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  مقدمة
 

، اقع في جنوب غرب آسيت، ١٩٤٣حصلت الجمهورية اللبنانية على استقاللها عن فرنسا في عام 
عدد بلغ ، و كيلومتر مربع١٠,٤٥٢ هي بمساحة صغيرة نسبيا ،ر األبيض المتوسطعلى الحافة الشرقية للبح

 لكل ٣٩٢ وتبلغ الكثافة السكانية ١ في المائة١ بنسبة ي مع معدل نمو سكان٢٠٠٧ن في عام و ملي٤,١ هاسكان
 القوىبية غال حيث تنخرط  السياحة واألنشطة المصرفية الرائدة علىاالقتصاد اللبنانييعتمد . كيلومتر مربع

 كبيرا على عتمد اعتماداًيلبنان الى المواد الخام الالزمة للصناعة، ويفتقر .  هذين المجالينالعاملة اللبنانية في
، النخراط في النشاط الصناعياهذا األمر جعل من الصعب على اللبنانيين . الدول العربية من أجل النفط

  .تجميع وتغليف قطع مستوردةل على تعمشركات صغيرة حيث تقتصر الصناعة بلبنان على 
  

، كانت هناك جهود واسعة النطاق النعاش االقتصاد )١٩٩٠في (في أعقاب نهاية الحرب األهلية 
لبنان سلسلة من اتخذ .  الوطنية، ال سيما في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاألساسيةواعادة بناء البنى 

لوضع رؤية وسياسة واستراتيجية ) ٢٠٠٩-١٩٩٨(ماضية المبادرات على مدى السنوات اإلحدى عشرة ال
هذه بدأت . ووطنياياً حكوم صالحاإللالستفادة من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في السعي إلى 

 التي كان ١٩٩٧في عام ) MICTC(تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لالمبادرات في إنشاء اللجنة الوزارية 
 المعلومات واالتصاالت في سيق ومراقبة تطورات تنفيذ جدول أعمال تكنولوجيايرأسها رئيس الوزراء لتن

في عدد من مشاريع الحكومة اإللكترونية في الحكومة اللبنانية بما في ذلك الخطوات   تقدمإحرازتم و .لبنان
باإلضافة الى . الاستخدام العمليات االلكترونية في إدارة األعمبالرئيسية إلنشاء اإلطار القانوني الذي سيسمح 

 تحت اإلشراف المباشر لمكتب ٢٠٠٢في عام "  وحكومة إلكترونيةإلكترونية وطنيةاستراتيجية  " وضع ذلك
 لتعكس أحدث االتجاهات ٢٠٠٨الوثيقة في عام وقد تم تعديل وتحديث . وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية
  . العالمية والتغيرات والتحديات الوطنية

  
 من قبل رئيس الوزراء رسمياً مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية تم ترشيح ٢٠٠١في عام 

لتنسيق وإبالغ بلب القرار جميع االدارات العامة اويط . الشراف على جميع مبادرات الحكومة اإللكترونيةل
واالتصاالت لضمان  أي مشاريع تتعلق بتكنولوجيا المعلومات عن مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية

بما قيد التنفيذ مبادرات أخرى جديدة وهناك . أن جميع األنشطة تندرج في إطار مظلة الحكومة اإللكترونية
تجميع أموال ومؤتمر باريس الثالث التي نص عليها الشراكة الشراكة األمريكية اللبنانية ومبادرة في ذلك 

  .راقبةمالإلدارة ولالجهات المانحة واعتماد طرق جديدة 
  

                                                 
)١(  The World bank: Key Development Data and Statistics (for Lebanon)  
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  مجتمع المعلومات الحكومات والفرقاء األساسيين في بناء دور  -أوالً
 

  سياسات مجتمع المعلومات الوطنية واالستراتيجيات اإللكترونية  -ألف
 

وتشمل مبادرات . تكنولوجيا المعلوماتلواستراتيجية وطنية  تم تطوير أول سياسة ١٩٩٨في عام 
بناء والتقنية، والقانونية،  :أربعة أطراتيجية الحكومة اإللكترونية استرتشمل . القطاعين العام والخاص

دعائم  أربع علىلتكون مبنية  ٢٠٠٨عام في وتحديثها  ستراتيجيةتمت مراجعة هذه اال  . والخدمات،القدرات
  .كثر وضوحا وواقعيةأ لتكون هدافاأل ومؤشرات لتقييم  جديدة

  
حكومة اللبنانية من خالل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي القامت ، ٢٠٠٣ عام أكتوبر/تشرين أولفى  

تقرير تحضير و" استراتيجية إلكترونية وطنية"ل وضع ااستكمب مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية االداريةو
ستراتيجية الى تحريك االقتصاد والمجتمع في لبنان نحو مجتمع قائم تهدف رؤية اال. الجاهزية االلكترونية

التحديات والفرص ذات الصلة التي يمر بها حاكاة فة في أقصر وقت ممكن، وفي الوقت نفسه معلى المعر
  .٢لبنان

   
 اإللكترونيةاالستراتيجيات تحليل مؤتمراً لمدة يومين تم خاللها  ٢٠٠٤مايو /في أيارعقدت األسكوا 

مكتب  عقد ٢٠٠٥في عام و. طنيةواللكترونية اإل تهاستراتيجي رسمياًلبنان طلق وخالل هذا المؤتمر أ ،الوطنية
الفرقاء وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي سلسلة من االجتماعات بمشاركة  وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية

وقد تم . وطنية  وصياغة خطة متماسكة لتنفيذهااللكترونية اإلستراتيجية اال تهدف الى اطالق األساسيين
عام والخاص واألوساط األكاديمية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع اختيار المشاركين من القطاعين ال

"  مكتب التنسيق الوطني لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت"توصيات الرئيسية إنشاء وكانت إحدى ال. المدني
 ، ومنذ ذلك الحين قامت ٢٠٠٧ رفبراي/شباطبدأ نشاطه في ، وقد ي سيكون مقره في مكتب رئيس الوزراءذال
  . من المشاريع الوطنيةبإطالق العديد " لبنانمن أجل شراكة ال"مبادرة مع الوثيق بالتعاون للجنة ا
  

  القطاعات متعددة الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو الشراكة  -باء
 

 ، وكرد فعل على الدمار الذي سببته الحرب اللبنانية اإلسرائيلية التي وقعت ٢٠٠٦سبتمبر /في أيلول
شراكة من أجل ال"إنشاء ب كبار رجال االعمال االمريكيين قام شهري يوليو وأغسطس من العام نفسه، خالل
، كما يساعد على بناء ٣إلى توفير الموارد للمساعدة في جهود اعادة االعمارالشراكة صندوق ، ويهدف "لبنان

: الشركات التاليةبرعات من التي منها التالشراكة على التبرعات تعتمد . مستقبل أفضل للشعب اللبناني
تركز الشراكة على خمسة محاور .  سيسكو، شركة غفاري وشركة أوكسيدنتال بتروليوم، إنتل،مايكروسوفت

خلق فرص عمل وإنعاش القطاع ) ٣(، القوى العاملةتدريب وتعليم ) ٢(، ربط المجتمعات المحلية) ١ (:هي
 باإلضافة .غاثة واالستجابةاإل) ٥(، معلومات واالتصاالتتكنولوجيا الل األساسيةالبنية  تحديث) ٤(، الخاص

   .كل واحدة من الشركات مبادرات منفصلةبدأت إلى ما ذكر أعاله، 
  
  
 

                                                 
)٢(  National e-Strategy for Lebanon, executive summary, page 1 (http://www.e-gateway.gov.lb)  

)٣(  E-Government Strategy 2008  
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  الحكومية غير دور المنظمات   -جيم
  

 لدور تكنولوجيا المعلومات على مدى السنوات القليلة الماضية أكثر إدراكاً  اللبنانيلقد أصبح المجتمع
وهناك عدد . بناء مجتمع صحي وتوسيع نطاق خدمات الحكومة اإللكترونيةأداة أساسية ل باعتباره واالتصاالت

 في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كبير من المنظمات غير الحكومية أصبحت أكثر انخراطاً
 مبادراتتتبنى التي وفيما يلي قائمة المنظمات غير الحكومية .  في برامج اجتماعية مختلفةهاواستخدام
   :بناء مجتمع المعلوماتلتطوير 

  
 ٤)إجمع (ةات المعلوماتية العربيياتحاد جمع 
 ٥ اللبنانية للحاسباتجمعية المهنيةال  
  ٦في لبنان  المعلوماتالمرأة في تكنولوجيابرنامج  
 ٧رادارامؤسسة س 
 ٨ اللبنانيةابطة تكنولوجيا المعلومات واإلنترنتر   

 
  سية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالبنية األسا  -ثانياً

 
  البنية األساسية  -ألف

 
اوجيرو تم تأسيس شركة لقد  .في لبناناالتصاالت السلكية والالسلكية تحتكر الحكومة اللبنانية 

في لبنان عن وهي االشركة الوحيدة المسؤولة  للحكومة، بالكاملهي مملوكة  و١٩٧٢ي عام فلالتصاالت 
  ٢٠٠٢في عام و. لمبيعات والتسويق والفواتير وإدارة شبكة االتصاالت الثابتة في البالدعمليات الصيانة وا

 قطاع االتصاالت بخصخصةمؤتمر باريس الثالث ، وأوصى صدر قانون جديد لخصخصة قطاع االتصاالت
ال وقد تم مطالبة وزارة االتصاالت في عدة مناسبات لألسراع في تحرير السوق، ا. في غضون خمس سنوات

   .  من موازنة الدولة تأتي من عائدات االتصاالت٩ في المائة٣٨حيث أن أن ذلك يبدو صعباً 
  

وبدأت . شهد مستقبال واعداًيالقطاع بدأ  ٢٠٠٧مع إطالق هيئة تنظيم االتصاالت في لبنان في عام 
ص جديدة في  تراخيمنح عن إدخال خدمات االتصاالت الجديدة، فضالًالهيئة بالخصخصة وتحرير السوق و

  . العديد من المجاالت
 
 
 
  

                                                 
)٤(  org.3ijma.www://http  

)٥(  lb.org.pca.www://http  

)٦(lb .org.wit.www://http   
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  انتشارهاو النقالشبكات الهاتف الثابت و  -١
  

اتف و مع نشر أكشاك اله٢٠٠٣تطورات رئيسية منذ عام بشبكة الهاتف الثابت في لبنان مرت 
  .  أيام في األسبوع٧و  ساعة في اليوم٢٤العمومية وإنشاء مركز اتصال يعمل 

 
  )٢٠٠٧-٢٠٠٥( الهاتفية في لبنان مؤشرات الخدمات  -١الجدول 

  
 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ 

)باآلالف (إجمالي عدد المشتركين في الهاتف  ١٩٥٧,٥ ١٧٨٧,٨ ١٦٢٨,٣ 
 ٤٧,٧٦ ٤٩,٤٦ ٤٥,٥٢  نسمة١٠٠إجمالي عدد المشتركين في الهاتف لكل 

)باآلالف( الرئيسية خطوط الهاتف الثابتة  ٦٩٧,٥ ٦٨١،٤ ٦٣٤,٧ 
 ١٧,٠٢ ١٨,٨٥ ١٧,٧٥  نسمة١٠٠ لكل يسية  الرئخطوط الهاتف الثابت

)باآلالف(ة اتف النقالوالهمشتركي   ١٢٦٠ ١،١٠٦,٤ ٩٩٣,٦ 
 ٣٠,٤٧ ٣٠,٦١ ٢٧,٧٨  نسمة١٠٠الهواتف النقالة لكل مشتركي 

 االتحاد الدولي لالتصاالت: المصدر
  

 قبل شركات مملوكة للحكومة وتدار منة النقاللنظام تشغيل الهواتف يمتاز لبنان بوجود شبكتين 
  . خاصة

  
أن  مجموعة المستشارين العرب التي قامت بها والتحليالت الدراساتأظهرت  ٢٠٠٩في أوائل عام    

نظام هذا ال من مستخدمي  في المائة١٢,٨وأن  ،١٠على في المنطقةهي األالمدفوعة مسبقا  النقالالهاتف  أسعار
توفر السبب الرئيسي في ذلك هو عدم نت الدراسة أن كما بي. في لبنان يتشاركون بخطوطهم مع أفراد عائالتهم

  .النقالالهاتف خطوط 
  

  .النقالتغطية شبكات الثابت وفي محاولة لزيادة  تدابيرمجموعة من الوزارة االتصاالت وقد اتخذت 
 

  ٢٠٠٨ نوع االستخدام الكلي لعام  -٢الجدول                                 
 
 مشترك سكني 

اتف الثابتانتشار اله  ٥٠%  ١٠٠%  
النقالانتشار الهاتف   ٥٣%  ٧٧%  
%١٢ المدفوع آجالً  ٨١%  
%٨٨ المدفوع مسبقاً  ١٩%  

 ورضا المشتركيناستخدام االتصاالت السلكية والالسلكية: المصدر
١١ 
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  )٢٠٠٨ (النقالالهاتف أنواع استخدام   -٣الجدول 
  

ة آجالًالمدفوع المدفوعة مسبقاً الجميع االستخدام الكلي  
 ٨٧ ٧٠ ٧٢ مكالمات

 ١١ ٢٩ ٢٧ رسائل نصية
 ١ ١ ١ بيانات

 ورضا المشتركيناستخدام االتصاالت السلكية والالسلكية: المصدر
١٢  

 
  وانتشارها ة العريضالحزمةخذمات   -٢

  
 أسعارعلماً بأن . ة خدمات اإلنترنت في لبنان جيدزوديمن مالمقدمة  اتنوعية الخدمبوجه عام فإن 

من  ١٥ يوجد حاليا . في لبنان بالمقارنة مع بلدان أخرى في منطقة اإلسكوااًال تزال مرتفعة نسبيت االخدم
  .١٣ في لبنانينمزودي خدمات اإلنترنت مرخص

  
 ٢٠٠٣يناير وفي . ابلوشركات الك من خالل كان الوصول إلى اإلنترنت ٢٠٠٣قبل كانون الثاني 

 النطاقتم تقديم خدمة  ٢٠٠٤أواخر عام وبحلول . الشرعيينأوقفت وزارة االتصاالت جميع المزودين غير 
 .العريض

  
  )٢٠٠٧-٢٠٠٥( انتشار اإلنترنت في لبنان  -٤الجدول 

 
 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ 

)باآلالف(مشتركي االنترنت   ٢٦٠ ٣١٠ ٢٣٠ 
) نسمة١٠٠لكل (مشتركي االنترنت   ٦,٣٤ ٨,٥٨ ٦,٤٣ 

)باآلالف(مستخدمي االنترنت   ١٥٧٠ ٩٥٠ ٧٠٠ 
) نسمة١٠٠لكل (ستخدمي االنترنت م  ٣٨,٣ ٢٦,٢٨ ١٩,٥٧ 

)باآلالف(مشتركي النطاق العريض   ٢٠٠ ١٩٠ ١٣٠ 
) نسمة١٠٠لكل (مشتركي النطاق العريض   ٤,٨٨ ٥,٢٦ ٣,٦٣ 

 االتحاد الدولي  لالتصاالت: المصدر

  
   أجهزة الحاسوبانتشار  -٣

  
استخدام لنشرية والجمعيات الدولية من قبل مختلف المنظمات غير الحكومكبيرة جهود بذلت   

 .وتوزيعها ال سيما في قطاع التعليمبأجهزة حاسوب تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من خالل التبرعات 
، كما ١٤ في القطاع السكني في المائة٥٢ ب ٢٠٠٨عام في  الشخصية حاسوب أجهزة النتشاراتم تقدير و

  .٢٠٠٧١٥ مليون دوالر في عام ٨٨ها  وملحقات الشخصيةحاسوبأجهزة البلغت قيمة 
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  في البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطوير خدمات جديدةالمشاريع /المبادرات  -باء
  

 البنية األساسيةتطوير من أجل مبادرات ومشاريع مختلفة هناك لحكومة اإللكترونية، افي إطار ركائز 
  : مثل. دمات الحكوميةلتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والخ

  
  تنفيذتسريع ل رئيسية مؤسساتمع  مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية االداريةبين االجتماعات 

  . استراتيجية الحكومة اإللكترونية اللبنانية
 وانشاء  العامة المؤسساتكبار عن المعلومات في مسؤولين تعيين أن : مجلس مدراء المعلوماتية

رؤية واسعة الستخدام تكنولوجيا المعلومات من  اتتمكين المؤسسل المفتاح هومجلس منهم 
  . واالتصاالت

 الخدمات هو عامل مهم في توفيرأو مقيم  لكل مواطن حيدتخصيص رقم وإن  :الرقم الوطني 
   .الحكومية للمواطنين

  تعاملها  يف وكفاءة  أكثر أمناًالمؤسساتتجعل البطاقة الذكية : لحكومة اإللكترونيةلالبطاقة الذكية
  . العمالءوالبيانات  إدارة مع 

  مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية االداريةقوم ي: ةيالحكومتوحيد مواصفات المواقع اإللكترونية 
  . الممارساتوضع معايير لمواقع الحكومة على أساس أفضلب

  يث المستمر ولكن ينقصها التحد. على شبكة اإلنترنتمواقع كثيرة لبنان ل: موقع الحكومةتحديث
حكومية رفع مستوى مواقع إلى المشروع ويهدف . تقديم االستمارات الكترونياًبالسماح وخدمات 
  . تفاعليةأكثر جعلها ومختارة 

 توحيد نماذج المعامالت لتوحيد وتبسيط العمل جار حالياً على : ةيتوحيد نماذج المعامالت الحكوم
 .نماذج المعامالت الحكومية

 
  )ICT Connectivity(كنولوجيا المعلومات واالتصاالت ترابطية ت  -جيم

  
نخفاض في خطوط  فاال.قادرة على الوصول إلى مستويات تنافسية مع البلدان المجاورة لهالبنان لم تكن 

تم اتخاذ ذلك، مع و. ٢٠٠٢١٦عنه في عام  ٢٠٠٣المنزلي لعام انتشار الربط  على الهاتف الثابت أثرت سلباً
  .غلب على الركود في السوق اإلقليميةتدابير مختلفة للت

  
  البنية األساسية لإلنترنت  -دال

  
تقوم بها  لالتصاالت في لبنان، األساسيةاستثمارات ضخمة وتحسينات جارية في تطوير البنية هناك 

  : مملوكة للحكومة على النحو التاليشركات وزارة االتصاالت و
  
  ؛مرتفعة مقارنة مع المعايير الدوليةاً بأن التعرفات  علمالبيانات عبر خطوط الهاتف العادية نقل   
 الدولية لإلنترنتاالتصاالت  سعة ورفع، خطط أخرى تشمل تحسين مرافق االتصاالت ،

  ؛ نقل الصوت عبر بروتوكول االنترنتمكانية والنطاق العريضلأفضل  خدماتو
  ؛"ليبان تيليكوم" وإنشاء "أوجيرو"مقترحات لخصخصة  
 لخطط المذكورة أعالهتماشياً مع اظيم االتصاالت إنشاء هيئة تن .  
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  العمود الفقري لإلنترنت  -١
  

مع تطور الشبكات المحلية وتم تدعيمها .  االتصال الهاتفيبواسطةاالنترنت في لبنان ألول مرة بدأت   
ن الناحية برنامج ضخم لبناء شبكة االتصاالت السلكية والالسلكية مبدأ . وتحسين مرافق االتصاالت وغيرها

ونتيجة لذلك، تم  . تطوير كافة مجاالت االتصاالتالى هدف ذي يال و،١٩٩٥العملية من نقطة الصفر في عام 
بيانات، شبكة بسرعات عالية لنقل ال، وةالنقال، والنظام العالمي لالتصاالت رقمية وطنيةشبكة إنشاء  

  .لنقل الصوت والبيانات والصورالمتكاملة  خطوط الهاتف الرقميةوالخطوط المؤجرة الرقمية، و
         

  ٢٠٠٦،  مؤشرات العمود الفقري لإلنترنت في لبنان -٥الجدول 
 
 ٢٠٠٦ 

)باآلالف (جرةستأمشتركي الخطوط الم  ٧,٦ 
)بالدوالر األمريكي(الكلفة التأسيسية للخطوط المستأجرة    ٦٦٧ 
)بالدوالر األمريكي(الرسوم الشهرية للخطوط المستأجرة    ٢٠٠ 

 ٠,٩٢  )باآلالف ( ISDN مشتركي
 ٥٥١  )بالدوالر األمريكي  (ISDNالكلفة التأسيسية لـ 
 ٣٧  )بالدوالر األمريكي  (ISDN الرسوم الشهرية لـ 

               قاعدة بيانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اإلسكوامؤشرات : المصدر

 
مايو / عقد في بيروت في أيار الذياالت العربيةلالتص  الحادي عشرالسنويالقمة خالل مؤتمر 

أكثر حيث يقدم . ٢٠٠٩في لبنان بحلول نهاية عام ) HSPA (تكنولوجيا إطالق عنألفا أعلنت شركة  ٢٠٠٩
 مرة من اي ٢٠كبر ، وهذه السرعة هي أالنقال  الهاتف لخطوطبياناتكسرعة  ميغابت في الثانية ٢٠من 

   .في الشرق األوسطمن أطلق هذه الخدمة بنان أول لوسيكون  سرعة متاحة حتى اآلن،
  

  ة العريضلحزمةلاألساسية البنية   -٢
   

للمرة  إلنترنتل ةالعريضلحزمة اخدمة  عرضت أوجيرو لالتصاالت ٢٠٠٧ يونيو/حزيرانفي   
   .الخدمة حالياً في جميع أنحاء لبنان بسرعة وبكفاءة عاليةهذه وتنتشر  ،االولى في لبنان

   
في و. السعودية وسورياو لالتصاالت لتعزيز االتصاالت مع األردن لبنان على كيبل دوليحصل سي  

وقعت وزارة االتصاالت اتفاقية مبدئية مع االتصاالت السعودية لرفع سرعات ، ٢٠٠٩فبراير / شباط١٩
عام  حتى نهاية ٢٠٠٩تمتد من يونيو  األلياف البصرية خالل فترة  باستخدام ضعف٢٠االنترنت بمقدار 

استحداث خدمات جديدة في شبكات الهاتف الثابت وإدخال تكنولوجيا جديدة لشبكات  إلىمما يؤدي  . ٢٠١١
  . ١٧، كما يؤدي الى استمرار تقديم الخدمات دون انقطاعمثل الجيل الثالث النقالالهاتف 
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  )WiMAX& Fi -Wi (لالتصاالت الالسلكيةالنقاط الساخنة   -٣
  

في عام  وقد تم تفعيلها ،١٩٩٧بيانات الشبكات الالسلكية في عام تراخيص االت وزارة االتصوفرت   
  . ٢٠٠٤ر الخدمات الالسلكية في عام يتوفبشركات ال وبدأت ٢٠٠٣

  
 الذي يهدف  E-Northشروعم، أعلنت وزارة االتصاالت السلكية والالسلكية ٢٠٠٩مارس /في آذارو  

بالخط السريع واالتصاالت  ) الريفية والمحرومة من الخدماتخاصة المناطق ( الشمال مناطقإلى ربط جميع
  .فرص العمل و مزيد من الحوافز التجاريةلتوفير الالسلكية،

  
  اإلقليمية الرئيسية كوابلال  -٤

  
 :رئيسية هيال كوابلاللبنان اثنين من يستخدم   

 CADMOS :٦٢٢ وهو كيبل تحت الماء يربط بين قبرص ولبنان لديه قدرة بث مقدارها 
   ؛١٩٩٥سبتمبر /أيلول ٨ تشغيله فيبدأ قد وثانية، /ميغابت

 BERYTAR :قد ثانية و/ابتجيج ٥بث له قدرة و ، سورية ولبنانوهو كيبل تحت الماء يربط بين
  . ١٩٩٧ أبريل/ نيسان٧في بدأ تشغيله 

  
م الى الشرق الخليج ثببل بحري يربط الهند ي في إنشاء كوزارة االتصاالت اللبنانية مؤخراًشاركت   

  . األوسط وأفريقيا
  

  النفاذ إلى المعلومات والمعرفة  -ثالثاً
  

  المعلومات المتاحة للعموم  -ألف
 

 بالعمل مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية االداريةبالتعاون مع  االرشيف الوطني قام، ٢٠٠٥في عام 
االرشيف وعددها تاريخية المتوفرة في  وفهرسة جميع الوثائق التحويل مواد االرشيف الى بيانات رقميةعلى 

  . ماليين صورة٣ميكروفيلم و ١٩٠٠٠
  

  النفاذ إلى المعلومات والمعلومات العامة  -باء
 

 المكتب المركزي ٢٠٠٢ يناير/ كانون الثاني٢١ في مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية االداريةأطلق 
موقع على شبكة لمساعدة ولهاتف خط : ينئزمن جويتكون لمعلومات كمحطة واحدة ل اإلداريةلمعلومات ل

 المركزي حرية بنكالو الحكومية للمؤسساتتوفر المواقع االلكترونية كما  .)www.informs.gov.lb(االنترنت 
  .منشوراتالتقارير والواالخبارية نشرات الإلى نفاذ ال
  

 . المعلوماتثير من حرية الوصول إلى الكتوفر الصحف والمجالت والمواقع االلكترونية لألحزاب 
لطالبها   والدوريات والمراجعألرشيفمكتبات الجامعات مثل الجامعة األميركية في بيروت الكتب واكم توفر 

 .١٨على االنترنت
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  مراكز نفاذ مجتمعية متعددة المهام للعموم  -جيم
 

 المجتمعية لتمكين  النفاذوصيانة مراكزإنشاء  في  رئيسياًالمنظمات غير الحكومية في لبنان دوراًلعبت 
  . أحدث التقنياتواستخدام لربط من االجمهور 

  
يع في جم لتشمل العديد من الخدمات الحكومية الخدمات المقدمة للجمهورتوسيع قام البريد اللبناني ب
 التنقل والسفر إلى المدن القريبة لتنفيذ المعامالت المواطن من أعباءإعفاء ، وأنحاء األراضي اللبنانية

  . على قائمة مفصلة بالخدمات التي يوفرها) www.libanpost.com.lb( البريد اللبنانيموقع  يحتوى. ميةالحكو
  

 informs.gov.lb ،omsar.gov.lb  ،customs.gov.lb ،ecomleb.orgمثلمواقع الحكومة اإللكترونية تقدم 
 ومجتمع تكنولوجيا المعلومات المجتمع المدني جميع فئات تهممجموعة واسعة من المعلومات والمعارف التي 

  .واالتصاالت
 

  استعمال نماذج برمجيات مختلفة  -دال
 

بتقديم المشورة حول االستخدام األمثل  )وهو موقع للتجارة االلكترونية في لبنان( Ecomleb موقعيقوم 
  . لضرورةلوفقا  أنظمة التشغيل ليتم تطبيقها وإدارةللبرمجيات 

  
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتفي  بناء القدرات  -رابعاً

  
  التعليم األساسي  -ألف

 
من شركات متعددة الجنسيات والكثير من الشراكات بين القطاعين العام والخاص فإن كما ذكر سابقا 

هذا وقد تمت االشارة إليها في سياق . على األمية  قد قامت بالعمل على القضاءوالمنظمات غير الحكومية
   .التقرير
  

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم والتدريب  -باء
  

اتباع المناهج المدرسية بوبموجب القانون ملزمة  ٢٨١٢١٩  عددهالغابوالجميع المدارس في لبنان أن 
والتطوير لبحوث امركز ، وضع ١٩٩٩في عام  . المقررة المصممة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي

وتشجيع استخدام الحواسيب  األكثر شيوعاًالحاسوب مهارات مفاهيم وشدد على تعليم ت مناهج جديدةالتربوي 
  . ٢٠في التدريس

  
ذلك و  ،تعديل لدمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليمالى حاجة بلبنانية امناهج ما زالت ال

تكنولوجيا المعلومات ن  وعليه، فإ.تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتفي تطلب تنمية قدرات المدرسين ي
الرسمية في المدارس متحانات اإلالتعليم وال كجزء من في أدخلت كمادة إلزامية قد واالتصاالت لم تكن 

                                                 
)١٩( org.crdp.www://http )2007-2006statistics for  (  

)٢٠(  org.crdp.www://http  
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 إلى  في المائة٢٠فقط هناك . تطبيق المناهج الدراسيةالمدارس على تقييم قدرات يعتمد على إنما ، والحكومية
  .٢١تكنولوجيا المعلومات في مناهجها الدراسيةأدرجت قد  من المدارس العامة  في المائة٢٥

 
  برامج التدريب لبناء القدرات في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -جيم

 
مكتب  ى فقد انته الحكومية واإلداراتالمؤسسات جميع فيفي خطوة لتعزيز محو األمية اإللكترونية 

 على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للعاملين  الجماعيريبمن التد وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية
 موظف على المبادىء األساسية لتكنولوجيا ٦،٥٠٠فقد تم تدريب .  العامة األخرىمؤسساتفي الوزارات وال

أن عملية بناء قدرات العاملين في الخدمة المدنية هي عملية مستمرة، . ٢٠٠٥المعلومات واالتصاالت حتى 
  .  ٢٠٠٩الق برنامج تدريبي جديد في الربع األخير من عام وسوف يتم اط

  
بناء حيث تعمل على اللبناني المجتمع  المنظمات غير الحكومية وشركات القطاع الخاص ستهدفت
 وحيث أن .الشباب والنساءالفئات األكثر استهدافاً هي .  العمل والمشاريع والبرامجورشاتمن خالل قدراته 

  .فإن بعض المبادرات تستهدف شريحة مهنية متخصصة في المجتمع لبنان مجتمع خدماتي،
  

 االبتكار وبراءات االختراع  -دال
  

تكنولوجيا فإن مصطلح  ، تسجيل براءات االختراع واالبتكارات في وزارة االقتصاد والتجارةعند
 ةالنقال والهواتف اإلذاعة والتلفزيون:  وتشملأجهزة االتصاالت والتطبيقاتالمعلومات واالتصاالت يتضمن 

فضال عن مختلف الخدمات هكذا،  والشبكات والبرامج وأنظمة األقمار الصناعية، وحاسوبوأجهزة ال
 برامج الحاسوب فإنومع ذلك . ٢٢والتطبيقات المرتبطة بها مثل المؤتمرات عن طريق الفيديو والتعلم عن بعد

محمية باعتبارها ة كبراءة اختراع وانما محمي غير  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتهي أهم جزء منو
االبتكار في مجال أن على الرغم من  و.٢٣)٢المادة  (٧٥/٩٩أعماال أدبية بموجب قانون حق المؤلف رقم 

 ،٢٠٠٨أبريل /نيسان ٣  أنه فيإالتتم إال في حدود بضع جامعات في لبنان، ال محدودة وتعتبرالتكنولوجيا 
٢٤ختراع   االiFusion شركة لبنانية أطلقت

Woopra ، ة عن برمجيات لتحليل زوار المواقع ويوفر عباروهو
  . وسهلة االستخداممفيدةشاملة وبشكل مباشر معلومات واحصائيات 

  
  واألمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الثقة بناء  -خامساً

 
  استخدام المعامالت والوثائق اإللكترونية  -ألف

 
 المعلومات الذي تمت تكنولوجياتنقيح مشروع قانون بسبب وقيع االلكتروني في لبنان استخدام التتعرقل 

 التي اعدت القانون واحالته الى  لتكنولوجيا المعلوماتيةالبرلماناللجنة  من قبل ٢٠٠٤في عام  صياغته 

                                                 
)٢١(  MEHE  

)٢٢(  Ministry of Economy and Trade  

)٢٣(  Ministry of Economy and Trade  

)٢٤(  com.woopra.www://http  
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مشتركة  أحيلت هذه النسخة المعدلة الى لجنة برلمانية ٢٠٠٨سبتمبر /أيلولوفي . ٢٠٠٦البرلمان في 
  .التصويت عليهلمراجعته قبل 

  
 أمن المعامالت اإللكترونية والشبكات  -باء

  
ووزارة االقتصاد والتجارة معلومات عن أفضل  مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية االداريةيوفر 

ترنت  استخدام االنلمراقبةألولياء االمور  خدمات منأوجيرو لالتصاالت ما تقدمه الممارسات باإلضافة إلى 
  .٢٥الحاسوب من الفيروسات والقرصنةمعلومات عن كيفية حماية جهاز  EcomLebتوفر كما ، في المنازل

 
موقع الكتروني إطالق قام مكتب الجرائم االلكترونية وحماية الملكية الفكرية ب ٢٠٠٩ أبريل/نيسانفي 
  .ظم حمالت توعية بشأن المعلومات وأمن الشبكاتين أفضل الممارسات ويوضح

  
ضوابط ومعايير لتعزيز وتنمية الوعي حول والتدقيق الرقابة  تم تأسيس هيئة ٢٠٠٥ فبراير/شباطوفي 

  . ٢٦في لبنانها المعلومات ومستخدميتكنولوجيا خبراء لتكنولوجيا المعلومات 
  

  . منمزيدا من األ  لشبكاتها وتوفر األخرىمواقع التجارة اإللكترونيةبربط  Ecomlebتقوم بوابة 
  

 حماية الخصوصية والبيانات  -جيم
  

 ال لآلفراد ولكنهلبيانات الشخصية ل ة اإللكترونيمعالجةال تكنولوجيا المعلومات المقترح قانون يغطي 
  : بما يليومن ناحية أخرى، يسمح القانون  . األنشطة الشخصيةيشمل حماية بيانات 

  
  ؛)اإلحصاءات مثل(محددة تبقى سرية وألهداف على أن البيانات الشخصية جمع  :١٣٣المادة  
  ؛استمارة جمع البيانات إشارة إلى القوانين التي تجيز جمع البياناتجب أن تحمل  :١٣٤المادة  
  راثة أو الو وألهوية تحديد اجمع البيانات الشخصية التي قد تشير إلى نع يم :١٣٧المادة

 ؛المعلومات الصحية
 عليه أن ال يسيء استخدامهاتي تم جمعها مع البيانات اللذي يتعامل الشخص ا :١٣٩ المادة.   

   
 قانون تكنولوجيا المعلومات صدورحكومة لبنان الطالق حملة توعية بعد كجهد استكمالي، تخطط 

  .  لهوالتطبيق السليم والفعالأحكامه  ومضمونهالتعريف بمن أجل 
 

  مجابهة سوء استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -دال
  

عن منع وكشف تان المسؤولتان الرئيسيتان الجههما ومكتب الملكية الفكرية  لكترونيةم االجرائالمكتب 
) ١ (: وتتلخص الجرائم المسجلة بما يلي،٢٠٠٦منذ عام  والتي بدأ نشاطهما اللكترونيةومالحقة الجرائم ا
   .قرصنةال) ٤(، األطفال في المواد اإلباحيةاستخدام ) ٣(، االحتيال) ٢(، التشهير والتهديد

  

                                                 
)٢٥ (aspx.Security/4/stores/5acb/206.131.241.189://http  
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على الرغم من وجود  حتى على المستوى الدولي غير فعالمجابهة الرسائل غير المرغوب بها إن 
  .ات التي تتاح عبر شبكة اإلنترنتعدد كبير من األدو

  
جرائم من أجل مكافحة لملكية الفكرية اومكتب بين مكتب جرائم االنترنت  شتركةجهود م بذلتم 
 .بالتنسيق مع وزارة االتصاالت وهيئة تنظيم االتصاالتوعلى المستوى الوطني االنترنت 

  
  التمكينية البيئة  -سادساً

 
  البيئة القانونية والتنظيمية  -ألف

  
انجازات كبيرة في إعداد التشريعات الالزمة إلضفاء الشرعية على اعتماد تكنولوجيا  إحرازتم 

التجارة الدولية لدعم ضرورية وتأتي ك ،نالمواطنيوالمعلومات واالتصاالت في الحكومة والقطاع الخاص 
   .، ومواءمة لبنان مع المعايير الدولية ألفضل الممارساتوالعمليات التجارية الكترونياً

  
أهمية التجارة اإللكترونية كأداة يمكن أن ب، اعترفت وزارة االقتصاد والتجارة ٢٠٠٢ من عام اعتباراً

  .لميةتساعد الشركات من االستفادة من السوق العا
  

 صياغة إطار تنظيمي شامل بما في ذلك جميع الجوانب Ecomlebالعنصر القانوني لمشروع يتضمن 
  . ٢٧ االلكترونيةالمتعلقة بالتعامل مع شبكة اإلنترنت والتجارة

  
 منذ نهاية وومع ذلك . تسوية المنازعاتبلقوانين اللبنانية والمعاهدات أي أحكام تتعلق ال تتضمن ا

 نعاش إل جزء كبير منها صيخصوقد تم ت. لبنان مبالغ كبيرة إلنعاش البلدتلقى  ١٩٩٥الحرب في عام 
  . مجتمع المعلومات

  
  في الذي صدر ) ٦٥٩رقم (مشروع قانون تكنولوجيا المعلومات قانون حماية المستهلك عدل 

  . ة العقود االلكترونية والتجارة االلكترونيليشمل لحماية المستهلكين ٢٠٠٤فبراير عام  ٤
  

 مثل قانون صياغة قوانين جديدة والتعديالت على القوانين الحالية: على قوانين الملكية الفكريةتتوزع   
تشرين (معاهدة الويبو لحقوق المؤلف و، )٢٠٠٧كتوبر أ/تشرين الثاني(العالمات التجارية الجديد 

  ). ٢٠٠٨ديسمبر /أيلول(، ومعاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيالت الصوتية )٢٠٠٨نوفمبر /الثاني
  

 إلى تعليق العديد من المشاريع ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥خالل عامي عدم االستقرار السياسي في لبنان أدى   
، ٢٠٠٢في يوليو عام و. إنشاء هيئة تنظيم االتصاالتباستثناء . الوطنية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
، قدم االتحاد األوروبي األموال يةخالل السنوات التالو. ٤٣١ رقماعتمدت الحكومة اللبنانية قانون االتصاالت 

 . والمستشارين الدوليين لمساعدة وزارة االتصاالت في جهودها الرامية إلى إنشاء هيئة تنظيم االتصاالت
  

                                                 
)٢٧( org.ecomleb.www://http  
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  إدارة أسماء النطاقات  -باء
 

 النطاقات بادارة وتسجيل اسماء الجامعة األميركية في بيروتتقوم و) .lb (رمز نطاق لبنان هو  
  .الفرعية

  توحيد المعايير في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -جيم
  

توجيهية المبادئ المعايير وال مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية طور، ٢٠٠٣في عام 
معايير ب القطاع العام مؤسسات تزويدهدف ب ، قطاع رئيسي١٣  لـلتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

، األجهزة: كنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحديثة واإلجراءات الالزمة الستخدامها في مجاالت مثلت
متاحة على وهي . إدارة الجودة وما إلى ذلكومج، اتطبيقات البروسالمة البيانات، و ،الشبكاتواالتصاالت، و
  .٢٨مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية االداريةااللكتروني لموقع ال

  
االلكترونية مواقع التوحيد  " بمشروع٢٠٠٩في بداية عام  مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية االداريةبدأ 
لمواقع الحكومية، وعلى أساس أفضل لالشكل والمظهر و هو توحيد التصميم العام، منه الهدف ،"ةيالحكوم

حيد وتبسيط أشكال االستمارات  على توحالياً مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية االداريةعمل يو . الممارسات
 .٢٩تفاعليةبيئة الكترونية وتوسيع نطاق هذا المشروع لخلق ودمج بعضها 

  
  التدابير الداعمة  -دال

 
االبتكار و أول مرفق في لبنان لتقديم الخبرة في مجال تنظيم المشاريع، ي ه٣٠"بيريتك" حاضنةال 

ويوفر االحتضان والدعم والفرص الستضافة  . تطويرالوساطة التجارية والبحث والوالتوجيه، والتكنولوجي، 
  . دد متزايد من المشاريع التي تعمل في مجاالت التكنولوجيا والوسائط المتعددة والصحةع

  
  هيئة ٢٠٠١نشأت الحكومة اللبنانية، في عام أ: ةيحكومالاستثمار رأس مال صناديق االستثمار ،

 تطوير وتنفيذ علىمساعدة المستثمرين ومار لنهوض باالستثلتنمية االستثمارات في لبنان 
  .ممشاريعه

 لمساعدة المؤسسات تأسست  هي شركة لبنانية مالية "فاالتك": استراتيجيات لترويج االستثمار
 خالل توفير ضمانات  منالصغيرة والمتوسطة في الحصول على تمويل من المصارف التجارية

 .القروض
 
 
 
 
  

                                                 
)٢٨(  Guides/cationsPubli/US-en/Cultures/lb.gov.omsar.www://http  

)٢٩( Interactive forms are electronic document templates or forms that the user can use to enter information in specific 
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 واالتصاالت معلوماتال تكنولوجيا تطبيقات  -سابعاً
  

 الحكومة اإللكترونية  -ألف
  

  من حكومة إلى حكومة  -١
 

 العامة بشكل كبير في اآلونة لمؤسساتالتفاعل والعمل المشترك بين الهيئات الحكومية واتعزز   
لشؤون الدولة ريوزمكتب بالتنسيق مع مبادرة الشراكة من أجل لبنان ، بدأت ٢٠٠٨في أوائل عام . األخيرة

خبراء دوليين للحديث عن مبادرات وتجارب الدول المختلفة، وتسليط دعي اليها ورشة عمل نمية االدارية الت
أعقب وفي . وعلى ضرورة تنسيق جميع مبادرات تكنولوجيا المعلومات،  الضوء على أهمية تبادل البيانات

  وبالتعاون معمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية االداريةمشروع رائد بقيادة هذه، إطالق ورشة العمل 
  ).وبخاصة الجمارك(وزارة المالية وصندوق الضمان االجتماعي 

  
  من حكومة إلى مواطن  -٢

 
 لموظفي الخدمة المدنيةفوائد طبية ونظام التعويضأتمتة نظام ال  
  لضمان ا أتمتة صندوق 
  السجل العقاريأتمتة 
 ل أتمتة نظامتصاريح العم 
  ٣١نظام المعلومات الجغرافيةإطالق أول بوابة ل 
   جميع المركبات عبر الحدود اللبنانيةدخول وخروج نظام تسجيل أتمتة. 
 السجل التجاري أتمتة  

  
  من حكومة إلى أعمال  -٣

 
 ألعمال التجارية المباشر لتسجيل ال 
 لضرائب النظام االلكتروني ل 
 بنية الهيكلية،الو ،معلومات واالتصاالت بما في ذلك األمنتكنولوجيا الالحكومية لمعايير اصدار ال 

 الحكومة اإللكترونيةو
 جمارك أتمتة نظام ال 

  
  التجارة اإللكترونية  -باء

  
األعمال لم تنضج .  العمالء عبر اإلنترنتاتخدمبعضا من المصارف اللبنانية  معظم حالياًتوفر 

  . في هذا القطاعلتطورلدعم اجة حاهناك المصرفية اإللكترونية بما فيه الكفاية و
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تكنولوجيا فإن مستوى انتشار تطبيقات وزارة االقتصاد والتجارة، للمسح الذي قامت به وفقا 
 في ٧٠، ويساهم بنسبة مستوى مقبوليقع ضمن  اإللكترونية األعمالالمعلومات واالتصاالت بين شركات 

  . من التجارة االلكترونيةالمائة
  

بانشاء موقع من االتحاد األوروبي وبدعم وزارة األقتصاد والتجارة مع بالتعاون  إدارة الجماركقامت 
  . اإللكترونيةالتجارية لألعمال الدولية النماذج استخدام وللتجارة اإللكترونية 

  
المصارف التجارية التي تقدم خدمات اإلنترنت على م الدفع اإللكتروني في لبنان انظيقتصر استخدام 

 .٣٢ خاصة باالنترنتوبطاقات االئتمانل يالتحو تشمل عمليات المصرفية التي
  

  التعلم اإللكتروني  -جيم
  

  التعليم االبتدائي والتعليم الثانوي  -١
  
  استخدام أنظمة التعليم االلكتروني والتطبيقات في جميع مراحل التعليم المدرسي  )أ(
  

التعليم الذي يشمل عددا من األنشطة إدارة نظام معلومات وزارة التربية والتعليم العالي أطلقت   
  .التعليمية في لبنان

  
  ربط المدارس بشبكة اإلنترنت  )ب(

  
هناك مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم ووزارة االتصاالت لريط جميع المدارس العامة بشبكة   
   .االنترنت

  
  استخدام أجهزة الحاسوب الشخصية في المدارس  )ج(
  

 باالضافة إلى ومختبرات للحاسوب لطالبهاأجهزة في لبنان  تقريباً ٣٣ الخاصةالمدارستوفر جميع   
توريد وتركيب ، وسيتم إعادة تأهيل المدارس العامةوبدأ العمل على . داريةاإللمهام حاسوب في ااستخدام ال
  . للمدارس العامةحاسوبز ا جه٥٠٠٠

  
" سد الفجوة الرقمية " مشروع من خاللمكتب اليونسكو في بيروت،قام باإلضافة إلى ما ذكر أعاله،   

يوجد كما  . مدرسة في شمال لبنان٢١مجددة إلى مستعملة و شخصي حاسوبجهاز  ١٣٠ع أكثر من يوزبت
 في حالة امنه  في المائة٨٠ ال يقل عن ، المدارس العامةعلى موزعة حاسوب جهاز ١٥،٠٠٠ حالياً نحو

  . ٣٤ وحديثةجيدة
  

                                                 
)٣٢(  org.ecomleb.www://http  

)٣٣( org.crdp.www://http )2007-6200statistics for (    

)٣٤(  MEHE  
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  البوابات التعليمية  )د(
  

بوابة تعليم ك األول من نوعه وه و٣٥"شبكة مدارس لبنان"مشروع طالق ، تم إ٢٠٠٠ أوائل عام في  
 بنية أساسية علىيهدف الى ربط جميع المدارس الحكومية والخاصة وجعل المكتبات متاحة وفي لبنان، 

   . إلى شبكة اإلنترنت العالميةوربطها مستقرة لالتصاالت السلكية والالسلكية 
  

  يم العاليالتعل  -٢
  

تم ، مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية االداريةشرف عليه يمن خالل مشروع و، ١٩٩٩في عام   
، وألسباب متعددة لم لجامعة اللبنانية لمن البنية التحتية األساسيةوما يتعلق به نظام معلومات الطالب  توفير

  .يتم استخدام النظام بشكل كامل
  

لم يتم اعتماد التعلم عن بعد من قبل وزارة التعليم العالي في ، المقيدةديمة القوالتعليمات بسبب القواعد   
  لبنان، وقد قامت بعض الجامعات باإلئتالف مع جامعات في الخارج من أجل التعاون في تقديم برامج التعلم 

   .عن بعد
  

  الصحة اإللكترونية  -دال
  

، المحتوى ذات الصلة www.public-health.gov.lbموقعها اللبنانية من خالل وزارة الصحة العامة تقدم 
  : فيما يتعلق بقضايا الصحة العامة

  
 مراقبة المستخدمة في إجراءات الصحة العامة للحد من معدالت االعتالل والوفياتمعلومات ال.  
 وأفالم وثائقيةياإلعالن التلفزيون والبرنامج الموسع للتحصين بما في ذلك أشرطة الفيديو .  
 حملة لرفع الوعي الصحي لمساعدة الناس على اإلقالع عن التدخينوهولتبغ برنامج ا . 
 حمالت التوعية الصحية األخرى بما في ذلك حملة توعية بسرطان الثدي والتهاب الكبد.  
 مجموعة واسعة من اإلحصاءات وخاصة فيما يتعلق باألمراض المعدية.  
 عالميةبرنامج مكافحة اإليدز بالتعاون مع منظمة الصحة ال.  

 
  التطبيب عن بعد  -١

  
. المستشفى الحكوميبلتطبيب عن بعد لمستشفى سانت جورج في األشرفية مرتبط  لقدمت إنتل نظام

  . ن بعدع وتشخيص المرضى معلومات التبادلفيديو ومؤتمر بالعقد بيسمح النظام 
  

  الرعاية الصحيةب  الخاصةمعلوماتالنظم   -٢
  

 .تطوير سجالت المرضى في لبنانوفيات في منطقة بيروت الكبرى  مشروع رائد لربط المستشهناك
وزارة الصحة العامة مع الوزارات األخرى والمنظمات الدولية على إنشاء نظام المعلومات عملت  وقد

                                                 
)٣٥( lb.edu.schoolnet.www://http   
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يربط بين مختلف إدارات وزارة الصحة من أجل جمع وتوفير المعلومات للمتابعة الذي الوطني للصحة 
  : المتاحة حاليا في وزارة الصحةات تطبيقالما يلي وفي. واتخاذ القرارات

  
 تهامتابعالصحية والمواطنين نظام لحفظ ملفات : حفظ السجالت الرقمية .  
 خاصة المتعلقة بمرضى السرطان وااليدز نظام مراقبة مخزون األدوية: صيدليةإدارة ال. 
  ظام المعلومات الصحية نيهدف : لرعاية الصحية ورعاية المرضىالدارة اقواعد بيانات وطنية

وجعلهم على صلة  الصحية في المناطق ين في الخدماتالعاملحسين معرفة تالى وزارة الفي 
  .مع القطاعات األخرى مثل التعليم  والبيئة والمنظمات غير الحكوميةمباشرة 

  
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالمعلومات المبنية على استخدام   -٣

  
نظمة األوزارة الصحة تستخدم شكل صحيح وتقدير انتشار األمراض المعدية من أجل السيطرة ب  
  : التالية

  
  نظامCanReg :من الوكالة الدولية مجاناًوقد قدم  ،لسرطانلتتبع حاالت ادولية و برمجية ه 

  ؛لبحوث السرطان
  يد لكل إليدز في لبنان وينشئ رمز فرلالنظام الحاالت المبلغ عنها يتتبع : االيدزنظام تسجيل

    ؛مريض
 مراقبة انتشار النظام لوحدة مراقبة االوبئة تستخدم : نظام المعلومات الوطني لعلم األوبئة

 .المعدية األمراض
  

  العمالة اإللكترونية  -هاء
  

  عمل للحصول علىاستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كوسيلة   -١
  

طالبي العمل وأرباب العمل في لبنان والمكتب صة مسؤولة عن مواءمة توزارة العمل وحدة مخلدى   
  . الصندوق العربي للعملبدعم من العمالة الوطنية  تم إنشاء بوابة ٢٠٠٢في عام و . الوطني للعمل

  
  بوابات التوظيف اإللكتروني وقواعد البيانات الوطنية للسير الذاتية  -٢

  
الخدمة هذه المواقع ظم  معتقدم ،رنتعدة مواقع بالفعل تقديم تسهيالت التوظيف عبر اإلنتبدأت   

على الباحث عن عمل، إال أن  وأفرض رسوم على صاحب العمل للباحث عن العمل ولصاحب العمل دون 
  .باحثين عن عملتزويده بقائمة الفرض رسوم على رب العمل من أجل ببدأت ها بعض

  
  العمل عن بعد  -٣

  
قتصر على األعمال يمات واالتصاالت عادة ما العمل عن بعد باستخدام وسائل تكنولوجيا المعلو  

العمل عن طبق المنظمات التي تمن و. ة مثل المنح والعقود واالستشاراتي الحكومبين المؤسساتالتجارية أو 
  .ألمم المتحدةات الفرعية لمنظمال المفوضية األوروبية و:بعد
  



 -١٨-

  المحلي والمحتوى واللغوي الثقافي التنوع  -ثامناً
 

  واالتصاالت لدعم التنوع الثقافي واللغوي المعلومات ام تكنولوجيااستخد  -ألف
 

 من خالل توفير المعلوماتتعلق بالتراث الثقافي ويفيما عمل واسع النطاق بوزارة السياحة تقوم   
تحويل ب www.yamli.comيقوم الموقع وعالوة على ذلك، . www.destinationlebanon.gov.lb االلكترونيموقعها 
  . الهجائية الالتينية الى العربية لتعزيز البحث باللغة العربيةالحروف

  
 المعلومات العامة في لترقيم ٢٠٠٠من عام تم تنفيذ العديد من المبادرات التي تجري منذ وقت مبكر 

مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية بالتعاون مع  االرشيف الوطني قام، ٢٠٠٥في عام ف. الحكومة اللبنانية
 وفهرسة جميع الوثائق التاريخية المتوفرة في تحويل مواد االرشيف الى بيانات رقمية على بالعمل االدارية
 . االرشيف
 

  تطوير المحتوى الرقمي المحلي والوطني  -باء
 

مكتب وزير الدولة الحكومة اللبنانية من خالل  قامت ،في إطار القمة العالمية لمجتمع المعلومات
وضع وتنفيذ بعض التطبيقات مثل نظام الميزانية والموارد البشرية، قواعد البيانات، ب لشؤون التنمية االدارية

اتفاقيتين مع مايكروسوفت وشركة أوراكل لتوفير الدعم التقني تم توقيع باإلضافة إلى ذلك . وإدارة الوثائق
  . العامةللمؤسسات

  
  طويروالت واالتصاالت وبرامج البحث المعلومات أدوات تكنولوجيا  -جيم

 
وأدوات الترجمة  في تشجيع البحث والتطوير في مجاالت التكنولوجيابدور يذكر لحكومة ا ال تقوم

 وحتى الشراكة .اآللية والقواميس اإللكترونية والمصطلحات والموسوعات ومحركات البحث متعددة اللغات
  .ليست كما يجبمع القطاع الخاص في هذا المجال 

  
  اإلعالم وسائل  -تاسعاً

 
  تنوع واستقاللية اإلعالم  -ألف

 
كما كانت أول صحيفة في المنطقة العربية،  وهي )حديقة األخبار( صحيفة صدرت، ١٨٥٨في عام 

 ١٥ يوجد حالياً. لالذاعة والتليفزيونللقطاع الخاص بإنشاء وادارة محطات تسمح لبنان أول دولة عربية 
  .  إذاعة مستقلةة محط٤٦ويفة  صح١٥و تلفزيون ةمحط

  
  ملكية وسائل اإلعالم  -١

  
. وتتمتع لبنان بحرية االعالم، تلفزيونية محلية ة محط١٥محطة واحدة فقط من اصل تمتلك الدولة 

المحطات الصغيرة غير المشروعة في من العديد تم إغالق  صدور قانون االعالم المرئي والمسموع وبعد
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 وعالوة .٣٦شركات الذبن تم منحهم التراخيص الالزمةوالذوي النفوذ من السياسيين ل إال ولم يسمح ذلك الوقت
  . لوسائط اإلعالم السمعية البصريةمن أجل إنفاذ القانون تم تأسيس المجلس الوطنيو، على ذلك

  
    في حرية التعبير وتعددية المعلوماتاوسائل اإلعالم ومساهمته  -٢

  
) ٣٨٢/٩٤القانون (ئي والمسموع لقانون االعالم المرتخضع محطات الراديو والتلفزيون في لبنان 

محطات التلفزيون وعليه تنقسم . ١٩٩٦  سبتمبر١٨ وطبق في ١٩٩٤ي أكتوبر الذي أقره البرلمان ف
  . وسائل الترفيهفئات لواإلذاعة إلى فئات مرخصة لألنباء والتغطية السياسية و

    في وسائل اإلعالمالنوع االجتماعيتصوير   -٣
  

 فيات وصحاتذيعكموبشكل واضح في وسائل اإلعالم الرئيسية  عاليةانة مكالمرأة في لبنان تحتل 
تعمل  و، وسائل االعالم في لبنانعمل في اًقد أصبحت المرأة شريكو . خبارأ ات وحتى مديراتومنتج

 . مختلف المنظمات غير الحكومية على تمكين المرأة، وهذا التواجد النسائي قد بدأ يلمع في هذا المجال
  

  عالم ودوره في مجتمع المعلوماتاإل  -باء
 

على سبيل . رئيسيبرنامج موضوع كوسائل اإلعالم اللبنانية تكنولوجيا المعلومات نادراً ما تغطي 
" الكمبيوتر واإلنترنت"المثال صحيفة النهار لديها قسم مخصص لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تحت اسم 

مشكلة قد تكمن في حقيقة أن النسبة المئوية من المستمعين والقراء ال. التي تصدر مرة واحدة فقط في االسبوع
فإن دور بناء على ذلك، و. لموضوعات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ال تمثل حصة كبيرة والمشاهدين

 .ما زال ضعيفاًبتكنولوجيا المعلومات تسهيل وتشجيع تدفق المعرفة في وسائل اإلعالم 
  

 واإلقليمي ليالدو التعاون  -عاشراً
 

  تمويل شبكات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخدماتها  -ألف
  

بشكل فاعل مع مختلف الحكومات لبناء وتطوير تكنولوجيا المعلومات والحكومة اللبنانية تعمل 
ستثمارات الخاصة لم تقم اال لعدم استقرار الوضع السياسي واالقتصادي، ومع ذلك، ونظراً. واالتصاالت

  . ٢٠٠٠عام  بعدتمويل مشاريع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بية أو األجنبية الوطن
 

  مشروعات تنمية البنية األساسية  -باء
 

ات التمويل الدولية واإلقليمية، يالحكومة اللبنانية حاليا على مشاريع وطنية مختلفة من خالل اتفاقتعمل 
  : مثل

  
 سات األخيرة على اتفاق تمويل مع االتحاد األوروبي وزارة العدل في لبنان على وضع اللمعمل ت

   .ألتمتة الكاملة للمحاكم في لبنانل مليون يورو ١٠صل إلى ي

                                                 
)٣٦(  html.Lebanon/Ma-Ky/com.pressreference.www://http  
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 حاليا، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، على  مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية االداريةعمل ي
   .مي للتنميةمن خالل البنك اإلسال)  مليون دوالر٣٩,٥(تمويل مشروع البطاقة الذكية 

 تنفيذ بوابة الحكومة اإللكترونية، ومشروع  بمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية يقوم
الصندوق العربي لإلنماء قرض من نموذجي الستعادة ورقمنة السجالت الوطنية من خالل 

   . مليون دوالر١٤ ـقدر بياالقتصادي واالجتماعي 
  ع الشراء اإللكتروني من خالل نصف مليون دوالر منحة مشروبالبدء في تنفيذ حكومة الستقوم

 .امن إيطالي
  

  متابعة القمة العالمية لمجتمع المعلومات  -جيم
 

 للقمة العالمية حول مجتمع المعلومات األولىلبنان من بين أنشط البلدان المشاركة في المرحلة كان 
، قام وفد من لبنان يمثل ٢٠٠٥ام عوفي  . ٢٠٠٣ ديسمبر ١٢-١٠التي عقدت في جنيف في الفترة من 

ووزارة االقتصاد والتجارة ووزارة االتصاالت السلكية والالسلكية  مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية
  .في مؤتمر قمة تونس في تشرين الثاني برئاسة رئيس الجمهوريةبالمشاركة 
  

  :لمنفذةاعينة من المشاريع الوطنية والحكومية تبين فيما يلي قائمة 
  
 تبسيط جميع االجراءات الحكومية، وتحديث نظام الضرائب الوطنية، : السياسات واإلجراءات

  .لمناقصاتل  جديد المستقلة الجديدة وقانونمؤسساتوالهيكل التنظيمي للوزارات وال
 حقوق الملكية الفكرية والقوانين قوانين : قوانين وأنظمة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

اإللكتروني وغيرها من التوقيع و ، ١٩٩٩ية عبر اإلنترنت الذي صدر في عام المصرف
  .التشريعات ذات الصلة

  ستراتيجية في السياسة واتم إعداد وثيقة ال: تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتسياسات ومعايير
ي  لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فةوزاريقام رئيس الوزراء بتعيين لجنة ، ١٩٩٨ عام

 ، لمعالجة مسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الوطنية مع القطاع الخاص٢٠٠١أوائل عام 
والشراكات بين القطاع العام ومعايير المبادئ التوجيهية لمشاريع تكنولوجيا المعلومات 

 ٢٠٠٢، وإعداد وثيقة استراتيجية الحكومة االلكترونية ٢٠٠٣ واالتصاالت في القطاع العام
  .٢٠٠٣، واعداد وثيقة االستراتيجية االلكترونية وتقييم الجاهزية االلكترونية ٢٠٠٧ها وتحديث

 البنية األساسية للمرحلة األولى لخدمات الصوت، توفيرتم : االتصاالت السلكية والالسلكية ISDN 

وتمت الموافقة على خطة الحكومة للخصخصة  . وخدمات اإلنترنت فائقة السرعةDSL، و
  . ن تيليكومإنشاء ليباو

 اتصال محلية باستخدام أحدث المعايير اتمعظم الوزارات شبكتمتلك : شبكات الحاسوب 
   .والبروتوكوالت

 نظام ،النظام الضريبي، النظام الجمركي( قد تم تنفيذهاهناك عدد من التطبيقات : يةتطبيقالنظم ال
   .) الخ...تسجيل األراضي، 

 موظفي الخدمة المدنية على منتجات تكنولوجيا عدد كبير من تدريب : الموارد البشرية
  .المعلومات واالتصاالت

 لبناء قدرات خطط التدريب أثناء الخدمة  نفيذتم تبدعم من الصناعة المحلية : خطط بناء القدرات
   .الموظفين
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 تكنولوجيا بحمالت التوعية بإعداد والمراكز المجتمعية قامت الحكومة : المجتمع اإللكتروني
 . واالتصاالتالمعلومات

 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية  -حادي عشر

 
  التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف األلفية  -ألف

 
القضاء على الفقر المدقع والجوع، تحقيق تعميم :  أهداف هي٨األهداف اإلنمائية لأللفية من تتألف 

واة بين الجنسين وتمكين المرأة، خفض وفيات األطفال وتحسين صحة األمهات، التعليم االبتدائي، تعزيز المسا
تطوير و والمالريا واالمراض االخرى وضمان االستدامة البيئية )اإليدز(مكافحة فيروس نقص المناعة 
د وق . مشروعا ذات صلة٧١وفقا لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، فإن هناك . شراكة عالمية من أجل التنمية

   :تقدم ملحوظ في لبنان فيما يتعلق بتحقيق هذه األهدافتم تحقيق 
  

  ٨٦/١٠٠ إلى ١٩٩٠والدة حية في عام   ألف٣٠٠/١٠٠ معدل وفيات األمهات منانخفاض 
  ؛٢٠٠٤في عام ألف 

  ؛٢٠٠٤ في عام ١٦/١٠٠٠ إلى ١٩٩٠ في عام ٣٥/١٠٠٠معدل وفيات الرضع من 
 في عامألف  ١١,٩/١٠٠ إلى ١٩٩٨ في عام لفا ٣٠/١٠٠  من معدل انتشار السل انخفاض 

٢٠٠٤٣٧.  
  

  : مجلس االنماء واالعمار بصورة تدريجية على مشاريع من قبيلعمل بشأن قضايا االستدامة البيئية أما 
 

 روناالخطة الرئيسية البيئية لنهر الليطاني وبحيرة ق 
  وجي، وتغير المناخبناء القدرات، وطبقة األوزون، والتنوع البيول علىوزارة البيئةتعمل   

  
  :كومة خطة عمل اجتماعية من أجلعدت الحأ
  

 ٣٨تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، وكذلك الحد من الفقر، وتحسين المؤشرات االجتماعية . 
  النهوض باستراتيجية التنمية االجتماعيةوزارات لضمان عدة  منلجنة مشتركة تشكيل. 

 
  االتصاالت لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفيةو المعلومات استخدام تكنولوجيا  -باء

  
مع توصيات القمة العالمية لألمم المتحدة واألهداف اإلنمائية في لبنان الرؤية االستراتيجية تتفق 

  : لأللفية
  

  االقتصاد القائم على المعرفة نحومن التوجه  تمكين مجتمع المعلومات هيسياسة لبنان . 
  نحو مجتمع وجهدورا نشطا في التيلعبون  ء األساسيون الذينشارك فيها الفرقاوضع خطة عمل 

 . مدعومة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ووسائل االتصال التقليديةالمعلومات
                                                 

)٣٧( Dr. Ammar, W., 2009. Health Beyond Politics. Beirut: WHO  

)٣٨( lb.gov.economy.www://http   
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  ٣٩وطنيةال اإللكترونيةستراتيجية االمشاريع وخطط عمل في إطار تم تحديد .  
  

مكتـب  مختلفة وأبرزهـا    الحكومية  ال المؤسسات بينالتعاون   الحكومة اإللكترونية    إستراتيجية ملتش
تكنولوجيـا  لوغيرها من الوزارات واإلدارات التابعة للجنـة الوزاريـة           وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية    

  . المعلومات واالتصاالت
  

  قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتبناء   -ثاني عشر
  

  شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -ألف
  

تكنولوجيا لمختلفة تعمل في المجاالت ال تكنولوجيا معلومات واتصاالت ة شرك٥٥٩نحو  في لبنانيوجد 
 في تومن الجدير بالذكر أن شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قد تزايد .المعلومات واالتصاالت

 . ةالخليجية واالفريقيالدول  وخاصة  البلدان المجاورة واإلقليميةولها حضور فيلبنان 
  

  المشاريع في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/البحث والتطوير والمبادرات  -باء
  

 االتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتتعمل في مجال أجهزة من الشركات محدود لبنان عدد يوجد في 
مل في ، وبعضها يعلمساعدةامعدات الإنتاج على تعامل ، ومعظم الشركات توتطوير البرمجيات وأدواتها

  .تجميع األجهزة
  

لبرمجيات المحلي ببطء نسبيا، على  امن المتوقع أن ينمو سوق، فإنه المستمرة القرصنة بسبب مشاكل 
صل ت، يتوقع أن فقا للبزنس مونيتور انترناشيونالوو. الرغم من تنفيذ بعض المشاريع الحكومية والخاصة

وهناك عدد كبير من شركات البرمجيات . ٢٠٠٨م في عامليون دوالر  ٤٦  الىلبرمجيات القانونيةاقيمة 
 في ، وتعمل إلى لبنان في السنوات األخيرةتاللبنانية التي كانت تعمل من أوروبا والواليات المتحدة، قد عاد

  . قطاع تطوير البرمجيات
  

شركات البرمجيات المحلية على  ركزتوصناعة البرمجيات المحلية بشكل رئيسي على التصدير، تركز 
 .خدمات المصرفية والتعليم والتجارةال
  

ز على تكنولوجيا يتركبالعدد من المبادرات الدولية بدأ ، ٢٠٠٦في أعقاب األحداث التي وقعت عام و
 مليون دوالر ٤٠٠ عن تخصيص مبلغ، أعلن االتحاد األوروبي ٢٠٠٧في عام ف. المعلومات كمحرك للتنمية

هناك جهات مانحة أخرى مثل برنامج االنماء األمريكي  .نانعمار لبإللمساعدة في اعادة  ٢٠١٠حتى أخرى 
يعتبر الشروع في  .الذي يمول المبادرة المعروفة باسم الوصول إلى األسواق من خالل تكنولوجيا المعلومات

ومن المتوقع أن االهتمام . جذب قوي للنمو االقتصاديعنصر  ٢٠٠٧في عام   لالتصاالتالنطاق العريض
  .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في البلدالذي تحقق في لتطور لي سوف ينمو نتيجة اإلقليمي والدول

 
  

                                                 
)٣٩(  Lebanon information society action plan 2003   



 -٢٣-

  مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في االقتصاد الوطني  -جيم
  

   ونفقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتإيرادات
  

المركزي اللبناني لبنك الى ا تم الرجوع وقد ،اإليرادات والنفقاتالحصول على أرقام دقيقة تبين سنى لم يت
وقد  .لسوق اللبنانية في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتل مسح بإجراء تقومالجمعيات المحلية التي عادة ما و

   .الجمارك اللبنانية وارداتها وصادراتها إلى فئتين رئيسيتين التجارة الخاصة والتجارة العامةصنفت 
  

  )٢٠٠٩ – ٢٠٠٥ ( تكنولوجيا المعلوماتد وتصديرستيراإ قيم  -٦لجدول ا
   يالدوالر األمريكي

  
   

٢٠٠٥  
 

٢٠٠٦  
 

٢٠٠٧  
 

٢٠٠٨  
 
٢٠٠٩*  

مجموع 
  السنوات

المعدل 
  السنوي

  ١٤،٨٦٦  ٧٤،٣٢٨  ٦،٢٤١ ٢٤،١١٩ ١٥،٥١٦  ١٣،١٧٧  ١٥،٢٧٥  تصدير خاص
  ١١٥،٥٥٣  ٥٧٧،٧٦٣  ١٤٧،٤٩١٢٤،٠٣٢ ١٣٩،٥١٧  ١٣١،٠٦٣  ١٣٥،٦٥٩  استيراد خاص

  ١٧،٦١٩  ٨٨،٠٩٧  ٦،٥٩٠ ٢٨،٢١٠ ١٩،٤٣١  ١٦،٢٩٠  ١٧،٥٧٦  عامتصدير
  ١١٥،٥٥٠  ٥٧٧،٧٥٢  ١٤٧،٤٩١٢٤،٠٣٢ ١٣٩،٥٢٠  ١٣١،٠٦٣  ١٣٥،٦٤٥  استيراد عام

  ٤٠مديرية الجمارك اللبنانية: المصدر
  . تمثل القيم حتى تاريخه٢٠٠٩األرقام في عام *: مالحظة

  
 من صادرات تكنولوجيا المعلومات  في المائة٥١مثل حوالي يومن الجدير بالذكر أن تصدير األجهزة 

.  من واردات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المائة٥٢مثل حوالي استيراد األجهزة ي وأنواالتصاالت 
مساهمة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في فإنه من الصعب معرفة ،  والنفقاتااليراداتكما هو الحال في 

فإن المسح الذي جرى في عام ومع ذلك  . ٢٠٠٨-٢٠٠٧ي اللبناني للسنة المالية الناتج المحلي اإلجمال
  .٢٠٠٣ر من اجمالي المبيعات لعام  مليون دوال٤٠٠–٣٦٠في حدود  ه أظهر أن٢٠٠٤

  
  ٤١ بماليين الدوالراتتقدير حجم قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -٧الجدول      

  

لينمو الناتج المحلي االجما السنة  
 مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

)والر أمريكيدمليون  (  
٤٠٠ - ٣٦٠  ٢٠٠٣  
٣ ٢٠٠٤%  ٤١٢ - ٣٧١  
٤ ٢٠٠٥%  ٤٢٨ - ٣٨٦  
٠,١ ٢٠٠٦%  ٤٢٨ - ٣٨٦  
٦,٤ - ٢٠٠٧%  ٤٠٠ - ٣٦١  
٣,٦ ٢٠٠٨%  ٤١٤ - ٣٧٤  

 

                                                 
)٤٠( lb.gov.customs.www://http   

)٤١(  html.rate_growth_real_gdp/lebanon/com.indexmundi.www://http  
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الة في قطاع تكنولوجيا العمأن ، ٢٠٠٤الدراسات التي أجريت في عام خر آتقديرات  أظهرتهذا وقد 
  . ٦،٧٥٠ و٦،٥٠٠ تراوحت ما بين ٢٠٠٣المعلومات واالتصاالت لعام 

 
  التسهيالت الحكومية  -دال

 
ستثمارات االجذب   لتكون مسؤولة عن ،٢٠٠١يئة تنمية االستثمارات في لبنان في عام  هإنشاءتم 

دعمها تمن بين القطاعات التي . مريعه إلى لبنان ومساعدة المستثمرين في مجال تطوير وتنفيذ مشاةالخاص
   : المدرجة أدناهالتسهيالت هو قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، حيث يمكن االستفادة من حالياًالهيئة 

  
  ؛ سنوات من تاريخ بدء تنفيذ المشروع١٠إعفاء كامل األرباح من ضريبة الدخل لمدة   
  ؛لى مصالح القوة العاملة المحليةع ةحافظالمجميع الفئات، شريطة لتصاريح عمل   
 ؛لعمالة األجنبيةلرسوم تصاريح العمل واإلقامة في   في المائة٥٠ تخفيض هناك   
 إلزامية وجود لبنانيين في مجالس  من ةع استثمارييرانفيذ مشتفي الشركات المشتركة  استثناء

  ؛اإلدارة
 المطلوبة لبناء المرافق الالزمة من القيمة  في المائة٥٠يصل الى تخفيض رسوم تصاريح البناء ل 

  ؛لتنفيذ المشاريع
  اإلعفاء الكامل من رسوم تسجيل األراضي في السجل العقاري للعقارات على المشاريع التي

  .سيتم بناؤها
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