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  مقدمة
  

، وتقع في جنوب غرب آسيا وعلى الساحل ١٩٤٣نالت الجمهورية اللبنانية استقاللها عن فرنسا عام 
 ، وعدد ٢ كم ١٠،٤٥٢وهي صغيرة المساحة نسبيا، إذ تبلغ مساحتها .  الشرقي من البحر األبيض المتوسط

  .٢٠٠٥ عام  ٦٣٢٠، وبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي٢٠٠٥ ماليين نسمة في عام ٤كانها س
  

حدث كثير من التطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت خالل الخمس سنوات 
االستراتيجية الوطنية " وتطوير ٢٠٠٢الماضية، شملت صياغة استراتيجية الحكومة االلكترونية عام 

 مالمح مجتمع المعلومات، وقد اعتمده مكتب وزير ن إعداد أول تقرير ع٢٠٠٣وقد تم في .  "االلكترونية 
، قام المكتب المذكور بتقديم خطط تنفيذ ٢٠٠٥، وخالل ٢٠٠٤الدولة لإلصالح اإلداري في أيار 

  .لمكتب رئيس الوزراء" االستراتيجية الوطنية االلكترونية"
  

ة بمشاركة القطاع الخاص في مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات وتشكيل قامت الحكومة اللبناني
وقد شاركت ثالث مؤسسات حكومية في هذه .  مجموعات عمل وطنية لمتابعة توصيات هذا المؤتمر

  .وزارة االتصاالت ومكتب وزير الدولة لإلصالح اإلداري ووزارة االقتصاد والتجارة: المجموعات هي
  

 مجتمع المعلومات الفرقاء األساسيين في بناء وةلحكومدورا  -أوالً
  

   الوطنية واإلستراتيجيات االلكترونيةالمعلوماتسياسات مجتمع   -لفأ
  

من خالل برنامج " االستراتيجية الوطنية االلكترونية"، أتمت الحكومة اللبنانية ٢٠٠٣في تشرين ثاني 
االنتقال " وحددت رؤيتها التي تهدف إلى .  ح اإلدارياألمم المتحدة اإلنمائي ومكتب وزير الدولة لإلصال

 التصدي ، وفى الوقت نفسه، اقصر وقت ممكنفي المعرفة مجتمع قائم على إلىاالقتصاد والمجتمع في لبنان ب
 مبادرات واقتراحها كوسائل لتنفيذ ٧ سياسة في ٣٢ولقد تم تجميع .  "لبنانالتي تواجه للتحديات والفرص 

وتطويرها إلدراج كافة المعلومات ) www.e-gateway.gov.lb(كما تم تصميم البوابة االلكترونية  . االستراتيجية
 .  والبيانات لمختلف المبادرات ذات العالقة بالمشروع

  
لتحليل االستراتيجيات االلكترونية " االسكوا"، عقد مؤتمر على مدى يومين في ٢٠٠٤وفي أيار 

  .  الخاصة به" االستراتيجية الوطنية االلكترونية"أطلق لبنان رسميا وخالل هذا المؤتمر، .  اإلقليمية
، تابع مكتب وزير الدولة لإلصالح اإلداري وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي سلسلة من ٢٠٠٥وفي 

االجتماعات مع الفرقاء األساسيين من القطاع العام والخاص، ومن المؤسسات األكاديمية والمؤسسات غير 
االستراتيجية الوطنية "وكان الهدف من هذه االجتماعات هو إطالق .  ومؤسسات المجتمع المدنيالحكومية 
وقد تركزت المناقشات على قضايا التعليم واالقتصاد والنواحي .  ووضع خطة متماسكة لتنفيذها" االلكترونية

.  ٢٠٠٥شرين الثاني وما تم اإلجماع عليه، عرض في مؤتمر وطني في ت.  االجتماعية والبنية األساسية
هو أحد أهم التوصيات، الذي سوف " مكتب التنسيق الوطني لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت"وكان إنشاء 

، ومنذ ذلك الحين، وهو ٢٠٠٧وقد بدا هذا المكتب نشاطه في شباط .  يتخذ مكانا له في مكتب رئيس الوزراء
 إنشاء، وقد أطلق عدة مشاريع وطنية، شملت "أجل لبنانالشراكة األمريكية من "في تعاون وثيق مع مبادرة 

 .النفاذ المجتمعيةوانتشار مراكز لبنانية للسعات العريضة استراتيجية 
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 القطاعات متعددة   الشراكة بين القطاعين العام والخاص والشراكة-باء
  

حوظ خالل العامين ازداد عدد مراكز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المجتمعية في لبنان بشكل مل
وأنشأت مجموعة من المنظمات والمؤسسات والتي تشمل جمعية المعلوماتية المهنية، واالسكوا، .  السابقين

 إلى االنترنت في أجزاء ذوبرنامج األمم المتحدة االنمائي ومؤسسة الصفدي ومؤسسة سردار، مراكز نفا
قد تختلف مسمياتها ولكنها تشترك في األهداف،  . مختلفة من الدولة، خاصة في المناطق النائية والفقيرة

.   إلى االنترنت وتدريب تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للفقراءذوالعامل المشتراك هو توفير وسائل النفا
وتعتبر مبادرة جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان لنقاط النفاذ إلى االنترنت األكثر انتشارا، والتي تم تطويرها 

  معلومات (www.pipop.org)ويحتوي الموقع االلكتروني للمبادرة .   الفجوة الرقمية في المجتمع اللبنانيلجسر
 .٢٠٠٧ مركزا حتى آب ٤٣عن 

  
خالل تموز وآب في على لبنان ، وكرد فعل للدمار الذي سببته الحرب اإلسرائيلية ٢٠٠٦وفي أيلول   

الحاجات يهدف الى توفير "  أمريكي لبنانيشراكةصندوق "العام نفسه، أسست الشركات االمريكية الرائدة 
ويعتمد .  موارد لمساعدة جهود إعادة البناء والمساعدة في بناء مستقبل افضل للشعب اللبنانيالماسة من ال

 شركةالمايكروسوفت، انتل، سيسكو، شركة غفاري و: على منح من المؤسسات التاليةالصندوق في تمويله 
  :ومن أهم أهدافه .  للبترولالغربية

  
 ،لألزمةواالستجابة اإلغاثة  •
 البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، •
 تدريب القوى العاملة، •
 توفير فرص العمل، •
 .ربط المؤسسات الحكومية •
  

تكنولوجيا رائدة في  لثالث شركات المدراء التنفيذيينتضم ة ومن الجدير بالذكر أن هذه الشراك
مبين ا هو م على دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كتؤكدمبادراتها معظم والتي تصاالت واالمعلومات ال

 :في النص التالي
  

تحديث البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات في مساعدة ة بالترابطية من خالل الالشراكتلتزم هذه "  
نترنت، وتوفير أساسات لتحسين االتدفق البيانات عبر واالتصاالت اللبنانية، وتحسين سرعة وكفاءة 

وتتضمن الجهود مساعدة هيئة تنظيم .  االتصاالت والتجارة االلكترونية وتخفيف الكلفة على الشعب اللبناني
من شأنها تشجيع االبتكار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي ل تمكينيةاالتصاالت لتأسيس بيئة 

تبادل انترنت وطنية ل ةنترنت ونقطدولية لالتوفير بوابة على مل البنية التحتية والعتطويراالستثمارات وو
  ."المعلومات في البلد

  
 الحكومية غير   دور المنظمات-جيم

  
.   تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بشكل مباشر فيةمنخرطإن القليل من المنظمات غير حكومية 

وهي منظمة غير " ث والتدريب للعمل التنموي األبحاتجمع"نفذها التي لمبادرات على اوفي ما يلي أمثلة 
 .مقرها لبنان، ومؤسسة الصفديحكومية 
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  مبادرة تجمع األبحاث والتدريب للعمل التنموي  -١
  

.  "المعرفة من أجل التنمية"أنشأت مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي مبادرة أطلق عليها اسم 
اء تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الذين أداروا سلسلة  من خبرعددا، جمعت المنظمة ٢٠٠٥ عام لالوخ

لقطاع االجتماعي التي تستهدف اااللكترونية الجاهزية من ورشات العمل واستطالعات الرأي ودراسات 
  :معلومات عن ثالثة مشاريع وفرها مديرها السيد عمر طرابلسيونورد فيما يلي .  بالتحديد

  
   اللبنانيةالتنميةبوابة ) ١(
  

إلنشاء موقع مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي ل اللبنانية هي مشروع تابع التنميةن بوابة إ
والمساواة بين التنموية  والسياسات ة واالقتصادية االجتماعيعن التنميةمعلومات توفير ركز على الكتروني ي
للغتين العربية واإلنجليزية بافاعلية  تالكترونيةبوابة إنشاء بشكل مباشر إلى هذا المشروع هدف يو.  الجنسين

مواقع الكترونية أخرى، والموارد، والبيانات، والمعلومات والدعوة إلى بوابة إلى تعمل بمثابة  هاوالتي بدور
الحوار في العدالة االجتماعية والجنسين والتنمية من خالل النشر االلكتروني والرسائل االخبارية االلكترونية 

األبحاث والتدريب للعمل ولتحقيق األهداف المرجوة، تقوم مجموعة .  تصاالت والحواروجميع أسالبب اال
 بتحديد حاجات الجاهزية االلكترونية والمعرفة االلكترونية، ونشر دراسات إدارية وتسويقية وعقد التنموي

 .ورشات عمل للفرقاء األساسيين وتصميم خطط عمل وتطوير وإطالق البوابات المختلفة
  
  لتدريب والتعليمالمجتمعية لمراكز لا) ٢(
  
تكنولوجيا في مجال تدريب المدربين وعلى المعرفة االلكترونية المحلية المجتمعات تدريب  : األهداف)أ
  .النشطة مواقع الكترونية محلية للشبكات إنشاء وحدة من مدربين أساسيين وإنشاءوواالتصاالت معلومات ال
 
  .  المواقع االلكترونية المحلية والشبكاتإنشاء كنولوجيا المعلومات وتفي مجال تدريب  ال:النشاطات) ب
 
  عن بعد للنساء مراكز تكنولوجيا المعلومات )٣(
  
 ميالتعلفي  تدفع قدما بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن من شأنها مجاالتالترويج لخلق : األهداف )أ

 . الحالية المحليةيةوالمجموعات النسائ الجمعيات إطاروخلق فرص عمل في 
  
 والدورات االلكترونية ة االلكترونيالتجارة عدة تتضمن مواضيعتدريب وترويج ال والترابطية: النشاطات)ب

 .والنفاذ إلى المعرفةفي نوع الجنس والقيادة 
  

  .مايكروسوفتالمرأة وصندوق تعليم  وشراكة التنمويةتمويل هذا المشروع مؤسسة البوابة يقوم ب
  

  مؤسسة الصفديرات مباد  -٢
  

.  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتفي  مبادرات عدة ٢٠٠١نفذت مؤسسة الصفدي منذ تأسيسها عام 
 خاصة ،تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كوسيلة لتطوير قدرة األفراد والمجموعاتإلى وتنظر المؤسسة 



 -٤-

لتواصل مع على ا القدرة مص العمل وليس لديه إلى فرونفتقري الذين المناطق النائية والمناطق الريفية سكان
  :وتهدف هذه المبادرات إلى ما يلي.  العالم الحارجي

  
 إطالع العامة على فوائد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والفرص التي توفرها، •
تقوية المهارات والخبرات التقنية الالزمة لتمكين المجتمعات من الحصول على المعلومات وزيادة  •

 وى المعرفة، مست
 .تشجيع المجتمعات على استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لفتح افاق جديدة للتعلم والعمل •

  
  :مبادرات مؤسسة الصفديوفيما يلي وصف لعدد من   

  
  محو أالمية األساسية) ١(
  

التدريب  وقد تم.   أسابيع١٠ واالنترنت استمر الحاسوب في استخدام ا تدريبا المؤسسة برنامجعقدت
مراكز ) ، ج٥عددها ومراكز التدريب الصيفية ) ، ب١٦عددها والثابتة ) أ:  من مراكز التدريبأنواع ٣في 

 .١عددها  والتدريب المتنقلة
  

 واالتحادات البلدياتتشمل محددة المجتمع ومجموعات عامة  الحاسوبيستهدف برنامج التدريب على 
 .والمنظمات غير حكومية

  
  ت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للمجتمعات الفقيرة خدماتوفير) ٢(
  

 تشملإلى االنترنت تقدم من خاللها خدمات مختلفة مراكز نفاذ  و حاسوب المؤسسة عدة مراكزأنشات
 . إلى االنترنت والبريد االلكترونيوالنفاذوتصوير الوثائق معقول  بسعر الحاسوباستخدام 

  
  ة في المدارس العامةالرقميجسر الهوة المساعدة في ) ٣(
  

، بدأت المؤسسة ٢٠٠٤وفي عام .  تزويد المدارس العامة بمختبرات حاسوبإلى يهدف هذا البرنامج 
 . مدرسة حكومية في شمال لبنان٤٣ إلى هديجدمعاد ت حاسوب ٣٠٠ع اليونسكو بتزويد أكثر من مبالتعاون 

  
 في البلديات والجامعات واالتحادات االت مراكز تكنولوجيا المعلومات واالتصانشاءمساعدة في ال) ٤(

  .ومعاهد التدريب المهني
  

 التقدم المحرز نحو تحقيق السياسات واإلستراتيجيات الوطنية  -دال
  

مشاريع ال العديد من تعليق، إلى ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ السياسي في لبنان خالل عامي عدم االستقرار أدى
  . هيئة تنظيم االتصاالت استثناءا نادراإنشاء  كانوقد.  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالوطنية ل

  
 التالية، وفر األعواموخالل .  ٤٣١، قانون االتصاالت رقم ٢٠٠٢تبنت الحكومة اللبنانية في تموز 

 هيئة تنظيم إلنشاء لمساعدة وزارة االتصاالت في جهودها دوليين األوروبي التمويل ومستشارين االتحاد
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 في كما تم تعيين إدارتها العليا، ٢٠٠٧في عام  هيئة تنظيم االتصاالتطالق تم إوأخيرا .  االتصاالت
 . بقية الموظفين تعيينىالحاضر علفي الوقت يجري العمل و.  منتصف العام

  
االتصاالت إلى وزارة  تقوم بها  التي كانتجميع النشاطات التنظيميةنقل  إلىهيئة ال يؤدي إنشاء

 فيرتنظيم قطاع االتصاالت وانشاء بيئة تنافسية تشجع الشركات على توي فهيئة المهمة وتتلخص .  الهيئة
 . االقتصاد اللبنانينمو تأثير على اخدمات عالية الجودة بأسعار معقولة والتي بدورها سيكون له

  
  : فئات رئيسية هي٦ستتولى هيئة تنظيم االتصاالت المسؤوليات في 

  
 ،األخرىط الترخيص والقوانين االتصاالت ومراعاة شروتشغيل خدمات ترخيص  •
 إدارة ومراقبة نطاقات الترددات اإلذاعية، •
 ،على نوع الخدمات وجودتها والموافقة والمقاييس والترقيم رابطاألمور التقنية كالت •
 شؤون المستهلكين والعالقات العامة وحماية مصالح المستهلك، •
 والتعرفة،السياسات وتحليل السوق : األمور المالية واالقتصادية مثل •
الخدمات المساعدة واالدارية للهيئة والتي تشمل األمور المالية والتدقيق الداخلي والموارد البشرية  •

 .  ونظم المعلومات والخدمات الداخلية العامة
  

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالبنية األساسية ل  -ثانياً
  

 البنية األساسية  -ألف
  

ة مسئولة عن تطوير وتنسيق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في ال توجد في الوقت الحاضر، جه
أو ترخص / الحكومة اللبنانية ممثلة في وزارة االتصاالت، قطاع االتصاالت، حيث تمتلك ورتحتك.  لبنان

هناك العبين آخرين من القطاع العام غير وزارة االتصاالت، وهم .  الشبكات الثابتة والمتنقلة والالسلكية
اللجنة الوزارية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ووزارة االقتصاد والتجارة ووزارة التطوير : اتحديد

االداري وهيئة تشجيع االستثمار والبنك المركزي واللجنة البرلمانية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
تمتلكها الحكومة بالكامل هي  والتي ١٩٧٢التي تأسست عام " وأوجي ر"ان .  ووزارة المالية ووزارة العدل

  .  الوحيدة في لبنان المسئولة عن التشغيل والصيانة والتسويق والفواتير وادارة شبكة االتصاالت الثابتة في البلد
  

أن و، صدر قانون جديد لخصخصة قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت خاصة ٢٠٠٢في عام 
خالل مؤتمر  للمجتمع الدولي توضيح ذلك ألمر، تمفي حقيقة او.  ملحةقطاع أصبحت هذا الخصخصة 

وقد تمت مطالبة وزارة .  أعوامة  من الزمن ال تتعدي الخمسيستغرق فترة العملية وان إتمامباريس الثالث 
حيث أن كان متوقعا،  ماتسريع عملية الخصخصة والتي هي أصعب مباالتصاالت في العديد من المناسبات 

وبالرغم من ذلك، فان وزارة االقتصاد والتجارة .  أتي من عائدات االتصاالت من ميزانية الدولة ت٪٣٨
والخطوط الثابتة بحلول " االتصاالت اللبنانية" عملية خصخصة إلتمامووزارة المالية، تقوم بالجهود الممكنة 

  منتصف 
  .٢٠٠٧عام 
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إلى حد ما ثير ذلك تأ، و٢٠٠٦وبالرغم من الدمار الذي ساد في لبنان جراء الحرب في صيف هذا، 
عند سعر أفضل على  قطاع االتصاالت في لبنان بعد الحرب، ال تزال الحكومة تتوقع التفاوض على

 اللبناني األعلىمجلس ال وحسب.   أواخر هذا العام– كما هو مخطط –خصخصة قطاع االتصاالت المتنقلة 
 المجلس أن ن فيمختصوال ويعتقد . للخصخصة، فأن الحرب قد أجلت عملية الخصخصة، ولكنها لم تعطلها

ان قيمة كل من شبكتي .  االستثمارات ويوفر العديد من الوظائفمن يزيد وف خصخصة قطاع االتصاالت س
 مليار دوالر أمريكي حسب ٣ و١,٥ الموجودة، كونها أهم العناصر في القطاع، تتراوح بين النقالةالهواتف 

 GSM لالتصاالت المتنقلة اندخل السوق شركتتمن المتوقع أن و  .من بنوك استثمارية دوليةأحدث التقديرات 
  .في مرحلة متأخرة

  
 : مؤشرات البنية التحتية االساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتل سردوفيما يلي 

  
  معدل انتشار الهاتف

اك ، وتعمل تلك األكش٢٠٠٤ -٢٠٠٣نشرت وزارة االتصاالت أكشاكا للهواتف العامة خالل عامي 
 .ببطاقات الهاتف المدفوعة مسبقا

  
ام تي "واأللمانية  "ديتيكون" شركتي معالحكومة وتعاقدت .   في لبنانالنقالة للهواتف النيوجد مشغ

 .  عاملة حاليا الالنقالةخيص الهواتف ا، إلدارة تر٢٠٠٤ في عام يةكويتال "سي
  

  )٢٠٠٦ -٢٠٠٥( في لبنان النقالة مؤشرات الهواتف الثابتة و-١ الجدول
  

  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  
  ٦٨١٤٠٠  ٦٣٤٧٠٠  عدد خطوط الهواتف الرئيسية العاملة 

  ١٨,٨٥  ١٧,٧٥  ١٠٠عدد خطوط الهواتف الرئيسية العاملة لكل 
  ١١٠٣٤٠٠  ٩٩٣٦٠٠   النقالةعدد مشتركي الهواتف 
  ٣٠,٥٣  ٢٧,٧٨   ١٠٠ لكل النقالةعدد مشتركي الهواتف 

  االتحاد الدولي لالتصاالت: المصدر
  
 وصالت األساسية لالنترنتال

قائمة من أهم مؤشرات االنترنت ) ٢(يوفر الجدول .  ال يملك لبنان حتى اآلن شبكة بيانات عامة
  .٢٠٠٦ -٢٠٠٥األساسية في لبنان لالعوام 

 
٢٠٠٥ ٢٠٠٦  
 )باأللف(ن يالمشترك ٢٣٠ ٣١٠
  ١٠٠ن لكل يالمشترك ٦,٤٣ ٨،٥٨

 )باأللف( نيالمستخدم ٧٠٠ ٩٥٠
  ١٠٠المستخدمين لكل  ١٩,٥٧ ٢٦,٢٨

 )باأللف(المجموع  ١٣٠ ١٧٠
  ١٠٠المجموع لكل  ٣,٦٣ ٤,٧
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  في لبنانالوصالت األساسية لالنترنت  مؤشرات -٢الجدول 
  

 ٧,٦  )باأللف(مشتركو الخطوط المستأجرة 
  ٦٦٧  )بالدوالر االمريكي(التكلفة التأسيسية للخطوط المستأجرة 

  ٢٠٠  )بالدوالر االمريكي(تأجرة األجرة الشهرية  للخطوط المس
  ٠,٩٢ )باأللف ( ISDNمشتركو خطوط

  ٥٥١  )بالدوالر االمريكي ( ISDNالتكلفة التأسيسية لخطوط
   ٣٧  )بالدوالر االمريكي (ISDN األجرة الشهرية لخطوط

  )االسكوا(قاعدة بيانات مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت : المصدر
  

  الخدمات التطبيقيةوت ومزود خدمة االنترنومزود
وبالرغم من ذلك، فان .  نوعية الخدمات التي يقدمها مزود خدمة االنترنت في لبنان جيدة بشكل عام

  بعين االعتبارنارسوم االنترنت ال تزال مرتفعة مقارنة بالدول االخرى في منطقة االسكوا خاصة اذا اخذ
 . المتوفرةالسعات

  
 النفاذ

األسعار الجديدة الثابتة لمستخدمي الهاتف للنفاذ إلى ) www.informs.gov.lb(وني كترينشر الموقع االل  
.  ١/٢/٢٠٠٣ والذي بدا تطبيقه اعتبارا من ١٠/١٠/٢٠٠٢ بتاريخ الصادر ٨٨٠٤لقرار ل وفقا االنترنت

  .  ويمكن الرجوع إلى الموقع لمزيد من التفاصيل
 

  )٢٠٠٦( االنترنت في لبنان و مشترك -٣ الجدول
  

٢٠٠٦  
 )باأللف ( االنترنتومشترك ٣١٠
  ١٠٠ االنترنت لكل ومشترك  ٨,٥٩
  ١٠٠ االنترنت لكل ومستخدم  ٢٦,٣٢
 )باأللف( االنترنت ومستخدم  ٩٥٠
  ١٠٠مشتركو السعات العريضة لكل   ٤,٧

  االتحاد الدولي لالتصاالت: المصدر               
    
على وتعتمد هذه الخدمة .  ٢٠٠٤نهاية عام يضة في السعات العر خدمة االتصاالت وزارة وفرت  

 من خالل المشتركتم توصيل وي.  على أسطح المبانياستخدام القط األقمار الصناعية التي يتم تركيبه 
 ٥١٢ و ٢٥٦، و ١٢٨ت في حزم وتأتي أطوال الموجا.   المسجلينالميكرويةمزودي الموجات 

 .  السعة مع طرديا تزدادو$ ٥٠ من الشهريةبدأ األسعار ت.  ثانية/تكيلوب
  

  وتطوير خدمات جديدةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالبنية األساسية ل االستثمارات في  -باء
  

مؤسسة "يعطي " قانون التطوير االستثماري"إن .   لبنان دولة مفتوحة لالستثمار األجنبي،تقليديا
جديدة ومنح حوافز خاصة ال التصاريح لالستثماراتاخيص وامنح الترالسلطة ل" في لبنان تشجيع االستثمار

وفي محاولة لجذب االستثمارات االجنبية، أطلقت مؤسسة تشجيع .  للمشاريع الكبيرةواعفاءات وتسهيالت 
من  محلية -لتسهيل تكوين شراكات استراتيجية دولية" المطابقة للمستثمرينخدمة  "٢٠٠٣في عام  االستثمار
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وفي األعوام القليلة الماضية، شجعت عوامل عدة الشركات االجنبية .  تسبات أخرىمشاركة عادلة ومكخالل 
 ةشرك ٤٥ أقامتووفقا الى احصائيات وزارة االقتصاد والتجارة اللبنانية فقد .  إقامة مكاتب في لبنانعلى 

     .  ٢٠٠٥في لبنان لها  أو فروعا تمثيليةأجنبية مكاتب و مكاتب 
  

حيث التجارة ، المناخ العام لألعمال التجارية في البالداالنتفاع من ة في لبنان جديداللمشاريع لويمكن 
 توقد تابع.  مثيالتها في الشرق االوسطمن األفضل هي مفتوحة والضريبة مناسبة والسياسات التجارية 

“LOCO Monitor” ا في  منه١٢ وحتى االن، ٢٠٠٢ في لبنان منذ عام ا مباشرا أجنبييااستثمارا  مشروع٧١
وهي شركة " كونيكساس"وتؤكد إحصائية قامت بها شركة .  تقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاال

معدات من تدمير الرغم بن بقطاع االتصاالت في لبنان ي مهتمونن ال يزالي محلية، بأن المستثمريةاستشار
ومع أن .  ر من المعادلةخالل الحرب والتي هي جزء صغياللواقط األقمار الصناعية وكأطباق االتصاالت 

في مناطق إال  الجوالخدمات الهاتف فلم تنقطع  الحرب، قد تضررت أثناءالبنية االساسية لالتصاالت اللبنانية 
  .قليلة

  
ويمكن .  لمستثمرين والمصدرين األجانبل والخدمات واعد ياتإن السوق اللبناني لتطوير البرمج
شارات لمشاريع تكنولوجيا المعلومات الحديثة ولتوسيع وتجديد للشركات الدنماركية المختصة تزويد االست
ان الخبرات المحلية محدودة حين يتعلق االمر بتصميم البنية .  مشاريع البنية االساسية الموجودة حاليا

وقد يؤدي التطوير المحلي لالتصاالت .  وإدارة الشبكاتربط ، والحماية والالحزم العريضةاالساسية لبث 
وتقدم .  وأجهزة االتصاالتتوابعها لحاسوب االستشارية إلى ازدياد الطلب على الحاسوب ووخدمات ا

معارض اجهزة الحاسوب المتطورة واالتصاالت في لبنان العديد من الفرص للشركات الدنماركية بعرض 
  .   في المنطقةأوسعجمهور ا على منتجاتهم

  
  السعةعريض سلكي لال اتقنية البث

تم تفعيل .  ١٩٩٧م عاشبكة بيانات السلكية ترخيصا لصاالت شركة سيداركوم  وزارة االتمنحت
.  ٢٠٠٤ وبدأت الشركة بتزويد خدمات الخطوط الثابتة الالسلكية في ٢٠٠٣ترخيص شركة سيداركوم عام 

وهذه الشركات هي .  الخاصةفي لبنان ولكل منها تردداتها  لنقل البيانات تاشركات مرخص وهناك ثالث
  ".كابل وان"و" بيسكو"و" اسجي دي "
  

 شبكة بثعن ، أعلنت شركة سيداركوم وشركة كيوسيرا اليابانية ٢٠٠٦وفي كانون أول من عام 
وقد حصلت .  "موبي"وتأتي الخدمات الجديدة تحت اسم .   للهواتف الخلوية في لبنانة السلكيةعريض

التابعة لكيوسيرا في لبنان ومملكة البحرين عريض سلكي اللالنطاق اسيداركوم على الحقوق الحصرية لتقنية ال
هناك أربعة مزودين للخدمات الالسلكية واسعة السعة في .  واالمارات العربية المتحدة وسيراليون وليبيريا

  .لبنان
  

.  ٢٠٠٦رسمي لشركة سيداركوم لخدمات الهاتف الخلوي في تشرين ثاني من عام الير غتم االفتتاح 
ثانية /ت كيلوب٣٥٤ثانية للتنزيل و/يغابيت م١تبلغ سرعتها القصوى .  باالنترنتوتوفر خدمة اتصال دائم 

وتغطي منطقة .  ٢٠٠٧ثانية عام / ميغابيت٢ سرعة التنزيل الى لزيادةوهناك خطط .  كحد أقصى للتحميل
كما .   في لبنانالمؤسسات التجارية من ٪٩٠ مليون مواطن وهي متوفرة لما يزيد عن ١,٥الخدمة ما يقارب 

  . من شركة كابل وانWIGO و WISEوتتوفر خدمات السلكية أخرى من مصادر أخرى مثل 
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  DSLخدمة تراسل بيانات رقمية باستخدام خطوط المشترك 
تقديم خدمة الخط المشترك الرقمي في ل عن نيتها االتصاالت وزارة ت، أعلن٢٠٠٤في أواخر عام 

 وزارة على خطوة كبيرة تمثلتالأقدمت وقد .  ٢٠٠٧ة في أيار خدمهذه الأطلقت وبعد انتظار طويل، .  لبنان
 ،٢٠٠٧ والتي أطلقت في ربيع عام BLINKحاليا خدمة تدعى الوزارة  تقدم ، حيثخدمات االنترنتفي تقديم 

 ال هاخدماتها بأسعار مماثلة، ولكنحيث قدمت وكانت هذه الخطوة بمثابة منافسة مباشرة مع القطاع الخاص 
 .الماضي والخبرات الموجودة في القطاع الخاصلك نفس تتم
  

  رسوم الخط المشترك الرقمي -٤الجدول 
  

HDSL up to 
2.3 Mbps 

1024 Kbps / 
256 Kbps 

512 Kbps / 
128 Kbps 

256 Kbps / 64 
Kbps 

128 Kbps/ 32 
Kbps 

ألقصى  االستخدام  جيجابت٢لحدود  جيجابت٣لحدود  جيجابت٤لحدود   جيجابت٥لحدود   جيجابت٨لحدود 
 )التجاهينا(

 المنازل ٢٣ $ ٣٣ $ ٤٦ $ ٧٦ $ ١٩٩ $

 المؤسسات ٣٠ $ ٤٣ $ ٥٦ $ ٩٠ $ ١٩٩ $

المؤسسات    ٢٠ $ ٢٧ $ ٤٠ $ ٦٦ $ ١٥٩ $
 التعليمية التعليم

 رسوم تأسيس ٣٦ $ ٣٦ $ ٣٦ $ ٣٦ $ ١٣٣ $
     

  وزارة االتصاالت: المصدر
  

   واالتصاالتتكنولوجيا المعلوماتترابطية   -جيم
  

  .هذه المعلومات غير متوفرة بعد
  

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  تجهيزات وخدمات -دال
  

ويمتاز أيضا .  صغير نسبيا ولكنه يتكيف بدرجة عاليةقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
دة للمواد اإلعالمية، بالعديد من االيجابيات منها قوة عاملة ماهرة، وشركات إعالن بارزة، وشركات مزو

ويعتبر .  وبوابات الكترونية، ومزودي خدمات انترنت منافسة، وشبكات هواتف خلوية متطورة للغاية
.  المبرمجون والمصممون في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت اللبناني من األفضل في الشرق األوسط

قصيرة لتطوير خدمات الحكومة االلكترونية في وقد شاركت الحكومة اللبنانية القطاع الخاص منذ فترة 
    .  الدولة، بالرغم من انها لم تطور البنية القانونية الالزمة لذلك

  
 ٪١٥-١٣متوسط معدل نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت اللبناني هي في حدود إن 

 العامة ةلموازنل السنوية إليراداتوادوالرا في القطاع الخاص  ٤٠٠ بنحو ة السنويالعائداتقدر وت.  سنويا
 شمل القطاع خمسمائة شركة تستخدم أكثر من ،٢٠٠٥وفي .   مليار دوالر١,٢لقطاع هي من اللدولة من 

 هذا إلى جامعي من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت خريج ١٢٠٠ حواليينضم و.   شخص مؤهل٥٠٠٠
متنزه ، وهو الناشئةمنطقة بيروت للتكنولوجيا  بإنشاء يةاللبنان بادرت الحكومة ،٢٠٠٤في و.  القطاع كل عام
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 أو مكاتب جديدة إلنشاء مع المنظمات الدولية أوتحالف مستقل العمل كمن المحليين  المستثمرينن تقني يمكّ
 .   خدمات لمنتجات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتإضافة

  
هذه توفر .  تحسينات هامةعليها  أجريتالتي  والثابتة،تصاالت الخطوط اليتمتع لبنان بشبكة حديثة 

 هناك ذلك،وعالوة على .  كابل األلياف الضوئية الرئيسي مليون خط الى ١,٣ ربط حوالي إمكانية الشبكة
 .البلد  في  (ISDN)خمس شركات لشبكات 

  
عة  لعبت لبنان دورا هاما في سر،٢٠٠٦ تموزفى " ديلي ستار"وفقا لدراسة حديثة اجرتها صحيفة و

 ا، نم)٢٠٠٥-٢٠٠٠(الالحقة وعلى مدى الست سنوات .  في التسعيناتالمنطقة االنترنت في النفاذ إلى 
وهذا .   في المتوسط في بلدان عربية أخرى٪٥٠ بالمقارنة مع فقط، ٪٢قطاع تكنولوجيا المعلومات بنسبة 

 يحتل لبنان المرتبة الثامنة راسه،الدووفقا لهذه .   هذا القطاعإجراءات تحريرالمعدل البطيء كان بسبب بطء 
نترنت في الهناك خمسة من مزودي خدمات ا.   دولة عربية من حيث النفاذ الى شبكة االنترنت١٢من اصل 

االنترنت عبر دمة النفاذ إلى  خويقدمون للحكومة،صاالت التابعة الت ا من شركةالسعةا مجميعهيشترون لبنان 
 .كحد أقصى ثانية/ كيلوبت128 وأدنىكحد  ثانية/ كيلوبت٥٦-٣٣بسرعة  لهاتفا
  

 للقطاع تانمملوكلتاهما كو ،)FDT( و(MTC) شركة ،لبنان الجوال في بتقديم خدماتم شركتان وتق
نمو مليون وب ١,٠١عدد المشتركين  كان ٢٠٠٥  عامفيو.  وتتقاسمان السوق اللبناني بالتساويالخاص 
 .نفس السنةفي ٪ ٢٨,١ في لبنان  انتشار الجوال نسبةوكانت ،٪١٨,٣

  
ر يتطوبشركات المعظم وتقوم .  ر البرمجيات باطراد في لبنان في السنوات القليلة الماضيةينمى تطو

 الصحية وتركيب ة مثل األعمال المصرفية والتأمين والمستشفيات والرعايمحددة،الخبرات في مجاالت 
 .لعمالءااحتياجات لتلبي  وتعديل البرمجيات البرمجيات

  
 في لبنان، من خالل التسوق عبر اإلنترنت، والمزادات، االلكترونية ألعمالات لممارسد توج

وعمليات الدفع االلكتروني في تطور مستمر، حيث .  االلكترونيةلتجارة لوالمنشورات، والخدمات والتمهيد 
 من عدد ٪٢٥ثلون م ين لعمالئها الذين يقاربون المليون، والذي هذه الخدمةوفر المصارف المحلية بطاقاتت

 .السكان
  

اضافة الى .   الوكالء والموزعين المحليينمن خاللفي لبنان ممثلون  ةألجهز امعظم كبار مصنعي
 .معلومات، خاصة جهاز الحاسوبالمنتجات تكنولوجيا محلي لع يتجمتقوم بعدد من الشركات اللبنانيه التي 

  
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واجراءات إرشادية لمجاالت رئيسية من  ةمعايير وطنيتم تطوير 

نظم قواعد  وكوابل،توصيل الشبكات وال و، المعدات:التشغيل استنادا الى افضل الممارسات الدولية، مثل
 التقييم، وإطار، واالختيار ة، والتطبيقات البرمجيالجودة وإدارةالمباني، والبيئة، ونظم التشغيل، والبيانات، 

 . المخاطروإدارةبيانات، التبادل تعريف ومات، ووسالمة وأمن المعلو
  

 ما ٢٠٠٥ وصادرات معدات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والبرمجيات في عام وارداتكانت 
)  الصادراتإجمالي من ٪٠,٥( دوالرمليون  ٩و)  الوارداتإجمالي من ٪١,٥( دوالرمليون  ١٣٥يقارب 

 .على التوالي
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  حوكمة اإلنترنت  -هاء
  

وهناك عدد قليل جدا من تطبيقات الحكومة .   حتى اآلنوكمة من خالل االنترنت ليست متاحةالح
وبالرغم من وجود بعض التطبيقات .  االلكترونية التي هي فعال في متناول المواطن بطريقة مباشرة وكفؤة

مة شاملة لالجراءات الذي يقدم قائ) www.informs.org.lb (   موقعأو في بلدية جونية، متابعة الطلباتمثل 
 .لحكومة االلكترونيةلبعد من وضع نهج عملي لم تتمكن الحكومة ، إال أن المواطنتهم  التي ةالحكومي

  
  التيدول الجوارة كما هو الحال في بعض  مناسبأساسية عدم وجود بنية هو الرئيسية األسباباحد 
 مصر وتتابع.  األردن والسعودية العربية ةملكفي الم )WiMax(جديدة مثل التكنولوجيات الستخدم تسارع إلى ا

  . كل هذاخلف وتبقى لبنان ،٢٠٠٨ عام في ذه الخدمةه  لتقديم اإلمارات تخططوهذا الموضوع  أيضا
  

 بالمقارنة مع االستخدامات اثانيا، ان البث العريض الرسمي الموجود في لبنان ال يزال متدنيو
 .٢٠٠٧ أوائل حتىلثانية ا/ مغابيت٣٥٠  يراوحال يزالو ،المطلوبة

  
 اإلعالم التقليدي  -واو

  
 فيالعديد من قنوات التليفزيون محليا وإذ يتوفر  ، جدامقتدرة في لبنان التقليدية اإلعالم وسائط إن

 إذاعيةمدعومة بمحطات التلفزيونية معظم القنوات و.  األقمار الصناعية العالم عن طريق أنحاءجميع 
،  ة المناسباألساسية البنية إلىبسبب االفتقار و أخرىولكن، ومرة .  ة المطبوععالماإل بوسائل اآلخروالبعض 

بث سمعي وبصري على االنترنت كما ب كفؤة ةقع االلكترونيا موإقامةلم تتمكن قنوات تليفزيونية قوية من 
 .خرون في المنطقة مثل قناة الجزيرةآفعل 

  
  

  والمعرفةالمعلوماتالنفاذ إلى   -ثالثاً
  

  المعلومات المتاحة للعموم  -لفأ
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   في لبنان رسمية حكوميةلمؤسسات بعض مواقع الوب – ٥الجدول 
 

مؤسسةال موقع الوب   

www.agriculture.gov.lb Ministry of Agriculture ١ 

www.culture.gov.lb Ministry of Culture ٢ 

www.economy.gov.lb Ministry of Economy and Trade ٣ 

www.higher-edu.gov.lb Ministry of Education and Higher Education ٤ 

www.energyandwater.gov.lb Ministry of Energy and Water ٥ 

www.moe.gov.lb Ministry of Environment ٦ 

www.finance.gov.lb Ministry of Finance ٧ 

www.emigrants.gov.lb Ministry of Foreign Affairs and Emigrants ٨ 

www.industry.gov.lb Ministry of Industry ٩ 

www.ministryinfo.gov.lb Ministry of Information ١٠ 

www.moim.gov.lb Ministry of Interior and Municipalities ١١ 

www.justice.gov.lb Ministry of Justice ١٢ 

www.mol.gov.lb Ministry of Labor ١٣ 

www.public-health.gov.lb Ministry of Public Health ١٤ 

www.socialaffairs.gov.lb Ministry of Social Affairs ١٥ 

www.mpt.gov.lb Ministry of Telecommunications ١٦ 

www.lebanon-tourism.gov.lb Ministry of Tourism ١٧ 

www.shabab-ryada.org.lb Ministry of Youth and Sports ١٨ 

www.informs.gov.lb Government Forms and Citizen Services ١٩ 

www.omsar.gov.lb Office of the Minister of State for 
Administrative Reform (OMSAR) 

٢٠ 

www.neo.gov.lb National Employment Office ٢١ 

www.presidency.gov.lb Presidential Palace ٢٢ 

www.pcm.gov.lb PM office ٢٣ 

www.lp.gov.lb Lebanese Parliament ٢٤ 

www.lebarmy.gov.lb Lebanese Army ٢٥ 

www.isf.gov.lb Internal Security Forces ٢٦ 

www.general-security.gov.lb General Security ٢٧ 

www.customs.gov.lb Lebanese Customs ٢٨ 
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   حكومية و خاصة في لبنانعض مواقع الوب لمؤسسات ب– ٦الجدول 
 

   اتصاالت  

www.tra.gov.lb  ٢٩ الهيئة الناظمة لالتصاالت

www.ogero.gov.lb  ٣٠ هيئة أوجيرو

www.alfa.com.lb Alfa ٣١ 

www.mtctouch.com.lb MTC Touch ٣٢ 

   مصارف واستثمار
www.bdl.gov.lb  ٣٣ مصرف لبنان

www.bse.com.lb  ٣٤   بورصة بيروت

www.abl.org.lb Association of Banks in Lebanon  ٣٥ 

www.idal.com.lb  ٣٦   المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان

  تعليم
www.site.atfalouna.gov.lb  ٣٧ المجلس األعلى للطفولة

www.lau.edu.lb  ٣٨ الجامعة اللبنانية األمركية

www.aub.edu.lb  ٣٩  في بيروتالجامعة األمركية

www.bau.edu.lb  ٤٠  بيروت العربيةجامعة

www.ul.edu.lb  ٤١ الجامعة اللبنانية

  البحث والتطوير
www.crdp.org  ٤٢ المركز التربوي للبحوث واإلنماء

www.cas.gov.lb  ٤٣ إدارة اإلحصاء المركزي

www.lari.gov.lb  ٤٤ زاغية الالعلميةمصاحة األبحاث 

www.cnrs.edu.lb  ٤٥ لمجلس الوطني للبحوث العلميةا

www.iri.org.lb Industrial Research Institute ٤٦ 

www.libnor.org  ٤٧  مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية

  موانىء و بريد
www.portdebeyrouth.com  ٤٨ مرفأ بيروت

www.beirutairport.gov.lb  ٤٩  رفيق الحريري الدولي-مطار بيروت 

www.libanpost.com.lb  ٥٠  ليبان بوست
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 في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بناء القدرات  -رابعاً
  

 األمية األساسية  -ألف
  

 من تدريب موظفي الوزارات األولىالمرحلة  اإلداري لإلصالح مكتب وزير الدولة أنجز
 موظف ٢٥٠٠وقد تم تدريب حوالى .  كنولوجيا المعلومات واالتصاالتعلى استخدام ت األخرى والمؤسسات

طورين لتكنولوجيا تدريب البعض األخر كموفقط،  كمستخدمين، تم تدريب بعضهم من جميع االدارات العامة
بناء ان .  ٢٠٠٥ أواخرفي المرحلة الثانية  استكملت وقد.   متفق عليهاةمنهجيل وفقاالمعلومات واالتصاالت 

طلق ي اإلداري لإلصالحمكتب وزير الدولة  لزايوال عملية مستمرة، ي  هةات موظفي الخدمة المدنيقدر
 وهي منظمة لبنانيه غير جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان أطلقت ذلك،وباالضافة الى .  مشاريع مماثلة

 الحاسوب جهازح سعر يتراو، إذ  أجهزة حاسوب شخصيه بأسعار مناسبةإنتاج إلىربحيه، مبادرة تهدف 
 ٥٠٠ و٤٠٠بين ما ) البرمجيات المكتبيةمايكروسوفت وتشغيل نظام ترخيص استخدام باالضافة الى (

 .دوالرا
  

    أجهزة الحاسوب في المدارس-باء
  

 في ستخدم الحاسوبكما ي ا، غالبية المدارس الخاصة في لبنان مختبرات حاسوب لطالبهيوجد في
 جميع إصالحفقد تم  ،٢٠٠٤ في تموز اإلنماء واإلعمار تقرير صادر عن مجلس ى إلواستنادا.  مهام ادارية

تقييم االحتياجات التي دراسة  إلىواستنادا .  )مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية ١٢٨٤ (ةالمدارس الحكومي
توفير وتركيب للي البنك الدوبتنفيذ مشاريع  واإلعمار اإلنماءمجلس قام  والتعليم العالي، التربية وزارة أجرتها
 مدرسة ٢٥٠ في وتوريد المعدات الالزمة للمختبرات ، المدارس العامةفي ة طرفيةوأجهز حاسوب ٥٠٠٠

 قدم البنك ،٢٠٠٥وخالل عام .  ٢٠٠٣بدأ تنفيذ هذه المشاريع في آب و.  في المراحل المتوسطة والثانويه
قد تم تخصيصها لمختبرات الحاسوب و ، مدرسة عامة٣٢٠ يستفيد منها إضافية، حاسوب ٢٥٠٠الدولي 

 فان البنك الدولي يقوم بوضع اللمسات االخيرة على مشروع الحالي،وفي الوقت .  ةاإلداريوالتطبيقات 
يتم تزويد جهازي حاسوب لكل ، حيث نظم المعلومات المدرسيةب مدارس التعليم العام من ١٤٥٦يد زولت

 .مدرسة
  

 جهاز ١٣٠ من أكثر ،"الرقمية ةالفجوجسر"ل مشروع  من خالبيروت،مكتب اليونسكو في وزع 
 . مدرسة في شمال لبنان، بالتعاون مع منظمة غير حكوميه محلية٢١ إلى حاسوب مجدد

  
 تعديل لدمج تكنولوجيا إلى بحاجةنهاج الدراسي اللبناني م يبقى السبق، كل ما إلى وباإلضافة

 . تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتفيرات المعلمين تنمية قدرسميا، والمعلومات واالتصاالت فى التعليم 
  

   التدريب المهني-جيم
  

المدارس الفنية، والمدارس :  التعليم المهني في لبنانتوفرهناك ثالثة أنواع رئيسية من المؤسسات 
ومات تكنولوجيا المعلالتدريب على توفر بعض مؤسسات التعليم المهني و.   والمعاهد الفنيةة المهنيةالثانوي

  .واالتصاالت
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    التعليم الجامعي-دال
  

يوفر عدد من هذه و؛ اللبنانيةواحدة عامة وهي الجامعة جامعة و، لبنانفي  خاصة ة جامع٤٣يوجد 
  المسجلين ات يبلغ مجموع عدد طالب الجامعو.  الجامعات برامج متصله بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

ويقدر عدد طالب الدراسات العليا، والتي تشمل دراسات .  ويا سن١٤٠٠٠ يتخرج منهم و١٣٠٠٠٠ نحو
 .٤٠٠٠ والدكتوراه ٣٥٠٠الماجستير

  
    وزارة التعليم والتعليم العالي-اءه

  
تعليم في المعلومات إدارة نظام ) ١(: ما يلييشمل  تعليمالمعلومات إدارة  الوزارة نظام أطلقت

رسم خرائط /  نظام معلومات جغرافية) ٤ (،للتعليمطنية شبكة و) ٣ (،ةيمدرس  نظم معلومات)٢(، ةالوزار
.  ٢٠٠٧التنفيذ بحلول نهاية عام ومن المتوقع االنتهاء من .  ةالوزار المعلومات في إدارةوحدة ) ٥ (،مدرسية
 .   جميع الجبهاتفي تم احراز تقدم جيد لبنان، التي يمر بها ة من الفترات العصيبوبالرغم

  
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتواألمن في استخدام  الثقة بناء  -خامساً

  
  .هذه المعلومات غير متوفرة بعد

 
 التمكينية البيئة  -سادساً

  
   القانونية والتنظيميةبيئةال  -ألف

  
 التجارة االلكترونية باعتبارها اداة يمكن ان تساعد الشركات ةأهميأدركت وزارة االقتصاد والتجارة 

االقتصاد العالمي مثير في  ةان نمو التجارة االلكترونيو.  فادة من السوق العالميةالستعلى ا ةاللبناني
قات أمام التجارة االلكترونية في ي المعلمواجهةقد وضع وصمم " Ecomleb ليب اكوم"ان مشروع .  لالعجاب

ويهدف هذا .   من المفوضية األوروبية يورو مليون١,٧ مقدارها وتم تأمين التمويل من خالل منحة.  لبنان
) ٢(ة،  القانوني للتجارة االلكترونياإلطاروضع ) ١: ( إلى)٢٠٠٥تموز - ٢٠٠٤كانون الثاني (المشروع 

  .  ةالتوعيتطوير األعمال وحمالت 
  

 تنظيمي شامل بما في ذلك جميع جوانب االنترنت إطارلمشروع وضع ليشمل العنصر القانوني 
 الموافقة على لضمان األول الهدف ة بمتابعةلجنة برلمانيتقوم  ،ضرالحاوفي الوقت .  ة التجاريوالمعامالت
 .لمشروعلتوصيات 

  
  ألرشيفاو حماية وسائط الخزن  أطر -باء

  
  .هذه المعلومات غير متوفرة بعد

  
  إدارة أسماء النطاقات  -جيم

  
 .)lb. ( اسم نطاق لبنانبإدارة الجامعة األمريكية في بيروت ICANNكلفت 
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  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في لتقييس  ا-دال
  

وضع معايير ومبادئ توجيهية ل  مشروعا٢٠٠٣ في اإلداري لإلصالحمكتب وزير الدولة أنجز 
مجموعة من معايير  القطاع العام لمؤسساتتوفير وكان المقصود منها أن ي.  ا رئيسي جزءا١٣شملت 

 المعدات، واالتصاالت، وربط :مثل مجاالت يف الستخدامها وإجراءاتتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 موقعال فيهذه الوثائق وتتوفر .   الخالجودة، وإدارة ية،التطبيقالبرمجيات ، وسالمة البيانات، واتالشبك

 .إليهالوصول للجميع ويمكن ) www.omsar.gov.lb/ICTGPG(االلكتروني 
  

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتقطاع   -هاء
  

  .ات غير متوفرة بعدهذه المعلوم
  

 التدابير واإلجراءات المساندة -واو
  

  في لبنانالناشئة  للتكنولوجيا متنزه وطنية لبناء مبادرةهي ) lb.com.idal.www( -ايدال •
•  (www.berytech.org)  - Berytechوهو قطب تكنولوجي  
•  PIPOP - )org.pipop.www ( معالجة جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان لهو البرنامج التي بدأته

 .في المجتمع اللبناني" الرقمية الفجوة"
 

 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا تطبيقات  -سابعاً
  

  االلكترونيةالحكومة   -ألف
  

   العامةاإلدارة حوسبة
صبح لي ،٢٠٠٥وارتفع في .  ٩٦ وبترتيب ٠,٤٢٤ االلكترونيةاهزية  كان مؤشر الج،٢٠٠٣في 

 ٢٠٠٥عام وكان في .  )٢٠٠٥ في وانخفضت ٧٤ بلغت ،٢٠٠٤ ففي ذلك،ومع (.  ٧١ وبترتيب ٠,٤٥٦
 .٠,٤٣٨٤لدول العربية ا من متوسط أعلى

  
ن هذه  المستقلة لها موقع على شبكة االنترنت على الرغم من اوالمؤسساتان معظم الوزارات 

  .لمواطنينل الخدمات التفاعلية أولمعامالت من ا وتقدم القليل ةإعالمي ةطبيعالمواقع في الغالب ذات 
 

  ترقيم المعلومات 
- توقف-محطة بإنشاء اإلداري لإلصالح مكتب وزير الدولة بادر ،٢٠٠٢ كانون الثاني عام ٢١في 

، والموقع االلكتروني )١٧٠٠(لالستعالمات  خط هاتف :ينأجزمن  تكونتواحدة للمعلومات 
)www.informs.gov.lb (تطوير كامل لمشروع بوابة الراهن،جري في الوقت يو.  على شبكة االنترنت 

  .الحكومة االلكترونيه
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 تطبيقات الشراء االلكتروني
.  مسارينتنفيذه في جري يو.  هناك حاليا مشروع لتنفيذ المشتريات عبر االنترنت في الحكومة

 ويجرى ،هذا.  المطلوبة لكي يتسنى اعتماد اإلجراءات الجديدة القانونية  التعديالت جار ويغطيولاألالمسار 
 االقتصاد ووزارة واإلعمار اإلنماء ومجلس االداري، مكتب وزير الدولة لالصالح من خالل هاآلن استكمال

وقد حصل مكتب .   وزارات٥ الالزمة لتنفيذ تطبيق تجريبي في ةاألنشط يغطي الثانيالمسار و.  والتجارة
 .ة لتنفيذ المشروعاإليطالي على منحة من الحكومة اإلداري لإلصالحوزير الدولة 

  
 الجمركية اإلجراءات حوسبة

وأيضا بإسم  ASYCUDA سمإوالمعروف ب(، ةوضع لبنان الصيغة النهائية لنظام آلي للبيانات الجمركي
.  فقطالواردة في قائمة الشحن على المعلومات بناء  البضائع على هذا النظام بالتخليصسمح ي.  في لبنان) نجم

هذه النسخة بإسم  إلىويشار ) Web-enabled(وهناك نسخة حديثة تعمل على األسس المستخدمة في االنترنت 
 إلى جنبا "نور"إن تنفيذ .   االنترنتمتابعة إجراءات التخليص عبرالجمارك مخلص  ويسمح للتاجر او ،)نور(

 ومواءمتها مع المعايير الدولية، ومكنت اإلجراءاتتبسيط  يعمل على ،الجمركية ةاصالح التعريفجنب مع 
 . خطوات٥ الى ١٣احل التخليص الجمركي من مر تخفيض عدد من اللبنانيةالجمارك 

 المشاريع في مكتب إدارة وبمساعدة من االتحاد االوروبي ومكتب الجمارك، بدأت ،٢٠٠٧وفي ربيع 
 .)majal (وهوآلي تجريبي  بمشروع ادارة المخاطر في الجمارك من خالل نظام اء،الوزررئيس 

 
  

  اإليرادات إدارةالضرائب وحوسبة 
 جميعإن .  ةبين جميع الوزارات اللبنانيمن  تطبيقا لألنظمة المؤتمتةهي االكثر وزارة المالية إن 
ضريبة استمارة الوزارة المالية وضعت  حالي،وفي الوقت ال.  مناسبة تدعمها تطبيقات ة مبسطاإلجراءات

 .على شبكة االنترنت
  

  لكترونيةالتجارة اإل  -باء
  

 هذه تنحصرو.  المصرفية عبر االنترنتالعمليات  من المصارف جداً نفذ عدد قليل ،٢٠٠٧بحلول 
رجى ي(.  العمليات في إصدار كشف حساب وعمليات داخل البنك نفسه ومعامالت محدودة للدفع االلكتروني

المدعومة من قبل االتحاد  لمناقشة أكثر تفصيال للتجارة االلكترونيةالتمكينية البيئة  بالرجوع الى القسم المعني
 ).االوروبي

  
 أيضامحدود الذي وصل إليه التعامل من شركة إلى شركة والتعامل من شركة إلى مواطن،  المدى

لتجارة اعدم كفاية البنية األساسية الالزمة لخدمات  وتعود محدودية هذا التعامل إلى.   في حالة افضلهولكن
 .االلكترونية

  
 التعليم اإللكتروني  -جيم

  .هذه المعلومات غير متوفرة بعد
  اإللكترونيةالصحة   -دال

  
  .هذه المعلومات غير متوفرة بعد



 -١٨-

 التوظيف اإللكتروني  -هاء
  

  :لبنان في اليةالمواقع الت.  بدأت عدة مواقع بعرض فرص العمل على اإلنترنت
  
• http://lebanon.zeezo.com/jobs.htm 
• http://www.hirelebanese.com 
• http://www.jobinlebanon.com/english 
• http://www.lebweb.com/site/lebanon-hirelebanese-89905 
• http://www.1stlebanon.net/uk/recruit.html 
• http://www.lebanonrec.com 
• http://gulfbusiness.tradeholding.com 

  
  :لبنانعن فصول خاصة التي تحتوى على بعض المواقع الخارجية 

 
• http://my.monstergulf.com 
• http://www.careerslb.com  

 
 المحلي والمحتوى واللغوي الثقافي التنوع  -ثامناً

  
  واالتصاالت لدعم التنوع الثقافي واللغوي المعلومات استخدام تكنولوجيا  -ألف

  
  .معلومات غير متوفرة بعدهذه ال

  
   الرقمي المحلي والوطنيالمحتوىتطوير   -باء

  
في ف.  حد انتشار االنترنت في المنطقةي المحتوى العربي والتطبيقات ذات الصلة إلىاالفتقار إن 

 باللغةمحتوى البوابات االلكترونية لمزودي خدمات االنترنت  من أي ال توفر على سبيل المثال، لبنان،
هناك و.   الفرنسيةأو ةاإلنكليزي يتكلمون إال للذين شبكة االنترنت إلى الوصول ةمكانيإ مما يحد من ية،العرب

اللغة العربية، ينبغي ب الصلة،توفير محتوى ذات فان  وبالتالي،.  ةنقص في المحتوى، مثل التطبيقات التعليمي
 أنشطتهتوسيع في دولي لالتصاالت عن نيته  االتحاد الأعلنوقد .   المنطقةأولويات أهم من اكون واحدي نأ

 لمواءمةالمنطقة من داخل  دعم إلى ولكنه بحاجة العربية،لتعلم االلكتروني والمبادرات داخل المنطقة في ا
 . الى اللغة العربيةا وترجمتهالمواد التعليمية المتوفرة مع االحتياجات

  
  العربية النطاقات أسماء   نظام-جيم

  
  .ير متوفرة بعدهذه المعلومات غ

 
  والتطوير واالتصاالت وبرامج البحث المعلومات   أدوات تكنولوجيا-دال

  
ينصب تركيزه األساسي و.   في مختلف جوانب التكنولوجيامّيزللت تكنولوجيهو متنزه ) Berytech( إن

 . والتكنولوجيا وبناء القدراتالمتعددة،على الوسائط 
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وفر يو.   وفرص العمل وبناء القدرات ألصحاب المشاريعجارية،الت الفرص بإيجاد) Beyrtech(لتزم ي

وفر أيضا يو.  التواصلالتوجيه و والعملية، والمشورة،  التجاريةالمهاراتالالزم الكتساب لهم التدريب 
عالج يو.  د من الكيانات عن طريق الربط الشبكي، والدعم والتدريبو لعدد غير محدة افتراضيحاضنة

 المعلومات والتكنولوجيا، فضال عن والنفاذ إلى وبناء القدرات، البشريةتنمية الموارد قة بذات العالالقضايا 
 .ر التمويل والوصول الى االسواق المحلية والعالميةي وتوفالتكنولوجيا،تقاسم 

  
 اإلعالم وسائل  -تاسعاً

  
  .هذه المعلومات غير متوفرة بعد

  
 واإلقليمي الدولي التعاون  -عاشراً

  
  .معلومات غير متوفرة بعدهذه ال

  
 لأللفية  اإلنمائيةهدافاأل  -حادي عشر

  
  .هذه المعلومات غير متوفرة بعد

  
 WSIS -المعلومات  لمجتمع العالمية القّمة  -ثاني عشر

  
  متقييالمتابعة وال  -ألف

  
 في مجتمع المعلومات الذي عقد في جنيفلالقمة العالمية مؤتمر من األولىلبنان في المرحلة شارك 

لقمة العالمية لمجتمع لوطني عمل  لبنان فريق قد شكلو.  ٢٠٠٣ كانون االول ١٢-١٠الفترة من 
لمناقشة القضايا المتعلقة باهداف القمة العالمية لمجتمع المعلومات وكذلك لمناقشة بانتظام جتمع يالمعلومات، 
ن اإضافيان فريقوهناك .  اإلعالمة ووزراء  والالسلكية المجلس العربي لالتصاالت السلكيةومتابعة انشط

وجاء فريق .   االنترنتبإدارة ة ولمناقشة القضايا المتصل، تمويل بناء مجتمع المعلوماتوسائللنظر في ل
مكتب وزير الدولة و وزارة االتصاالت ي الوزارات الثالث في لبنان وهبيننتيجة للتعاون العمل الوطني ك

 حضر وفد من لبنان يمثل مكتب وزير ،٢٠٠٥وخالل عام .  لتجارةوزارة االقتصاد واو اإلداري لإلصالح
ووزارة االقتصاد والتجارة ووزاره االتصاالت مؤتمر القمة العالمية لمجتمع  اإلداري لإلصالحالدولة 

تكنولوجيا المعلومات لدعم في تونس في تشرين الثاني برئاسة رئيس جمهورية الذي عقد المعلومات 
 .نواالتصاالت في لبنا

   المبادرات والمشاريع-باء
  

  .هذه المعلومات غير متوفرة بعد
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