؛ بين إنعدام 

ا قل تطو األاملناطق  ا واألكثر تطورًّ ؛ بين الشعوب املتعلمة وغير املتعلمة؛ بين املواطنين/املجتمعات ذوي الدخل املتوسط/املرتفع إقتصادًيارًّ

ل عائًقا إستخدام في معادلة ضروريا  املساواة بين الجنسيينإعتبار وذوي الدخل املحدود.  أيًضا 
ّ
التكنولوجيا ومن الواضح أن العمر يشك

ا.  غالًبا ما يتم  املرجو  الرقميأمام التغيير   يخص الوصول إلى اإلنترنت. اإلعاقة فيمااألفراد ذوي إستضعاف لعدد من األجيال األكبر سنًّ

ر 
ّ
مة أّي  تحفظها التي املعلومات كافة تتأث

ّ
عاِلجها منظ

 
  وت

ً
ر ق  في الكامن للضعف إستنادا

 
 واألخطاء عتداءاإل  وتتعّرض ملخاطر  ،ستخدامهاإط

عتبر  فاملعلومات. الحرائق أو  كالفيضانات ،والقدر والقضاء
 
  ت

ً
ضمان و  ضياعها ضّد  املالئمة الحماية تستوجبالعالية  وقيمتها ،جوهرًيا عامال

ما  بها، مصّرح حاجات لديهم الذين لألشخاص التوقيت والحسنة والكاملة الدقيقة املعلومات بتوفير  السماح يتوّجب لذا،. ونزاهتها سرّيتها

 .(LITS, 2019) الحكومة كفاءة التاليب يعّزز 

ل أن يجب
ّ
  عتبارهإب التطبيقات كافة من يتجّزأ ل  جزًءا األمن يشك

ّ
ب األّول، الدفاع خط

ّ
 إعتماد األمن من املستوى  هذا تحقيق ويتطل

.  الحماية من مستوى  أعلى وتضمن ةتلقائي اتتطبيقال في املدمجة األمنّية الضوابط تكون  حيث ،التلقائي األمن نهج اللبنانّية الحكومة

ل األ 
ّ
 بتعبير  أو  تلقائّية، تكون  أن يجب فالحماية: البيانات حماية مجال في عنصًرا من األمن الستباقي الذي يزداد شيوًعامن التلقائي ويشك

 .(LITS, 2019) تصميمها بطبيعة آمنة تكون  أن( ISMS) املعلومات أمن إدارة أنظمة كافة على آخر،

ن املعايير، هذه تطبيق عبر 
ّ
 وامللكّية املالّية ملعلوماتا ذلك في بما ،لها التابعة املعلومات أمن إلدارة إطار  وتنفيذ وضع من املنظمات تتمك

مة كّل  على ،ISO 27001 معيار  وبحسب. ةالثالث األطراف أو  العمالء بها ائتمنها التي واملعلومات املوظفين وبيانات الفكرّية
ّ
 نظام وضع منظ

. (ISOلتوحيد املقاييس )املنظمة الدولية  متطلبات بموجب وذلك مستمّر، بشكل وتحسينه وصيانته وتطبيقه( ISMS) املعلومات أمن إدارة

مة أهداف لتحقيق املوارد من طائفة النظام هذا يستخدمو 
ّ
 نشطةواأل والسياسات التنظيمّية الهيكلّية اإلدارة نظام ويتضّمن .املنظ

 والنزاهة السّرية ، وهيرئيسّية أبعاد ثالثة على املعلومات أمن ينطوي  .واملوارد ،والعملّيات ،واإلجراءات ،واملمارسات واملسؤولّيات التخطيطّية

ل والتوافر،
ْ
 كبيرة مجموعة لدراسة األمنّية التدابير  وإدارة تطبيق ذلك على ويقوم .(CIA) األميركّية الستخباراتية الوكالة ثالوث التي تشك

قة الحوادث أثر  من والحّد  جهة من مستدام بشكلواستمرارها  األعمال نجاح ضمان بهدف التهديدات من
ّ
من جهة  املعلومات نبأم املتعل

 .أخرى 

 املعتمدة املخاطر  إدارة عملّية عبر  املنتقاة الضوابط من مجموعة تنفيذ طريق عن املعلومات أمن ويتحقق
 
 نظام استخدام عبر  دارة، وامل

املخّصصة  عّداتوامل والبرمجيات التنظيمّية، والهيكليات واإلجراءات والعمليات السياسات ذلك في بما ،(ISMS) املعلومات أمن إلدارة

 ويجب وإدارتها، منها والحّد  املخاطر  لتقييم املعلومات بأمن املتعلقة املخاطر  إلدارة ISO 27005 معيار ب اللتزام يجب كما. املعلومات لحماية

مة أهداف تحقيق لضمان الضرورة عند وتحسينها ومراجعتها ومراقبتها وتطبيقها الضوابط هذه تحديد
ّ
 وأمن عمالباأل  املتعلقة املنظ

عوي  . املعلومات
ّ
 .الحكومّية العملّيات في سلس بشكل املعلومات أمن ضوابط إدماج توق
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 شاملة رقمية تحتية بنى 

عدم ترك أي فرد خارج خدمة اإلنترنت.  في هذا السياق يمكن تصنيف عوائق  وراءنا، يوازي عدم ترك أي فرد  اتفي العالم الرقمي، ب

 )كلفة)نقص في بنى تحتية لتكنولوجيا املعلومات فعالة وغير مكلفة(، الكلفة املقبولة اإلستفادة أساسية: بعاد في أربعة أ الشمول الرقمي

ة وعي حول فوائد اإلنترنت وتكنولوجيا املعلومات(. وبذلك، يبدأ سّد الفجوة الرقمية برف
ّ
ع باهظة(، املهارات )أمّية رقمّية( والوعي )قل

ا في تأمين الوصول للجميع بمقاربة مجتمعية شاملة.  الوصول العملي عبر البنى ال تحتية لتكنولوجيا املعلومات، وتلعب الحكومات دوًرا مهمًّ

حتى تأمين مراكز إنترنت لسلكي في املساحات العامة  ٢٠٢٢و ٢٠٢١قرى إلى إنترنت سريع عام  ٢٠٣من األمثلة بوتسوانا التي تنوي إيصال 

 في البلد.

طويره لستحداث نظام رقمي شامل يتمحور حول األفراد، الحكومة، البنى التحتية، التنظيم واألعمال التجارية. البنى إن اإلطار الذي تم ت

إن تحديد متطلبات للسرعة، التكنولوجيا،  التحتية الحديثة، اآلمنة، املتاحة وغير املكلفة هي جزء من أساس متين لنظام رقمي وطني شامل.

، بما في ذلك املجتمعات ذوي الدخل املحدود، من يسكنون القرى واملناطق وتوصل املهمشينيئة التجارية املؤاتية والتغطية تقود قدًما الب

 نموذج تجاري مبتكر، مراكز وسحابات البيانات، -البعيدة أو املعزولة. يكمن الهدف في النشر التدريجي للتكنولوجيا عالية
ً

الجودة )مثال

، إلخ...( التي ستقود نحو حلول مستدامة وقابلة للتوسيع 5Gـــ مصادر كهرباء قابلة للتجدد، نظام الالى  الساتاليت، الولوجتكنولوجيا 

للجميع، بالتزامن مع النضج الرقمي الذي ستحققه الدولة.  من الجوهري استحداث نماذج تجارية ومالية مبتكرة لتمويل البنى التحتية 

 بأزمات.قليلة التطور وتلك التي تمر لاالتكنولوجية املكلفة لكن ضرورية للدول 

ا األساسية األمور من  اإلتصال في شبكة اإلستثمار الرقمي في لبنان تأمين األطر القانونية والتنظيمية وأطر الحوكمة لتحفيز  للتحّول  جدًّ

خدمات وإستخدام صول جوهرية لرفع الو  والالسلكية أمور السلكية اإلتصال السريع.  تخفيض عوائق الدخول وتسهيل نشر شبكات 

 الرقمية للحكومة تصميم للتالي: ستراتيجيةاإل ستتضمن خطة تنفيذ  السريع بأسعار تنافسية.اإلتصال شبكة 

 القوانين وتحسين الجدد للمتعهدين الدخول  عوائق إلغاء عبر  التنافس ورفع ستثمار اإل  تشجيع 

  ا. وتوفلإلتصالت في البنى التحتية لإلستثمار  شاملة خطة تطوير                            ً   ير خدمات التواصل لألكثر ضعف 

 السيبراني األمن 

ق
ّ
 الخدمات تقديم في تساهم أساسية أداة بمثابة وهو  ،جهة من الدولة سيادة على تؤثر  قد التي األساسيةاملخاطر ب السيبراني األمن يتعل

عتبر  من جهة أخرى. املحّسنة العاّمة
 
 الشخصّية املعلومات ستخدامإ في وشفافّيتها الحكومة تتخذها التي السيبراني األمن إجراءات في الثقة وت

تطبيق األمن السيبراني  ه يصعبأنحيوّية لنيل ثقة املواطنين وتشجيع املزيد من األشخاص على القيام باألعمال التجارّية عبر اإلنترنت. غير 

بل  ،فحسب نترنت والخدمات التجارّية والجتماعّيةمستوى الخدمات التي تقّدمها الحكومة عبر اإل  ترّديبسبب  ليسلبلدان العربّية، ا في

يتد بسبب أيًضا
ّ
قة بالحسابات املصرفّية واملعلومات الصحّية، وهي  ،الشخصّية املهّمة عن البيانات اإلفصاحمستوى  ن

ّ
كالتفاصيل املتعل

 .(ESCWA, 2017)في البلدان العربّية  ظاهرة شائعة

 بشكل وتبادلها ستخدامهاإ وإعادة املعلومات ستخدامإبلحكومة ل واملرونة الوقائي واألمن الخصوصّية مجالت في الجّيدة املمارسات تسمح

 الدائمة املخاطر  بيئةمع  تتماش ى أن الحكومّية األمنّية املمارسات على أنه ذلك نيويع. املواطن حول  املتمحورة الخدمات لتعزيز  ومالئم آمن

 فعالّية إلى الشأن وأصحاب املواطنون  ليطمئّن  وخصوصيتها  وحمايتها البيانات أمن عن املسؤولة الجهات تحديد ينبغي ،لذا. التطّور 

 .(Oueidat, 2018) معلوماتهم تحمي التي األمنّية التدابير 

 طريق: عن املفتوحة الحكومة في الرقمي التحّول  تأمين يجبو 
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 الخدمات وتأمين الحوادث وإلدارة لهاواإلستجابة  وكشفها السيبرانّية الهجمات ملنع القدرات بناء. 

 بع ،السيبراني األمن لتنفيذ وشامل وتعاوني منهجي نهج إعتماد
ّ
 األمنّية التعزيزات ذلك في بما ،الفضلى الدولّية املمارسات يت

 . للحوكمة متين إطار  ضمن العمل إلى باإلضافة ،والتطبيقات والنظم واملنتجات الشبكة على املستمّرة

 الرقمّية الخدمات في األمن تطبيق وضمان الشخصّية املعلومات ستخدامإ عند الشفافية وتأمين يناملواطن خصوصّية حماية. 

 الدولي التعاون  وتوطيد الخبراتاملعارف و  تعزيز و  التوعية. 

 ومكافحتها السيبرانّية الجرائم ملنع املستخدمة والثقافّية والقانونّية التقنّية الوسائل تحسين. 

 :اللبنانّية الحكومة إمكانات ينبغي أن تشمل الفضلى، الدولّية تاملمارسا مع وتماشًيا

  الحاسب اآلليلطوارئ ستجابة لإل الفريق الوطني (LB-CERT ة واملساعدة عبر التركيز على منع الحوادث ّ                                        ( لتقديم املشورة املرجعي                       

ة والتعامل معها  ّ                 السيبراني  ة وتبادلها ضمن عنها. وسيقوم هذا الفريق بجمع املعلومات املت واإلبالغ         قة بالتهديدات السيبراني 
 
ّ                عل                       
ّ
  

 لبنان ومع الفرق املماثلة في الدول الشريكة.

 ( مركز عمليات األمن السيبرانيCSOC ة ات الرقمي  ّ   ( ملراقبة العملي           ّ ة               ّ  بصورة آني  ة وتنفيذ الخطط           ّ                وتحديد املخاطر السيبراني                        

ة  ة العملي  ّ   التخفيفي          ّ  .لالستجابة لها       

  ن خدمات هيئة ضمان األمن السيبر ة ختبار ال             ّ        اني التي تؤم  ة الرقمي  ية للبرامج الحكومي  ّ  األمني الشاملة والسر          ّ ات  ،                   ّ                                 ّ   بما في ذلك املعد 

ة. فراتيوشوالشبكات واملنتجات  ات والخدمات الرقمي  ّ   البرمجي                    ّ        

 طة ة أنها تشتمل على ، أي           ّ  هيكلية مبس  مات السيبراني  ّ   املقو  قة باألمن األ  السليمةالقواعد عتماد إلتشجيع الجوهرية     ّ            
 
ة املتعل          ساسي 
ّ
        ّ    

 السيبراني في القطاعين العام والخاص.

  ة حول األمن السيبراني للمواطنين وموظفي القطاع العام، باإلضافة إلى ّ                                                                 حملة تثقيفي  املناهج  ضمنمادة األمن السيبراني  إدراج          

ة ملعالجة نقص املهارات. ة والجامعي  ّ                      املدرسي            ّ       

 ونظام السيبراني لألمن الوطنية الوكالةوجوب تأسيس مع  السيبراني منلأل  الوطنّية ستراتيجّيةال  الوزراء مجلس أقرّ  ،٢٠١٩ آب ٢٩ في

  ووضعها (NCISA) املعلومات
ّ
  وجعلها الحكومة رئاسة لدى مباشرة

ً
 علينا الرقمي، اإلقتصاد عصر  ففي. للدفاع األعلى املجلس من جزءا

 كافة مكننة تؤدي إذ والسحابة، واملعّدات النظم في البيانات حماية على يًضاأ بل فحسب، الشبكّية الحدود تأمين على ليس التركيز 

 املخاطر  منأيًضا  تزيد لكنها، املرونة زيادة إلى لقيمةلدة لاألنشطة املوّ  سلسلة طول  على الرقمي التواصل وزيادة تقريًبا ةيالحكوم العملّيات

 .ملحوظ بشكل والتهديدات السيبرانّية األمنّية

  والتهديدات املخاطر  هذه معالجة رّ س يبقى
ً

يمكن  كذلك،. البداية منذ أمنّية إجراءات املترابطة واملعّدات التطبيقات تضمين في متمثال

 الحكومّية الهيئات فإّن  لذا، .الحاسوبية السحب في تصالتواإل املعلومات تكنولوجيا نظم تشغيل عبر  تحقيق املزيد من املرونة التنظيمّية

 مواءمة يجب كما. مكاتبها في املوجودة املتقادمة واألنظمة السحب بين ،واملشتريات البشرّية كاملوارد ،األعمال ومهام البيانات قللن مدعّوة

 حيث ،الشأن أصحاب كافة أدوار  واضح بشكل حددت التي السيبراني لألمن الوطنّية ستراتيجّيةواإل  السيبراني باألمن املتعلّقة نشطةاأل كافة

 .الوطني الدفاع إستراتيجّية  من جزًءا تعّد  السيبرانّية والجرائم السيبراني مناأل  نإ

تها البيانات حماية  ّ    وخصوصي        

(، OECDوالتنمية ) اإلقتصاديبين الدول األعضاء في منظمة التعاون  يزداد أهمّيةالستعمال األخالقي للبيانات هو موضوع نقاش  إّن  حيث

م األغراض التي على الحكومة اللبنانّية وضع إط
ّ
ستعَمل ار محدد ألخالقّيات البيانات ينظ

 
من أجلها البيانات ويحدد األدوات والتقنّيات ت

ن املواطنين من 
ّ
م بالبياناتالتي تمك

ّ
 .(Van Ooijen, Ubaldi, & Welby, 2019; Vasconcelos, 2019)الخاصة بهم  التحك
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ويجب أن يأخذ نظام حماية  .الرقمية الجديدةحماية البيانات أهمّية مماثلة بالنسبة لقدرة الحكومة على تقديم الخدمات  تكتسبكما 

والقرارات التي تقّرها وتصدرها السلطات اللبنانية  قواعد السلوكالبيانات العامة والخاصة باملواطنين بعين العتبار القوانين واملراسيم و 

 أو  وغيرها من الجهات املعنيةعند تكوينها والوكالة الوطنية لألمن السيبراني  وابومجلس الناملختصة بما فيها الحكومة 
ً
التي  املوجودة حاليا

 و قد تنشأ 
ً
 .التي لديها مسؤولية حماية البيانات املوجودة ضمن القطاع العام في الجمهورية اللبنانيةمستقبال

الرقمي  التحّول هذه الحماية بدون ضمان أمن املعلومات. فمشاريع  توفير ل يمكن تحقيق خصوصّية البيانات بدون حمايتها، ول يمكن 

نِتج
 
التكنولوجيا إلى التعامل مع البيانات الشخصّية وتصنيف هذه البيانات وحمايتها وضمان أمنها.  مستخِدمو إذ يضطر  ،مخاطر جديدة ت

ق بشخص طبيعي  أّي حماية  ستراتيجيةوعلى الجهات املنفذة لهذه اإل 
ّ
رجى مراجعة .للتعريفأو قابل  معروفمعلومات تتعل  قانون  قسم ي 

 .في هذا الخصوص أدناه للحصول على املزيد من املعلومات ات الطابع الشخص ياإللكترونّية وحماية البيانات ذ املعامالت

ة إدارة نظام   األعمال        ّ  إستمراري 

إمكانيات البنية  تراجع ، في ظّل الشركات التجارّية تنفذهاالحفاظ على العمليات التي  لىإ( BCPاألعمال ) إلستمرارّية التخطيط  يهدف

األعمال ستمرارّية إل ، يمكن اللجوء إلى التخطيط ةمحفوظ. فطاملا أن قدرة املؤسسة على أداء مهامها الحيوّية التحتّية أو املوارد أو الحّد منها

فف، ستمرارّيةاإل إلدارة بيئة األعمال وإصالحها. أّما إذا انقطعت هذه 
ّ
العمليات التجارّية عندها وتدخل املؤسسة في وضع الجهوزّية  تتوق

كالكوارث الطبيعّية أو  ،مخاطرمواجهة  نماملؤسسة  تمكين( إلى BCMاألعمال ) إستمرارّيةوتهدف إدارة  .(LITS, 2019) لكوارثلتصّدي لل

( التعافي من الكوارث وانتعاش األعمال BCMاألعمال ) إستمرارّيةإدارة  وتشمل.  (ISACA, 2019) هاحماية مصالح ومن ،البيانات خروقات

( BCMSاألعمال ) إستمرارّية، يركز نظام إدارة ISO 22301التجارّية وإدارة الكوارث والحوادث والطوارئ والتخطيط للطوارئ. وبحسب معيار 

 يلي:ما  على

 ة اإل اجات ح فهم ة إ، وضرورة وضع سياسة إلدارة والجهوزية      ّ   ستمراري   األعمال وأهداف تابعة لها.      ّ   ستمراري 

  ةاإل تنفيذ وتشغيل ضوابط وتدابير إلدارة املخاطر ّ  جمالي  ة إالتي تواجه        املؤسسة.      ّ   ستمراري 

  ة إمراقبة ومراجعة أداء وكفاءة نظام إدارة  األعمال.      ّ   ستمراري 

 ة.      ّ       املستمر  بالرتك نيالتحس ّ   از على مقاييس موضوعي                      

ةإ  ات       ّ  ستمراري  ّ   عملي   الحكومة    

 البيانات على للحفاظ للبيانات الحتياطي والتخزين األعطال تحّمل على قدرةالب تتسم أنظمة إنشاء الحكومّية واملنظمات الهيئات كافة على

ن لكي احتياطّية هزةأج في الستثمار  الكيانات هذه على كذلك، يتعّين. طارئ حادث  أي حصول  عند الحّساسة
ّ
 في العمل من املكاتب تتمك

ي موقع أي اختراق حال
ّ
 حصول  بعد لستمرار ضمان ال إفرادّيةعمليات وتطبيقات  وضععلى  العملّيات إلستمرارّية  خطيطتال وينطوي . محل

  كارثةال
ً
 املوظفين ولنقل الحيوّية، املهام مرارّيةإست لضمان الالزمين والتوجيه السياسة( COOP) العملّيات إستمرارّية خطة وتضع. مباشرة

ة وعلى.  (ISACA, 2019)الطوارئ  حالت في بديلة منشأة إلى واملوارد
ّ
 امليزانّية العتبار  بعين تأخذ أن العملّيات إلستمرارّية  الحكومّية الخط

 أمن ونظم البيانات نظم لكافة املطلوبة العملّيات كلفة ذلك في بما املواطنين، إلى املقّدمة الخدمات كافة توافر  على للحفاظ املطلوبة

 .النظم هذه تشغيل صالحّية على يحافظ ما ،علوماتامل
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 عمليات الحكومة إستمرارية. 7 الرسم

 الكوارث من والتعافي املرونة 

ة التعافي من الكوارث
ّ
ل (. فعند حصو BCPاألعمال ) إلستمرارّية ما بدأه التخطيط  لتكّمل  Disaster Recovery Planning (DRP)تأتي خط

ة التعافي من الكوارث نشطةاألاألعمال عن الحيلولة دون انقطاع  إلستمرارّية التخطيط  وعجز كارثة ما 
ّ
فتوّجه  .الحكومّية، يبدأ عمل خط

ل في إعادة  من أجلعمل الستجابة لحالت الطوارئ  فرق خطوات  األخيرة
ّ
الحكومة بشكل كامل في  تفعيل عملبلوغ الهدف النهائي املتمث

ة التعافي من الكوارث العمل  تتيحيجب وضع خطة للتعافي من الكوارث  ،العملّيات األولّية. لذامرافق 
ّ
ممت خط بشكل شبه تلقائي. وقد ص 

ينبغي تدريب املوظفين األساسّيين على مهامهم ومسؤولياتهم  وبالتاليصنع القرارات خالل حصول الكارثة،  أنشطةللتخفيف قدر اإلمكان من 

خاذها  العهمطإو رثة، عند وقوع الكا
ّ
 إعادة تشغيلوقت ممكن. وبهدف  أسرعفي الحكومة  لتفعيل عملعلى الخطوات التي يجب عليهم ات

باستعادة  بما يسمحخططها للتعافي من الكوارث  تضعالعمليات الحكومّية بأكبر قدر من الكفاءة، على منظمات القطاع الخاص أن 

، يجب تحديد الوظائف الحكومّية املهّمة وترتيبها بحسب عليهو . (LITS, 2019)األول  املقامفي ا الوظائف والخدمات ذات األولوّية العلي

 وترتيب تلك التي يجب استعادتها  تحديدبهدف  ،األولوّية
ً

 .(Oueidat, 2018) خلل ماأو  كارثةبعد حصول أول

عتبر املرونة والتعافي من الكوارث في 
 
 كتكاليف تشغيلّية ل  التحّول ت

ً
لتحقيق القيمة. وعلى الرغم من أّن الحكومة  كمحّفزاتالرقمي عادة

في حين أن املرونة والتعافي  ،تحقيق القيمةالفعلّية ل املحّفزاتالنظم، ما زالت التكنولوجيات الرقمّية الحديثة هي  توافر تستثمر الكثير في 

ل استثمارات. غير أن اللتزام بمؤشرات األداء الرئيسّية ومنع الختاللت التكنولوجّية مرتبطان بشكل وثيق.  نفقاتمن الكوارث يعتبران 

 كاملرونة  ،خرى املجالت األ  ليتحو الرقمي، علينا أن نأخذ بعين العتبار كيفّية  التحّول  عملّية تنفيذوعند 
ً

ة تعني إمكانّية مثال
ّ

. فاملرونة الهش

كافة فوائد التكنولوجيات الجديدة بسبب ارتفاع كلفة التعافي واإلضرار بالسمعة وخسارة اإليرادات وفقدان بيانات املواطنين  زوال

(ISACA, 2019). 

 الناس .١ الدعامة

ة، يتمي ز  مبمستواهم العلمي وثقافتهم وروح املبادرة لديهم.  ون اللبناني املواطنون          ّ      ّ   بصورة عام   افات واللغاتالثق متعددو و  موهوبون      فه 

ون بالتكنولوجيا، وهي طموحون و  عتبر هذه  كلها     ّ                    وملم 
 
عين وقابلين للتكييف مع التغييرات بشكل سريع. وت          صفات تسمح لهم بأن يكونوا طي 
 
                                               ّ                           

ة بالنسبة للمجتمعات التي تسعى إلى  ا أساسي 
 
ّ                                   املزايا شروط       
ً
ق عنها عصر  اإلستفادة             ّ            من الفرص التي قد يتفت  ل                      ب الرقمي. بالتا      ّ  التحو          ّ  لي، يتوج 

ة وضع  ّ       على الحكومة اللبناني  ة                    ّ  إستراتيجي  رات عتماد إو           ة املدفوعة بأحدث التطو  ّ                      ّ    مجموعة من الخطوات لالستفادة من اإلمكانات املستقبلي                                                

ة. ّ   التكنولوجي            

مستوى معيشة في إطالق العنان إلمكانات الشعب اللبناني. فاملواطنون يستحّقون ستراتيجّية اإل يكمن الهدف الحيوي والراسخ لهذه 

سمي ،أفضل
ّ
عات والخدمات املقّدمة، كما زدياد إب ت

ّ
الحكومّية  والدوائر التعامالت بين املواطنين  ينبغي أن تصبحالخيارات وتحسين التوق
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 ،طالًبا عمال، أو أ رائدأو  ،تنفيذًياواإلجراءات الكفؤة. فاملواطن اللبناني، أكان مديًرا  واملساءلةعلى الشفافّية والثقة  ترتكز و سلسة وسهلة 

التطّور التكنولوجي بحّد ، ل النهائي هو خدمة املواطنيننؤمن بأن الهدف  نحنو ، ستراتيجّيةاإل أو مغترًبا أو مواطًنا عادًيا، هو في قلب هذه 

 .ذاته

ع وعلى الرغم من أننا نتوخى توفير كافة الخدمات األساسّية عن طريق إجراءات موّحدة وسلسة ومعيارّية، إل إن
ّ
الحاجة إلى  تنامينا نتوق

عون  ،حول العالم نياملواطنقد ازدادت مطالب فالخدمات املخصصة بالنسبة للمعامالت األكثر تعقيًدا. 
ّ
الحصول بحيث أصبحوا يتوق

 معّدةو ة تقّدم هذه الستراتيجّية أدوات رقمّية مرنة وتقترح منّصات تقنّية تقّدم خدمات كفؤ  ،خصيًصا لهم. لذا عّدةم  خدمات على 

م عبر  ،أفضل جودةيستحّق املواطنون اللبنانّيون خدمات ذات لتلبية احتياجات املواطنين. خصيًصا  قدَّ
 
تعزز  منّصات رقمّية متطّورة ت

ص من اإلجراءات 
ّ
 املقيمون  سيستفيدو  .اإلدارية املفرطةالفرص التجارّية وتؤّمن مستوى معيشة أفضل عبر الحّد من البيروقراطّية والتخل

ستخدام فاإل لبنان بالتالي مركًزا إقليمًيا لريادة األعمال والستثمار والسياحة.  فيصبحهذه املنّصات،  مزاياواملستثمرون والزّوار في لبنان من 

ر املالئم لألدوات التكنولوجّية 
ّ
 بالطريقة األمثل. ين لالستفادة منهااللبنانيّ املواهب  ألصحابفرًصا أكبر  يوف

تها التنفيذّية في  التحّول  راتيجّية إست خالل إعداد
ّ
امت لجنة التحّول الرقمي في مكتب وزير الدولة لشؤون ق، ٢٠١٩العام الرقمي هذه وخط

رون بشكل يومي بعملّية النتقال  ٢٩٠أكثر من التنمية اإلدارية 
ّ
اجتماًعا وجلسة تشاورّية مع أهم أصحاب الشأن واألشخاص الذين يتأث

 الهاّمة وإطالقها،تصميم املنصات التقنّية  صاحبة املصلحة عند واملجموعاتي. كما سنستمّر باستشارة املواطنين الرقم اإلقتصاد إلى 

( Cloud)الخدمات الجديدة كالسحب عتماد إل  مشاوراتكإدارة الهوّيات والسجالت الصحّية اإللكترونّية ونظم التشغيل البيني، وسنجري 

املواطنين واملقيمين بأن بياناتهم  طمأنة(. من جهة أخرى، ينبغي AI( والذكاء الصطناعي )IoTنت األشياء )( وإنتر Blockchain) وسلسلة الكتل

مها قواعد وإجراءات شّفافة 
ّ
األدوات الالزمة لتحسين يقتصر على تقديم فالتقّدم التكنولوجي ل  علن.متبادل م  تفاق إل وفًقاالشخصّية تنظ

من هذه األدوات لتعزيز الهيكلّية الجتماعية ودعم املّيزات الثقافّية التي يتمّتع بها ستفادة اإل بل يجب  ،وطرق تقديمها الخدمات العاّمة

 املجتمع اللبناني.

، وبإمكان األدوات ١٩٤٨ عاملاإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان صياغة في  فاعٌل للبنان تاريٌخ حافٌل بالديموقراطّية واملشاركة املدنّية ودوٌر 

إلنشاء قنوات جديدة للتواصل والتشارك بين الحكومة واملواطنين.  هذه من ثقافة النفتاح والديموقراطّية اإلستفادة ولوجّية الحديثة التكن

في تطوير السياسات  صاحبة املصلحةوستفتح هذه األدوات األبواب أمام التشاور العام الفّعال واملشاركة الحقيقّية ملختلف املجموعات 

فتَرض باملنّصات. كما الحكومّية نشأالتي  ،التكنولوجّية الخاصة باملشاورات العامة ومشاركة املواطنين ي   ،الرقمي التحّول بموجب برنامج  ست 

 كالحكومة املفتوحة وتقييم األثر التنظيمي والوصول إلى املعلومات وغيرها. ،أن تستفيد من أدوات اإلدارة الحديثة واألطر القانونّية املتقّدمة

 ،أو الشركات ،األفرادمن املهارات والكفاءات املوجودة في لبنان، أكانت لدى  اإلستفادةعلى الحكومة يتعّين وعند تنفيذ هذه الستراتيجّية، 

رسيخ يتّم ت أنالرقمي. وما  التحّول القّيمة بالنسبة لعملّية تنفيذ  واملهاراتيتمّتعون باملواهب  ، الذينأو املجتمع املدني ،أو الصناعات

استدامته املستهدف وضمان  التحّول  في إنجاحمختلف مكّونات املجتمع اللبناني والقتصاد اللبناني  تساهمالشعور بالشراكة، حتى 

 .وتقّدمه
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 : الناس1الدعامة . 8 الرسم

 املواطن حول  املتمحورة الخدمات 

 نظري  كركن ستخدمي  ي ذال ،العميل نحو  التوّجه مفهوم تشبه فهي. جديد بمفهوم املواطن حو ن املوّجهة اإللكترونّية الحكومة رؤية ليست

 التوّجه على السوق  نحو  التوّجه مفهوم يشتمل.  (Gotteland, Haon, & Gauthier, 2007) الشركات بأداء املرتبط السوق  نحو  للتوّجه

علنة، العمالء حاجات يعالج الذي املتجاوب
 
 ستقومو .  (Gotteland et al., 2007) الكامنة العمالء حاجات يعالج الذي الستباقي والتوّجه امل

 وضع على القائمة الطموحة األهداف تحقيق بكيفّية تتعلق نظرّية بوضع املطاف نهاية في املواطن نحو  املوّجهة الرقمي التحّول  رؤية

 الواقع، ففي. وإجراءاتها العملّية في املواطنين إشراك منهجّية إتقان بفضل ،الحكومة تحويل عملّية صميم وفي الحدث قلب في املواطنين

 ومكافحة النفتاح وضمان العاّمة الخدمات وتحسين واملواطنين الحكومات بين التعامالت تيسير  الرقمّية والحكومة التكنولوجيا كانبإم

 .(UNDESA, 2016) الفساد

 أّول  منذ وأبًدا دائًما ألساسا هو  املستخدم حول  أو  املواطن حول  التمحور  كان ،٢٠١٨ عامالفي  الدولي البنك أجراه الذي التقييم وبحسب

قصد حيث اإللكترونّية، للحكومة إستراتيجّية . الحكومّية والهيئات ن و ن الحكوميو واملوظف والشركات املواطنون : التالية الفئات باملستخدم ي 

 فئات ملختلف العمل رق وف واملؤتمرات واملنتديات العمل ورش من الكثير  اللبنانّية الحكومة أقامت األخيرة، ١٥الـ السنوات فخالل

. املستخدمين فئات من فئة بكّل  الصلة ذات اإللكترونّية الخدمات وحول  عام، بشكل الرقمي التحّول  حول  اآلراء تبادل بهدف املستخدمين

باعها الحكومّية الهيئات على التي التوجيهّية املبادئ غياب أن غير 
ّ
ل زال ما شاركةامل هذه على واملحافظة املواطنين مشاركة لتسهيل ات

ّ
 يشك

 .املواطنين حول  املتمحورة الخدمات في النهج هذا من اإلستفادة أمام عائًقا

علنة عام  إستراتيجّية  إرتقت
 
عات ٢٠١٨الحكومة الرقمّية امل

ّ
فئات على  ضمنعبر هيكلة خدمات املستخدمين وتصنيفها  ،املواطنين بتطل

إلى الخدمات الرقمّية عبر البّوابة الحكومّية اإللكترونّية. وبالتالي، ينبغي على الحكومة  والسهلأساس الوقت، ما يسمح بالوصول املباشر 

 ممشاركتهإمكانيات املواطنين وزيادة  تعزيز وتكمن األهداف الرئيسّية في  رسم السبيل إلى بناء شراكة متينة بين القطاع العام واملواطنين.

 األحوال الشخصية كوقوعات ،تصنيف الخدمات اإللكترونّية وتقسيمها إلى فئات محددة يجبو  .مع الحكومة اللبنانّية حوار السياساتفي 

 واإلبالغ الوقوعات وتوحيدوالخدمات التجارّية والخدمات القانونّية وخدمات الرعاية الصّحية وخدمات التوظيف لتيسير شخصنة املّيزات 

 الشفاف والوصول إلى البيانات.
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 العام القطاع موظفو 

غيّ 
 
ب العام القطاع في جديدة وظائف إنشاء إلى تؤدي كما العامة، الخدمات تقديم في املشاركين املوظفين وممارسات عقلّية الرقمنة ر ت

ّ
 تتطل

 . وإثباتها الكفاءات هذه على ستحصالاإل  الوظائف شاغلي علىينبغي و  .جديدة كفاءات
ً
 الوظائف بإغناء الرقمنة تقوم ذلك، إلى إضافة

 .الرقمي العصر  تحّديات ملواجهة أخرى  وظائف إلى تحّولها أو  القائمة

العإ على العام القطاع موظفو  يبقى أن يجب الغاية، لهذه
ّ
كافة  املواطنين ّن إ إذ القائمة، املهارات وصقل كتسابهاإو  الجديدة باملؤهالت ط

 تكنولوجيا وشركات الرقمي التحّول  وحدات شاركةبم الرقمّية الحلول  تحديث في كبير  بشكل يساهم فبعضهم .الرقمي التحّول ب معنّيون 

 والكفاءات؛ الوظائف تختلف ،ذلك على وبناءً . العمل مواقع في الحلول  هذه تطبيق في اآلخر  البعض يهتّم  حين في ،تصالتواإل املعلومات

ا ينبغيو 
ً
سيط بتو هيكل الوظيفي املوجود، لدراسة لإعادة و ، الحكومّية والهيئات للوزارات التنظيمّية الهيكليات تصميمدراسة و  إعادة إذ

 .الرقمّية الحكومّية التطّورات ستيعابإل  اإلجراءات ومسالك العمل في الوزارات وتوصيف وظيفي جديد بناء على الرقمنة

ا دوًرا يلعبون  املؤّهلون  واألشخاص نفسه، تلقاء من الرقمي التحّول  يتحّقق لن  اللبنانّية الحكومة نأ غير . بنجاح النتائج تحقيق في مفصليًّ

ا وعليها ،الرقمّية بالتكنولوجيا امللّمين املوظّفين إلى تفتقر 
ً
ف أن إذ

ّ
. الرقمي التحّول  مشاريع قيادة يستطيعون  ممن كفؤين اأفرادً  توظ

ر جميع حالت التوظيف والتعاقد مع أي شخص من اإلدارات العامة بم٤6/٢٠١٧ رقم القانون  من ٢١ املادة وبموجب
ّ
ختلف ، تحظ

بناًء على تحقيق تجريه إدارة األبحاث والتوجيه في مجلس  ،إل بقرار من مجلس الوزراء ٢١/٨/٢٠١٧مستوياتها واختصاصاتها بعد تاريخ 

( SC4DTالرقمي ) للتحّول . وعليه، ينبغي إنشاء فرقة عمل خاّصة للعمل مع مكتب إدارة البرامج واللجنة الفّنية (CSB)الخدمة املدنّية 

الوزراء حول  مجلسإلى ( بهدف الحصول على املوافقات عن طريق تقديم التوصيات املحددة MC4DTالرقمي ) للتحّول نة الوزارّية واللج

 املناصب املهمة التي يجب ملؤها في اإلدارات العاّمة.

 املواطنين توعية حمالت 

تابعة لها بخطة توعية فّعالة للمواطنين بهدف تثقيفهم حول الرقمي الشّفافة وخارطة الطريق الواضحة ال التحّول يجب دمج تنفيذ عملّية 

ة إلى بناء ثقة املواطنين بالحكومة بشكل عام، (ISACA, 2019)قيم وفوائد استخدام الخدمات الرقمّية الحكومّية 
ّ
.  وتهدف هذه الخط

 وبخدماتها اإللكترونّية بشكل خاص بغية ضمان شفافّية هذه الخدمات ووضوحها وتشجيع تطبيق النهج املتمحور حول املواطنين.

 املقترحة: نشطةواألات يلي األدو  وفيما

 ة واحدة لتعزيز ثقة ّ                   حملة وطني  م  املواطنين                                                                              ّ  اللبنانيين بالحكومة بصفتها سلطة عامة حديثة تتمحور حول املستفيدين وتقد 

ة عالية الجودة إلى مواطنيها بشكل منهي وكفؤ؛ ّ                                           خدمات إلكتروني                

  قة بالخدمات
 
            اإلعالنات املتعل
ّ
ة  ،العامة              ة؛التثو                   ّ   كالفيديوهات التوعوي  ة وامللصقات واللوحات اإلعالني  ّ   قيفي                            ّ     

  ة لقياس رضا املواطنين ة السنوي  ّ        ّ                      الدراسات الستقصائي  مها لهمالخدمات  عن                  ة؛         ّ       التي تقد  ّ   الهيئات الحكومي                 

 للوصول إلى الشباب وجيل املواطنين الجديد. جتماعيإل ا التواصلوسائل عبر  النشاط 

 دة ة وحديثة وموح  ة وعصري  ابة تفاعلي  ّ       ّ              ّ  إنشاء بو  ة؛         ّ                                 ّ   تعمل عبر الهواتف الخلوي 

  ؛اإلعالم والصحافة التواصل عبر 

  ة؛ يةو توعدورات ة والنقابات واملنظمات غير الحكومي  ّ   في املدارس والجامعات واملؤسسات املهني                                  ّ                                   

 ( ب املسائل رة عبر اإلنترنت كأنظمة تعق 
 
                         ّ          اآلليات املتوف
ّ
            ITS بينهم. فيمااملواطنين والتبادل نطباعات إ( لتسجيل  
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ة اركةاملش  ّ  اإللكتروني           

الكّم األكبر من ستخالص إ بهدف وغيرهم والخاص العام والقطاعين املدني واملجتمع كاملواطنين الشأن أصحاب إشراك الضروري  من

 لرقمّيةا كالخدمات ،الرقمّية الحكومة في الجديدة ستراتيجّياتاإل  تتمحور فقّدمها. ي التي الفوائد من ستفادةواإل  الرقمي التحّول  من الدروس

عَتبر في هذا السياق، . (United Nations, 2005) نخراطهمإ وضمان املواطنين إشراك حول  ،املواطنين حول  املتمحورة الحكومّية  تعزيز  ي 

 إلى الوصول  تعزيز  إلى اإللكترونّية املشاركة مبادرات وتهدف ،املجتمعأطياف  فةلكا الجامعة الحوكمة في األساس حجر  املواطنين مشاركة

ل املعلومات
ّ
  وتشك

ً
 في املواطنين مشاركة تزايد ومع. إيجابّية عناصر  إلى سلبّية عناصر  من تحويلهم عبر  املواطنين إلشراك تحفيزًيا عامال

عاتهمحاجاتهم مع  لتتالءم قولبتها عبر  العملّية هذه تقّدمها لتيا للفوائد معرفتهم تزداد ،القرارات وصنع التشاور  عملّية
ّ
 ناحية ومن. وتوق

ل أخرى،
ّ
 .إليها الحاجةأمّس في  هم من إلى العامة الخدمات إيصال عبر  أحد إغفال لعدم فرصة اإللكترونّية املشاركة تشك

 القرارات وصنع السياسات تصميم في والتصالت املعلوماتيا تكنولوج طريق عن املواطنين إشراك عملّية" هي اإللكترونّية املشاركة إن

 طريق عن اإللكترونّية املشاركة قياس ويتّم . (United Nations, 2018, p. 112)" وتشاورّية وشاملة تشاركّية لجعلها وتقديمها والخدمات

 – اإللكتروني التشاور ( ٢) اإلنترنت؛ عبر  املعلومات توافر  – اإللكترونّية املعلومات( ١): إلى بالرتكاز ( EPI) اإللكترونّية كةاملشار  مؤشر 

 United) القرارات صنع عملّيات في مباشر  بشكل املواطنين إشراك – اإللكترونّية القرارات صنع( ٣) ؛اإلنترنت عبر  العامة املشاورات

Nations, 2018). 

 لتصنيف( UNDESA) املتحدةألمم التابعة ل والجتماعية ةاإلقتصادي الشؤون إدارة تستخدمه الذي املؤشر  من جزًءا املذكور  املؤشر  ويعتبر 

ر، هذا وبحسب. لديها املتوفرة اإللكترونّية الحكومات حسب البلدان
ّ

 لسنة) العالم في ابلًد  ١٩٣ بين من ١٤٨بة تاملر  لبنان يحتّل  املؤش

 :الرقمّية املشاركة لتطبيق املقترحة املبادرات يلي وفيما. (٢٠٢٠

 .اإللكترونّية للمشاركة منّصة إنشاء .1

 حول  وتثقيف املواطنين ،والصحف جتماعياإل  التواصل ووسائل اإلعالم وسائل من عدد في واإلعالنات اإلعالمّية الحمالت إطالق .2

 جتماعياإل  التواصل حمالت وتتضّمن. وغيرها واألمن الرقمي التحّول  فوائدو  ستخدامهاإ وكيفّية الرقمّية كالخدمات متعددة مسائل

 .السريعة الستقصائّية الدراسات أو  اإلعجاب معد/اإلعجاب حول اآلراء إستفتاء حمالت 

قة املسائل حول  عامة الناس لتثقيفجتماعي إتواصل  ومنّصة الرقمي للتحّول  إلكتروني موقع إنشاء .3
ّ
 .ميالرق التحّول ب املتعل

 واملّيزات املنافسات وإجراء الجوائز  منح عبر  نطباعاتاإل  الناس على تقديم وتشجيع الرقمّية الخدمات ستخدامإل  مبادرات إنشاء .4

 .الخاصة

 التنمية لشؤون الدولة وزير  ملكتب التابع اإللكتروني املوقع على عامين ستطالعينإ نشر  تّم  ،٢٠١٩ عاممن ال األول  وتشرين آب شهري  بين

 من األول  الستفتاء طلب وقد .اإلدارّية التنمية لشؤونالدولة  وزير  ملكتب التابعة اإلجتماعي  التواصل قنوات على لهما الترويجو  دارّيةاإل 

 اإلجابات بلغ عدد. الخلوّية الهواتف على الرقمّية الهوّية طريق عن والخاص العام القطاعين مع التعامل على قدرتهم مدى تصنيف املجيبين

 نشر  كما٪(. ٧) جًدا منخفضة٪( ٢) منخفضة ،٪(٤) محايدة ،٪(٣٠) مرتفعة ،٪(٥٧) للغاية مرتفعة: التالي الشكل على ، وأتت٧٠٥

 ٪(.٩) ومنخفضة٪( ٩١) رتفعةم بين تراوحت إجابة 6٧ وحصد "فيسبوكموقع " على نفسه الستفتاء

 اإلقامة وسندات٪( ٣٥) العدلّية والسجالت٪( ٥٢) اإلفرادية القيد بيانات بتصنيف قاموا ا،مواطنً  66٣ عليه فأجاب الثاني ستفتاءاإل  أما

على  نفسه ستفتاءاإل  على اشخصً  ١٨٨ أجاب وقد. الحكومّية الرقمّية الخدمات طريق عن توفيرها يجب أهمّية قصوى  ذات كوثائق٪( ١٣)

 ٪(.١٨) مةاإلقا سندات على٪( ٨٢) اإلفرادّية القيد بيانات وفّضلوا موقع "فيسبوك"،
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 العامة املشاركة 

 القصور  أوجه أحد فهو  العالم صعيد على العامة اإلداراتفي  املواطنين ثقة تدهور  أما .الديموقراطّية إرساء أدوات إحدى الرقمنة تعتبر 

م مستويات إرتفاع فمع. الحديث العام القطاع في الخطيرة
ّ
 بحقوقهم دراية أكثر  ون املواطن أصبح ،اإلجتماعي  التواصل وسائلنتشار إو  التعل

 القنوات عزز ي بل ،فحسب الخدمات وتقديم ةالعام املعلومات إليصال أفضل افرصً  الرقمي التحّول  يقّدم ل  لذا،. مطالبهم عن تعبيًرا وأكثر 

عاتهمو  هتماماتهمإ عن للتعبير  املدني املجتمع ومنظمات املواطنون  إليها يلجأ التي
ّ
 والتصالت، املعلومات تكنولوجيا أدوات طريق وعن .توق

قة شواغلهمو  نطباعاتهمإ للتعبير عن السكان من أكبر  شرائحل القرارات صنع عملّية يمكن إتاحة
ّ
 حياتهم على تؤثر  التي باملسائل املتعل

 حتمالتإ من يد بدورهما يز  ،واألنظمة القوانين جودة تعزز  التكنولوجيا إلى تستند التي العامة فاملشاركة. إلى الحكومة وأعمالهم اليومّية

 .الحكومّية لقراراتا وتقّبل تنفيذ

 القدرات بناء 

ر الحكومة عمل كيفّية اليوم الرقمنة تغّير 
ّ
بعها املواطنون والشركات للتعامل مع مقدمي الخدمات الحكومّية. ومع  ، وتوف

ّ
خدمات وتدابير يت

مجالت العمل  أحدعلى املهارات الرقمّية. فبناء القدرات هو  هريبدوتتثقيف أي شخص  غفلنالرقمي، علينا أل  التحّول  مسيرة شروع

 .(ESCWA, 2017)بينها  ما وفيالرقمي والتواصل والوصول إلى التكنولوجيا داخل الدول  الصدعاملهّمة التي تهدف إلى رأب 

ة  ّ  املهارات الرقمي                

ب تحقيقه أن غير  الرقمي، التحّول  إطالق إلى املبدعة األدمغة تبادر  ما غالًبا
ّ
فين يتطل

ّ
 املناسبةاملهارات ب يتمّتعون  خدمات ومستخدمي موظ

ب السلس والتد التحّول  ّن إ إذ ،العامل الوحيد التكنولوجيا ليست لذا،. التحّول  لتحقيق
ّ
 لدعم هذااملواهب الصحيحة  توافر ريجي يتطل

 والعمل على تحقيقه. التحّول 

يتمّتعون  األشخاص الذين من ،الداخلّية امللّمة في املجال الرقمي املواهبالرقمي، على الحكومة اللبنانّية تحديد  التحّول وبغية تيسير عملّية 

 العام.  غير أن نقص املهارات الذي يعاني منه القطاع (ISACA, 2019; LITS, 2019) بالكفاءة للقيادة واملوزعين في مختلف اإلدارات العاّمة

 ي  يجب أن  ر التغيّ في ظل هذه البيئة السريعة 
َ
شرط أن تكون هذه الخطوة أكثر  ،عبر توظيف املوارد من الخارج أو تلزيم بعض املهام جعال

 من الكفاءات األساسية. قصتل تنأو  التكلفةفعالّية من حيث 

وظائف جديدة تؤدي العمل عينه بواسطة  توفير وعلى الرغم من تحّول بعض الوظائف إلى وظائف متقادمة بسبب إرساء الرقمنة، سيتّم 

ب هذا التطّور تحديث املهار 
ّ
ات أو إعادة صقلها إلدارة املوارد البشرّية بشكل أفضل. كما أن تأمين مستوى أساليب وأدوات جديدة. ويتطل

ب وضع عدد من البرامج التدريبّية املتنّوعة من كافة النواحي، وسيت
ّ
ّم مالئم من املهارات الرقمّية ملختلف شرائح الجمهور املستهدف يتطل

عي القرارات ومدراء البرامج واملشاريع ورؤساء الوحدات واملدراء تقسيم املجموعات الخاضعة للتدريب إلى عّدة فئات تتضّمن صان

 واملواطنين. ،والشركات ،واملوظفين ،املعلوماتتكنولوجيا ختصاصيي إو 

ة  ة الوطني  ة الرقمي  ّ  األكاديمي          ّ         ّ         

م بّوابة( OMSAR) اإلدارّية التنمية لشؤون الدولة وزير  مكتب أنشأ
ّ
 الرقمّية األكاديمّية لبّوابة مركز  لىإ حالًيا تحويلها يتّم  اإللكتروني للتعل

 كموظفي إليها الوصول  املستهدفين املستخدمين شرائح لكافة ويمكن والتدريب، التوجيه توفير  إلى الرقمّية األكاديمّية هذه وتهدف. الوطنّية

 عملّية مع تجاوًبا أكثر  ليصبحوا بّوابةال هذه عبر  رقمّية دورات حضور  الحكومي القطاع في للعاملين ويمكن. ككل واملواطنين العام القطاع

 .التغييرّية ولنواحيها لها ومسّهلين الرقمي التحّول 
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 تعريف يجب حيث) املجالت من وغيره املعلومات تكنولوجيا مجال في خبراء الحاجة إلى لتلبية مستويات عّدة على الدورات هذه متقدَّ 

 دورات تمهيدّية توفير  وسيتّم  .اإلدارّية املستويات مختلف في وظفينإلى مو  ،(لإلدارة مهايقّد  التي الفرصو  الرقمي التحّول لى مفهوم إ هؤلء

م كما. الرقمي التحّول  جهود فيلهم  أنجع مشاركةضمان و  أفضل إشراكهم بشكل أجل من الجدد للموظفين
َّ
نظ

 
ب عمل ورش ست

ّ
 تتطل

 .الوسائط متعدد تعليمي جانهم بموجب دورات إلكترونّية تكّملها شخصًيا، املتدّربين حضور 

 رقمّية أكاديمّية لتصبح الرقمّية األكاديمّية نطاق توسيع سيتّم  لبنان، في املهنّية والجمعيات التعليمّية املؤسسات أفضل مع بالشراكة

مها املناهج املوّحدة الدورات فيها تقّدم افتراضّية
ّ
 تدعم التي الجامعات كافة موتلتز . لبنان أرجاء كافة في واملعهد الجامعاتعشرات  وتعل

 املجتمع منظمات الرقمّية األكاديمّية ستستهدف كما. اللبنانّية الحكومة إلى مقابل بدون  خدماتها بتقديم الوطنّية الرقمّية األكاديمية مبادرة

 الدوائر  مع اإللكتروني ملالتعا لتحسين( SMEs) الحجم واملتوّسطة الصغيرة املؤسسات على التركيز  مع ،والشركات واملواطنين املدني

م مبادة طريق وعن .وتمتينها والخاص العام القطاعين بين الثقة لبناء املبذولة الجهود في املبادرة هذه وتساهم. الحكومّية
ّ
 الرقمي التعل

 أداءهم يحّسنون وس أفضل، بشكل الحكومّية واإلجراءات السياسات الحكومّية اإلدارات مع يتعاملون  ممن األطراف مختلف سيفهم هذه،

بات لتلبية
ّ
 الرئيسّية السمات من سمتان وهما العامة، واملشاركة الشفافّية تعزيز  املشاركة من النوع هذا شأن ومن. الجديدة الرقمّية املتطل

 .الوطنية الرقمية ةاألكاديميعلى واإلشراف  التنسيقدور  لجامعة اللبنانية الوطنيةل يكون أن  على .الرشيدة للحوكمة

 امج التدريب املنهيبر  

 الجامعّية الدراسات لطالب الختصاصات من مجموعة لتوفير  املنهي للتدريب جديد وطني برنامج وضععلى  اللبنانّية الحكومة تعمل

 الفعلّية شاكلامل ونطاق طبيعةوب الحكومة عمل كيفّيةب خاللها من لتعريفهم ،اللبنانّية املناطق كافة في العامة اإلدارات في العليا والدراسات

 لىإ تعّرفهم بفضل املبتكرة الحلول  في للمساهمة الجديدة التكنولوجيات في معارفهم املتدّربون  ويستخدم. الرقمّية الحكومة تواجه التي

 .(LITS, 2019) املهنّية التنمية لتحقيق العام القطاع في املحتملة التوظيف وإمكانات فرص

 عن النظر  بغض ،دينامّيتهمو  التعليمّية الجامعات طالب مؤهالت من اللبنانّية للحكومة التابع املنهي التدريب برنامج وسيستفيد

 الجديدة أفكارهم بفضلو  .اإلتصالت منظور  ومن واإلدارّية التقنّية النواحي من الرقمي التحّول  عملّية في للمساهمة وذلك اختصاصاتهم،

 تقديًرا ويكتسبون  العامة اتاإلدار  على املتدّربون  سيتعّرف املقابل، في. الجديدة الرقمّية الحلول  ابتكار  هؤلء املتدّربون دعم سي ،والجريئة

 .املجتمع في العام القطاع يلعبه الذي األساس ي للدور  أكبر 

ين 
 
عين املسن   برنامج املتقاعدين واملتطو 
ّ
        ّ                        

( RSVP) املسّنين واملتطّوعين للمتقاعدين جديد وطني برنامج إنشاءعلى ( OMSAR) اإلدارّية التنمية لشؤون الدولة وزير  مكتب يعمل

 ملعارفإلى ا امللّحة الحاجة لتلبية التطّوعّية الخدمات في سنة ٥٥الـ فوق  هم من إلشراك العام القطاع في املؤهلة الهيئات ىإل املنح لتقديم

 .اللبنانّية املناطق كافة في املتطّوعين حياة إثراء شأنها من املستوى  عالية اتخبر  وتوفير  واملهارات

عد  م عن ب 
 
م اإللكتروني والتعل

 
         التعل

ّ
                  

ّ
      

م والتدريب للتعليم جديدة أدوات كذلك يقّدم بل ،فحسب والتصالت الخدمات تقديم قنوات الرقمي التحّول  ر يغيّ  ل 
ّ
 عبر  بعد عن والتعل

 فالدورات. الذاتية الحكوميين املوظفين وتنمية التصميم الحسن املنهي النمو  تؤّمن التي الفرص من يزيد ، ماالشبكّية التطبيقات

ر  بها املتعلقة واملواد الوسائل عةاملتنوّ  اإللكترونّية
ّ
أن  التكنولوجيات من شأن هذهو  البشرّية، والتنمية الرقمي للتحّول  مؤاتية بيئة توف

 املتاحة الوسائل إحدى بصفتها مختلفة أدوات عبر  مكان أي وفي وقت أي في التكنولوجيا إستخدام  على العام القطاع موظفي تساعد

 .األداء تحسين إلى تهدف التي الفردية التنمية خططو  التنظيمّية األهداف لتحقيق

 ثقافة تنتشر  بالعمل، املتعلقة واملستندات خّصيًصا مصممة إلكترونّية دورات وإلى الجاهزة، والدوس املكتبات إلى الوصول  إمكانية بفضل

م
ّ
مين إلى تاليبال يتحّولون  الذين للموظفين اليومّية نشطةاأل من جزًءا لتصبح العام القطاع في التعل

ّ
 مكتب أطلق وقد. الحياة مدى متعل
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م تجريبّية مبادرة و وه البشرّية، املوارد إدارة برنامج( OMSAR) اإلدارّية التنمية لشؤون الدولة وزير 
ّ
 ١٥٠٠ استهدفت اإللكتروني للتعل

 هذه زخم على للحفاظ املوارد من زيدامل حشدو  البرنامج هذا نطاق . وسيتّم توسيعالعامة الهيئات من عدد في العام القطاع من موظف

 .لبنان في العام القطاع في املنظمات من تشمل الكثير  التي ،والواسعة النطاق نوعها من األولى املبادرة

ة  ّ  برنامج املساعدة الرقمي                       

عبر  نشطةالقيام ببعض األيستهدف برنامج املساعدة الرقمّية املواطنين املقّسمين إلى مجموعات محددة والذين يحتاجون إلى مساعدة في 

مات غير با الخاصةاملنّسقة  نشطةاإلنترنت. وتقوم الحكومة اللبنانّية بدعم األ
ّ
ملجتمع املدني والجامعات ومراكز التدريب املنهي واملنظ

خدمات الرقمّية الحكومّية. املعامالت املتعلّقة بال وإجراءالحكومّية والشركات الخاصة لتشجيع املزيد من األشخاص على اللجوء إلى اإلنترنت 

باإلضافة إلى ذلك، سيقّدم هذا البرنامج التدريب وبناء القدرات ملوظفي القطاع العام بهدف إكسابهم املهارات الرقمّية التي تسمح لهم 

 .املواطنين بشكل إلكتروني بخدمة

ة  ة الوصول إلى الوسائل الرقمي  ّ  إمكاني                             ّ       

طّبق ،املادي بالحّيز  ا في السابقصوًر مح كان الذي ،الوصول  إمكانّية مفهوم إن  اإلنترنت خاص وبشكل الرقمي، العالم على كذلك اليوم ي 

إلى  اللبنانّية الحكومة تعمد أن الضروري  من أصبح ،تزايد النمو السكاني ومع. الخلوّية والتطبيقات الشبكّية والتطبيقات الرقمي واإلعالم

 .(El-Gemayel, Hurayki, & Harmanani, 2019) الرقمي التحّول  حلول  في الرقمّية الوصول  إمكانّية عناصر  تضمين

 بتكاراإل  .٢ الدعامة

مة، الهرِ  القطاعات في التوظيف يؤدي إلى انخفاض املكننة انتشار ف. اإلبتكارو  املكننة بين الصراع هو  العمل مستقبل النتيجة في سيحدد ما

نَتج اإلبتكار  في حين أّن   .(World Bank, 2019) جديدة وفرص عمل اتقطاع ي 

 البيانات على املرتكزة الحكومة سياسات لدعم البيانات تحليالت ونستخدم تلقائي بشكل املفتوحة البيانات نشر ن سوف 

 .األداء ومقاييس

 اتهاعلى مدى دورة حي املحّدثة البيانات مع للتعامل داعمة وأدوات حوكمة وخطة شاملة توجيهّية ومبادئ معايير  نضع سوف. 

 هاإستخدام  عملّية وتعجيل عليها بالطالع للسماح بيانات وصفّية يتضّمن اكتّيبً  نقّدم سوف. 

 البيانات لحوكمة الحكومّية للدوائر  اعابرً  اإطارً  نعّد  سوف. 

 الحكومّية الخدمات إلى املواطنين وصول  لتسهيل موّحدة رقمّية منّصات ننش ئ سوف. 

 ث سوف  .واملدراء للموظفين الحكومّية الدوائر  اتقّدمه التي الخدمات نحّدِ

 ط سوف
ّ

 .لبنان في الرقمي والقتصاد الريادة روح ننش

 لبنان في الرقمي  اإلقتصاد تنشيط 

في سلسة القيمة  جهات فاعلة أساسية تصبحالحالّية الشركات الصغيرة واملتوّسطة الرقمّية املحلّية من أن  العامالشراء عمليات  تمنع

لبل  ،فحسب بشكل سريع اتاإلبتكار  من الحكومة استفادة ذلك يعوق  ول  .الحكومّية
ّ
، القادر عقبة في وجه القطاع الرقمي الناش ئ يشك

 من الجيل الجديد املتّعلم واملتعدد اللغات  اإلستفادة أن يحقق نمًوا اقتصادًيا متسارًعا. وعلى لبنان  على
ّ

وامللّم بالتكنولوجيا لكي  قوالخال
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ن
ّ
عشرات اآللف من الوظائف  خلقيمكن  الرقمي اإلقليمي. اإلقتصاد يسّرع وتيرة ازدهار  ، بماصبح مركًزا رقمًيا عاملًيامن أن ي يتمك

بل تساهم  ،الرقمي اللبناني فال تساهم فقط في نجاح قطاع التكنولوجيا اإلقتصاد أّما السياسات التي تدعم ازدهار  .كّل عام الجديدة

 ما يجعلها أكثر ابتكاًرا وكفاءة وتنافسّية في السوق العالمي. ،يل الشركات واملؤسسات رقمًيابشكل ملحوظ في تحو أيًضا 

 غايات التنمية املستدامة 

 املبادئ تحقيق بهدف املستدامة التنمية غايات تنفيذ في محورًيا دوًرا املدني واملجتمع الخاص القطاع جانب إلى الحكومات تلعب

 والدولية، والوطنّية املحلّية املستويات على العامة املؤسسات كافة في ٢٠٣٠ التنمية املستدامة لعامخطة  تتضمنها التي والغايات

 كافة في ٢٠٣٠ خطة التنمية املستدامة لعام في املذكور " خلف الركب أحد أي ترك عدم" الرئيس ي اللتزام باملبدأ لضمان وذلك

عتبر . (United Nations, 2016) العامة والخدمات والسياسات املؤسسات ا لبنان وي 
ً
  مشارك

ً
 خطة التنمية املستدامة لعام في فّعال

ل. ٢٠١٥ العام في الشيخ شرم مؤتمر  في وضعت التي املستدامة التنمية غايات تحقيق على كلل بال  ، وقد عمل٢٠٣٠
ّ
 التحّول  ويشك

 .تحقيقها نحو  حرز امل التقّدم ومراقبة وقياسها املستدامة التنمية غايات لتحقيق رئيس ي تمكين عامل الرقمي

 

 اإلبتكار: 2الدعامة . ٩ الرسم

  تصميم مشاريع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الكبرى كمزيج من املشاريع الصغرى التي تناسب املؤسسات الصغيرة

 واملتوّسطة الحجم

بة خدمات طرح في  ستراتيجيةهذه اإل  تكمن
ّ
 املؤسسات إلى مستقّل  بشكل تلزيمهاعبر  أو  داخلًيا إما أصغر، ناتمكوّ  عبر الجمع بين مرك

 الصغيرة املؤسسات من العروض من املزيد لجذب ملحوظ بشكل وقيمتها مّدتهاو  املشاريع حجم يتغّير  ،لذا. الحجم واملتوّسطة الصغيرة

 متواضعة قيمة لقاء النتائج على واملرتكزة املدى صيرةالق العقود عدد ازدياد إلى الرقمّية الستراتيجّية وستؤّدي. الحجم واملتوّسطة

 .نسبًيا

 الرقمي السوق  منّصة 

 املؤسسات مع املبرمة العقود عدد ضاعفيتس ،لذا والطلب؛ العرض بين التوفيق في للمساعدة الرقمي للسوق  منّصة ننش ئ سوف

 املستخدمون  يقّدمها التي والنطباعات التقييمو  املسبق التصنيف سيساعد كما ،وسنحّسن جودتها الحجم واملتوّسطة الصغيرة

 .التلقائّية التفاقيات ويسّرع الثقة زيادة في الحقيقّيون 

  إلى وصول الإمكانّية ( البيانات عن طريق واجهات برمجة التطبيقاتAPIs لتعجيل ) ات في القطاع الرقمياإلبتكار 
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 هذه تدعم إذ الحجم، واملتوّسطة الصغيرة املؤسسات في الرقمي اإلقتصاد  تحفيز  إلى التطبيقات برمجة واجهات إنشاء يؤدي

ا أنشئت وأخرى  قائمة شركات يضّم  ،بالكامل جديد رقمي نظامإنشاء  الواجهات
ً
 وتقديم املحتوى  وتوفير  التطبيقات إلعداد حديث

بي التي ملتقادمةا البيانات قواعد نظم من جًدا كبير  عدد ذلك عن سينتج كما. الحكومة عن بالنيابة املعامالت
ّ
 إلى تحويلها تطل

 .التطبيقات برمجة واجهات خالل من بعامة الناس وربطها قانونّية سجالت

 دعم رقمنة املزيد من الشركات 

 دعم بهدف والشركات واملؤسسات البلدّيات لدعم املانحة والجهات الحكومة تمّولها التي التعاونّية املشاريع يتم تعزيز  سوف

 .فّعال بشكل هاإستخدام و  رقمّيةال التكنولوجيات

 التكنولوجيا 

قة بتكنولوجيا املعلومات والتصالت )
ّ
عَتبر التدابير املتعل

 
الخدمات الرقمّية العامة. وحّتى وقت غير بعيد، عملت غالبّية  صلب( في ICTت

غيلها، كما قامت هذه الهيئات بتخزين على تصميم الحلول التكنولوجّية الخاصة بها وإعدادها وتش مستقّل الهيئات الحكومّية بشكل 

 .مستقّل بياناتها الخاّصة بشكل 

 سياسة السحابة  
 

 أوال
 

    

 تكنولوجّيات ودفعت الرقمي، التحّول  وتيرة تسريع في ساهمت ضخمة ابتكارات عن التكنولوجيا مجال في الجديدة التقّدم أوجه أسفرت

 وقابلّية املرونة بازدياد السحابّية الحلول  تطبيق ساهم وقد. والتصالت املعلومات اتكنولوجي تدابير  اعتماد نحو  البارزة السحابّية الحوسبة

 قدرات إلى الحكومّية التقنّية القدرات تحويل التنفيذّية الخطوات هذه شأن ومن. الرقمّية الخدمات تقديم في والسرعة واملتانة التوّسع

ا ومستدامة مرنة  .(LITS, 2019) التغيير  مطالب مع دينامّية بصورة تجاوبةوم كلفتها حيث من وفّعالة اقتصاديًّ

  السحابة إستراتيجّية  اعتماد عن وينجم
ً

 التعافي على والقدرة البشرّية األخطاء وتقليص التوّسع وقابلّية التكاليف في وفورات تحقيق أول

تمرارية مانها واسمع األخذ بعين العتبار أهزتها وبرامجها التشغيلية والتطبيقية عبر توحيد مراكز البيانات وأج الستثمار  عائد وارتفاع السريع

 .(OMSAR, 2019c) وتشغيلها هاعمل

ة  ّ  مخاطر السحابة اإللكتروني                         

  السحابّية الحوسبة مجال إن
ٌ

خاذ من الحكومّية الهيئات لتمكين املخاطر  هذه من الحّد  ضرورة تبرز ،لذا .كبيرة أمنّية بمخاطر  محفوف
ّ
 ات

قة والخبرات املعارف في نقص فهناك. الصحيحة القرارات
ّ
 وتطبيق املناسبة الخدمة مستوى  اتفاقات إعداد وفي املخاطر  بتقييم املتعل

 الحكومّية الهيئات مع التعاون  ضرورة تبرز وعليه،. الهرمة التشغيلّية النماذج لتغيير  مقاومة هناك كما لرصدها، املالئمة الضوابط

 البنية لتنمية شاملة حكومّية إستراتيجّية  إلعداد الخاص القطاع من السحابّية الحوسبة خدمات ومزّودي الرئيسيين الشأن وأصحاب

 .عليها واملحافظة والتصالت املعلومات تكنولوجيا مجال في والقدرات التحتّية

 والحّد  املرونة لزيادة السحابة تقّدمها التي الفرص من الحكومة استفادة لكيفّية أعمق فهًما الحكومية الهيئات السحابة إستراتيجّية  تمنح

ر  كما. أفضل خدمات وتقديم الكفاءة وتحسين ّيةالزدواج من
ّ
 لضمان الالزمة واملنصات األطر  الحكومّية للهيئات الستراتيجّية هذه ستوف

ر 
ّ
 التي للمخاطر  وطني تقييم إجراء اللبنانّية الحكومة وعلى. النظم السحابّية إلى آمن بشكل اخدماته بعض لنقل الديه واإلمكانيات الثقة توف

 تنفيذها يجب التي مالءمة األكثر  الشخص ي الطابع ذات البيانات وحماية السيبراني األمن وإجراءات جدواها لتحديد السحابّية النظم تواجه

(Oueidat, 2018). 
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ل وحدة    الرقمي      ّ  التحو 

ستقوم الوزارات و املؤسسات الحكومية بالستعانة بموظفين داخل الوزارة أو املؤسسة من أصحاب الخبرات املناسبة )مثل وحدات 

 العمل املعلوماتية أو غيرهم( لحين انشاء وحدة التحول الرقمي الخاصة بالوزارة. وسوف يجري 
ً
 الرقمي لتحّول ل وحدات إنشاء على لحقا

(DTU )ممن الختصاصيين من اومزيًج  الرقمي املجال في الخبراء من كافية مجموعة تضّم  ،مجلس الوزراءوفي رئاسة  الوزارات كافة في 

 شوست. والتصالت ،والقانون  ،والضمان ،واإلدارة التكنولوجيا مجالت في بخبرات يتمتعون 
ّ
 لرقميا للتحّول  حافًزا الرقمي التحّول  وحدة لك

 تجارب عن كاملةال املسؤولية الوحدات هذه ستتحّمل كما. الحكومّية الدوائر  كافة في األعمال إلتمام ذكّية وسائل ابتكار  في واملشاركة

  بتطبيق وستوص ي املستخدمين
 
 .املواطنين حول  املتمحورة الخدمات لتقديم حديثة جه  ن

نش ئ  وتتضمن. الحكومّية الدوائر  كافة في أفقي بشكل تعمل اإلنترنت عصر  في خصصةاملت املعارف تضّم  مراكز  الوحدات هذه كذلك، ست 

 هذه اختصاصيي إلى وباإلضافة. الرقمّية واملهارات السيبراني واألمن الرقمّية والخدمات والبيانات التكنولوجيا الستراتيجّية التركيز  مجالت

 الحلول  بين النسجام لتحقيق الوزارات مختلف من الستراتيجّية ملجالتا في ات واملواهبالخبر  هذه املعارف مراكز  تجمع الوحدات،

 .الحكومة مستويات جميع على املشتركة املشاكل ملعالجة املقّدمة

 ةيّ اإلبتكار  الحلول  إعداد في املشاركة لتعجيل الرقمّية والكفاءات والتكنولوجيا البيانات قّوة من يستفيد امرنً  انهًج  الوحدات هذه ستعتمد

سقة السياسات وستعزز  ككل، الحكومة مستوى  على
ّ
 القوّية اآللّيات إطالق ولدعم إليها بحاجة مه ملن البيانات توافر  لتأمين املشتركة املت

ن التي الجديدة
ّ
 .املعلومات إلى الوصول  من الجميع تمك

 

ل وحدات . 10 الرسم  (DTU)الرقمي في لبنان       ّ  التحو 

ع
 
 ت
 
ل  وحدات تبر   ا الرقمي      ّ  التحو  ً  جزء  ة من     ّ يتجز أ ل     ّ  هيكلي  ة الحوكمة      ّ  اإلجمالي  ل  خطة ضمن        ة الرقمي      ّ  التحو  ّ  التنفيذي  رجى مراجعة.           قسم             ي 

 : يلي بما الرقمي التحّول  وحدات وستضطلع. في هذا الخصوص املعلومات من املزيد على لالطالع الحوكمة

 ة نشطةاألتضمين ثقافة شاملة تتمحور حول املستخدمين في كافة  والتأكد منحياة املواطنين  تسهيل ة الحكومي  ّ  الرقمي           ّ وبشكل  ،     

قة باملعلومات الخاصة باملواطنين 
 
                              خاص تلك املتعل
ّ
 .وخدمات املعامالت             

  ل إنشاء مركز امتياز لتحقيق ة.                                        ّ الرقمي بمشاركة الجامعات والهيئات الحكومي        ّ  التحو  مات املهني 
 
ّ   ة والشركات واملنظ         
ّ
                 

 .إجراء البحوث املشتركة بالتعاون مع أصحاب الشأن 

 .ة لتبادل التجارب واملوارد ابة إلكتروني  ّ                          إنشاء بو             ّ         

  ة ذات الصلة واملحافظة عليها املجالتب     ّ تختص  مجموعات إنشاء ّ                           املوضوعي  كاألمن السيبراني والحكومة املفتوحة والوصول إلى  ،      

 افحة الفساد.املعلومات ومك
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  ة ألفضل مشروع وفكرة مبتكرة في مجال ل                    ّ                                   تقديم املكافآت السنوي   الرقمي.      ّ  التحو 

 .ال ككيان رقمي واحد سليم ومتماسك ّ                                 مساعدة الحكومة على العمل بشكل فع                                  

   ا لفتح املجال أمام إدماج املعلومات بشكل سريع ودعم عملي ة الالزمة واملصممة خصيص  ً                                                     ّ استحداث الهيكليات األفقي                       ّ ة دمج                       

 خدمات العمليات املشتركة بشكل سلس.

  ة في كافة دوائر الحكومة ّ                         وضع املعايير املرتبطة بخدمات البيانات والخدمات الرقمي  ساق والمتثال  لضمان الجودة                                                  
 
             والت
ّ
 املعايير إلى     

ة عند القتضاء. ّ               الدولي        

  خالل دورة حياة كل  من هذه الخدمات. ملعايير اإلى تقديم برنامج دعم وتوجيه وأدوات ملساعدة فرق الخدمات على المتثال                ّ                 

  ات التشاركيةاإلشراف على تطوير الخدمات و ّ             املنص  ة. ستخدام واألدوات الالزمة إل      ات في كافة الدوائر الحكومي  ّ   هذه املنص                            ّ         

 .                                                                           ّ اللجوء إلى األساليب املرنة لتقديم الخدمات إلى املستخدمين وتحسينها بشكل مستمر 

   ة بخدمات املعامالت وتقديمها وتحسينها بشكل مستمر ة والهيئات التابعة لها في تحويل املشاريع املعني  ّ                                              ّ دعم الدوائر الحكومي                                               ّ ما  ،                  

ا.
 
بات الناشئة حديث

 
ل بشكل بيني وبطريقة آمنة وقابلة للتكي ف مع املتطل   يجعل منها مشاريع تتمحور حول املستخدمين وتشغ 

ً
                

ّ
           ّ                                     َّ                                           

 بشكل عابر للحدود لتعزيز تقديم الخدمات القائمة على التكنولوجيا. دعم الهيئات في العمل 

  ة                                                     ّ          ضمان مواءمة مشاريع تكنولوجيا املعلومات والتصالت في كل  وزارة مع ّ   إستراتيجي  ل           ة الشاملة والتفاق       ّ  التحو  ّ                   الرقمي الحكومي               

ات  ل         ّ    على أولوي   الرقمي مع كافة الدوائر.      ّ  التحو 

 ة املهارا ّ         املساعدة في تنمي  ة                ات الرقمي  ّ   ت واإلمكاني           ّ ال واملساعدة  على جميع مستويات          ة بشكل فع  ّ             الحكومة عبر تبادل املعارف التقني           ّ                               

ة. ّ   في توظيف الختصاصيين في املجال الرقمي وتدريبهم وتطوير مسيرتهم الوظيفي                                                                     

  ل مشاريع  من الدروس املستفادةعلى مشاركة الحكومية مساعدة الدوائر  ة.               ّ الرقمي النموذجي        ّ  التحو 

 ةال تحقيق مستوى أعلى من ّ  شفافي  ة والتأمين والتكاليف واملخاطر والفرص. فيماللحكومة       ّ                                     خص  املشاريع الرقمي                ّ   

  الحكومة للتكنولوجيا وإدارتها للمشاريع وشرائها للنظم. إستخدام تحسين طريقة 

  ل على وحدات ينبغي الة.الرقمي اللجوء إلى األساليب املرنة لتسهيل اإلجراءات وتح      ّ  التحو  ة فع  ة حكومي  ّ     ويلها إلى خدمات رقمي      ّ        ّ                     

 

ة  ّ  دعائم التكنولوجيا األساسي                          

 دعائمال هذه وتعتبر . للقياس وقابلة وموثوقة متينة تكون  أن يجب التي األساسّية التكنولوجيا دعائم على كبير  بشكل الرقمي التحّول  يعتمد

ز  ،الرقمّية للخدمات متينة قاعدة ءبنا في أساسّية
ّ
 املواطنين حول  تتمحور و  كجزء من تصميمها الرقمّية التجربة على س يأسا بشكل ترك

(OMSAR, 2019c). 
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ل األساسية الدعائم . 11 الرسم  الرقمي في لبنان      ّ  للتحو 

ات  ّ   املنص  ة     ّ  الرقمي   املشتركة      

عتبر 
 
 خدمة كّل  ارتباط وبسبب. الهاّمة املعامالت خدمات فةكا بين مشتركة ، عناصر الدفعأساليب و  الهوّية من كالتحقق املزايا، بعض ت

 يبرمجه منّفذ مشروع فكل .بصورة متكّررة النظم هذه تنفيذ كلفة الضرائب دافعو  تكّبدي، معّينة حكومّية دائرةب منفصل بشكل حالًيا

 
ً
 ،مختلفة واجهة مشروع لكّل  أن ة األساسية هياملشكل لكن. هإستخدام  إعادة يمكن ل  وبالتالي ،محّددة خدمة بما يتالءم مع املوّرد عادة

م املستخدم وعلى
ّ
 .مالءمتها من ويحّد  املستخدم تجربة تعقيد من يزيد الذي األمر  الصفر، من خدمة كّل  إستخدام  كيفّية تعل

ا البديهي من
ً
فيجب .  (LITS, 2019) هاإستخدام  إعادة يمكن أساسّية كمداميك لتعمل بصورة موّحدة النظم هذه من كّل  تصميم إذ

 املداميك هذه دمج يمكن اإلنترنت، عصر  في املرنة العقلّية فبفضل .تصميم نظام مماثل اءلق مّرة كّل  والدفع الجهود بال طائل عدم إهدار 

 في دمجها عملّية تبسيط ويجب الصحيحة، بالطريقة الرقمّية الخدمات هذه تصميم الضروري  فمن ،لذا. الجديدة الخدمات مئات في

 .ستخدام اإل  إلعادة قابلة اتكمنصّ  تدريجي بشكل الخدمات هذه توفير  يجبكما . الجديدة الخدمات

ل الحجم، وفورات عبر تحقيق
ّ
صبح الرقمّية، الحكومّية التحتّية البنية من امحوريً  اجزءً  املنّصات التشاركية تشك

 
 للربط تمكينّية عناصر  وت

. وزارات عّدة في والشاملة املةاملتك املعامالت بتوفير  الهيكلّية هذه وتسمح. الحكومّية للدوائر  التابعة الخدمات من عدد   بين سلس بشكل

سق سريع بشكل الحكومّية السياسات تطبيق وستضمن ،البيني للتشغيل قابلة الخدمات جعل في املنّصات التشاركية ستساهم كما
ّ
 ومت

(LITS, 2019). ( أداء الخدمات، ٤( اإلشعارات، )٣( الدفع، )٢( التحقق من الهوّية، )١ومن ضمن مجموعة املكّونات املشتركة منّصات لـ )

عَرف هذا النهج القائم على ٥)  ستخدام إلعادة اإل قابلة نموذجّية  منّصاتالهاّمة وإتاحتها ضمن الخصائص املشتركة  توحيد( النشر. وي 

ملساعدة موظفي القطاع العام وأصحاب الشأن والشركات  أدواتالحكومة  ستقّدم في هذا السياق، ".الحكومة كمنّصة"مصطلح بالسهل 

كانت تبدو مستحيلة في السابق. وباإلضافة إلى الوفورات املالّية  مهامبوالقيام مًعا  اإلبتكار التفاعل و  علىوالجماعات وأفراد املجتمع 

عتبر 
 
 أفضل عناصر تمكينّية رئيسّية لتصميم الخدمات الرقمّية بشكل أسرع بكثير ولتقديم تجارب املنّصات التشاركيةالضخمة، ت

 للمستخدمين.

 فعندما يقوم املستخدم 
ً

م كيفّية بالدفع في إحدى الخدمات الرقمّية ويت مثال
ّ
في املّرة املقبلة  إليهها، سيكون أسهل بالنسبة إستخدام عل

، إذ سيستمّر النظام بالتطّور بفضل املنّصات التشاركيةهناك فوائد كبرى طويلة األمد لعتماد  ،في خدمة رقمّية مختلفة تماًما. لذا الدفع

بشكل سريع في املنّصة.  الناشئةجديدة الحاجات ال تضمينيمكن وبالتالي انطباعات املواطنين والفرق العاملة في كافة الدوائر الحكومّية، 
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 مئات الخدمات التي تتضمنها هذه املنّصات بشكل تلقائي. ستتحّسن أيًضا ،أضف إلى أنه مع تحّسن املنّصات

 فهارس البيانات 

 يرةكب كمّيات إيجاد في واملستخدمين واملؤسسات الحكومة مساعدة بهدف الوصفّية البيانات إلدارة أدوات هي عبارة عن البيانات فهارس

 البيانات هذه حمايةمن الضروري  لكن. البيانات هذه من ممكنة قيمة أكبر  واستخالص للحقائق واحد مصدر  وتأمين وإدارتها، البيانات من

مك ،األمن بتدابير  اللتزامب الوصول  وربط إمكانية
ّ
 فهارس وتقع .التشفير ومّيزات والتدقيق ،واراألد على القائمملوارد إلى ا بالوصول  التحك

 الحكومة في البيني للتبادل املرجعّية والهيكلّية( LGIF) اللبنانّية بالحكومة الخاص البيني التبادل إلطار  األولى املسوّدة نطاق ضمن البيانات

ضعت وبالتالي. ٧6/٢٠١6 رقم التنفيذي القرار  بموجب الوزراء مجلس أقّرها التي( LGIRA) اللبنانّية . البيانات فهارس من األولى النسخة و 

ة خطوات من خطوة كل مع تتطّور وتتوّسعس األخيرة أّن  غير 
ّ
 .الرقمي للتحّول  التنفيذّية الخط

 قاموس البيانات 

د  الحكومّية ونظم  بيانات القطاع العام بشكل مستمّر وتنامي الحاجة إلى تبادل البيانات، أصبح من الصعب على الدوائر  حجمبسبب تزاي 

مي البيانات. املعتمدةاملعايير  غياباملعلوماتّية الكائنة في هذه الدوائر التواصل وتبادل املعلومات، وذلك بسبب 
ّ
 لتعريف نماذج ومنظ

املرجعّية للتبادل ( والهيكلّية LGIFقاموس البيانات ضمن نطاق املسوّدة األولى إلطار التبادل البيني الخاص بالحكومة اللبنانّية ) يقعلذا، 

ت. وقد ٧6/٢٠١6( التي أقّرها مجلس الوزراء بموجب القرار التنفيذي رقم LGIRAالبيني في الحكومة اللبنانّية ) ِعدَّ
 
النسخة األولى من  أ

 الرقمي القادمة. التحّول فهارس البيانات وستستمّر في التطّور مع مشاريع 

ات البيانات  ّ            منص     

عتبر الخدمات الرقمّية مح
 
 ما تتضّمن  ،ّركات النظام الرقمي الجديدت

ً
ل هذه املحّركات. وعادة

ّ
في حين أن البيانات هي الوقود الذي يشغ

من النظم.  اعددً إلى قاعدة بيانات محددة أو أكثر تستضيف  الوصول واملوظفين والشركات  ملواطنينإلى ابالنسبة  األهّم خدمات املعامالت 

والسجالت  الضمانولدة وسجالت بطاقات الهوّية وسجالت الضرائب والسجالت الصحّية وسجالت ومن ضمن مصادر البيانات سجالت ال

 السوق األكاديمية والسجالت العدلية والسجالت النتخابّية والسجالت العقارّية وسجالت الشركات وسجالت املركبات وسجالت رخص 

 وسجالت سمات الدخول وسجالت رخص العمل.

 موّحًداالدولة اللبنانّية الرقمّية الجديدة، وكّل منّصة من املنصات تعتبر مصدًرا  على أساسها تقومفهي الركائز التي  أّما منّصات البيانات

التدقيق فيها  يمكنو ، ورسميةونظام تسجيل لبعض الكيانات كاألفراد أو السّيارات أو الشركات. وتعتبر املنّصات الرقمّية قانونّية  للحقائق

د من سال 
ّ
وتبقى الحوكمة والضبط واملخاطر  .(LITS, 2019) بعد الحصول على موافقة صاحب البيانات لخدماتا من توافر و متها للتأك

 ضمن اختصاص مالك البيانات القانوني.

 أمن البيانات وخصوصيتها وحوكمتها 

ي باإلمكان لكن. الصعوبة بالغ أمرٌ  مفتوحة حكومة   إلى مغلقة بيئة ضمن العمل من النتقال إن
ّ
 من والتخفيف التقنّية الصعوبات تخط

إلنهاء الخدمات  املالئمة( APIs) التطبيقات برمجة بواجهات الهرمة النظم وتحصين املتقادمة كنولوجياتالت وتحديث املخاطر، حّدة

ص للكيانات للسماح خصيًصا املصممة( Security Wrappers) األمنّية طبقات الحماية من املزيد وإدخال ،املنعزلة عن بعضها البعض
ّ
 املرخ

  املصدر  من البيانات شفير ت سيتّم  .البيانات إلى بالوصول  فقط لها
ً

كال من بدل
ّ
ر  ما لحمايتها، الحدودّية الحماية جدران على فقط الت

ّ
 سيوف

 
ً

كجزء من  الرقمّية ستراتيجيةاإل  ستلتزم ذلك،ك. الداخلّية السيبرانّية املخاطر  من والحّد  السحب على البيانات لتخزين جديدة سبال

 .البيانات منّصة على الشخصّية الهوّية تحدد التي املعلومات من األدنى الحّد  على الحصول  بمبدأ تصميمها
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 (API)واجهات برمجة التطبيقات  

 للتعامل املطلوبة التقنّية املواصفات تقّدم التي البرمجّية الرموز  من صغيرة هي عبارة عن مجموعات( API) التطبيقات برمجة واجهات إن

 الشبكّية والخدمات التطبيقات برمجة واجهات البرمجّيات مطّورو  ويستخدم. ل معهاوالتكام والنظم التطبيقات مختلف مع فّعال بشكل

 من البيانات منّصات تحرر  الشبكّية والخدمات التطبيقات برمجة فواجهات. املفتوح بالعالم املتجانسة غير  النهائّية النظم لربط كوسائل

 .معّين بموّرد يلتزمون  ول  معّينة بتكنولوجيا يحصرون عملهم ل  البيانات ىإل الوصول  إلى الذين يحتاجون  فاملطّورون  لذا،. التكنولوجيا

 لتصميم آخر  مطّور  قبل من ستخدامهاإو  البيانات باكتشاف وتسمح اآللت بين التفاعل أمام املجال التطبيقات برمجة واجهات تفتح

 املعلومات سالمة الشبكّية والخدمات التطبيقات برمجة واجهات وتضمن. وتقديمها وإعدادها ،والجديدة املبتكرة الرقمّية الخدمات

 .املتوخى للغرض هاإستخدام  على وتوافق الشخصّية البيانات وخصوصّية وأمنها الحكومّية

ة الخدمات  ّ  الرقمي        

ر . تخدمينللمس أفضل تجربة وتوفير  الحكومة فعالّية لتحسين أفضل فرًصاتيح ي الرقمّية القنوات إلى املعامالت خدمات تحويل إّن 
ّ
يتوف

 من فقط٪ ١.١بـ اإلنترنت شبكة عبر  تتّم  التي للمعاملة الفعلّية الكلفة تقّدر و  .حالًيا (OMSAR, 2019c) الهاّمة رقمّيةالخدمات عدد من ال

  عبر  فوراتالو  لتحقيق مهّمة فرصة الحكومة أمام ،لذا. (Socitm, 2016) الهاتف عبر  تتّم  التي املعاملة من٪ ٣.٥و املباشرة املعاملة
ّ

 حث

عتبر . اإلنترنت عبر  الخدمات إستخدام  لىع األشخاص من املزيد  الرقمي التحّول  تنفيذ لنجاح جًدا مهًما الرقمّية للخدمات مقياس وضع وي 

(Australian Government Digital Transformation Agency, 2017)  .،الرقمّية للخدمات مقياس إعداد اللبنانّية الحكومة على لذا 

 . وتقديمها الخدمات لتصميم وبسيطة واضحة معايير  وضع بغية اوتطبيقه

 من املزيد يتلكأ الرقمي، والعصر  تتالءم ل  والتي اإلنترنت لعصر  السابقة الورقّية املعامالت رقمنة على تعتمد الحالّية الخدمات نإ وحيث

 حيث ،مستقّل  بشكل مصّممة خدمة كلو  شاملة، عملّيات تقّدم ل  الخدمات ةغالبيّ  ّن أ كما. الرقمّية العملّيات إستخدام  عن األشخاص

ساق عدم إلى املسائل هذه تؤدي. بها الخاصة اإلعدادات من ومجموعة مستخدم واجهة تتضّمن
ّ
 الحكومة مع التعامل في املستخدم تجربة ات

ر  قيمة األكثر  فاملنّصات.  منه طائل ل  إرباك وإلى
ّ
 البيئة ظّل  في التحقيق صعب أمر  وهو  الحكومّية، الدوائر  مختلف من خدمات عّدة توف

 .السائدة

  البديهيةالرقمّية البيئة 

 هذه تحقيق وبغية. كبير بشكل املستخدمين تفاعالت زيادة وإلى ،وبديهية رقمّية تصبح بحيث العامة الخدمات تحويل إلى نهدف نحن

باع علينا يتوّجب فّعال، بشكل الغاية
ّ
 الخدمات تصميم بهدف املستخدمين حول  متمحوًرا يكون  ،بأسرها للحكومة ملشا نهج ات

 مع التعامل عند األول  املستخدمين خيار  تصبح بحيث ،للغاية فّعالة الرقمّية الخدمات جعل في الهدف ويكمن. بشكل مناسب

 .بأسره العام طاعالق على الرقمّية الخدمات فرضب اإلذن اعتباطًيا أنفسنا بمنح لنا نّية ل و . الحكومة

 اعتادها التي تلك من أسوأ تجربة إلى األحيان بعض في تؤدي وقد ،الجمهور  مشاركة بالحّد من البديهية الرقمّيةالبيئة  تتسبب قدف

  الرقمّية الخدمة تكون  ل  وقد. الرقمنة عملّية قبل الناس
ً

 .بديهّيةال الرقمنة نهج تالفي ينبغي لذا حالًيا، املطّبق الحّل  من أفضل حال

 بالتصميم ةنالرقم 

ه ذلك من واألهم. الشأن ألصحاب بالنسبة القيمة من تزيد ألنها الرقمّية الخدمات توفير  على بالتصميم الرقمنة تقوم
ّ
 اعتبار  هو  كل

 ،جهة من الرقمي التحّول  دفع ويؤدي. الشأن أصحاب حياة يعّقد ما كل تبسيط على وقادرة معّينة قيمة لها ميزة أنها على ةنالرقم

 تجربة املواطنين بمنح العام القطاع ملوظفي السماح إلى ،أخرى  جهة من نفسهمأب قراراتهم اتخاذ من يطّبقونه الذين أولئك وتمكين

 .التغيير خلف الرئيس ي الدافع مه التكنولوجيا، ل  ،فاملواطنون . املستوى  عالية
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 توحيد الحلول الرقمّية املشتركة 

 والبريد املالي واإلبالغ البشرّية املوارد كوظائف ،الرئيسّية بالخدمات الخاصة املشتركة الرقمّية ول الحل وعصرنة توحيد ينبغي

 .املبّسطة والبيانات العملّيات حول  التالقي تعكس التي املعايير  اعتماد في النجاح مفتاح ويكمن. اآلمن اإللكتروني

 تحويل خدمات املعامالت 

 الخدمات تيسير ل إعطاء األولوية إلى تسعى بديهّية رقمّية خدمات إلى املعامالت خدمات لتحويل استباقي بشكل العمل يجب

 العملّيات رقمنة على فقط يقوم ل  الرقمي التحّول  أن العتبار  بعين األخذ يجبو حاجاتهم. ل أكبر  بشكل الستجابة وإلى للمستخدمين

 .(LITS, 2019) الخدمات لتقديم الجديدة األساليب أفضل ابتكار  يشمل بل ،الحالّية الورقّية

  ّية إلى منّصات رقمّية مشتركةتحويل مكّونات البرمجّيات الحيو 

 رقمّية منّصات إلى ،والدفع الهوّيات في كالتدقيق الواسعة النطاق، اتستخدام اإل  ذات الحيوّية البرمجّيات مكّونات تحويل ينبغي

 فقط واحدة مّرة وإطالقها منّصة كّل  إعداد ويجب. التكلفة وقليل وسهل سريع بشكل استعمالها إعادة خدمة ألي يمكن مشتركة

 .متدنّية بكلفة للمستخدمين سلسلة تجربة مع تقديم ،آمن وبشكل

 فصل البيانات الثابتة عن التطبيقات والبيئات الخاصة املبرمجة 

 لنا وستسمح. الحكومّية الدوائر  كافة في البيانات أصحاب مع بالتعاون  املبرمجة الخاصة وبيئاتها تطبيقاتها عن الثابتة البيانات فصل

 لتحفيز  متكرر  بشكل ستخدام لإل  وقابلة للجميع ومتاحة آمنة بيانات منّصات إلى وتحويلها وتعزيزها البيانات بتبسيط الخطوة هذه

 .املبتكرة والخدمات التطبيقات

ة الخدمات عصرنة  ّ  الحكومي         

بات وجداول  األداء وإدارة املالي غواإلبال  البشرّية باملوارد الخاصة ، كاملهامملوظفيها األساسّية الخدمات تقديم حكومّية دائرة كل على
ّ
 املرت

 وتحرير  اآلمن اإللكتروني كالبريد جًدا األساسّية الخدمات بعض هناك ذلك، إلى باإلضافة. واملشتريات الشاغرة والوظائف املستندات وحفظ

 مغلقة متقادمة نظم عبر  الخدمات هذه من بعًضا دائرة كل تؤمن الحالي، الوقت يف. بالفيديو والجتماعات اإلداري  واإلبالغ الوثائق

 .ملستخدميها واملالءمة الفعالّية من متفاوتة بمستوياتو 

 توسيع نطاق الخدمات املشتركة 

صمم لم
 
  نهاإ إذ ،تشاركها على نطاق واسع بهدف الحالية الخدمات ت

ً
 تحديثها دون  تحول  مختلفة بتكنولوجيات مرتبطةما تكون  عادة

 كافة تضّم  مشتركة منّصات طريق عن الخدمات هذه تبادل نطاق توسيع شأن فمن ،لذا. نطاقها ر غي في هاإستخدام  أو  بسهولة

 ويخفف األمن يعّزز  وأن التكنولوجيالتطور  مع نفسه الوقت في يتماش ى وأن للموظفين، أفضل تجربة يحقق أن الحكومّية الدوائر 

 .للحكومة الضمانات ويعزز  والتشغيلّية الرأسمالّية النفقات من

  الخدمات املستدامة املوّحدة بادلتلالعناصر التمكينّية 

ب الخدمات هذه عصرنة إن
ّ
ق الشّق  فصل بدء ذي بادئ يتطل

ّ
. عملها في ليهإ تستند الذي التكنولوجي الشّق  عن بالتطبيق املتعل

 على املوافقة يجب كما. الحديثة اراتالخي في للبحث املرونة ويؤمن الكفاءة ويحّفز  إنتاج القيمة على املدى الطويل إلى ذلك وسيؤدي

قة والبيانات املبّسطة العملّيات حول  الحكومّية الدوائر  التقاء تعكس التي املعايير 
ّ
 بالتبادل سيسمح الذي األمر  الخدمات، بهذه املتعل

 كافة في والبشرّية لّيةاملا املوارد خاص وبشكل ،الفعليين املستخدمين إشراك أن ذلك إلى أضف. األفقي التعاون  ويسّهل البيني

 املمارسات تطبيق يسّهل أن همن شأن الحوكمة وتنسيق العامة املمارسات على واملوافقة املشتركة األدوار  تحديد عملّية في ،الوزارات

 .واملدراء للموظفين بالنسبة السالسة ويعّزز  الحكومّية الدوائر  كافة بين املوّحدة



 التحّول الرقمي في لبنان  ةإستراتيجي

 

 

 47صفحة   ٢٠٢٢أّيار  – "٢٠٣٠-٢٠٢٠ستراتيجية التحّول الرقمي في لبنان إ"

 سيحّقق قدًرا األساسّية للخدمات والبيانات املبّسطة العملّيات وتوحيد( decoupling) ياالتكنولوج عن التطبيقات فصل نهج إن

ساق و ال من أكبر 
ّ
 وتحفيز  اإلداري  اإلبالغ وتحسين املوظفين إنتاجّية تعزيز  إلى سيؤدي كما، النهائيين للمستخدمين بالنسبةرضا الت

 مع التماش ي على القدرة وتعزيز  للبيانات أقوى  حوكمة نحو  والسعي رابطةمت مفتوحة حكومة في واملشاركة الجديدة املبتكرة الرؤى

رة التكنولوجيات أفضل
ّ
 .املتوف

 قة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ّ
 وضع نهج استراتيجي شامل للحكومة بأسرها للتدابير املتعل

قة للتدابير  بأسرها للحكومة شامل استراتيجي نهج وضع ينبغي
ّ
 الجديدة اتاإلبتكار  تضّمني ،والتصالت املعلومات ابتكنولوجي املتعل

سيصبح من  املالئم، بالشكل الصلة ذات املخاطر  من التخفيف وعبر . والخدمات الفتراضية البيانات ومراكز  السحابية الحوسبة في

ي على القائمة لحالّيةا فاملمارسات. املرونة وبقدر أكبر من أفضلبشكل  الرقمّية الخدمات تقديمو  املوارد تبادل األسهل
ّ
 هيئة كّل  تول

 املشتركة الخدمات توفير  إنوعليه، ف. الكلفة وعالية مستدامة غير  هي وتشغيلها وإطالقها بها خاّصة بيانات ومراكز  معّدات شراء عامة

 .الرقمّية الحكومة لنجاح أساس ي شرط هو  كلفتها حيث من الفّعالة

ات .٣ الدعامة ّ   العملي        

 لتحسين مبتكرة وسائل إيجادإلى  والسعي ،شركات مأ كانوا مواطنين املستخدمين، حاجات إلى اللتفاتنا ينبغي علي ،الخدمات رقمنة عند

قة اإلجراءات وتبسيط الفّعالة غير  العملّيات توحيد ينبغي فّعال، بشكل ما عملّية رقمنةمن أجل و . تجاربهم
ّ
 .مكننتها قبل بها املتعل

ة  ّ  هيكلي  ة الحكومة      ّ  التنظيمي          

م عمل مؤسسات اإلدارة العامة إلى أواخر تعود غالبيّ 
ّ
، وقد اتيالستينوبداية  اتيالخمسينة القوانين واملراسيم والقرارات التي تحكم وتنظ

دِخلت عليها تعديالت طفيفة في مراحل لحقة. تنّص املادة 
 
ل ميزة ألحد  .لكل لبناني الحّق في تولي الوظائف العامة"من الدستور أّن  ١٢أ

قة  ١١٢/٥٩أما املرسوم الشتراعي رقم  ."إل من حيث الستحقاق والجدارة على اآلخر 
ّ
)نظام املوظفين في القطاع العام( والتعديالت املتعل

م من جهته شروط توظيف األشخاص في القطاع العام.
ّ
 به فينظ

ة  ّ  التوظيف في اإلدارات العام                          

فينقسم 
ّ
يلي  ما فيوموظفو القطاع العام، )ب( املتعاقدون، )ج( املؤقتون، )د( املياومون.  فئات: )أ( ٤الحكومة املركزّية في لبنان إلى  و موظ

ل هيكلّية الحكومة التنظيمّية:
ّ
 ملحة عامة حول أنواع الوظائف التي تشك

 :عر فون  موظفو القطاع العام ا من القوة العاملة في اإلدارات العامة، وي  ً                                            َ    هم املوظفون الذين يعتبرون جزء  م . وتقو بالكادر                           

ة وإدارة التفتيش املركزي وديوان املحاسبة ) ّ                                         هيئات الرقابة كمجلس الخدمة املدني                                 CoA( والهيئة العليا للتأديب )HDC باإلشراف )

ة ويخضعون ألحكام املرسوم الشتراعي رقم  قة بعملهم. يتقاض ى موظفو القطاع العام رواتب شهري 
 
                                               ّ                                     على كافة املسائل املتعل
ّ
                     ١١٢ 

 .١٩٥٩حزيران  ١٢تاريخ 

  ة ويخضعون ألحكام املرسوم رقم  :املتعاقدون ق بشروط وبنود التعاقد. ١٩٩٧أيار  ٢تاريخ  ١٠١٨٣                 ّ                            يتقاضون رواتب شهري 
 
                      املتعل
ّ
      

 :نة، وهم يخضعون ألحكام املرسوم الشتراعي  املؤقتون ة معي  نة أو ملهم  حت لفترة معي  ت 
 
نوا في وظيفة ف ي  ّ                                      هم األشخاص الذين ع      ّ          ّ             ِ
 
               ّ                   

 .١٩٥٩ن حزيرا ١٢تاريخ  ١١٢رقم 

 :ب أجرهم بشكل يومي ويخضعون للمرسوم رقم  املياومون س 
 
حت ال الذين ي   َ                                      هم العم 
َ
 .١٩٩٤تشرين الثاني  ٣تاريخ  ٥٨٨٣       ّ             
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ات – 3. الدعامة 12الرسم  ّ   العملي        

قة باإلدارات العامة 
 
                  القوانين املتعل
ّ
               

 ،والطائفّية واملحسوبّية في التوظيفات في الخدمات العامة قطاعّيةاإلاد والتحالفات من الفس اتيالخمسينعانت اإلدارات العامة في أواخر 

نشئتوملعالجة هذا الوضع،  .في الكفاءات واإلمكانات نقصالو البدائية  املعّداتمن و 
 
حزيران  ١٢في ( CIBإدارة التفتيش املركزي ) أ

نش ئ، وفي التاريخ نفسهمات املقّدمة إلى املواطنين. مراقبة وضبط عمل املوظفين الحكوميين وتحسين الخد بهدف١٩٥٩
 
مجلس الخدمة  أ

ي( CBSاملدنّية )
ّ
قة بالتع لتول

ّ
نات والستبدالت والترقيات بناًء على الجدارة عبر فرض املؤهالت الجامعّية وامتحانات الدخول يياملسائل املتعل

ية بالستحقاق املنه
ّ

نش ئي. كما واستبدال املحسوبّية السياسّية املتفش
 
الحكوميين بغية  ملوظفينا لتدريب( ENAاملعهد الوطني لإلدارة ) أ

 تعزيز معارفهم ومهاراتهم وكفاءاتهم.

ق بإدارة املوارد البشرّية في اإلدارات العاّمة،  اتيالستين حقبة شهدتو 
ّ
إصدار قوانين ومراسيم وتشريعات ثانوّية غاية في األهمّية تتعل

ي 
ّ
 (:HCMاملوارد البشرّية ) إدارةب املتعلقةي اللبناني املكّونات األساسّية لألنظمة الحديثة القانون اإلطار ويغط

 الجدارةعلى التوظيف أن يرتكز  ينبغي 

 ة لقوانين وأنظمة                    ّ                تخضع اإلدارات العام 

 م موظفو القطاع العام إلى فئات ويخضعون لنظام ترقية بيروقراطي تدريجي قس       ّ                                                                  ي 

 مة لتأطير اإلدارات العامة وإعانتها في إطاعة القوانينإنشاء هيئات التفتيش والهي
 
                                                   ئات املنظ
ّ
         

عتبر هذه القوانين نفسها اليوم متقادمةاتيات والسبعينيالستينالقانوني السابق ذكره في  إلطار لوبغّض النظر عن الروح السّباقة 
 
 ،، ت

سم بما يلي:املمارسات السيئة التي سببتها عوامل عدة أّدت إلى ولدة إدارة ت نإحيث 
ّ
 ت

 ة هرمة ّ       هيكليات تنظيمي                

 :تنو ع طبيعة التوظيف العام                      ّ    

o  العام القطاع موظفو 

o  املتعاقدون 

o  املياومون 

 ة ة في كافة مستويات الهرمي  ّ  نقص في التوصيفات الوظيفي                          ّ                         
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  للموظفين على كافة املؤسسات مثاليتوزيع غير 

   ات التنظيمي  بالهيكلي 
 
ّ            ّ نسبة عالية من الوظائف الشاغرة مقارنة         
ً
 ة القائمة                                    

 ة                                                                ّ  انخفاض الدافع وغياب التقدير واألنظمة الحديثة إلدارة املوارد البشري 

 ة ل سياس ي ومحسوبي 
 
ّ  تدخ                
ّ
    

  لارتفاع    ّ                   سن  موظفي القطاع العام    ّ معد 

 اسة ووجود فائض في املوظفين في الوظائف غير املاهرة أو ش ة الحس  ة واملهني  ة والتنفيذي  ّ       ّ                                                    نقص في املوظفين في الوظائف اإلداري          ّ به                                ّ           

 املاهرة

  نقص في الكفاءات املرتبطة بتخطيط السياسات 
 
 ون
 
 اإلدارة الحديثة ج   ه    

  عون بمهارات في مجال تكنولوجيا املعلومات والتصالت، و ّ                                                    نقص كبير في املوظفين الذين يتمت  ضعيف أو ناقص للبنية  إستخدام                              

ة لتكنولوجيا املعلومات والتصالت في مجال إدارة املوارد البش ّ                                                         التحتي  ة        ّ  ري 

 مشاكل في التخطيط لتعاقب املوظفين والستدامة 

 غياب املساءلة 

ا                          مسار العمل للمض ي قدم 

طت 
ّ
ترتكز على  ،إصالح وتنمية اإلدارات العامة في لبنان الضوء على الحاجة إلى رسم حدود وأدوار جديدة للقطاع العام إستراتيجّية سل

والوسائل والتقنّيات املتطّورة  اإلبتكار ومة وهندستها وهيكلتها عبر اعتماد املرونة و الحك تعريفاملفاهيم املعاصرة الداعية إلى إعادة 

قة بإصالح اإلدارات العاّمة الرئيسّية: املبادئيلي بعٌض من  ما وفياملستخدمة في القطاع الخاص. 
ّ
 التوجيهّية املتعل

 :ة ّ   التنمية االستراتيجي  ة تستقى                    ّ   إستراتيجي  ة           ة                  ّ   تنمية املوارد البشري  ة العاملي  ّ  والسياسات املتعلقة بها من الستراتيجي          ّ  .للتنظيم                                   

  :ة ة التنظيمي  ّ    الهيكلي            ّ ة وسير العمل ودليل اإلجراءات.       قة بالتوصيفات الوظيفي 
 
ّ                             يجب تحديد األدوار واملسؤوليات املتعل                     
ّ
                                  

 :التوظيف بناء  على نظام الستحقاق  التوظيف                    ً  الحاجة إلى املؤهالت واملهارات. لتلبية           

  تقييم مستمر  لكفاءة املوظفين واإلنجازات املستهدفة. األداء:تقييم                                   ّ            

 :وهو أداة مهمة لتعزيز األداء وتحديث املؤهالت بصفتها حافز  التدريب 
 
 ا
ً
 لتحقيق التغيير والتحسين.  

 :م والترقية ز ومفتوح ونظام واضح وعادل للتعويضات والستحقاقات.      ّ           التقد                       ّ                                                إعداد مسار وظيفي محف 

  ة:أنظمة إدارة املو ة )          ّ   ارد البشري  ة وتوظيفها وإدارة أدائها HCM                             ّ    تطبيق نظام إدارة املوارد البشري                                ّ                          ( الذي يغطي إدارة املوارد البشري 

فين وكامل دورة عمل موظفي القطاع العام.
 
                                      والتخطيط للمسار الوظيفي وتعاقب املوظ
ّ
                                    

 :فين
 
    إشراك املوظ
ّ
 بشكل منتظم لقياس رضا املوظفين والحصول على انطباعاتهم.           

الرقمي تعزز بشكل كبير جهود تحديث الهيكلّيات التنظيمّية ونظام إدارة املوارد البشرّية في  التحّول مما ل شّك فيه أن مبادرات ومشاريع 

يل كفالرقمي  التحّول  أّن  كماعلى الهيكلّيات التنظيمّية والعملّيات،  اعميًق  اأثرً الرقمي  التحّول لعتماد أدوات  وسيحملالقطاع العام. 

نوا من تلبّية  جّبارةإلى جهود  سيحتاجلكنه  ،وإلهامهم بتحفيز قادة القطاع العام
ّ
لصقل مهارات املوظفين الحكوميين وإعادة تنميتها ليتمك

بات الوظائف الجديدة.
ّ
 متطل
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بالرقمي نشوء ثقافة جديدة وعقلّية جديدة  التحّول  سيحّفز واألهّم من ذلك، 
ّ
رد البشرّية لتلّقف الثقافة عملّيات إلدارة املوا انتتطل

 األدوات الرقمّية بشكل فّعال. إستخدام بالرتكاز إلى  وتعزيزهاالجديدة 

ات إصالح  ّ   العملي  ة       ّ  الحكومي         

 في الكفاءة وغياب العامة الخدمات جودة انخفاض إلى وغير الشفافة وغير الواضحة للوقت واملهدرة املعّقدة الحكومّية العملّيات تؤّدي

 وتقّوض واملال الوقت تهدر  ،ضرورّية غير  إدارّية أعباء والشركات املواطنين بتحميل املالئمة غير  العمليات هذه تتسبب كما لعاّمة،ا اإلدارات

 .رسمّية غير  تكّبد تكاليف إلى وتؤدي النتائج تحقيق عن املدراء يهوتل العامة الخدمات صورة

 املوافقات من متعددة وطبقات اإلدارّية العراقيل من عدًدا والشركات املواطنون  يواجه الحكومّية، العملّيات بمتطلبات لتزاماإل سياق وفي

ب قد التي الداعمة واملستندات
ّ
 املعامالت، إجراء عن الناتجة املباشرة األعباء إلى باإلضافة. سنوات ربما أو  أشهر  عليها الحصول  يتطل

 مجالت في الوطني والقتصاد نتاجّيةاإل  على املباشرة غير  والكلفة العمل عاتسا كضياع مباشرة غير  أعباء والشركات املواطنون  يتحّمل

 .السير وزحمة والتلّوث النقل

نأن  ةاإلقتصاديّ  القطاعات أهّم  في هندستها وإعادة تبسيطها طريق عن الحكومّية العملّيات إصالح من شأن
ّ
 في العمل من اإلدارات يمك

 إلى سيؤدي كما والشركات، املواطنين على اإلدارّية األعباء تخفيض ومن ،الكلفة حيث من فّعالو  ؤ وكف شّفاف وبشكل املناسب الوقت

 التجارّية الشركاتو  الشعب عامة مطالب مع اإلدارة تجاوب تحسين( أ) إلى بالنتيجة وسيتوّصل الوظائف، وتوليد اإلقتصادي النمو  تحريك

 وقياس املعلومات وتكنولوجيا القانوني واإلطار  التنظيمّية والهياكل البشرّية املوارد اتومسؤوليّ  أدوار  على الحاصلة التغييرات إدراج( ب)و

 .التنظيمّية والعملّيات اإلداري  العبء

ب
ّ
 تحديد يجب كما الحكوميين، املسؤولين مستويات أعلى من دعًما هندستها وإعادة تبسيطها عبر  الحكومّية العملّيات إصالح قرار  يتطل

 للحّد من العملّيات عناصر  بعض وإلغاء خفض عبر  تدريجّية تغييرات إجراء على العملّيات تبسيط يقوم. وحدودها الحاتاإلص هذه حجم

بات فرض إعادة احتمال من الحّد  التبسيط عملّية تتضّمن كما فيها، الضعفمواطن و  التعقيد
ّ
. الضرورّية غير  والخطوات املعّقدة املتطل

قصد إذ ،إحداث تحّول جذري فيها على العملّيات هندسة إعادة تقوم أخرى، ناحية من  كافة نبذ الجذرّية بأشكالها الهندسة بإعادة ي 

إصالح  يتضمنكما . التغييرات ببعض القيام فقط وليس العمل إجراءات إلنجاز  جديدة أخرى  وابتكار  القائمة والعملّيات الهيكلّيات

 العمليات: 

 العام القطاعفي  داملوجو  الوظيفي الهيكل دراسة اعادة . 

 الوزارات في العمل ومسالك اإلجراءات تبسيط. 

 على الرقمنة وظيفي جديد بناءً  توصيف. 

ل املعنّية الحكومّية املؤسسات من الكافي الدعم غياب أن غير 
ّ
العملية  تصطدم هذه وقد الحكومّية، العملّيات إصالح على كبيًرا خطًرا يشك

ر  ممن العام القطاع وظفيم من املحتملة املقاومة بعضب
ّ
 الناجمة القيود خطر  يبرز كما الحاصل، بالتغيير  نسبًيا العتيادّية مهامهم ستتأث

 تواجه التي املخاطر  من للحّد  خطط إعداد يجب لذا،. املقترحة اإلصالحات تعيق قدالتي  الحالية والتعميمات واملراسيم القوانين عن

 .الشأن أصحاب كافة مع والتعاون  بالتنسيق العملّيات إصالح

 منظمات نشرته ما إستخدام  عبر  الحكومّية العملّيات إلصالح مبادرات اآلونة األخيرة في اإلدارّية التنمية لشؤون الدولة وزير  مكتب نّفد

عتبر  إذ ،(SIGMA) وسيغما( OECD) والتنمية اإلقتصادي التعاون  ومنظمة الدولي البنك كمجموعة معروفة دولّية
 
 العاملّية رساتاملما ت

 مع مقارنات اإلدارّية التنمية لشؤون الدولة وزير  مكتب أجرى  وقد نطاقها.و  اإلصالح مشاريع أهداف تحديد في كبير  إلهام مصدر  الفضلى

ل. نجاحها فرص ولتعزيز  إليها أفضت التي التوصيات تطبيق إمكانّية لضمان الصلة ذات والدولّية قليمّيةاإل التجارب
ّ
 لعملّياتا إصالح يشك
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ة في غاية مشروًعا الحكومّية
ّ
 الحالّية املشاريع على وبناءً . وتقّدمه لبنان تطّور  في األساس وحجر  منها مفرّ  ل  خطوة لكنه والحساسّية، الدق

جر  سوف القائمة، تاير تشامل عملّيات بمكننة املتعلقة
 
 ةشفافيال ازدياد نضمن بحيث ،العملّيات هذه لتبسيط فيةإضا تحسينات ي ن

 الشركة من املقّدم العرض على بناءً  بالعقود للفوز  عادلة فرصة الحجم واملتوّسطة الصغيرة اللبنانية املؤسسات ومنح النزيهة واملنافسة

 .وسمعتها

ل  برنامج   الرقمي      ّ  التحو 

 وقد. ةنَ كنَ َم م   رقمّية إجراءات إلى ورقّية يدوّية إجراءات كونها من املحددة الخدمات تقديم تحويلفي  الرقمي التحّول  برنامج هدف يكمن

على  األحيان بعض في يجري العمل وقد. الحكومّية الهيئات من عدد على موّزعة أو  واحدة دائرة محدودة ضمن الرقمّية الخدمات تكون 

 .الرقمي التحّول  حياة دورة من مختلفة مستويات على مختلفة مشاريع عّدة

 متثالواإل  املعايير 

 الدوائر  كافة في الجودة وضمان البيانات وتبادل الرقمّية املكّونات إستخدام  وإعادة التقني البيني التشغيلق أمام تمّهد املعايير الطري

عتبر  الحكومّية،
 
 املعلوماتي املحتوى  تضبط التي الحكومّية املعايير  وضعت ،لذا. ناضجة رقمّية حكومةإنشاء  نحو  يحيوي تمكين عنصر  وت

 تحسين على الحكومة مختلف مستويات في التحّول  فرق  مساعدة من أجل البيانات وتصنيف الرقمّية لخدماتوا املواطن حول  املتمحور 

ساقو  والتنسيق اإلدماج وضمان الجودة
ّ
.    (Vasconcelos, 2019)القتضاء عند الدولّية باملعايير  اللتزامو  الرقمّية املستخدمين تجارب ات

 .املّتبعة باملعايير  الحكومّية الرقمّية الخدمات للتزام مستمّرين وتقييم تحليل إجراء يجب ،لذا

 املعايير  اعتماد من الضروري  املّتحدة، واململكة وإستونيا كالبرتغال بلدانال من الكثير  احتذته الذي املثال مع وتماشًيا أخرى، ناحية من

 العالية للموّرد الرتهان حالت تالفي في ويساعد العامة اإلدارات تعتمدها التي للنماذج الشفافّية من املزيد يضمن ذلك إذ إن ،املفتوحة

 املوّردين من اإلستفادة  في ،الحالّية البيئةخصائص قّر بيي ذال ،املعايير على مالقائ النهج فوائد إحدىتتمثل و . فيها املرغوب وغير  املخاطر 

 ،املفّضل الخيار  املصدر  املفتوحة البرمجيات وتبقى. والبلديات املركزّية الحكومّية الهيئات في وإدخالها الرقمّية الخدمات بتنفيذ بدأوا الذين

 املجتمع في الشأن أصحاب لدى القيمة تحقيق وتعزز  العام القطاع ضمن املصدر  شفرة إستخدام  وإعادة إستخدام  تشّجع نهاإ حيث

 .املدني

ز  التي األخرى  واألطر  التوجيهّية واملبادئ املعايير  وستوضع
ّ
 األمن مثل الحكومّية، الهيئات بين التناغم لتحقيق للغاية املهّمة املجالت على ترك

 الحكومّية الهيئات كافة وتكليف والحوكمة، التغيير  وإدارة الرقمّية والضمانات الشخصّية تالبيانا إستخدام و  ةالسحاب وأمن السيبراني

 .بها

 معيار البيانات 

. الحكومّية الهيئات كافة في فّعال بشكل املعلومات لهيكلة معياري  نهج بإعداد نقومس الكبرى، الوزارات في البيانات مالكي مع بالتشاور 

 إستخدام  سياسات تطبيق يتيح أن ،البيانات لحوكمة املالئمة الهيكلّية على يعتمد، البيانات لتصنيف دموّح  معيار  اعتماد شأن ومن

سق مالئم بشكل البيانات
ّ
 األفراد خصوصّية يحمي مشترك نهج لوضع متينة قاعدة البيانات معايير  تقّدم. بأسرها الحكومة امتداد على ومت

 املعلومات تستعمل التي املشتركة الخدمات في الحكومة سرّية ويصون  الشخصية البيانات تجمع التي املعامالت لخدمات همإستخدام  خالل

 تنفيذ تسهيل يتوّجب لذا،. املفتوحة للبيانات مالئمة مستودعات في ممنهج بشكل املصّنفة البيانات أرشفة كذلك املهممن و . الحّساسة

رجى مراجعة.  ٢٠١٧ مطلع العام في اللبناني النّواب مجلس هأقرّ  الذي( RAIL) املعلومات إلى بالوصول  الحق قانون  الحكومة  قسم ي 

 .في هذا الخصوص التفاصيل من املزيد على لالطالع وحةاملفت
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 معيار تصنيف البيانات 

ق بمعالجة البيانات. فمعايير أمن  تخاذلها إلي الرقمي األخذ بعين العتبار أمن البيانات والمتثال التحّول على مبادرات 
ّ
قرارات أفضل تتعل

يلي أهّم  ما فيعندما تكون هذه البيانات مصّنفة بطريقة مالئمة.  تهاومتابع هااستيعاب الناس ويسهل على أفضلالبيانات تتواءم بشكل 

 البيانات:السمات النموذجّية لتصنيف 

  فة غير
ّ
 .تشفير بدون  البيانات هذه تخّزن . لبنانّية حكومّية هيئات أو  أفراد بأي رتبطةم تكون  ل  التي البيانات :مصن

 ق التي البيانات :عاّمة
ّ
 .العام ستخدام لإل  ومعتمدة معّدة تكون  والتي لبنانّية حكومّية هيئات أو  بأفراد تتعل

 ق التي البيانات :عمومّية
ّ
 موظفي مع تبادلها يمكن لكن العام؛ ستخدام إل ل وغير املخّصصة لبنانّية حكومّية هيئات أو  بأفراد تتعل

 .العامة اإلدارات

 هذه ضمن ومن. مالئم غير  بشكل تبادلها حال في ضرًرا تسبب قد التي الستراتيجّية واملعلومات الحّساسة البيانات :سّرّية 

 حقوقهم تفويض لمستفيدينل يمكن كما ،ومحوه املحتوى  تعّقب البيانات مالكي وبإمكان الشخصّية، املعلومات البيانات

 . آخرين ألشخاص

 مة الخطورة الشديدة واملعلومات جًدا والحّساسة األهمّية البالغة البيانات :للغاية سّرّية
ّ
التي تسمح بتحديد  واملعلومات املنظ

 .آخرين ألشخاص حقوقهم تفويض للمستفيدين يمكن ول  ،ومحوه املحتوى  تعّقب البيانات أصحاب بإمكان .ةالشخصي الهوية

إدارة  مّد وتقكّل من هذه التصنيفات عّدة تصنيفات فرعّية لضمان توفير أنواع الوصول إلى مختلف مالكي ومستخدمي البيانات.  تضّمني

 الدولة لشؤون التنمية اإلدارّية في مسعاه إلعداد إطار  وزير  كتبإلى م( في اململكة املّتحدة املساعدة GDSالخدمات الرقمّية الحكومّية )

 الرقمي في لبنان والخطة التنفيذّية التابعة لها. التحّول  إستراتيجّيةتصنيف البيانات لدعم 

ة بالتصميم  ّ           معيار الخدمات الرقمي                      

ل  ايؤّمن إطارً وضع معيار خاص بالخدمات الرقمّية بالتصميم لكافة الخدمات املقّدمة للمواطنين والشركات،  تّم يس
ّ
لتقييم المتثال ويشك

ب معيار الخدمات الرقمّية بالتصميم خدمات جديدة تصّمم  وضماندل املمارسات الفضلى وسيلة لتبا
ّ
التناغم وتسهيل الندماج. يتطل

باع نهج مرن يتمحور حول املستخدم. 
ّ
هذا النهج املستخدمين شركاء أساسيين في كافة مراحل عملّية التصميم والتسليم.  ر عتبِ ويَ وتعّد عبر ات

فة عملّية تصميم وتقديم للخدمات  كما يضع هذا املعيار 
ّ
مراحل بغية مساندة الهيئات الحكومّية في اعتماد نهج تطوير مرن:  ٤من مؤل

( الجهة املسؤولة عن تطبيق معيار الخدمات الرقمّية DTUالرقمي ) التحّول التصميم والتطوير والعتماد والتسليم. وتكون وحدات 

 بالتصميم.

ب معيار الخدمات الرقميّ 
ّ
باع نهج مرن يتمحور حول املستخدم. من هنا، يعمل النهج يتطل

ّ
ة املقترح خدمات جديدة تصّمم وتعّد عبر ات

ي
ّ
( جيًدا في السيناريوهات التي يتّم فيها تحقيق الفوائد عند نهاية كّل مشروع، تماًما مثل بناء مبنى Waterfall Approach) التسلسلي الخط

معيار الخدمات الرقمّية عملّية تصميم وتسليم  يتضّمن ،حياة املشروع. لهذه الغايةدورة تراكمّية خالل أو جسر، لكنه ل يقّدم الفوائد ال

فة الخدمات 
ّ
 الهيئات الحكومّية في اعتماد نهج تطوير مرن. ةملساندمراحل  ٤من املؤل

ة  ّ  معيار املنص            

 في العوائقأبرز  أحد هو  املعايير  غياب أن تبّين وقد. الرقمي اإلقتصاد  تعّزز  التي املختلفة األساسّية املداميك لتشغيل معياًرا املنّصة تقّدم

ي الشأن وأصحاب املطّورين بين والتعاون  التواصل تعزز  املفتوحة املنّصات ّن إ حيث ،اإلبتكار وجه
ّ
 وتخفف فّعال، بشكل العوائق لتخط

 إدماج وأمام املنّصات املطّورة سابًقاإستخدام  إعادة أمام املجال يبالتال فتفتح ،الصفر من للبدء حكومّية هيئة كّل  حاجة وتزيل التكاليف
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 في (PII) الشخص ي الطابع ذات املعلومات حماية بمعايير  اللتزام املفتوحة البيانات منّصة وعلى. جهات أخرى ها تطّور  التي الحلول 

ـــالس ـــ ـــحـــ ـــعـــال بـــ ـــ  .أدنى كحّد   (ISO 27018) امةـ

بعت الحكومات من الكثير  أّن  الذكر ب والجدير 
ّ
  ات

 
  ًجاه  ن

ً
ق مختلفة

ّ
 إستونيا، في X-Road البيانات تبادل كمنّصة البيني، التبادل بمنّصات تتعل

 ,Vasconcelos) البرازيل في التطبيقات برمجة واجهة على قائمةالنّصة املو  البرتغال، في العاّمة لإلدارات التابعة البيني التبادل منّصةو 

  إلزامًيا( OGIX) املفتوحة الحكومة معلومات تبادل منّصة إستخدام  يكون .  (2019
ً
 الجدوى  كدراسات السياسّية بالوسائل اومرتبط

قة لالستثمارات امليزانّيات مستوياتو 
ّ
 إستخدام  عن العجز  حال وفي. املشترك التمويل وآليات والتصالت املعلومات بتكنولوجيا املتعل

 العام، القطاع منظمات قبل من فّعال غير  بشكل املنّصة إستخدام  إلى ذلك يؤّدي البلدان، من عدد في الحال يه كما املذكورة، املنّصة

يم تقد مبدأ"بـ وثيق بشكل املنّصة معيار  ويرتبط.  (Vasconcelos, 2019) البيني التبادل منّصة تقّدمها التي الفوائد حصد عن جز الع وإلى

 .(Once-only Principle) "ملّرة واحدةاملعلومات 

 

ة عبر 13الرسم  ّ       . تحويل الخدمات الحكومي  ة تصميم مرن  إستخدام                        ّ             عملي      

 معيار التبادل البيني 

 بعض مع بعضها البرمجّية التطبيقات مختلف تتفاعل حيث ،بيني تبادل منّصة إنشاء علينا ينبغي كمنّصة، الحكومة رؤية تحقيق بغية

 وبحسب. الحكومّية الهيئات كافة قبل من هاإستخدام  وإعادة فقط واحدة ملّرة التطبيقات إعداد ويجب. البيانات وتبادل الخدمات لتأمين

 عن والحذف لوالتعدي اإلضافة عملّيات تنفيذ عبر  املعلومات تتبادلأن و  بيني بشكل تعمل أن للتطبيقات يمكن البيانات، تصنيف معيار 

قة والوثائق التوجيهّية املبادئ ونشر  إعداد ينبغي كما(. APIs) التطبيقات برمجة وواجهات املعالم واضحة شبكّية خدمات طريق
ّ
 املتعل

 التحّول  مشاريع مختلفضمن  إدماجها كيفّية لتحديد القائمة النظم كافة دراسة أيًضا املهم ومن. التطبيقات برمجة واجهات بمختلف

 .(Oueidat, 2018) رقميال

 معيار أمن املعلومات 

 التي املخاطر  إدارة خطط تطبيق يجب امك أدنى، كحّد  ISO 27001 معيار بموجب املعلومات أمن لضمان املعتمدة الخطط تطبيق يجب

رجى مراجعة. أدنى كحّد   ISO 27005 معيار  بموجب املعلومات أمن تواجه في  املعلومات من املزيد على لالطالع نظام إدارة  .3األساس  ي 

 .هذا الخصوص
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ةمعيار   ة        ّ  إستمراري  ات الحكومي  ّ  العملي            ّ       

قة الخطط تطبيق يجب
ّ
رجى مراجعة. أدنى كحّد  ISO 22301 معيار بموجب الحكومّية العملّيات باستمرارّية املتعل نظام إدارة  .4األساس  ي 

 .في هذا الخصوص املعلومات من املزيد على لالطالع  األعمال إستمرارّية

ة املشاركة .٤ الدعامة ّ  املدني       

عتبر املشاركة املدنّية ركًنا أساسًيا من أركان 
 
املسائل واملشاكل بشكل  كافةلأصحاب الشأن املوثوقين  تحديدالرقمّي بسبب أهمّية  التحّول ت

واألهداف  ستراتيجيةمواءمتها مع الغاية اإل التحقق من و تؤّدي إلى إقرار كافة خطط العمل  غير منّقح من املصدر. كما أن املشاركة املدنّية

 الرقمي. التحّول الفورّية الخاصة باستراتيجّية 

 

ة4. الدعامة 14الرسم  ّ  : املشاركة املدني                 

  تعتبر  والتي الرقمية الديمقراطية مبدأ تطبيق لناحية الرقمية املشاركة فيحق املواطن لضمان الخطة اإلستراتيجية  تهدف
ً
  ركنا

ً
 في أساسيا

 .الرشيدة الحوكمة تطبيق

 الدولي التعاون  

 الدولي البنك خاص وبشكل نفسه، املجال في العاملة الدولّية املنظمات مع القائم سيعزز مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية

 آسيا لغربي والجتماعية ةاإلقتصادي واللجنة( OECD) والتنمية اإلقتصادي التعاون  ومنظمة( UNDP) اإلنمائي املّتحدة األمم وصندوق 

(ESCWA .)لتشجيع مشابهة مشاريع على العاملة واملنظمات الدول  تجارب من لالستفادة الدولي التعاون  تنمية العمل على يجب كما 

ة هذه تنفيذ نوضما واملعرفي والتكنولوجي والعلمي الثقافي التبادل
ّ
 .املناسبة ةبالطريق التنفيذّية الخط

 إستونيا الدول  هذه ضمن ومن. الطويلة املسيرة هذه من مختلفة مراحل هذه الدول  وبلغت ،الرقمي التحّول  بجهود الدول  من عددٌ  التزم

 نحن، أما. األميركّية املّتحدة والوليات املّتحدة ةواململك وسويسرا الجنوبّية وكوريا والبرتغال جيوالنرو ونيوزيلندا وإيطاليا وجورجيا وفرنسا

 بشكل الدول  تلك تجارب من "اإلنجازات إلى الستراتيجّيات من" بعنوان لبنان في الرقمي التحّول  وثيقة سياق إعدادنا في استفدنا فقد

 .وسويسرا ،والبرتغال ،وإيطاليا ،وجورجيا ،وإستونيا املّتحدة اململكة في العمل فرق  به قامت الذي الريادي العمل ألهمنا كما خاص،

عت ،٢٠١٩ تموز  من العاشر  في
ّ
رة املّتحدة اململكة في الرقمّية الحكومة اتخدمل العام واملدير  اإلدارّية التنمية لشؤون الدولة وزيرة وق

ّ
 مذك

 ٢٥ في استلمناها التوصيات من مجموعة ىإل أفضت املباحثات من عددٌ  ذلك تال  وقد. الرقمي التحّول  مبادرات في للتعاون ( MoU) تفاهم

زت وقد. الستراتيجّية وأدرجناها في ٢٠١٩ أيلول 
ّ
 .البيانات تصنيف ومعايير  وقوانين الرقمي التحّول  وحدات على التوصيات هذه ترك
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عت ،٢٠١٩ أيلول  من عشر  التاسع وفي
ّ
 جمهورّية في والتنموّية ةديّ اإلقتصا الشؤون وزارة ووكيل اإلدارّية التنمية لشؤون الدولة وزيرة وق

رة إستونيا
ّ
 ضّم  كبيرٌ  وفٌد  الوزارة وكيل رافق وقد. الرقمّية الحكومة مجال في الفضلى املمارسات حول  للتعاون  بيروت في تفاهم مذك

 العامة اإلدارات نم اللبنانّية الوفود من عددٌ  وكان. إستونيا في رقمنةعملية ال في مهًما دوًرا لعبت خاصة وشركات حكوميين مسؤولين

 .املستفادة هناك والدروس الفضلى املمارسات عن املزيد ملعرفة املاضيتين السنتين في إستونيا قد زار  الخاص والقطاع النّواب ومجلس

اإللكتروني وأكاديمية الحوكمة  (UNDP) اإلنمائي املتحدة األمم لبرنامج التابع العربية للدول  اإلقليمي املكتب أجرى  ،ذلك الى ضافةباإل 

 .٢٠٢١في سنة  الرقمي واإلدارة اإللكترونية التحّول التدريب اإلقليمي على  اإلستونية

 فرق  مع املمارسات وتقييم النطباعات وتبادله خبرات ومشاركةه وتعاون هتصالتإ متابعة لشؤون التنمية اإلداريةالدولة  وزير مكتب  نوي ي

 :املقترحة املبادرات ضمن ومن. املذكورة الدول  في مماثلة بمسائل تهتّم  التي العمل

قة الدولّية نشطةاأل في فّعال بشكل املشاركة .1
ّ
 .األساسّية الرقمي التحّول  ومداميك بأركان املتعل

 .الرقمي التحّول  مجال في األطراف واملتعدد الثنائي التعاون  في الشروع .2

 .املستقاة والدروس التجارب وتبادل اتعاون معهلل سبل في للبحث رئيسّية دول  مع تفاهم مذكرات توقيع .3

اللبناني  الدستور  ملواد التفاهم ومذكرات واملعاهدات واالتفاقيات التفاوض عمليات جميع بخضوع اإللتزام على اإلستراتيجية تؤكد

 .اإلستراتيجية هذه فيآخر  نّص  يأحاكمة فوق  واعتبارها

ة الدول  مع التعاون   ّ  العربي   األخرى       

 للرؤية األولى املسوّدة( CAEU) العربّية ةاإلقتصاديّ  الوحدة ومجلس العربّية الدول  جامعة أصدرت ،٢٠١٨ األول  انون ك من عشر  السابع في

ي، التي تالرقمي لالقتصاد املشتركة العربّية الستراتيجّية
ّ
 والرفاه الوظائف وتوليد اإلقتصادي النمو  على وتأثيرها الستراتيجّية إطار  غط

 التشريعّية التحتّية البنية لتعزيز  العربّية الدول  بين األساس حجر  الرؤية هذه تضع. املستدامة التنموّية األهداف وتحقيق اإلجتماعي 

 التوصيات: وتشمل.  (CAEU, 2018) العربي العالم في الرقمي التحّول  ودعم املعارف على القائمة والتكنولوجّية

 .) ,2019AFDE(الرقمي للنظم واملعامالت عن طريق الخبراء والختصاصيين  التحّول تقديم املشورة في مجال  .1

ِ تشجيع سّن القوانين  .2
ّ
 الرقمي لضمان إشراك كافة البلدان العربّية. التحّول سياسات لالقتصاد الرقمي ووضع  مةاملنظ

 صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة والحوكمة واملهارات الرقمّية وتيسير القوانين املعّدلة املتعلقة بها. .3

ة املشتركة  .4 ة العربي  ّ           إعداد نظم املعلوماتي          ّ     ّ                   تضم  كافة الدول األعضاء.ي الت                  

مة. وفي التاسع  .5 ة املتقد  ات املواطنين العرب للتعامل مع التكنولوجيات الرقمي  ة لتعزيز إمكاني  ّ        ّ               إطالق حمالت توعية وبرامج تدريبي                                                  ّ                ّ                             

ة مع جامع        ّ اإلقتصادي  ، قام مجلس الوحدة ٢٠١٩والعشرين من آذار  ة بتوقيع اتفاقي  ة في جامعة الدول العربي  ّ          ة العربي                 ّ                        ّ ة هارفرد لتأمين        

ة في الحكومات العربي   ة واإلمكانيات الرقمي  قة باملهارات القائمة على التكنولوجيا والتوصيات بهدف تعزيز الجاهزي 
 
ّ                     ّ التحليالت املتعل                    ّ                                                               
ّ
ة               

)2019CAEU, (. 

ة. .6 ة الرقمي  ة العربي  ّ   إنشاء وإطالق األكاديمي          ّ         ّ                     

ة من تقييم اإلمكانيات الرقمي   املبادئوضع  .7 ة لتمكين الدول العربي  ّ                            ّ التوجيهي                       ّ ع بها موظفوها.        ّ               ة التي يتمت             

 إنشاء عمل عربي مشترك لبناء اقتصاد رقمي تنافس ي. .8
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ا سبق،  عم 
 

   ّ      فضال
ً

     
 
 نظ
ّ
ي نمنتدم البنك الدولي    قد ، والفي األردن ٢٠١٩حزيران  ٣٠ – ٢٩ ، األول فيلبلدان املشرق  ْ  ي ن    َّ رقمي   َ ْ  ي   يف ا      ً فتراضي  ا          ثاني ع 

عن القطاع الخاص  ن ممثلو وحضر . مع حكومات العراق واألردن ولبنانالتجارب دولي تشارك البنك ال ،ييناملنتد كال  في. ٢٠٢٢ شباط ٢٤

ة.لشؤون السابقة والحالية  ناالوزيرت وبينهماملنتديين، في  وشاركواالحكومات  تلك وعن               ّ   التنمية اإلداري 

ا  اإلستراتيجية تؤكدكما   ملواد التفاهم ومذكرات عاهداتوامل واالتفاقيات التفاوض عمليات جميع بخضوع اإللتزام على       مجدد 

 .اإلستراتيجية هذه في آخر    ّ نص     ّ أى  حاكمة فوق  اللبناني واعتبارها الدستور 

 األكاديمي التعاون  

ئيسية رؤساء الجامعات الر  حيث تم دعوة ،لجنة فرعية مؤقتة للتعليم العالي اإلدارية لشؤون التنميةالدولة  ةوزير  تأنشأ ٢٠١٩في العام 

خطط وضعت الرقمي التي  التحّول  إستراتيجّية على  وللمصادقةمؤسسات تعليم عال  للعمل بصفة استشارّية  ١٠ تجاوبفي لبنان وقد ت

التربوي والتعليم تعليم المؤسسات  ضويتها لتضمع وتوسيعانشاء لجنة مشابهة في املستقبل  على ستراتيجيةوتشدد اإل  العمل املرتبطة بها.

ومن شأن هذه العالقة القوّية مع الجسم  واإلشرافي. ن يكون للجامعة اللبنانية الدور التنسيقيأ، على (VTEقني )والت نهيالتعليم املعالي و ال

من الرؤى  األّول املستفيد األكاديمي واملؤسسات البحثّية أن تؤدي إلى توطيد التعاون حول املسائل التي تفيد الطرفين. أما الحكومة فهي 

قة بتكنولوجيا املعلومات والتصالت. يدةجدالساليب األ  حول القّيمة 
ّ
 ملعالجة املشاكل اإلدارّية والتعليمّية وتلك املتعل

  اتبلديال مشاركة 

 والخاصة العامة املساحات علىينبغي و  .والشمول  الستدامة لضمان البلديات من واسعة بمشاركة الرقمي التحّول  مشاريع تنفيذ ينبغي

 املجال حسيف ما وشركاتها، ومواطنيها البلديات بين والتعاون  املشاركة تشجيع عبر  لالبتكار  حاضنة بيئة تستضيف أن لبنان أرجاء كافة في

 .البلدّية واملرافق اإلبتكار  ومحاور  املجتمعّية املراكز  في لالزدهار  املحلّية واملشاركات املهارات أمام

 الخاص القطاع مع الشراكة 

ل في الشراكة مع الحكومة وتزويد املواطنين والشركات والقطاع العام بالخدمات أمام القطاع الخاص في لبنان فرصة ذهب
ّ
ّية تتمث

قة بالرقمنة عبر استشارة قادة من قطاع األعمال واملجتمع املدني والقطاع  صياغةينبغي  ،والتكنولوجيات الرقمّية. لذا
ّ
السياسات املتعل

الخدمات  وينبغي تصميم وتنفيذصول كافة الجهات املعنّية إلى التكنولوجيا الرقمّية. العام. ومن املرّجح أن يحّسن هذا النهج التعاوني و 

تعزز الحكومة اللبنانّية الستثمار وتشّجع البتكار وريادة األعمال وتزيد  لكيالرقمّية بالتعاون مع الجهات املانحة من القطاع الخاص، 

 .فرص النجاح

 الرقمي القطاع مع شراكاتال 

مع موّردين دوليين معّينين للحصول على حلول تكنولوجّية جاهزة وإضفاء املرونة  إستراتيجّية شراكات  عقدلحكومة اللبنانّية ينبغي على ا

على الحكومة اللبنانّية تعزيز  ينبغي العالقات مع املؤسسات املحلّية الصغيرة واملتوّسطة الحجم. كما تعزيز ، من أجل على عملّياتنا

 نمو هذه الشراكات  عتسرّ  ،قطاع الرقمي اللبناني وجعله جزًءا مهًما من سلسلة اإلمداد التابعة للحكومة. أضف إلى ذلكالسياسات لبناء ال

 املعرفي الجديد. اإلقتصاد  وتحّفز الرقمي في لبنان اإلقتصاد 
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 القانوني اإلطار .٥ الدعامة

عتبر   واإلجراءات والسياسات لخطواتل يمكن ل  دونه فمن الرقمي، ّول للتح حكومّية إستراتيجّية  أي في الرئيسّية الركيزة القانوني اإلطار  ي 

سم بالفعالية أن والقرارات
ّ
 حين في واألنظمة، القوانين بسّن  النّواب، مجلس أي لبنان، في التشريعّية السلطة وتقوم.  (Khoury, 2019) تت

 .وتطبيقها واألنظمة القوانين لتنفيذ واملراسيم القوانين بإصدار  منفردين، والوزراء الوزراء مجلس أي التنفيذّية، السلطة تضطلع

قة اللبنانّية للتشريعات فهم واضح تكوين والدولّية املحلّية واملبادئ النصوص مراجعة لنا أتاحت وقد
ّ
 الجديدة التكنولوجّية باملسائل املتعل

خاذها الواجب الخطوات وتحديد
ّ
 في قدًما لبنان تدفع أن القانونّية الترسانة شأن ومن.  (Khoury, 2019) الخطوات هذه تنفيذ وآلية ات

 .(Sehnaoui, 2019) املفتوحة واملعارف البيانات سياسة تعزيز  عبر  الرقمي الجامل

ف
ّ
 يتمّ  لم تاريخه، ولغاية. ذات الصلة والقرارات واملراسيم القوانين من رئيس ي بشكل لبنان في الرقمي التحّول ب املتعلق القانوني اإلطار  يتأل

 .املجال هذافي  القوانين من القليل سوى  إقرار 

 السارية القوانين 

ب
ّ
 بادئ علينا. يدةجد وقرارات مراسيم وإصدار  قوانين وسّن  القائمة القوانين على تعديالت إدخال لبنان في الرقمي التحّول  عملّية تتطل

قة القائمة القوانين دراسة بدء ذي
ّ
 وبعد. الراهن القانوني اإلطار  عليه يرتكز  من أجل بناء أساس التي تؤثر فيه أو  الرقمي التحّول ب املتعل

 .لزمة جديدة وأنظمة قوانين أي إلى باإلضافة املطلوبة التعديالت يمكننا تحديد، القائمة القانونّية البيئة تقييم

 الكثير  سّن  إلىحاجة ال تدعو  الرقمي، اإلقتصاد  تحّول  تحقيق على اللبنانّية الحكومة تساعد فعلّية قانونّية صكوك توافر  من الرغم لىوع

 – وتطويرها املشاريع تنمية ملبادرات تمكينّية بيئة ورعاية الهيكلّية التغييرات مع التأقلم من اللبناني اإلقتصاد  لتمكين التشريعات من

 لالبتكار  ةاإلقتصاديّ  اإلمكانيات ستغاللإ ودعم املؤسسات بين التعاون  ورعاية الحجم، واملتوّسطة الصغيرة املؤسسات خاص شكلوب

  ٢٠٣٠ للعام املستدامة التنمية أهداف بتحقيق املطاف نهاية في سيسمح ما أفضل، بشكل التكنولوجّية التنمية وسياسات والبحوث

(Sehnaoui, 2019). 

 التجارة قانون و  ،(١٩٣٢) والعقود املوجبات قانون و  ،(١٩٩٠) اللبناني الدستور  هي أهمّية األكثر  النصوص تبقى ،Khoury (2019) وبحسب

قانون املعامالت  وقانون  ،(وتعديالته ٢٠٠١) الجزائّية املحاكمات أصول  قانون و  ،(وتعديالته ١٩٤٣) العقوبات قانون و  ،(وتعديالته ١٩٤٢)

م ول  التطبيق عاّمة قوانين هي التي ،(وتعديالته ١٩٨٣) املدنّية املحاكمات أصول ( ٢٠١٨اإللكترونية وحماية البيانات الشخصية )
ّ
 تنظ

أحكام  ترد لكن. عرض ي بشكل ى هذه املسائلإل تتطّرق  بل ،الرقمي التحّول  أو  املعلوماتي واملجتمع الجديدة التكنولوجيات أساس ي بشكل

ر  قد القوانين بعض في معّينة
ّ
 بالتكنولوجيات مباشر  بشكل ارتباطها عدم من الرغم على ،تنفيذه أو /و الرقمي التحّول  إطالق على تؤث

 .جديدةال
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 : التشريع5. الدعامة 15الرسم 

 العالمي واإلعالن مواثيقها وملتزم املتحدة األمم منظمة في وعامل مؤسس عضو ]...[  لبنان" أن على مقّدمته في اللبناني الدستور  ينّص 

 وكما هو منصوص ،Khoury (2019) وبحسب". استثناء دون  واملجالت الحقول  جميع في املبادئ هذه الدولة وتجسد. اإِلنسان لحقوق 

د املادة 
ّ
من قانون أصول املحاكمة الجزائّية بالتالي أن هذه  ٢عليه في التفاقات الدولّية واملواثيق والتفاقات التي صادق عليها لبنان، تؤك

نصوص ال بعضفإّن  ،، فيكون لها بالتالي األولوّية على القوانين املحلية. لذااإلطار التشريعيالنصوص ملزمة ومطّبقة في لبنان كجزء من 

 .(Sehnaoui, 2019)الرقمي  التحّول على  مباشر  لها أثر الدولّية وغيرها من التشريعات الوطنّية 

 (UNCAC) اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 

عتبر 
 
فاقّية ت

ّ
 العاملّية، اآلفة لهذه للتصّديو  الفساد ملكافحة قانوًنا العالمّي الوحيد امللزم الصك( UNCAC) الفساد ملكافحة املّتحدة األمم ات

 الجمعّية قرار  بموجب ٢٠٠٣ األّول  تشرين ٣١ في التفاقّية هذه اعتمدت وقد. فيها أطراف املّتحدة األمم في األعضاء الدول  غالبّية إّن  حيث

 ٢٠ فيها بما التفاقّية، هذه إلى دولة ١٨6 تاريخه لغاية وانضّمت. ٢٠٠٥ عام األّول  كانون  ١٤ في التنفيذ حّيز  ودخلت ٥٨/٤ رقم العامة

ي.  (UNODC, 2019b) ٢٠٠٩ نيسان ٢٢ تاريخ اإليه لبنان انضّم  وقد ،عربّية دولة
ّ
فاقّية تغط

ّ
 التدابير ( أ: )رئيسّية مجالت خمسة الت

ي كما املعلومات، وتبادل التقنّية املساعدة( هـ) األصول، استرداد( د) الدولي، التعاون ( ج) قانون،ال وإنفاذ التجريم( ب) الوقائّية،
ّ
 تغط

 ,UNODC) الخاص القطاع في مختلفة فساد وأفعال املناصب ستغاللإ وإساءة النفوذب واملتاجرة كالرشوة املختلفة، بأشكاله الفساد

2019a) . 
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 الجدول الزمني للقوانين واألنظمة في لبنان. 16 الرسم

د    (UINL)                      ّ  قانون رقم التعريف املوح 

ة          ّ ملحة عام 

( ٢٠١٧ شباط ١٧ تاريخ ١6٨ رقم) التنفيذي ومرسومه( ٢٠١٢ األول  تشرين ٢٢ تاريخ ٢٤١ رقم) املوّحد التعريف رقم قانون  أناط

 القانون  ويفرض والبلدّيات، الداخلية وزارة في الشخصّية لألحوال العامة املديرّيةب وإدارتها املوّحدة التعريف أرقام إصدار  مسؤولية

 .املوّحد التعريف رقم قبول  والبلدّيات العامة واملؤسسات العام القطاع إدارات كافة على واملرسوم

 القضايا والتغييرات املوص ى بها 

 مشاريع التحّول الرقمي الضرورية.يعتبر تطبيق هذين القانون واملرسوم من أولويات  ل قضايا أو تغييرات موص ى بها بالنسبة لهذا القانون.

 (IEL)وع املشر قانون اإلثراء غير  

ق لم ،(١٩٩٩ األول  كانون  ٢٧ تاريخ ١٥٤ رقم) املشروع غير  اإلثراء قانون  صدور  منذ طبَّ عة النتائج يحّقق ولم جزئًيا، سوى  ي 
ّ
 وقد. املتوق

قرّ 
 
 لول ا تشرين ١6/  ١٨٩ رقم القانون  وهو  املشروع، غير  اإلثراء ومعاقبة واملصالح املالية الذمة عن بالتصريح متعلق جديد قانون  أ

 املعنيين األشخاص فئات الجديد القانون  وّسع التعديالت، هذه بين ومن. مضمونه وعدل( ١٥٤ رقم) السابق القانون  ألغى الذي ،٢٠٢٠

ا وقّدم به،
ً
 .املشروع غير  اإلثراء أساس على القانونية اإلجراءات لتخاذ مرنة مسبقة شروط

 (RAIL)           ّ                       قانون الحق  في الوصول إلى املعلومات 

ة ملحة      ّ عام 

 من الرسمّية اإلدارّية املستندات إلى بالوصول  لألفراد( ٢٠١٧ شباط ١٠ تاريخ ٢٨ رقم) املعلومات إلى الوصول  في الحّق  قانون  يسمح

 التي واملستندات باملعلومات املعني الطرف تزويد رفضها أسباب عامة إدارة أي توضيح وجوبعلى  القانون  ينّص  كما اللبنانّية، الحكومة

 . هايطلب
ً
ى ،عامة مؤسسة كل في املعلومات عن مسؤول تعيين وجوبعلى  املعلومات إلى الوصول  في الحّق  قانون  ينّص  ذلك، إلى إضافة

ّ
 يتول
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 ،٢٠١٩ أيار  وفي(. NAAC) الفساد ملكافحة الوطنّية الهيئة ومسؤولّيات أدوار  القانون  حّدد ،أخرى  جهة من .وتحقيقها الطلبات استقبال

 إلى الوصول  في الحّق  قانون  لتطبيق تنفيذي مرسوم مشروع تحضير لمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية و  العدل وزارة تعاونت

 رقمال تحت الرسمية الجريدة في ونشر  ٢٠٢٠ تموز  ٢٨ في الوزراء مجلس نع القانون  لهذا التطبيقي املرسوم صدر و . املعلومات

6٩٤٠/٢٠٢٠. 

 هاب املوص ى والتغييرات القضايا 

ب القانون  هذا تنفيذ أن حيث
ّ
ل التنفيذّية، املراسيم من عدًدا يتطل

ّ
 املراسيم لصياغة الوزارات بين مشتركة لجنة الوزراء مجلس رئيس شك

 . املطلوبة

 حماية املبلغين عن املخالفات قانون  

ة          ّ ملحة عام 

 ولية على وينّص  املخالفات عن لمبلغينل قانونّية حماية( ٢٠١٨ األول  تشرين ١٠ تاريخ ٨٣ رقم) املخالفات عن املبلغين حماية قانون  نيؤّم 

 .بعد يصدر  لم التنفيذي مرسومه لكّن . الفساد ملكافحة الوطنّية للهيئة إضافّية

 القضايا والتغييرات املوص ى بها 

 ل قضايا أو تغييرات موص ى بها بالنسبة لهذا القانون.

ة وحماية البيانا  ّ                 قانون املعامالت اإللكتروني   ت                       

ة          ّ ملحة عام 

ي قانون املعامالت اإللكترونّية وحماية البيانات ذات الطابع الشخص ي )رقم 
ّ
قانونّية  ح  نوا( عّدة ٢٠١٨تشرين األول  ١٠تاريخ  ٨١يغط

ق بمقدمي خدمات املصادقة والتجارة اإللكترونّية والبطاقات املصرفّية والنقود الرقمّية واإللكترونّية ومقّدمي خدمات ال
ّ
تصال تتعل

قة بحركة البيانات وأسماء النطاقات ومعالجة البيانات ذات الطابع الشخص ي والتوقيع اإللكتروني  ومستضيفي
ّ
البيانات واملعلومات املتعل

يلي  ماوفيالتوجيهّية للهوّية الرقمّية والتوقيع الرقمي.  املبادئهذا القانون  يحّددوالتسجيل. كما  ،والعقوبات ،والجرائم ،التوقيعوإثبات 

 بنود القانون الرئيسّية:

 .اإللكترونّية بالوسائل واإلثبات الكتابة. ١

 .اإللكترونّية واملالّية املصرفّية الخدمات ذلك في بما اإللكترونّية، والعقود التجارة. ٢

 .اإلنترنت خدمات مقدمي مسؤولية أي رقمّية، بوسيلة الجمهور  إلى النقل. ٣

 .LB لنطاق( ccTLD) البلد ورموز  النطاقات نةعنو  لنظام األعلى املستوى . ٤

 .الشخص ي الطابع ذات البيانات حماية. ٥

قة الجرائم. 6
ّ
 .العقوبات قانون  على وتعديالت املصرفّية والبطاقات املعلوماتّية والبيانات باألنظمة املتعل

 .٢٠٠٥ شباط ٤ تاريخ 6٥٩ رقم املستهلك حماية قانون  على تعديالت. ٧
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 تغييرات املوص ى بهاالقضايا وال 

ل رئيس مجلس الوزراء لجنة مشتركة بين الوزارات لصياغة  نظًرا إلى
ّ
ب عدًدا من املراسيم التنفيذّية، شك

ّ
أن تنفيذ هذا القانون يتطل

 إلدارة وطنّيةال الهيئةإلى ، قّدم مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارّية مشروع مرسوم تنفيذي ٢٠١٩املراسيم املطلوبة. وفي حزيران 

 .بها الخاص والسجل النطاقات أسماء

 قانون حماية البيانات ذات الطابع الشخص ي 

 (.٨١/٢٠١٨)رقم  الشخص ي الطابع ذات البيانات وحماية اإللكترونّية املعامالت قانون  إلى الشخص ي الطابع ذات البيانات حماية تخضع

 قانون دعم الشفافية في قطاع البترول 

 من أو  الرسمّية املعنّية الجهات كافة مسؤولّيات( ٢٠١٨ األول  تشرين ١٠ تاريخ ٨٤ رقم) البترول قطاع في الشفافّية دعم قانون  يحدد

 القانون  هذا في املحاسبة نطاق ويشمل. العملّيات انتهاء لغاية واإلنتاج التنقيب مراحل من والغاز، النفط قطاع في الخاص، القطاع

ر  إذ موظفين، أو  سؤولينم أكانوا العام، القطاع موظفي
ّ
 في عائالتهم من أفراد طريق عن مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل الستثمار  عليهم يحظ

 ,Sehnaoui) للوظيفة تركهم بعد سنوات ٣ وملدة وظائفهم في استمرارهم خالل التراخيص منح جولت في واملشاركة مسبًقا املؤهلة الشركات

 .بعد يصدر  فلم للقانون  التنفيذي املرسوم أّما.    (2019

  
 
ة والفن ة األدبي   قانون حماية امللكي 
ّ
        ّ        ّ  ية                

عتبر  سًقا املجاورة، والحقوق  املؤلف حقوق  بقانون  املعروف ،(١٩٩٩ نيسان ٣ تاريخ ٧٥ رقم) والفّنية األدبّية امللكّية حماية قانون  ي 
ّ
 مع مت

 األصالة، معايير  استيفائها بعد حتى الحماية من األعمال بعض ويستثني األصلّية األعمال القانون  هذا ويحمي. الرئيسّية الدولّية املعاهدات

 في ن و موظف أو /و ن و مسؤول ابتكره الذي األصلي املحتوى  ملكّية تعود ،٨ املادة بموجبو   .(Sehnaoui, 2019) البيانات قواعد يحمي كما

ف حّق  صاحب ويتمّتع. الحكومة إلى العامة اإلدارات
ّ
 إلى املحمي العمل بنقل له تسمح التي واملادّية األدبّية الحقوق  من بمجموعة املؤل

 .(Khoury, 2019) حجزها أو  األدبية املؤلف قوق بح التصّرف يجوز  ل  وبالتالي، كانت، وسيلة بأّي  العامة

سمح ف حّق  صاحب موافقة بدون  املحمي العمل اتدام إستخ ببعض ي 
ّ
 املواد في عليها منصوص الحصرّية الحقوق  من فالستثناءات: املؤل

 قبل من اآللي الحاسب برامج نسخ من محدود عدد وإنتاج ؛(٢٤و ٢٣ املادتان) الشخص ي لالستعمال النسخ تتضّمن التي ٣٤ إلى ٢٣

 اإلعارة سبيل على والجامعيين الطالب تصرففي  وضعها أجل من وذلك الربح تتوخى ل  التي العامة واملكتبات والجامعية التربوية املؤسسات

 من املنشور  استعمالو  ؛(١6 رقم لبنان في املؤلف حقوق  تنفيذ وقرار  ٢-١6 رقم واملرسوم ١6/٢٠٠٢ رقم واملرسوم ٢٥.١ املادة) املجانية

 ؛(٢٩ املادة) إدارية أو  قضائية إجراءات في استعمالهو  ؛(٢6و ٢٥.٢ املادتان) تعليمّية لغاية الستشهاد أجل من أو  ما نظر  وجهة دعم أجل

 والنقد والبحوث كالحفظ محددة ألغراض واستعماله ؛(٣٣ املادة) التعليمية املؤسسات أنشطة نطاق ضمن أو  الرسمية الحفالت فيو

 على أعاله ذكورةامل الستثناءات تطّبق ،Khoury (2019) وبحسب(. ٣٤و ٣١ ،٣٠ ،٢٨ ،٢٧ املواد) األخبار  وتغطية واإلعالن واملراجعة

 حقوق  حماية قانون  بموجب مسموحة املؤلف بحّق  املحمّية لألعمال اإللزامّية الرخص تكون  ول  ،٤٧ املادة في املذكورة املجاورة الحقوق 

 .اللبناني املؤلف

 قانون حماية املستهلك 

ّدل  الطابع ذات البيانات وحماية اإللكترونّية مالتاملعا قانون  بموجب( ٢٠٠٥ شباط ٤ تاريخ 6٥٩/٢٠٠٥ رقم) املستهلك حماية قانون  ع 

 يشتري  الذي املعنوي  أو  الطبيعي الشخص: أنه على" املستهلك" منه ٢ املادة في ويعّرف(. ٢٠١٨ األول  تشرين ١٠ تاريخ ٨١ رقم) الشخص ي

 الشخص: أنه على" املحترف"و املنهي؛ بنشاطه مباشرة مرتبطة غير  ألغراض وذلك منها، يستفيد أو  يستعملها أو  يستأجرها أو  سلعة أو  خدمة

ا الغير، لحساب أو  باسمه يمارس، الذي العام، أو  الخاص القطاع من املعنوي، أو  الطبيعي
ً
 أو  السلع تأجير  أو  بيع أو  بتوزيع يتمثل نشاط
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م املستهلك حماية قانون  أن ذلكيعني و . الخدمات تقديم
ّ
 األفراد أو  الشركات إلى املقّدمة الرقمّية الحكومّية الخدمات كذلك ينظ

(Sehnaoui, 2019). 

 وواضحة صحيحة معلومات على بالستحصال الحق: ]...[ القانون  هذا ألحكام اوفًق  يمارسها التي التالية بالحقوق  املستهلك تمّتعي: "3 املادة

 ]...[" الخدمة أو  بالسلعة تتعلق ووافية

عتمد: "]...[ ٩ املادة
 
حدد. الخدمة أو  السلعة عرض إلى يرمي عمل كل في عام شكل في العربية اللغة ت

 
 اإلقتصاد  وزير  عن يصدر  بقرار  ت

 ."العربية اللغة عن كبديل الفرنسية أو  النكليزية اللغتين إحدى اعتماد فيها يجوز  التي الحالت والتجارة

دة عالمة استعمال أو  حق وجه دون  فارقة عالمة أو  شعار  استعمال يتضّمن الذي اإلعالن: خادًعا عالًناإ أيًضا يعتبر  كما: "11 املادة
ّ
 أو  مقل

 ."ّبهةمش

 مكان في تتم التي تلك سيما ل  املستهلك، إقامة محل في أو  بعد عن املحترف يجريها التي العمليات الفصل هذا أحكام ترعى: "51 املادة

 ."لذلك معتمدة أخرى  وسيلة أي أو  اإلنترنت أو  الهاتف عبر  أو  املستهلك إقامة

 يوافق لم ما بها، يتصرف وأل  عليها يستحصل التي املعلومات على يحافظ أن معه التعاقد يتّم  الذي املحترف على يتوّجب: " 58 املادة

  املستهلك
ً
خاذ عليه يتوّجب كما. ذلك على صراحة

ّ
 ."املعلومات هذه سّرية على للحفاظ جراءاتاإل  كافة ات

 اإلطار القانوني ملكافحة الفساد 

َمت إ٢٠١٨ نيسانو  ٢٠١6 الثاني كانون  في الفساد ملكافحة الوطنية ستراتيجيةاإل  صيغت ّدِ
 
 واعتمدتها ٢٠١٩ ذار آ في الوزراء مجلس لى، وق

 العام القطاع في الفساد مكافحة بشأن ١٧٥/٢٠٢٠ رقم قانون  النواب مجلس اقر  ،٢٠٢٠يار أ ٨ في. ٢٠٢٠ يار أ في الحكومة رئاسة

بعض التنفيذ الكامل ل أعاقما  ،هائأعضاب عدم تعيين لفترة زمنية بسبكانت الهيئة غير فّعالة . الفساد ملكافحة الوطنية الهيئة وإنشاء

 بموجبالهيئة  أعضاء، تم تعيين ٢٠٢٢ كانون الثاني ٢٨في . (٢٠١٨/ ٨٣)رقم حماية املبلغين عن املخالفات قانون مثل  ،لقوانين األخرى ا

  .٨٧٤٢رقم  رسومامل

 قانون الشراء العام 

 طار إ في خصوًصا املعتمدة، الدولية للمعايير  اوفًق  القوانين أهّم  من هو  ،٢٠٢١ ز تمو  ١٩ في صدر  الذي ٢٤٤ رقم العام الشراء قانون 

  . يلي مافي لها التطرق  سيتم التي ،لكترونياإل الشراء نحو  التقدم هي التالية الخطوة. الدولي النقد صندوق  مع املفاوضات

 والروبوتيك والذكاء االصطناعي  قانون البرمجة 

 قبل ما العام التعليم مناهج في الصطناعي والذكاء والروبوتيك البرمجة مادة دخالإ قانون  ،٢٠٢٢ شباط ٢١ في النواب مجلس أقر 

دِخ  .الجامعي  تغيرات مع اؤًم تال  واألكثر  العالمي، العمل سوق  احتياجات ملواجهة جهوزية كثر األ ٢٠ـال الدول  نادي في لبنان القانون  هذا لي 

 . العالمي اإلقتصاد

ة قراراتوال املراسيم  ّ  الحالي   ومشاريعها      

 ورئيس الوزراء ومجلس والوزراء العامين املدراء عن تصدر  وقرارات مراسيم إلى لبنان في الرقمي التحّول ب املتعلّقة واألنظمة القوانين تحتاج

 .الوزراء مجلس
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ة  ّ  إطار التشغيل البيني والهيكل املرجعي للتشغيل البيني في الحكومة اللبناني                                                                       

 في البيني للتشغيل املرجعي والهيكل( LGIF) اللبنانّية الحكومة في البيني التشغيل إطار  ٧6/٢٠١6 رقم القرار  بموجب لوزراءا مجلس اعتمد

 (. LGIRA) اللبنانّية الحكومة
ً
 ومديريها األساسّية الوطنّية السجالت تحديد عبر  األساسّية البيانات سجالت تطبيق ينبغي لذلك، ونتيجة

 .(Vasconcelos, 2019) في ما بينها البيانات تشارك وقواعد البعض ببعضها السجالت هذه ربط وكيفّية العام القطاع في عليها والقّيمين

دةاملرسوم   ية املوح  ق بالهو 
 
       ّ       ّ  املتعل
ّ
      

 .العام القطاع في املوّحد الهوّية رقم اعتماد وطرق  قواعد ٢٠١٧ شباط ١٧ بتاريخ الصادر  ١6٨ رقم املرسوم حدد

    ّ                     سجل  أسماء نطاقات اإلنترنت 

 والتكنولوجيا، الستثمار  ؤونلش الدولة وزير  طلب على بناءً  اإلدارّية، التنمية لشؤون الدولة وزير  مكتب أعّده الذي املرسوم مشروع يغطي

قة النواحي
ّ
دة ،بها الخاص والسجل النطاقات أسماء إلدارة الوطنّية بالهيئة املتعل حدَّ

 
 وحماية اإللكترونّية املعامالت قانون  بموجب امل

 (.٢٠١٨ األول  تشرين ١٠ تاريخ ٨١ رقم) الشخص ي الطابع ذات البيانات

دة                 ّ  االستمارات املوح 

 وقد. املواطنين من املعلومات لجمع املستخدمة الستمارات توحيد العام القطاع هيئات كافة على يتعّين ،١6/٢٠١١ رقم القرار  بموجب

 .استمارة ٢٠٠ من أكثر  توحيد في اإلدارّية التنمية لشؤون الدولة وزير  مكتب نجح

ل إنشاء وحدات وزارية    الرقمي      ّ  للتحو 

 مالك بإحداث والقاض ي ١٩٩٢ شباط 6 تاريخ ٢٢١6 املرسوم على بناءً ) الوزراء مجلس رئاسة في DTU رقمي تحّول  وحدة إنشاء يتمسوف 

 الخطط لتنفيذ( DTU) الرقمي للتحّول  بها خاصة وحدة تشكيل وزارة كّل  علىو  .الوزراء مجلس لرئاسة العامة املديرية في للمعلوماتية

مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية  في ركزيةامل DTU رقميال تحّول ال وحدةوالتنسيق مع  الرقمي التحّول  مشاريع مختلف في واملشاركة

ل ،Sehnaoui (2019) وبحسب. اإلدارية
ّ
 قوانين عّدةقترح ت حيث ،الجديدة التكنولوجيات تأثيرات مع للتعامل داخلّية وحدة وزارة كل تشك

 وحماية رونّيةاإللكت املعامالت قانون و  ،(٢٨/٢٠١٧ رقم القانون ) املعلومات إلى الوصول  في الحّق  قانون  ، ومنهاالوحدات هذه مثل إنشاء

 .(Khoury, 2019) ضالغر  هذا لتحقيق محددة تنفيذّية مراسيم سّن  ينبغي كما ،(٢٠١٨\٨١ رقم) الشخص ي الطابع ذات البيانات

 السارية القوانين على التعديالت 

 وقد ،٢٠٠٥ عام ECOMLEB مشروع عن( ٨١/٢٠١٨ رقم) الشخص ي الطابع ذات البيانات وحماية اإللكترونّية املعامالت قانون  انبثق

 املطلوبة التعديالت غالبّية طالت وقد. النّواب مجلس قبل من إصداره لحين األخيرة ١٣الـ السنوات خالل وتغييرات تعديالت لعّدة خضع

ة قضائية هيئة إنشاء على ينّص  ل  الذي ٨١/٢٠١٨ رقم القانون 
ّ
قة باألحكام اللتزام لرصد مستقل

ّ
 الطابع ذات البيانات بحماية املتعل

 .ECOMLEB (Sehnaoui, 2019)  عن الصادرة املسوّدة عكس على الشخص ي،

 بناءً . األخيرة ١٥الـ السنوات خالل ملحوظ بشكل والعالمي األوروبي الصعيدين على ّيةالقانون والنصوص التكنولوجيا تطّور  ذلك لىإ أضف

قة األقسام على الطارئة التعديالت إدخال ينبغي عليه،
ّ
 الجمهور  إلى النقل – ٣ البابو  اإللكترونّية، والعقود التجارة – ٢ بالباب املتعل

 الشخص ي الطابع ذات البيانات حماية – ٥ والباب( ccTLD (.LB)) اإلنترنت كةشب على املواقع سماءاأل  – ٤ البابو  رقمّية، بوسيلة

(Sehnaoui, 2019). 
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 املطلوبة الجديدة القوانين 

 التحّول  إستراتيجّية  عليها تنّص  التي الستراتيجّية واألهداف الغاية لتحقيق الجديدة القوانين من عدد سّن  اللبناني النّواب مجلس على

  محددة قوانين بسّن  ويوص ى. الرقمي
ً

في املستقبل  القوانين هذه مراجعة عملّية يسّهل ما عض،ب مع بعضها قوانين عّدة دمج من بدل

جري  القائمة، القوانين مراجعة إثر . ويعّجلها
 
 هذه عن مختصرة ملحة يلي ماوفي. وأنظمة قوانين في أوجه القصور  لتحديد للثغرات تحليل أ

 .القوانين

ة  ّ  قانون املشتريات اإللكتروني                          

 للمناقصات اإللكترونية املشتريات أنشطة بإجراء يسمح مقترح قانون  مشروع إعدادعلى  ارّيةاإلد التنمية لشؤون الدولة وزير  مكتب يعمل

 .اللبناني النّواب مجلس في املعلومات تكنولوجيا لجنة أعضاء على عرضهل الحكومية

ة  ّ  قانون الحكومة الرقمي                      

 اإلدارّية التنمية لشؤون الدولةوزير  مكتب قامو قمّية، ر الحكومة ال إلنشاء اقتراح مسوّدة اللبناني النّواب مجلس أعضاء من عددٌ  أعّد 

 الشخص ي الطابع ذات البيانات وحماية اإللكترونّية املعامالت قانون  في الصلة ذات املواد وبين بينه تشابه نقاط ووجد ة القتراحبدراس

 والتدابير  والتعليقات التشابه نقاط يبّين النّصين ينب مقارنة جدول مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارّية  أعّد  ثّم  ،(٨١/٢٠١٨ رقم)

خاذها الواجب
ّ
 القطاعين كمؤسسات الشأن أصحاب بيئة في االتباًس  يسّببما  ،السارية القوانين مع تداخل حصول  تالفي املهم فمن. ات

 .(Vasconcelos, 2019) املدني واملجتمع األكاديمي واملجتمع والخاص العام

 قانون حماية البيانات 

 املأذون  غير  الوصول  من البيانات وأمن حماية( ٨١/٢٠١٨ رقم) الشخص ي الطابع ذات البيانات وحماية اإللكترونّية املعامالت قانون  يضمن

 .(Sehnaoui, 2019) الشخص ي الطابع ذات البيانات حماية – منه ٥ الباب وخصوًصا القانون، هذا تعديل ويفترض. به

 قانون تصنيف البيانات 

ا البيانات تصنيف يعتبر 
ً
 العملّية الناحية من البيانات تصنيف قانون  يقترن  أن يجب ،لذا. وخصوصيتها البيانات لحماية أساسًيا شرط

رجى . الخاص القطاع في أو  الحكومة ضمن تحسينها واستمرار  البيانات تصنيف دجهو  تطبيق قابلّية ضمان بغية البيانات لتصنيف بمعايير  ي 

 .في هذا الخصوص املعلومات من لالطالع على املزيد معيار تصنيف البيانات قسم مراجعة

ة البيانات  ّ           قانون خصوصي             

 رقم) الشخص ي الطابع ذات البيانات وحماية اإللكترونّية املعامالت قانون  ويحّدد ا،حمايته بدون  البيانات خصوصّية ضمان يمكن ل 

 قانون  يسعى ،Khoury (2019) وبحسب. البيانات إلى الوصول ب املخّولة وتلك البيانات، إلى بالوصول  التصريحب املخّولة الهيئات( ٨١/٢٠١٨

 في تحديد منه لغرضا ويتمثل حّساسة، أو  سّرية أو  شخصّية أو  خاصة أكانت املعلومات، أشكال كافة حماية إلى البيانات خصوصّية

 ذات البيانات وحماية اإللكترونّية املعامالت قانون  على التعديالت وتشتمل. املعلومات بمعالجة املعنيين واملعنويين الطبيعيين األشخاص

بات الشخص ي، الطابع ذات البيانات حماية حول  ٥ الباب خاص وبشكل ،(٨١/٢٠١٨ رقم) الشخص ي الطابع
ّ
قة املتطل

ّ
 ّيةبخصوص املتعل

 .(Sehnaoui, 2019) البيانات
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 ناتقانون االحتفاظ بالبيا 

قة السياسات بالبيانات الحتفاظ قانون  يعّرف
ّ
بات تلبية بهدف والسجالت للبيانات املستمّرة باإلدارة املتعل

ّ
 قانونّيةال البيانات حفظ متطل

 .(Khoury, 2019) األحيان بعض في للتبادل قابليتها من الرغم على واملؤسسّية،

قة بأمن البيانات وحمايتها وخصوصيتها 
ّ
همّية بمكان سّن فمن األ  ،ل تكفي لحماية هذه البيانات، لذا حسبفإن صياغة القوانين املتعل

قة بشخص أو هيئة لفترة محددة من DRLقانون لالحتفاظ بالبيانات )
ّ
قصد بالحتفاظ بالبيانات عملّية الحتفاظ بالبيانات املتعل (. ي 

 ،وأستراليا ،ورومانياواملجر  جيوالنروالوقت. وقد أصدرت عّدة بلدان قوانين حول الحتفاظ بالبيانات كسويسرا والتحاد األوروبي والسويد 

 وغيرها. على قانون الحتفاظ بالبيانات تحديد ما يلي: ،وأملانيا

  الفترة املطلوبة لقيام مقّدمي خدمات اإلنترنت والتصالت واألطراف األخرى ممن يجمعون البيانات ويخّزنونها بالحتفاظ

 بالبيانات.

 .شروط توفير هذه البيانات للهيئات الحكومّية 

  الهاتفّية  اإلتصالتاجب الحتفاظ بها كاملعامالت املالّية والرسائل اإللكترونّية والرسائل الهاتفّية وبيانات أنواع البيانات الو

 وغيرها. ،واألطراف املرسلة، واملتلّقية ،الجغرافّيةالوصفّية والتصالت الهاتفّية واملواقع 

قة وتلك القانونّية الشواغل توازن بين بالبيانات الحتفاظ سياسات فإّن  ،Sehnaoui (2019) وبحسب
ّ
 البيانات هذه صوصّيةبخ املتعل

 لتخزينها املسموحة والطرق  وأشكالها حفظها وقواعد بالبيانات الحتفاظ فترة لتحديد معرفتها الواجب والشواغل اإلقتصاد  وبين متطلبات

قة ئلاملسا( ١٤٤/١٩٩٩ رقم قانون ) الهاتفي التخابر  سّرية قانون  على التعديالت تتضّمن أن يجب ،لذا. وترميزها إليها والوصول 
ّ
 املتعل

 .بالبيانات بالحتفاظ

ة اإلتصاالتقانون   ّ  الرقمي        

 ليعالج( DCL) الرقمّية اإلتصالت قانون  وجاء. ةاإلقتصاديّ  والقطاعات املجتمع في الرقمّية اإلتصالت انتشرت ،اإلقتصاد  رقمنة ازدياد مع

قة املشاكل
ّ
ي كما ت،اإلنترن عبر  والتنّمر  واملضايقة والكراهية باإلساءة املتعل

ّ
 والتغريد كالرسائل الرقمي التصال قنوات القانون  هذا يغط

 العامة املعلومات إلى والوصول  الستهالكي والحتيال اإلنترنت عبر  واإلعالن التجارّية والفيديوهات املوسيقى ونشر  اإلجتماعي  والتواصل

 املسائل( ١٤٤/١٩٩٩ رقم قانون ) الهاتفي التخابر  سّرية قانون  على التعديالت تتضّمن أن يجب ،Sehnaoui (2019) وبحسب. وغيرها

قة
ّ
 .الرقمّية بالتصالت املتعل

ة  ّ  قانون الحقوق الرقمي                     

تقديم املعلومات  مبدأ" بموجب العام القطاع مع رقمي بشكل التواصل في الخاص والقطاع املواطنين حّق  الرقمّية الحقوق  قانون  يضمن

 .(Vasconcelos, 2019) البيانات وحماية املفتوحة والحكومة والشفافية" فقط ملّرة واحدة

 الكمبيوتر إستخدام قانون إساءة  

 نظم إلى به املصّرح غير  والوصول  كالقرصنة املعلومات ةوسرق املتعّمدة التعديات من املستخدمين الكمبيوتر  إستخدام  إساءة قانون  يحمي

 إستخدام .  كما يهدف قانون إساءة (Khoury, 2019) والفيروسات التجسس وبرمجّيات والخبيثة الضارة البرمجيات ونشر  الكمبيوتر 

( إلى حماية بيانات ونظم الكمبيوتر من الوصول غير املصّرح به أو التعديل غير القانوني، وإلى حماية مستخدمي الكمبيوتر CLMالكمبيوتر )

ة واملدّبرة ومن سرقة املعلومات عبر القرصنة أو نشر البرمجيات الخبيثة أو برمجيات الفدية وغيرها. وعلى هذا القانون من التعديات املتعّمد

 تحديد مختلف مستويات الجرائم الجنائّية:
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  بشكل                        ّ                                                            ّ                     محاولة الوصول غير املصر ح به إلى الكمبيوتر وإن من دون هدف محدد، والقيام بمسح غير مصر ح به ملنافذ الكمبيوتر

 .غير قانوني

 .ة خلف هذا الوصول ّ                  الوصول غير املصر ح به إلى الكمبيوتر بغض النظر عن السبب أو الني                                              ّ                

 ة تعطيل عمل الكمبيوتر ّ                      أعمال غير مصر ح بها بني          ّ             . 

  اإلصابة بأضرار جسيمة خطر              ّ              أعمال غير مصر ح بها قد تسبب. 

 ة ارتكاب أو تسهيل ارتكاب الجرا ّ                               الوصول غير املصر ح به بني   .ئم               ّ       

 .التعديل أو التغيير غير املصر ح به ملواد الكمبيوتر كالبيانات وامللفات واإلعدادات                                                ّ                            

قة املسائل( ٨١/٢٠١٨ رقم) الشخص ي الطابع ذات البيانات وحماية اإللكترونّية املعامالت قانون  يغطي ،Sehnaoui (2019) وبحسب
ّ
 املتعل

 املعلوماتّية بنظم ةاملتعلّق  ائمالجر  بشأن منه 6 الباب خاص وبشكل ،القانون  هذا تعديل ينبغي لكن الكمبيوتر، إستخدام  بإساءة

 .العقوبات قانون  تعديل يجب كما املصرفّية، والبطاقات والبيانات

ة  ّ  قانون التجارة اإللكتروني                         

ي ،Sehnaoui (2019) بحسب
ّ
 وحماية اإللكترونّية املعامالت قانون  من اإللكترونّية والعقود التجارة – الثاني فصلال على التعديالت تغط

قةا املسائل( ٨١/٢٠١٨ رقم) الشخص ي الطابع ذات البيانات
ّ
 .اإللكترونّية بالتجارة ملتعل

 قانون بيانات الحكومة املفتوحة 

قة املسائل خاص بشكل تتناول  وأنظمة قوانين بسّن ( OECD) والتنمية اإلقتصادي التعاون  منظمة في األعضاء البلدان من عدد قام
ّ
 املتعل

قانون الحّق  مع يتماش ى أن القانون  هذا وعلى.  (Vasconcelos, 2019) التنفيذ وإجراءات وسياسات( OGD) املفتوحة الحكومة ببيانات

 .قانون تصنيف البياناتو  الشخص ي الطابع ذات اتالبيان وحماية اإللكترونّية املعامالت وقانون في الوصول إلى املعلومات 

 قانون سلطات التحقيق 

أجهزة املخابرات وهيئات إنفاذ القانون لسلطات التحقيق عند  إستخدام ( إلى اإلشراف املستقّل على IPLيهدف قانون سلطات التحقيق )

قة بخصوصّية البيانات وحمايتها مراقبتها للبيانات بهدف الكشف عن الجرائم ومنعها. ويطّبق هذا القانون إلى 
ّ
جانب القوانين املتعل

بات والخطوات املسموح بها لـ
ّ
 : ـــوالحتفاظ بها. وينّص هذا القانون على املتطل

  هاإستخدام اإللكترونّية والبيانات املخّزنة ومصادرتها و  اإلتصالتاعتراض 

 الرقمّية همتنشطأو بما في ذلك بصماتهم  ،املراقبة السّرية لألفراد واملؤسسات 

ي التعديالت على قانون سّرية التخابر الهاتفي )قانون رقم ت ،Sehnaoui (2019)بحسب 
ّ
قة بالتصالت ١٤٤/١٩٩٩غط

ّ
( املسائل املتعل

 الرقمّية.

 قانون مكافحة الفساد 

ة التنفيذّية العائدة لها  ت، قّدم٢٠١٩في آذار عام 
ّ
وزيرة الدولة لشؤون التنمية اإلدارية الستراتيجّية الوطنّية ملكافحة الفساد والخط

(ACSAP إلى مجلس الوزراء لعتمادها )(OMSAR, 2019) ،وقد طلب بعض الوزراء مراجعة هذه الستراتيجّية لتنقيح بعض ما جاء فيها  .

َمت املالئمة.  حول التعديالتتوصيات فتّم تشكيل لجنة إلجراء هذه املراجعة وتقديم  ّدِ
 
 ٥ الوزراء فيمجلس  لىإالستراتيجّية الوطنّية  وق
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ِمَدت، ٢٠٢٠أيار   .٢٠٢٠أيار ١٢في  واعت 

عتبر  حيث تؤدي رقمنة القطاع  ،بالنسبة لالستراتيجّية الوطنّية ملكافحة الفساد وخطتها التنفيذّية امهًم لرقمي عامل تمكين ا التحّول ي 

 التحّول  إستراتيجّية فمن الضروري اعتماد  ،الخاص إلى تقليص التعامل الشخص ي بين موظفي القطاع العام واملواطنين بشكل كبير. لذا

ة التنفيذّية العائدة لها. فهاتان  نجاحضمان ل فيما بعد تنفيذّيةالرقمي في لبنان وخطتها ال
ّ
الستراتيجّية الوطنّية ملكافحة الفساد والخط

 .اإلقتصادياللبنانيين وتحقيق ازدهارهم  املواطنين الستراتيجّيتان تعمالن مًعا لتحسين مستوى معيشة كافة

قة بتكنولوجيا املعلومات واال 
 
                          تطوير التشريعات املتعل
ّ
 تصاالت واملجال السيبراني                     

الضمان الرقمي بالتنسيق مع لجنة تكنولوجيا املعلومات والتصالت النيابّية اللبنانّية ومع مسؤولي شؤون املعلوماتية في  فريققوم ي

قة بالشواغل تحسينمن أجل الدوائر الحكومّية 
ّ
الوطنّية، والتماش ي مع  التشريعات السيبرانّية القائمة ومعالجة املسائل القانونّية املتعل

لالستشارات القانونّية بين كافة الدوائر الحكومّية حول تحويل العمليات التجارّية  كجهة تنسيقالتطّورات الدولّية. كما تعمل املجموعة 

ت قوانين حول املشتريات املت الكثير رقمّية ومبتكرة. وقد لقى  عملياتإلى  الحاليةالورقّية 
ّ
قة بتكنولوجيا املعلومات من البلدان التي سن

ّ
عل

باعها لالستثمارات العامة في  ،الرقمي لديها التحّول في عملّية  نجاًحاوالتصالت 
ّ
إذ ساهمت هذه القوانين في تحديد القواعد التي يجب ات

 .(Vasconcelos, 2019) مجال تكنولوجيا املعلومات والتصالت ومعايير اختيار التكنولوجيات
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 قاتلحامل

( 2030-2020) لبنان في الرقمي التحّول  أي ،السابقة الصيغ في املذكورة املرفقات الى باإلضافة ،ه الوثيقةهذ في املذكورة املرفقات كافة

 .(الثالث الجزء) املرفقات: لبنان في الرقمي التحّول  في لةمفصّ  الثاني، والجزء األول  الجزء

ة .1 الملحق
 
 الخط
ّ
 التنفيذية     

ةالن إ
ّ
ة: لبنان في الرقمي التحّول  املعنون  املستند في طروحةامل تنفيذّيةال خط

ّ
 قد كانت (الثاني الجزء) 2030-2020 التنفيذّية الخط

 
ً
عّدت سابقا

 
املستند كنسخة أولى  سيعرضة. املصلح أصحاب جميع مع بالتعاون  اإلدارّية التنمية لشؤون الدولة وزير  كتبل ممن قب أ

  (OMSAR, 2019b) .الجديدة األولويات من أجل تحديدالطالع و مزيد من لل الرقمي للتحّول  الفنّية للجنة

تقييم  وعملالجديد ستناد إلى تحليل واقع الحال مرحلة لحقة بال مراجعة تلك الخطة وتحديثها قبل اعتمادها في  على إنه من الالزم

تحت مبدأ الشراكة ما بين القطاع العام والخاص تكون  يجب أن على أن مراجعة الخطة التنفيذية النضج الرقمي والجهوزية اإللكترونية. 

 .(PPCP Public Private Community Partnership)واملجتمع الرقمي املتخصص 

 ستراتيجيةاإل  وتحديث جعةمرا .٢ الملحق

اسنبما أن الرقمنة مجال دائم التطور، يعتبر هذا املستند وثيقة حية يجب مراجعتها وتحديثها من قبل الحكومة   الحاجة تقتض ي حينأو  وي 

 اعتماد حال في فيذالتن موضع النهوض خطة وضع فترة في سيما ل  اجًد  مهم األمر هذا  تبًعا للتقدم املحرز ومقتضيات التغييرات الحاصلة.

 اإلدارات هيكلةو  املوازنة وإعداد املالية والحوكمة واملالي املصرفي لقطاعا هيكلة عادةإل  سنوات أربع على الدولي النقد صندوق  مع برنامج

 .التحتية ىبالبن املتعلق بالشق العامة

ل  ستراتيجيةإل  ساسيةاأل  املبادئ .3 الملحق  لبنان في الرقمي      ّ  التحو 

 اللبنانية السيادة تحت لبنان في البيانات ومركز  الخوادم جميع تكون  أن وعلى" الرقمية السيادة"  مبدأ لىع اإلستراتيجية تشدد .١

 .فقط الرسمية املؤّسِسات وسيادة

 املباشرة وبإدارتها والخدمات والبرامج البيانات لقاعدة الوحيدة املالكة هي اللبنانية الدولة تكون  أن على اإلستراتيجية تؤكد .٢

 كجرمٌ  يعتبر  منها بأّي  والتفريط القومي األمن أسس من البيانات وحماية والبيانات املعلومات وأمن املعلومات اعتبار  لىوع فقط،

 . القانون  عليه يعاقب أن يجب

وتحقيق نجاح خطتها التنفيذية  لضمان الرقمي للتحّول  الوطنية لوحدةا على املؤسس ي الطابع إضفاء على اإلستراتيجية تؤكد .٣

 .أهدافهاكافة 

 الطابع ذات والبيانات اإللكترونية املعامالت قانون  في النظر  وإعادة للمعلومات، الوصول  وحق والشفافية الرقابة بمبدأ اإللتزام .٤

 الحكومية واملعامالت املعامالت إجراءات وتبسيط اإللكتروني، التوقيع قانون  وإقرار  التطبيق، يتيح بما ٨١/٢٠١٨ الشخص ي

 إستراتيجية مع يتناسب بما وتطويرها الصلة ذات القوانين لتطبيق ماّسة حاجة هناك انه كما. العمل أساليبو  ومسالك الرقمية

 .الرقمي التحّول 
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  اإلجراء املرعية اللبنانية القوانين على اعتمادها اإلستراتيجية تؤكد .٥
ً
 الطابع ذات والبيانات اإللكترونية املعامالت قانون  خصوصا

 . اإلستراتيجية لتطبيق الالزمة املراسيم وإصدار  القوانين إقرار  وضرورة العام الشراء وقانون  الشخص ي

 .العام الشراء قانون  شروط ضمن واملوظفين للمواطنين اإللكتروني التوقيع اعتماد في لإلسراع اإلستراتيجية تدعو  .6

 املعلومات بأمن اإلخالل على العقوبات قوانين وتفعيل التشريعات دعم الى التطبيق مرحلة خاللل سيما و  اإلستراتيجية تدعو  .٧

 خالفتهامل باطلة واعتبارها الجانب هذا في تخّل  التي التفاقيات مراجعة مع الرقمي، التحّول و  بالحوكمة املرتبطة البيانات وحماية

 . العنوان هذا

 املواطن بين التشاركية الرقمية قراطيةمالدي مبدأ تبّني خالل من الرشيدة الرقمية الحوكمة اعتماد على اإلستراتيجية تشدد .٨

 .الحكومية لخدماتكل ما يتعلق با فيكما  والحكومة

 األولوية للتكنولوجيات وإعطاء املوارد وترشيد الطاقة بتوفير  رئيس بشكل املتعلق" األخضر البند" اعتماد الى اإلستراتيجية تدعو  .٩

ا  الناشئة لحاسوبا وبنيات التقنيات إلى باإلضافة Thin Client ـال مثل الخضراء
ً
 & Emerging Technologiesحديث

Architectures الحاويات إستخدام  مثل Containerization الفتراضية واملحاكاة Virtualization املصغرة والخدمات 

Microservices الكربونية البصمة بخفض جميعها تساهم والتي Carbon Footprint التطبيقات تصميم في وغيرها. 

 .البلديات وضمنها العامة ومرافقها الدولة أعمال لكافة الرقمي التحّول شمولية  اإلستراتيجية تؤكد .١٠

  تطرأ قد التي أو  املوجودة اإلستراتيجيات كافة مع وتنّسق اإلستراتيجية تترابط أن على التركيز  .١١
ً
 توقف قل يعي أن على. لحقا

 .ستراتيجيةاإل  بهذه علقاملت الرقمي التحّول  أعمال األخرى  تالستراتيجيا تطبيق

 تصميم في املفتوحة للمصادر  األولوية واعطاء املحلية، الرقمية للصناعة األولية إعطاء ضرورة على اإلستراتيجية تؤكد .١٢

 وآمنة. مالئمة وكانت وجدت حال في التطبيقات
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 املصطلحات

 :املستند هذا في املستخدمة األساسية للمصطلحات تعريفات يلي فيما

Term Definition Source(s) 

Authentication Security measure for checking users’ identities before they are allowed 

access to an online information system or application 
(OECD, 2007) 

AWS Outposts AWS Outposts bring native Amazon Web Services (AWS) services, 

infrastructure, and operating models to virtually any data center, co-

location space, or on-premises facility. 

 

Azure Stack Azure Stack is an extension of Microsoft Azure on-premise to consistently 

build and run hybrid applications across cloud boundaries. 
 

CLOUD Act of 2018 The Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act or CLOUD Act (H.R. 4943) 

is a United States federal law enacted in 2018 by the passing of the 

Consolidated Appropriations Act, 2018, PL 115-141, section 105 

executive agreements on access to data by foreign governments.  The 

CLOUD Act primarily amends the Stored Communications Act (SCA) of 

1986 to allow federal law enforcement to compel U.S.-based technology 

companies via warrant or subpoena to provide requested data stored on 

servers, regardless of whether this data is stored in the U.S. or on foreign 

soil. 

 

Cloud Computing Cloud computing is a model for enabling ubiquitous, convenient, and on-

demand network access to a shared pool of configurable computing 

resources, e.g. networks, servers, storage, applications, and services, which 

can be rapidly provisioned and released with minimal management effort 

or service provider interaction. 

 

Data Anonymization Data anonymization is a type of information sanitization whose purpose 

is privacy protection.  It is the process of either encrypting or removing 

personally identifiable information from datasets, so that the people 

whom the data describes remain anonymous. 

 

Data Degradation Data degradation is the gradual corruption of computer data due to the 

accumulation of non-critical failures in a data storage device.  The 

phenomenon is also known as data decay, data rot, or bit rot. 

 

Data Residency Data Residency refers to the physical or geographic location of an 

organi’ation's data or information.   Similar to data sovereignty, data 

residency also refers to the legal or regulatory requirements imposed on 

data based on the country or region in which this data resides. 
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Term Definition Source(s) 

DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) is a common 

format for image storage. It allows for handling, storing, printing, and 

transmitting information in medical imaging. 

(Hamadeh et al., 

2019) 

Digital Certificate A Digital Certificate is an electronic document which conforms to ITU 

Article X509 v3 specifications.  It typically contains the signer’s name and 

public key, the serial number of the certificate, and the name and Digital 

Signature of the Neutral Third-Party CA (Certificate Authority) which 

issued the certificate. In fact, the Digital Certificate binds together the 

owner’s name and a pair of electronic keys (Public and Private) that can be 

used to encrypt and sign documents. 

Encrypting and Digitally signing documents using certificates issued by 

Neutral Third-Party CAs provides the following assurances about 

document transmission over the wild Internet: 

1. It authenticates the sender to the recipient vide a Digital ID 

attached to the email. 

2. It preserves the Integrity of the email – Meaning that the email 

received is exactly the same one that the Sender had dispatched. 

3. It creates non-repudiation of the electronic communication, 

meaning that neither the sender nor the recipient can deny 

having not received the Digitally Signed email. 

Encryption – Which allows the sender to encrypt their email coupled 

with its attachments to the recipient and all copy readers, meaning that 

even if a hacker intercepted the email in question, they would not be able 

to decrypt it and read its content. 

(Barbar, 2019) 

Digital Signature Digital Signature is used to encode a message by using an asymmetric 

cryptosystem and a hash function such that a person having the initial 

message and the signer’s Public Key can accurately determine whether 

the transformation was created using the Private Key that corresponds to 

the signer’s Public Key and whether the initial message has been altered 

since the transformation was made. 

In other words, a Digital Signature refers to an electronic signature based 

upon cryptographic methods of Originator Authentication, computed by 

using a set of rules and a set of parameters such that the Identity of the 

sender (Signer) and the Integrity of the data can be verified and issued by 

(Barbar, 2019) 
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Term Definition Source(s) 

a Neutral Third Party called the CA and a member of the Certificate 

Authority Board Forum (CABF). 

EHR Electronic Health ReId (EHR), as defined in Defining Key Health 

Information Technology Terms (The National Alliance for Health 

Information Technology, April 28, 2008): An electronic record of health-

related information on an individual that conforms to nationally 

recognized interoperability standards and that can be created, managed, 

and consulted by authorized clinicians and staff across more than one 

health care organization. 

(Hamadeh et al., 

2019) 

Electronic Signature There are many different electronic signatures, including: 

1. Electronic Signature issued by means of a self-sign method with 

no authentication of the sender. 

2. Passwords in their various modes and without any exclusion. 

3. Biometric Identification 

4. Scanning your own handwritten signature 

5. Disclaimers without any exclusion 

6. Many other formats which most of us confuse with the Digital 

Signature issued by a Neutral Third Party known as a CA – 

Certificate Authority, who is a member of the CABF – Certificate 

Authority Board Forum which regulates and enforces its 

technical standards worldwide. 

(Barbar, 2019) 

FHIR An HL7 standard that is short for Fast Healthcare Interoperability 

Resources and pr“noun”ed "Fire". The standard defines “ set of "”esources" 

that represent granular clinical concepts. The resources provide flexibility 

for a range of healthcare interoperability problems, and they are based on 

simple XML with an HTTP-based RESTful protocol where each resource 

has a predictable URL. 

(Hamadeh et al., 

2019) 

Government Digital 

Services 

Services provided by, but not necessarily supplied by, the public 

administration to citizens, businesses, and organizations (including other 

government entities) through digital information networks. 

(OECD, 200“) 

HL7 "Le”el Seven" refers to the seventh level of the International Organization 

for Standardization (ISO) seven-layer communications model for Open 

Systems Interconnection (OSI) – i.e. the application level. The application 

level interfaces directly to and performs common application services for 

the application processes. Although other protocols have largely 

superseded it, the OSI model remains valuable as a place to begin the 

(HL7 International, 

2019) 
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Term Definition Source(s) 

study of network architecture.  HL7 standards are used for the exchange, 

integration, sharing, and retrieval of electronic health information that 

supports clinical practice and the management, delivery, and evaluation of 

health services. 

IHE Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) is an initiative by healthcare 

professionals and industry to improve the way computer systems in 

healthcare share information. 

(Hamadeh et al., 

2019) 

Impact Level The desired impact that the Government of Lebanon hopes to achieve in 

support of a strategic goal. Desired impacts are reached by achieving a 

series of desired outcomes. 

 

Information and 

Communication 

Technology (ICT) 

Any equipment or interconnected system (or subsystem) of equipment 

that includes all forms of technology used to create, store, manipulate, 

manage, move, display, switch, interchange, transmit, or receive 

information in its various forms. Such forms may include business data; 

voice conversations; still images; motion pictures; multimedia 

presentations, and others not yet conceived. Communication refers to a 

system of shared symbols and meanings that binds people together into a 

group, a community, or a culture. The word “communication” was added 

to ICT to make a network of the usage of Information Technology. ICT 

refers to both computer and communication technology. 

(OECD, 2007) 

Interoperability Organizations’ ability to share information systems and/or data, generally 

based on common standards 

(OECD, 2007) 

Legal Entity Identifier 

(LEI) 

It was the financial crisis of 2008 that laid bare the need for a universal 

system of identifying Legal Entities, and despite the subsequent 

development of the Global Legal Entity Identifier “LEI”, the process 

continues to be notoriously complex for many businesses, especially in a 

global marketplace. To investigate this issue, and to reveal the extent of 

its complexity, the Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) has 

worked with the London-based research agency Loudhouse. 

In fact, the LEI System was developed by the G20/2011 in response to the 

inability of Financial Institutions to identify organizations uniquely, so 

that their financial transactions in different national jurisdiction can be 

fully tracked. The technical specification for LEI is ISO 17442. 

The global LEI Index is the only global online source that provides open, 

standardized, and high-quality Legal Entity Reference Data. Each LEI code 

contains information about an entity’s ownership structure and thus 

answers the questions of (Who is Who & Who Owns Whom) among 

(Barbar, 2019) 
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Term Definition Source(s) 

market participants. Therefore, it must be used by all entities of both the 

private and public sectors with no exclusion. 

Network Operations 

Center (NOC) 

NOC is one or more locations from which network monitoring, control, or 

management is exercised over a computer, telecommunication, or satellite 

network. 

 

Outcome Level The desired outcomes that the Government of Lebanon aims to realize to 

contribute towards achieving the desired impact and its associated 

strategic goal. 

 

Public Key 

Infrastructure (PKI) 

A method for authenticating a message sender or receiver and/or 

encrypting a message. PKI enables users of an insecure public network, 

such as the Internet, to securely and privately exchange data using a 

cryptographic key pair obtained and shared through a trusted authority. It 

provides for the use of digital certificates that can identify an individual or 

an organization, as well as directory services that can store, verify and, 

when necessary, revoke the certificates. 

(OECD, 2007) 

Security Operations 

Center (SOC) 

SOC is a facility that houses an information security team responsible for 

monitoring and analyzing an organization’s security posture on an 

ongoing basis. 

 

SMART Objectives Specific means clear, well-defined, and detailed information about who 

contributes to the achievement of each goal, what is the targeted 

accomplishment, as well as where and when the goal is to be achieved.  

Measurable means the ability to measure progress toward the goal and 

its ultimate achievement using objective quantitative methods.  

Attainable means that goals must be motivating and challenging yet 

possible to achieve because others elsewhere had already achieved such 

goals.  Realistic means that goals are within reach and not impossible to 

reach within the time available and the constraints of human and financial 

resources.  Timely means that there is clarity about when each goal is to 

be achieved. 

(Drucker, 1954) 

Tier 4 Data Center Tier 4 data center is an enterprise class data center tier with redundant and 

dual-powered instances of servers, storage, network links, and power 

cooling equipment.  It is the most advanced type of data center tier 

whereby redundancy is applied across the entire data center computing 

and non-computing infrastructure. 
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