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قدمةم  

 

، وضع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية خارطة طريق لخطة 2414في منتصف عام  

إلى خطط عملية  2443و 2442لترجمة االستراتيجيات المحددة لعامي ة وذلك اإللكترونيإستراتيجية الحكومة 

تم تقديم خارطة الطريق إلى مكتب رئيس الوزراء للمراجعة والموافقة عليها حيث أنشأت وحدة داخل . وزمنية

في مكتب رئيس الوزراء من شأنها متابعة أي إستراتيجية وطنية للبنان والعمل على التنسيق بين جميع المبادرات 

ة، قامت وزارة الدولة لشؤون التنمية اإلدارية اإللكترونيل خطوة لتطبيق استراتيجية الحكومة وكأو   .هذا الشأن

 .(Dawlaty.gov.lb) 2417ة في تموز اإللكترونيبة الحكومة اإطالق بوب
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 مجتمع المعلومات الفرقاء األساسيين في بناءدورالحكومات و  -أولا 
 

 ةاإللكترونيالوطنية والستراتيجيات  المعلوماتسياسات مجتمع   -ألف
 

الدعائم التي تقوم عليها هذه إحدى و. 2447وضعت في عام ة اإللكترونية تراتيجينسخة لالسأحدث  

وفي إطار هذه . 2444اللبنانية التي تم تحديثها في عام ة اإللكترونياالستراتيجية هي استراتيجية الحكومة 

 .ةاإللكترونيخطة عمل تنفيذ الحكومة  دارة ومتابعةاالستراتيجية أنشئت وحدة إل

 

قرار ب مدعومة  التنمية اإلدارية ةراوزل 17بالقرار رقم  2412كانون الثاني  12أنشئت هذه الوحدة في  

الشباك سلطة إنشاء وإدارة  التنمية اإلدارية يعطي وزارة الذيو 2411 يفي تشرين الثان 12قم مجلس الوزراء ر

 .ة بما في ذلك تشغيلهاإللكترونيحكومة البرنامج ل الموحد

 

 :ةاإللكترونيأربع مجموعات تعمل على تحقيق خطة للحكومة  من هذه الوحدة تتألف 

 

 ؛المركزية للمعامالت مكتب 

 ؛مركز وبوابة البيانات 

  ؛ اإلجراءات الحكوميةتبسيط اإلجراءات و إعادة هندسة 

 التبادل البيني. 

 

 :البرامج التالية يتمحور عمل الوحدة علىو 

 

  تعزيز كفاءة الخدمات وتعزيز العالقة بين اإلدارة والمواطنين؛ 

  ةاإللكترونيالحكومة " بوابة"إنشاء. 
  

 :أما مسؤوليات الوحدة فهي 
 

  ة؛اإللكترونيوضع وتنفيذ خطة برنامج الحكومة 

 ؛ةاإللكتروني لحكومةقتراح معايير مشتركة لإوضع و 

 ؛ةاإللكترونيالحكومة  يعراتنفيذ مش 

  ة؛اإللكترونيالحكومة بوابة إدارة وتشغيل 

 إدارة وتشغيل مركز االتصال (Call Center)؛ 

  ؛الشباك الموحددعم مشاريع 

  ؛لإلدارات العامةإلجراءات الداخلية اعادة هندسة إدعم 

  في اإلدارات العامةدعم: 
 

 ؛قيد التنفيذة اإللكترونيوضع المعامالت  -

 البيني؛ التبادلة باستخدام اإللكترونيربط المعامالت  -

 .ةاإللكترونيالحكومة " بوابة" ة علىاإللكترونيوضع المعامالت  -
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ة على اإللكترونيباإلضافة إلى موقع الحكومة ( www.dawlati.gov.lb)ة اإللكترونيحكومة التم إنشاء بوابة  

النقالة لتأمين  وسيصار إلى تطوير برامج للهواتف 2417في تموز ( www.e-gov.omsar.gov.lb)شبكة اإلنترنت 

 .الذكية همللمواطنين والمغتربين من خالل هواتف ةاإللكترونيالمعامالت 

 

في  في وزارة الدولة لشؤون التنمية اإلدارية (Data Center) لبياناتلمركز تم إنشاء  ضافة إلى ذلك،إلوبا 

ومتابعة احتياجات لدعم  عملذلك يجري تدريب فريق  إلضافة إلىاب  .إلدارة البوابة 2417الربع األول من عام 

مع فريق ة اإللكترونية واستراتيجية الحكومة اإللكترونيمختلف الخطط لتنفيذ االستراتيجية كما تم مناقشة . البوابة

 .عمل رئاسة مجلسة الوزراء

 

وزارة الدولة لشؤون التنمية تشكيل فرق عمل برئاسة مجلس الوزراء  بالتعاون مع تم باإلضافة إلى ذلك  

ي سيتم استخدامه من قبل المواطنين اللبنانيين واألجانب، ذال الموحدرقم بالعمل الإلنشاء وتطوير أساليب  اإلدارية

 .كتعريف عنهم األراضي اللبنانيةعلى والزائرين وجميع األشخاص الموجودين 

 

ا ، ووفق  الجهات المعنيةمؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الوطنية بالتعاون مع  وضعتو 

 .ألمم المتحدةل العامة لتوجيهاتل
 

لتلبية  2417ة في الربع الثاني من عام اإللكترونيخدمات إلكترونية ضمن برنامج الحكومة طوير تم تكما  

 :التالية اإلدارات العامةاحتياجات معامالت 

 

 :وزارة الزراعة

 

  ؛تالمعامالتتبع 

 ؛تمعامالتحديث ال 

 ؛وحدة الشكاوى 

 ؛البطاطس إذن استيراد شتالت الفاكهة، البذور، باستثناء بذور/طلب تصريح مسبق 

  ؛لفواكه والخضروات والبذورلفقط  مصدرطلب شهادة 

  ؛ستيراد الدواجن ومنتجات الدواجنالمسبق صحي طلب إذن 

 ؛طلب استيراد الخيول 

  ؛الطبية البيطرية الموادطلب اإلذن باستيراد 

 لحصول على ترخيص ممارسة المهنة منطلب ا: 
 

o ؛استيراد األدوية الزراعية 

o ؛بيع األدوية الزراعية 

o ؛تعبئة وتغليف األدوية الزراعية 

o ؛إعداد األدوية الزراعية 

o لحصول على ترخيص ممارسة مهنة منطلب ا: 

 

 ؛(التعقيم باستخدام المواد الغازية لمواد التغليف الخشبية وغير الخشبية)ستخدام الزراعي لألدوية ا -

 ؛(تعقيم التربة باستخدام المواد الغازية)استخدام الزراعي لألدوية  -

 .(أدوية الرش في الحقول الزراعية واألشجار)استخدام الزراعي لألدوية  -

 



 

 

 على ترخيص ممارسة المهنة من طلب الحصول: 

o صناعة األدوية الزراعية. 
 

 :األمن العام ةقو -وزارة الداخلية
 

 ؛تتبع المعامالت 

 ؛تحديث المعامالت 

 ؛وحدة الشكاوى 

 ؛منزل خادمة إلغاء بيانات 

  ؛السفر للحصول على تأشيرة دخولاستبدال رقم جواز 

 ؛شهادة مغادرة 

 ؛تجديد تأشيرة 

 إلغاء تأشيرة. 
 

 زيادة قعومن المتو. 2417في الربع األخير من عام  تصبح فعالةالخدمات القطاعية المذكورة أعاله سوف  

 .2417 إضافية قبل نهايةخدمات إلكترونية 
 

فهناك مشاريع عدة قيد التحضير مثل التبادل البيني بين . ة بسرعةاإللكترونييتقدم العمل ببرنامج الحكومة  

 .عدة وزارات
 

 الوضع الحالي لالستراتيجية  -0جدول 

 

وجود استراتيجية لتكنولوجيا المعلومات 

  واالتصاالت
 نعم

 2444 تاريخ اعتماد االستراتيجية

 Office of the Minister of State for Administrative اسم الهيئة الحكومية المسؤولة عن االستراتيجية 

Reform 

 مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية
 متوسط وتيرة تنفيذ االستراتيجية 

 .وزارة الدولة لشؤون التنمية اإلدارية: المصدر

 

 القطاعات متعددة الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو الشراكة  -باء
 

العماد ميشال سليمان إلى إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص  رئيس الجمهورية، دعا 2411في تموز  

إن القطاع الخاص ف .للمشاركة في تنفيذ المشاريع التنموية والحيوية، التي كانت قد اعدتها حكومة الوحدة الوطنية

، وفعاال   ا  أساسي لعب دورا   مايمكنهوشبكة حماية لإلقتصاد اللبناني  اوفري ا  ، ومبعضهمال نالقطاع العام مكمالو

ناحية المساهمة في تحقيق التنمية البشرية واالقتصادية، أو في مواجهة القضاء على البطالة، وتوفير من سواء 

المهم في زيادة الدخل القومي، وتقليل االعتماد على المستوردات،  مافرص العمل للشباب، باالضافة الى دوره

 .الدخل القومي وزيادة الصادرات، وبالتالي انعكاس ذلك على زيادة

 

اب الل بناني عام ومن ناحية أخرى،   ، الذي تم  من خالله إنشاء 224القانون رقم  2444أقر  مجلس النو 

والقانون رقم ( 27/3/2442في ) 071المجلس األعلى للخصخصة، ثم صد ق في وقت الحق على القانون رقم 
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إال  أن  قطار الخصخصة قد ُعرقِل . تصاالتالمتعل قين بخصخصة قطاعي الكهرباء واال( 4/3/2442في ) 062

ها عدم توفر اتفاق سياسي حو ل مبدأ بيع موجودات القطاع العام إلى القطاع بمجموعة من المعوقات، أهم 

ها لم تدرج على ال أن  إالحكومة على صيغة لمشروع هذا القانون  وافقت، 2443ول وفي تشرين األ. الخاص

ولم تتم مناقشتها في  2414رحت صيغة مشابهة في مجلس النواب في نيسان ومن ثم اقت. جدول مجلس النواب

-2412 لألعوام وضعت الحكومة خطة العمل االقتصادية واالجتماعية 2412وفي أواخر العام  . اللجان النيابية

ي محاور سبعة تُعنى بالشأن االقتصاد 2417التي بدأت دراستها في مجلس الوزراء في  كانون الثاني  2414

صة قطاعات الطاقة، النقل، االتصاالت حيث قررت الحكومة االعتماد على خوالمعيشي للمواطن ومن بينها خص

القطاع الخاص ورأس المال الوطني والخارجي لجذب االستثمارات المطلوبة، والحد من االعتماد على موازنة 

الحكومة
1
 .وبذلك دعم مجتمع تكنولوجيا المعلومات بعدد من المشاريع 

 

للربيع العربي، إلى إطالق مبادرة  تهمواكبومن خالل ، 2411من جهة أخرى، بادر البنك الدولي في العام  

مشتركة مع البنك االسالمي للتنمية، لتوفير الدعم التمويلي واالستشاري لمشاريع بنى تحتية مشتركة بين دول 

تتألف من أربعة مكونات، أحدها إقامة شباك المبادرة . المنطقة، ومشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص

بناء القدرات، والثاني لدعم تقني لمدة سنتين الى ثالث سنوات، يتولى التحضير لمشاريع البنى التحتية والتوعية 

إطالق آلية التمويل العربي للبنية التحتية لتوفير التمويل على أساس تجاري لمشاريع البنية التحتية في المنطقة، 

لدعم تمويل الحكومات وعادة اإلعمار والتنمية، ل بقرض من البنك الدولي إلث شباك تمويل حكومي يمو  والثال

مشاريع الشراكة بين القطاعين، أما الرابع فهو تنظيم منتدى للحوار والنقاش يضم الجهات المعنية الرئيسية في 

المنطقة
2
. 

 

، منها عقود التشغيل مع لقطاعين العام والخاصإطار الشراكة بين اإن  للبنان عد ة تجارب سابقة تحت  

ومعمل أونديو  "ليبان بوست"والشركة المسؤولة عن الخدمات البريدي ة  "أم تي سي"و "ألفا"شركتي الخلوي 

. المسؤولة عن إنشاء وتشغيل عد ادات مواقف السي ارات في بيروت NEAD لمعالجة المياه في طرابلس وشركة

إلى أن  الخط ة اإلصالحي ة لقطاع الكهرباء  2411ماد اللبناني أصدر في تشرين الثاني وأشار تقرير لبنك االعت

كانت األولى من نوعها في طرح مسألة مشاركة القطاع الخاص  على نطاق واسع، حيث تتمحور حول استثمار 

. اإلجمالي ة للخط ةفي المئة من الكلفة  40ل حوالى مليار دوالر أميركي، أي ما يمث   7.42القطاع الخاص  نحو 

وبحسب توقعات دائرة األبحاث االقتصادي ة في بنك االعتماد اللبناني، فإن  تطبيق هذه الخط ة ضمن الجدول 

ة بين العام  72.34الزمني المحد د وزيادة التعرفة بـ والعام  2411في المئة على شكٍل تدرجي خالل الفترة الممتد 

مليار دوالر أميركي إلى  10.22، من 2410قات الحكومي ة المرتقبة لعام ، قد يؤد ي إلى انخفاٍض في النف2410

الخسائر  تقليسمليار دوالر أميـــركي نتيجة  لتراجع التحويالت إلــى شركة كهرباء لبنان، بهدف  12.44

 .الشركة علىالمترتبة 

 

نظام الشراكة "أطلق معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي، دورة تدريبية إقليمية عن ، 2411في أيار  

مها بالتعاون مع المعهد ينظتم ت، "بين القطاع العام والقطاع الخاص كنموذج لتمويل مشاريع البنية التحتية

وهدفت الدورة إلى . ة، عضو مجموعة البنك اإلسالمي للتنميلموظفي القطاع العام اإلسالمي للبحوث والتدريب

ف يتعريف المشاركين باإلطار القانوني واإلداري الذي يرعى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع التعر

 .على بعض التجارب الناجحة، وأفضل الممارسات والتجارب الدولية

                                                      
 2417كانون الثاني  27اللواء   1

 2412أيار  22الوكالة الوطنية لإلعالم   2



 

 

 الحكومية غير دور المنظمات  -جيم

 

أفضل، خدمة إنترنت دعو إلى ت( أي ال اتصال" )فايلألو "مبادرة لبنانية إنطلقت ، 2412في حزيران  

ة وقائمة على المشاركة لصنع يشفافبال طلب ا " إعالن حرية اإلنترنت" على عريضة تحرك وطني للتوقيعوإلى 

 :سياسة اإلنترنت وإنشاء خمسة مبادئ أساسية

 

 ؛فرض رقابة على شبكة اإلنترنتلال : التعبير .1

 ؛الجميع على شبكات سريعة وبأسعار معقولةتعزيز حصول : إمكانية الوصول .2

لجميع، والتواصل، يكون االتصال مجاني لالحفاظ على شبكة اإلنترنت شبكة مفتوحة حيث : االنفتاح .3

 ؛كتابة، قراءة، مشاهدة، الكالم واالستماع، وتعلم، وإنشاء واالبتكار

 ؛لمبدعينل معاقبةلال . نشاءعدم وجود حدود لإلحماية حرية االبتكار و: االبتكار .4

القدرة على التحكم في كيفية استخدام هذه البيانات  حماية الخصوصية، والدفاع عن: صيةالخصو .5

 .واألجهزة

 

شمل تسياسية مستقلة، غير غير طائفية ووهي مجموعة  ،هذه الخطوة بدأت بمجموعة من األفراد اللبنانيين 

العالقات العامة اللبنانية في محاولة لممارسة في ، ومهندس في االتصاالت السلكية والالسلكية وخبراء يمحام

باالستماع إلى شكاوى العمالءوالضغط على مشغلي شبكات الهاتف النقال لتوفير أفضل المنتجات والخدمات 
3
. 

 

أطلق موقع على شبكة اإلنترنت بمبادرة من مواطن لبناني  ،2412ومن جهة أخرى، في كانون األول  

يهدف إلى مساعدة المواطنين في مشاركة خبراتهم في عالم رشاوى موظفين الدولة لتشجيع المواطنين على 

، كأول rashwe.comأطلق ربيع صفير موقع  فقد. ممارسة حقوقهم، وتسليط الضوء على بعض من هذه الشكاوى

 .امل مع مثل هذه المسائل الحساسةمدخل في لبنان يتع

 

ا إلى جمع البيانات وإصدار التقارير التحليلية التي تسلط الضوء ليس فقط على تكلفة الموقع يهدف أساس   

ا بالكشف عنير بالقتصاد اللبناني، ولكن للمساعدة على تغيير الواقع المرعلى االرشوة  . اإلدارات األكثر فساد 

ي المواطنين، سيتم اللجوء إلى وسائل التواصل االجتماعي، واإلعالنات، وتشجيع الجتذاب المزيد من تعاطو

أي حادث التبليغ عنالناس على التغلب على مخاوفهم 
4
. 
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 تكنولوجيا المعلومات والتصالتالبنية األساسية ل  -ثانياا 
 

 هيكلية السوق والبيئة التنظيمية -ألف

 

 لالتصاالت اوجيرو شركة تأسيس تم لقد .لبنان في والالسلكية السلكية االتصاالت اللبنانية الحكومة تحتكر 

 عمليات عن لبنان في المسؤولة الوحيدة االشركة وهي لحكومة،من قبل ا بالكامل مملوكة وهي ٢٧٩١ عام في

 قانون صدر 2442 عام وفي .البالد في الثابتة االتصاالت شبكة وإدارة والفواتير والتسويق والمبيعات الصيانة

شركتي االتصال " Liban Call"و  "Cellis"كانت شركتي  ،2440حتى العام . االتصاالت قطاع لخصخصة جديد

". MTC Touch"و" Alfa"وفي حزيران من نفس العام انتقلت إدارة الشركتين إلى شركات الوحيدين الالسيلكي 

والتي وضعت قيد التداول منذ " Liban Telecom"أما بالنسبة لخصصة خطوط االتصاالت السلكية إلى شركة 

 . لم تصل إلى نتيجة 2443

 

 وبدأت الهيئة. اواعد   مستقبال يشهد القطاع بدأ 2443 عام في لبنان في الهيئة المنظمة لالتصاالت إطالق مع 

 من العديد في جديدة تراخيص منح عن فضال   الجديدة، االتصاالت خدمات وإدخال السوق وتحرير بالخصخصة

 .المجاالت

 

م للخدمات المرخص لها، مقد   16إلى حوالي  نترنت، فقد وصل عدد سوق اإلنترنتا بالنسبة لخدمات اإلأم   

الالسلكي وخدمة )كما وصل حجم سوق النطاق العريض . مع وجود المئات من الشركات غير المرخصة

ADSL ) شركات مقد مة لخدمات  3إلى حواليADSL  على صعيد آخر، في  .للخدمات الالسلكية 16وحوالي

تفق على على االفي البلد،  (ISP) ، أكبار مزودي خدمة اإلنترنتCyberiaو IDM قامت شركتي ،2412شباط 

 .الدمج وحالي ا بانتظار الموافقة المطلوبة من السلطات الرسمية

 

ا، سوف يصبحا أكبر مزودي خدمة اإلنترنت   .مليون دوالر 144 اربقيمتها ما يقالصفقة تقدر . مع 

 

 وضع خدمات الهاتف  -3جدول 

 

 تقتصر على جهتين خدمات الهاتف النقال

 (ملك الدولة) احتكارية  خدمات الهاتف الثابت

 تنافسية خدمات اإلنترنت
 وزارة االتصاالت: المصدر

 انتشار تكنولوجيا المعلومات والتصالت  -باء

 

ميغابايت في الثانية بكلفة تقارب  4حتى تاريخه، ال يتجاوز أفضل عرض لخدمة االنترنت في لبنان ال 

في المائة من  26ل هذه القيمة ما يقارب وتمث  . بما في ذلك ضريبة القيمة المضافةفي الشهر دوالر أميركي  121

غيغابايت شهريا، دون  74حد تحميل  لها ةوهذه الخدم. (األخيرة ات األجورعلى الرغم من زياد)األجر اللبناني 

أيضا  أن تشمل االتصاالت الوطنية والدولية وال سلسلة التلفزيون الرقمي 
5
. 

 

نسبة )الهاتف الخلوي  نفاذنقطة مئوية ووصل معد ل  11نما انتشار الخلوي ب ،2411في العام  
                                                      

 2411تشرين األول  21النهار   5



 

 

في المنطقة والمرتبة  10، ما جعل لبنان في المرتبة الـ2414في نهاية العام % 64في لبنان إلى ( المستخدمين

ل في العام  11ب أعلىوهذه النسبة هي . عالميا   100 ، %(46.34) 2414نقطة مئوي ة مقارنة بالمعد ل المسج 

بهامش أكبر مقارنة بالمعد ل اإلقليمي البالغ  ، وأدنى%33.37غير أن ها تبقى أدنى من المعد ل العالمي البالغ 

34.034%. 

 

ا على صعيد اشتراكات الهاتف الثابت  ل لبنان، وفق  (Fixed Line)أم  إلحصاءات االتحاد الدولي،  ا، فقد سج 

فيما %(. 21بنسبة  نفاذ)نسمة  144في الهاتف الثابت لكل   ااشتراك   21في المنطقة، حيث هناك  نفاذمعد ل  أعلى

، حيث بلغ المعد ل ابلد   277بين  33، حل  لبنان في المرتبة الـعالميا  و%. 3.13في المنطقة يبلغ  نفاذعد ل الم

 .%16.47الهاتف الثابت فيها  نفاذاإلجمالي ل

 

ماليين في لبنان مما  7ارتفع عدد المشتركين في الخط الخليوي إلى ،  2411ا في النصف األول من أم   

 .%32للخلوي  نفاذا مع نسبة عربي   12يضعه في المرتبة 

 244ألفا و 143أن  عدد مشتركي الهاتف الخلوي في لبنان زاد بـ "االتحاد الدولي لالتصاالت"فقد أظهر تقرير  

ل من العام   2.44ماليين مقابل  7.46، ليبلغ إجمالي عدد المشتركين في لبنان 2411مشترك خالل النصف األو 

  .2414مليون في نهاية العام 

 

المسبقة الدفع الحصرية للمشتركين الشباب، والتي  U-Chat أطلقت شركة ألفا باقة، 2412في شهر أيار  

في المئة،  32تتضمن نسبة تخفيضات في أسعار التخابر الصوتي واالنترنت والرسائل القصيرة تصل إلى 

  .مقارنة باألسعار الحالية للخطوط المسبقة الدفع العادية

 

ا بين جيل الشباب طالق هذه الباقة توسيع رقعة إستخدام الخليوي في السوق اللبنانية، وخصوص  ويعتبر إ 

ا والسماح لهم بأن يستفيدوا إستفادة قصوى من آخر ما تقدمه تكنولوجيا الخلوي بأسعار مدروسة جد 
6
. 

 

 13.4دوالرات و 3ا، مقابل ا واحد  المطروحين يتوافران بمدة صالحية تبلغ شهر   U-Chat خطي الخليوي 

ا مخفضة على ا ورسوم  مزايا وعروض مختلفة تتضمن حسوم   U-Chat وتتوافر مع كل خط. ا على التواليدوالر  

 :ا من العروض المرفقة بهذا الخط، وهي، يستفيد تلقائي  U-Chat وفور شراء المشترك خط. المكالمات

 

 U-Chatعروض   -2جدول 

 
 

 

 الخط

 

مدة 

 الصالحية

 

 

 السعر

إجمالي 

عدد 

 الدقائق

عدد الدقائق 

في أيام 

 األسبوع

عدد الدقائق في 

أيام عطلة 

 األسبوع

عدد 

الرسائل 

 القصيرة

 

حجم 

 البيانات

 

 ميزات 

 أخرى
U-Chat 

9 
ا ر رقم  يااخت 50MB 244 24 14 74 $3 يوما 74

ا على واحد  

شبكة ألفا 

لإلتصال به 

ا خالل مجان  

يومي السبت 

 واألحد

U-Chat 

17 
13.4 يوما 74

$ 

64 24 04 244 250M

B 

 (www.alfa.com.lb) اإللكتروني موقع ألفا: المصدر
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، أفاد بأن  "2412المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية "تحت عنوان  2412في آب  االدولي تقرير   البنكنشر 

  .2444٪ خالل العام 44اقتنى أفرادها هاتفا خليويا، مقارنة مع  2414٪ من األسر في لبنان عام 44

 

، 2411٪ من اللبنانيين استخدموا شبكة اإلنترنت عبر هواتفهم الخليوية خالل العام 13وذكر التقرير أن   

ل في مصر  أعلىأي بمعدل   (.٪6)وباكستان  (٪14)والهند ( ٪14)والمكسيك ( ٪14)من ذلك المسج 

 

ا وحصة األفراد ا خليوي  ا في ما يخص مؤشر الطلب، فهو يحوي على حصة األسر المتوافر لديها هاتف  أم   

 4.33في هذا اإلطار، سجل لبنان نتيجة  .الذين استخدموا اإلنترنت عبر هواتفهم الجوالة خالل الفترة المعنية

، فيما استحصل على نتيجة 2444نقطة في العام  4.30رنة مع مقا 2414مؤشر العالمي خالل العام النقطة لجهة 

 .٪ على التوالي64٪ و144، أي بارتفاٍع بلغ 2414نقطة لجهة الطلب في العام  4.24لجهة العرض و 4.73

 

، قد م وزير االتصاالت نقوال صحناوي، خالل إطالق التقرير السنوي للوزارة، 2412في تشرين الثاني  

 :أبرز األرقام هي كاآلتي. 2412وأيلول  2411عن القطاع بين أيلول مقارنة باألرقام 

 

  ؛%14ارتفع عدد مشتركي الخلوي 

 ؛مرات إضافية 7( الداتا)اد عدد المشتركين في خدمة اإلنترنت عبر الخلوي ديزإ 

 ؛%02اد عدد المقاعد في مراكز تلقي خدمات الزبائن بنسبة ديزإ 

 ؛مرة 23سرعة اإلنترنت على الخلوي  ادديزإ 

 ؛منطقة لبنانية 01ث خدمة التجاول الوطني وهي تشمل ااستُحد 

 ؛ادوالر   74.4دوالرا  إلى  04ض معدل كلفة االتصاالت الخلوية من اانخف 

 ؛فتح المجال لشركات اإلنترنت بتزويد خدمات اإلنترنت عبر الخلوي 

 هازع نسبة الرقاقات من الجهاز إلى الجاارتف Machine To Machine  ؛%04بنسبة 

 ؛ابرنامج   34بعدما كانت تقتصر على  121ع البرامج والخدمات التي تقدمها شركتا الخلوي إلى اارتف 

  قات التي شهدتها الوزارة والتعطيل  264بلغ عدد المشتركين في اإلنترنت الثابت ألفا ، رغم كل المعو 

 ؛ألف مشترك بحد  أدنى 064ى إلالعدد صل يفي اإلدارة، وكان يمكن أن 

 ؛%271السعة الدولية للبنان بنسبة  ادديزإ 

 سرعة اإلنترنت السريع ادديزإ DSL  مرات لجهة  4ميغابيت، أي ما يعادل  1كيلوبيت إلى  124من

 ؛مرة إضافية لالستهالك الفعلي 14 ادديزإ السرعة النظرية، و

 ؛%244السريع بنسبة  ع معدل االستهالك الشهري للفرد في اإلنترنتاارتف 

 447%ض تعرفة اإلنترنت السريع بنسبة اانخف. 

 

معد ل )، أن  معد ل استخدام اإلنترنت في لبنان (ITU)  توضح األرقام التي نشرها االتحاد الدولي لالتصاالت 

ر مهم  (2443)فقط في العام السابق % 27.64، مقارنة بـ2414في عام % 71ارتفع إلى ( نفاذال ، وهو تطو 
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ة على هذا الصعيد وأساسها   "الجيل الثالث"يُفترض أن يُستكمل في المرحلة المقبلة مع إنجاز المشاريع الخاص 

 .وشبكة األلياف الضوئي ة

 

مليون نسمة مقارنة بمليون نسمة  1.7إلى بلغ عدد اللبنانيين الذين يستخدمون اإلنترنت  ،2414ففي عام  

، وبالتالي إلى تحسين وضع لبنان انقطة مئوية تقريب   3.4بواقع  نفاذ، ما أد ى إلى رفع معد ل ال2443في عام 

 .عالميا  ب هذا المؤش ر في المنطقة وبحس

 

ن  م إلى المرتبة العاشرة في و، ابلد   277شمل تتحاد ها تقرير االاإلحصاءات التي يتضم  توضح أن  لبنان تقد 

والالفت أن  معد ل . عالميا   144، فيما حل  في المرتبة ابلد   13بين  (MENA) منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

له لبنان يفوق معد ل المنطقة الذي يضعه االتحاد عند  نفاذال من المعد ل العالمي حت ى  ى ، وأعل%23.24الذي سج 

%74.24الذي يبلغ 
8
. 

 

 1,763,224في العالم العربي مع  12المرتبة ال في لبنانأتى  ,حصائيات اإلنترنت العالميةإل اووفق   

مع  2412يونيو  74بحسب أرقام % 42 قد وصل إلىو% 77 نفاذبمعدل  2411نهاية عام  حسب أرقاممستخدم 

مستخدم 2,142,344
9
. 

 

 نفاذحيال  2411في نهاية  ابلد   143بين  32المرتبة  لبنانووفق تقرير االتحاد الدولي لالتصاالت، احتل   

دولة  13كذلك حل في المرتبة الخامسة بين . 2414في العام  144مقارنة  بالمرتبة ال النطاق العريض الثابت

 .عالميا   المرتفع ذات الدخل المتوسط الى 02بين الدول الـ  26عربية واحتل المركز 

 

 4.73مقارنة بـ 2411شخص في  144لكل  5.17وبلغ عدد المشتركين في النطاق العريض الثابت في لبنان  

النطاق العريض  نفاذوارتفع . شخص 144مشتركين لكل  8.5 قل من المعدل العالمي الذي بلغأ، و2414في 

% 13.1، مقارنة بمعدل بلغ 2411 – 2443خالل فترة % 2.3الثابت في لبنان بمعدل نمو سنوي تراكمي بلغ 

 فق النشرة االسبوعية لمجموعة بنك بيبلوسذلك واالقتصادات النامية، و بين% 24.4و اعربي  % 27.6عالميا ، و

Lebanon this week.
10
. 

 خدمات جديدةفي البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات والتصالت وتطوير المشاريع /المبادرات  -جيم

 

 قانونية واالدارية والتنظيميةتقوم وزارة االتصاالت في لبنان بدعم صناعة البرمجيات ووضع األسس ال 

يعة وخدمة عمدت الوزارة على تخفيض كلفة االنترنت وتسريع عجلة االتصاالت السرالسليمة وفي هذا اإلطار 

على جميع القطاعات االنتاجية وخاصة  اإيجابي  خطوط األلياف الضوئية مما ينعكس  الحزمة العريضة وفي مد

بشكل مباشر في دعم قطاع صناعة البرمجيات وسيساعد في خلق ذلك على قطاع اقتصاد المعرفة، وسيساهم 

 .مئات فرص العمل الجديدة

 

أقر  مجلس الوزراء خفض الرسوم المفروضة على استخدام سعات اإلنترنت بنسبة , 2411ففي آب  

وبحسب المعلومات  .عفي إطار خط ة تطوير القطا االتصاالت؛ وهو مشروع تقد مت به وزارة %44وصلت إلى 

                                                      
 2411تموز  24األخبار   8

9  Intenet World Stats: http://www.internetworldstats.com 

  2412النهار آب  10
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 .، بعدما كان السعر فوق ألفي دوالرادوالر   722 إلى (E1) المتوافرة، أصبحت كلفة خط  اإلنترنت للشركات

وة في إطار تنفيذ خطة هيكلة وتأتي هذه الخط. مرات 4و 0بين ( اإلنترنت)وزيادة سرعة  وتزامن ذلك مع

ر عام لكيفية عمل القطاع لكي يُصبح منتجا   والتي القطاع تتضمن استثمارات في البنى التحتية ووضع تصو 

ومول دا  لفرص العمل
11
. 

 (ICT Connectivity)ترابطية تكنولوجيا المعلومات والتصالت   -دال
 

 Lebanese want fast" لحملة "فايسبوك"، أطلق مجموعة من اللبنانيين صفحة على موقع 2411في  

internet"  وبلغ عدد. للتعبير عن وضع خدمة االنترنت المتدنية في البالد "ا  اللبنانيون يريدون إنترنت سريع"أي 

وقع نفسه وكان لها عشرات وبدأت أيضا  حمالت مرادفة عبر الم. اشخص   74,004المنضمين الى الصفحة 

، إنما عقد القائمون على الحملة الرئيسية مؤتمرا  صحافيا  أعلنوا خالله . المؤيدين ولم تقف المطالبات عند هذا الحد 

، واعتبروا أن  اإلنترنت السريع بات حق ا من حقوق اا ومعلوماتي  ا إلكتروني  متخل ف  "الخطر الذي يحدق بلبنان إذا ظل  

في المنطقة، وفتح  مطالبات موازية بخفض أسعار خدمات اإلنترنت التي هي بين األغال هناك كانا كم. اإلنسان

السوق أمام المنافسة بين الشركات الخاصة ورفض إحتكار الدولة لقطاع اإلتصاالت وتوفير خدمات اإلنترنت 

.للمواطنين
12

   
 

في )ا وحديث   7Gوتأمين تقنية الجيل الثالث دمة خوقد عملت وزارة االتصاالت على العمل على تسريع ال 

تقنية الجيل على إيتاح ( ألفا و أم تي سي)كما عملت شركتا الهاتف الخليوي . G4تم إطالق الجيل الرابع ( 2417

 .2412لمستخدميها حيث أصبحت متاحة منذ  7Gالثالث 

 البنية األساسية لإلنترنت  -هاء
 

ا المعدات التي تحتاجها لتقديم خدمات لالتصاالت أنها تلقت أخير   ، أعلنت أوجيرو2411في تشرين األول  

 تإليقاف االتصاال أدى نقص في التمويل واجهتعبر شبكتها الوطنية، بعد أن  ADSLلنطاق العريض لمرضية 

 تطويركمال ستأوجيرو إسيتطل ب من جديدة  + ADSL2خدمات فإن تقديم ومع ذلك،  .الجديدة عالية السرعة

بحلول تنفيذها  التي من المتوقعوجميع أنحاء البالد،  فياأللياف الضوئية  تركيبالمعدات بما في ذلك االنتهاء من 

 .2417منتصف عام 
 

 امتداد على (Fiberoptics) األلياف الضوئي ة ، أعلنت وزارة االتصاالت إطالق مشروع2411في تموز  

  .نترنت السريع عبر تقني ة الحزمة العريضةآالف كيلومتر، ليتمت ع كل  مواطن بخدمة اإل0
 

بإنشاء مسالك هاتفية جديدة على كل االراضي اللبنانية  أيضا  المشروع ال يتربط فقط باأللياف الضوئية، بل  

مليون  04كلفة هذا المشروع  توبلغ. (FTTX) تصل فيه األلياف الضوئي ة إلى كل  دارو، اكيلومتر   306بطول 

 .دوالر
 

ومن المفترض أن يتبع . هذه البنية التحتي ة الحديثة تتمتع بحماية تقنية من خالل مسارات هاتفية متوازية 

، وهو نظام يضاعف اإلرسال ويتيح تقديم خدمات متطورة على شبكة "DWDM" المشروع تنفيذ مشروعهذا 

وغيرها "Broadband" األلياف الضوئية كالحزمة العريضة
13
. 
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في بعض  (WIFI Hotspots) للواي فاي ساخنة ا  في لبنان نقاط (ISP) خدمة االنترنتدي زوممن  عدديقدم  

 على االنترنت االتصال ميلأو الع/زائر ولل فتسمح. الفنادق والمطاعم، والمستشفيات وغيرها مثل األماكن العامة

في األحيان األخرى كخدمة يتم توفيرها في بعض األحيان كخدمة مدفوعة األجر و حيثخاضعة للرقابة بطرق 

ي مجانبشكل لمسافرين لفي مطار رفيق الحريري واي فاي خدمة الIDM شركة توفر على سبيل المثال، ف. مجانية

 حيثواي فاي لخدمة المدفوعة مسبقا  بطاقات م مزودي خدمات اإلنترنت وباإلضافة إلى ذلك، يقد  . دقيقة 74 لمدة

كما . في العديد من المواقع الرئيسية في أنحاء البالديتم تقديم هذه الخدمة وفاي  وايستعمال الا الل مقدم  يدفع العمي

 .مناطق التغطية للنقاط الساخنةب الئحة خدمة االنترنت مواقع مزوديتوف ر 
 

ومنها شركات ( WIMAX)توفير تكنولوجيا وأي ماكس ب أيضا  بعض مقدمي خدمات اإلنترنت كما يقوم  

IDM ،Cyberia وSodetel أكثر سرعةن نقل بيانات مك  تي ماكس هي تكنولوجيا اتصاالت او. نيت فرحو .WiMax 

 معايير تعتمد هذه التكنولوجيا على. ل بيانات أكثر بكثيريعبر مسافات أطول وتحمالبيانات إرسال ب أيضا  يقوم 

 .لجيل الرابعلتقديم خدمة االخيار األمثل  هامما يجعلموحدة 
 

وزير االتصاالت، نقوال صحناوي، أن شبكة األلياف البصرية ستنجز في أعلن  2411في تشرين األول  

فإنه من  2417نيسان  4 في Daily Starوحتى تاريخه لم ينجز المشروع وبحسب ال  أن  إال  . 2411تشرين األول 

ن إلى البلدان األكثر ينقل المشروع لبناويتوقع أن . المتوقع إطالق األلياف البصرية خالل الألشهر الثالث المقبلة

بالثانية ويرفع البالد بعشر مراكز في الترتيب العامي لسرعة  ميغابيت 24، حيث سترتفع السرعة إلى الاتقدم  

 . االنترنت
 

، يتيح عند x (FTTX)إلى  األلياف الضوئيةهناك عمال  على مشروع نوعي يُعرف بمشروع إيصال  كما أن   

 .ميغابيت في الثانية 144تقديم سرعة إنترنت قياسية إلى المستخدم تصل إلى االنتهاء منه 

 

، ولكن بسبب القيود 2411ا من تشرين األول متاحة في لبنان اعتبار   تأصبح خدمة الجيل الثالث 

المفروضة على البنية التحتية، فإن سرعات تحميل الملفات لم تكن بالسرعة التي تتيحها إمكانيات هذه 

، 2417إال أن الشبكات المطورة قيد االنشاء، والتي من المفترض أن تكون جاهزة قبل نهاية عام . ولوجياالتكن

ا من  21.6ستزيد سرعة التحميل إلى   .في الوقت الراهن  0.7Mbpsميغابت في الثانية ارتفاع 
 

هواتفهم في أجزاء  قبل إطالق الجيل الثالث، كان المستخدمين الذين يريدون الوصول إلى اإلنترنت عبر 

قادرة على تحميل الحد األدنى بسرعة حوالي ال، (EDGE NW)كثيرة من البالد إلى االعتماد على الشبكات الحافة 

الخدمة إلى مدن   MTC touchت شركة معندما تم إطالق الجيل الثالث للمرة األولى، قد  . ميغابايت في الثانية 4.0

لة والمناطق المحيطة بها، وتم تأمين التغطية الوطنية الكاملة بنهاية بيروت وصيدا، وجونيه، وطرابلس، وزح

، وبعض همن ناحية أخرى، قامت شركة ألفا بتغطية الساحل وبعض المناطق الداخلية مثل عالي. 2412عام 

، عرضت ألفا الجيل 2412في الربع الثالث من عام . المناطق الجنوبية والشمالية مثل طرابلس وجنوب عكار

 .الث للبلد بأكملهالث
 

نفسها لكن الخدمة   SIMال لزبائنها خدمات الجيل الثالث على بطاقة Alfa و  mtc touchتقدم شركات  

 .تتطلب هواتف تتقب ل الجيل الثالث
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 خدمة الجيل الثالث  -4جدول ال

 

 تحميل إضافي مسبق الدفع والدفع المؤخر SIMخطوط  هاتف مسبق الدفع والدفع المؤخر

 السعر الشهري نسبة التحميل السعر الشهري نسبة التحميل
100MB $10 100MB $10 $0.1/MB 
500MB $19 500MB $19 $0.08/MB 

1GB $32 1GB $32 $0.07/MB 
3GB $79 3GB $79 $0.07/MB 
5GB $99 5GB $99 $0.06/MB 

 (www.mtc.com.lb, www.alfa.com.lb) اإللكتروني MTC Touchوموقع ألفا : المصدر
 

أما بالنسبة للجيل الرابع، بدأت شركتي الجوال في البالد بتقديم خدمة محدودة في مناطق معينة من بيروت  

الخدمات المقدمة محدودة بسبب القيود التقنية للهواتف الذكية واألجهزة الالسلكية التي . 2417ا من أيار اعتبار  

جهاز  01,444وفي الوقت الراهن، هناك حوالي . مة بتكلفة عالية للمستهلكينا في لبنان كما تقد م الخدتباع حالي  

 .في السوق اللبنانية تستقبل الجيل الرابع
 

تعمل على الجيل الرتبع الجديد أو دونجل،  SIMللوصول إلى الشبكة، يجب أن يكون للمستخدمين بطاقة  

على الرغم من أن شبكة . يتم توصيله إلى جهاز كمبيوتر محمول USBجهاز توجيه محرك أقراص محمول 

نت فقط البيانات في أول إطالقها، إال أنها سمحت لألجهزة المؤهلة بإرسال الرسائل النصية  الجيل الرابع أم 

 .2410عام الا من ، وستؤمن استخدام المكالمات عبر اإلنترنت اعتبار  2417والمكالمات ابتداء  من حزيران 
 

أضعاف سرعة الجيل الثالث، مع سعر  14من المتوقع أن تؤمن شبكة الجيل الرابع سرعات اتصال ب 

حالي ا، تقتصر . جيجابايت 04لخطة  دوالر 103جيجابايت و  14دوالر في الشهر لحزمة بيانات  33يتراوح بين 

شهر تشرين  حتى، جونيه وكسروان هتغطية الجيل الرابع على وسط بيروت ويعمل على توسيعها إلى ضبي

 .2410إلى المدن الكبرى مثل طرابلس وصيدا وزحلة في عام وسيتم تكبير التغطية لتمدد ، 2417الثاني 
 

 .IPv6عبر إنشاء المنتدى اللبناني لل IPv6، انضم لبنان إلى منتدى 2443في أيلول  

من أهم . وآثارها IPv6، لمناقشة إدخال 2443لول أي 23 فياجتماع  تنظيمكما قامت الهيئة الناظمة لالتصاالت ب

بما في ذلك ندرة عناوين )في اإلعداد الحالي لمقدمي خدمات اإلنترنت  IPv6قابلية تطبيق : المواضيع المناقشة

IPv4 IP وعوامل التكلفة الرئيسية، توف ر خطط لالنتقال إلى ( الحقيقيةIPv6  فضال  "تشغيل مزدوج"بما في ذلك ، 

أسماء النطاقات نحو تشغيل  يوالتشغيل المتوازي، قابلية مسجل IPv6لالنتقال إلى  Tier-Iداد مزودي عن استع

 .واآلثار التقنية والمالية وغيرها IPv4و  IPv6مزدوج ل
 

ومقدمي خدمات " اإلنترنت تبادلل بيروت"في لبنان بالشراكة مع  ISOCالضافة إلى ذلك، قام فصل إلوبا 

ودعم انتشارها حيثما كان ذلك مناسبا  وتم إطالق فرقة العمل  IPv6اإلنترنت المحلية، بالتشجيع لالنتقال إلى 

والتواصول مع مزودي خدمات اإلنترنت،  IPv6لرفع مستوى الوعي حول  2417-2412المعنية لفترة 

، IPv6كبيرة والمؤسسات، وتسهيل التدريب العملي على والمصارف والوكاالت الحكومية ومقدمي الخدمات ال

 االمتثال طلبو... بدءا  من مقدمي خدمات اإلنترنت، الوكاالت الحكومية، والمصارف، إلخ IPv6والتنسيق لنشر 

 .في لبنان IPv6 نفاذ مراقبةو IPv6 بال
 

مع  IPv6في إعتماد إلى  عالميا   64، يحتل لبنان المرتبة (RIR)ا إلحصاءات مسجل اإلنترنت اإلقليمي وفق   

 .14%4.424 بنسبة فقط نفاذنسبة 
                                                      

14  http://www-public.it-sudparis.eu/~maigron/RIR_Stats/RIR_Delegations/World/IPv6-ByNb.html 



 

 

، أعلنت وزارة االتصاالت وهيئة االتصاالت القبرصية تقاسم القدرة على النظام 2412أوائل أيار  

 .الممتد بين قبرص ومصر وفرنسا ،كابل كساندروس البحري ،الفرعي

 

بل بحري ذات قدرة عالية للربط بين قبرص ايوروبا، وهو كع الجانبان على مذكرة تفاهم لبناء نظام كما وق   

 .2414بحلول عام  اولبنان، على أن يكون جاهز  

 

وفر مسار سيوسيستبدل يوروبا تدريجيا كابل كادموس القائم حالي ا، كما سيربط لبنان وقبرص، وبالتالي  

وباإلضافة إلى ذلك، سوف تشكل أوروبا   .من األعطال التقنية في اآلونة األخيرة ى، الذي عانIMEWEبديل ل 

والكساندروس في قبرص، وتوفر اتصال أفضل بين أوروبا والشرق األوسط IMEWEجسرا  بين الكابالت 
15
. 

 

 (lb.)اللبنانية ألسماء النطاقات الجامعة األمريكية في بيروت بإدارة وصيانة الخادم األساسي تقوم و 

 (.ac.lb) أسماء النطاقات األكاديمية في لبنانو

 

غيغا بايت إضافية من عرض النطاق الترددي  04، اشترت الحكومة اللبنانية 2414خر عام أوافي  

تم تأمين النطاق الترددي الجديد من الهند عن طريق مصر، عبر كابالت بحرية تصل إلى . إلنترنت الدوليةل

 .طرابلس

 

اإلدارة الستخدام النطاق بطريقة جيدة بوضع  التحديات الرئيسية التي ال تزال لهذه المبادرة هي تحفيز 

نظام جديد لتوزيع عرض النطاق الترددي لمقدمي خدمات اإلنترنت باإلضافة إلى فرض سياسات أسعار جديدة 

 .ناسب مع طلب المستهلكينتت

 

  

                                                      
15 Daily Star  16  2412أيار 
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 والمعرفة المعلوماتالنفاذ إلى   -ثالثاا 

 المعلومات المتاحة للعموم  -ألف

 

العامة وتشجيع حرية   في لبنان على تشجيع الوصول إلى المعلومات عبر النطاقات اليونسكو منظمةتعمل  

وقد قامت المؤسسة بعدد من حمالت التوعية وورش العمل لهذا . الرأي وعليه تنمية قدرات المجتمع اللبناني

 .الهدف

 

بالتعاون مع  اإللكترونية وموقعها اإللكتروني، أطلقت بلدية كفررمان مكتبتها 2412في تشرين األول  

 .حركة التواصل مع أبناء البلدة المقيمين والمغتربين اإللكترونييؤمن موقع البلدية ". الجمعية الزرقاء"

 

المكتبة العامة الثالثة في " اصدقاء المكتبات العامة"افتتحت بلدية بيروت وجمعية السبيل ، 2444ب آفي  

ضافة الى المكتبة العامة المتنقلة االولى إ( باشورة وجعيتاويالمكتبتين األساسيتين في ال)شارع مونو 

تندرج المكتبتان ضمن مشروع انشاء شبكة من المكتبات العامة في العاصمة بناء على دراسة  ". الكتباص"

" الكتباص"يوف ر  . عدتها جمعية السبيل بطلب من البلدية وبتمويل من المجلس االقليمي لمنطقة ايل دو فرانسأ

وتم تطوير موقع إلكتروني  .من الكتب والوثائق للطالب من جميع األعمار 1444عارة المجانية لحوالي اإل

  http://search.assabil.com المجالت  ،حيث يتمكن زائر الموقع من اإلطالع على الكتب المرجعية، قراءة الكتب

 .الموقع يوفر كتالوج للكتب الموجودة. والصحف، البحث عن المعلومات، والتدريب على البحث الوثائقي

  

ويذكر ان مشروعي المكتبتين يأتيان في اطار اتفاقية طموحة وقعت بين وزارة الخارجية الفرنسية  

يورو بهدف تعزيز شبكة المكتبات العامة بقيمة مليون ونصف المليون  2446يلول أووزارة الثقافة اللبنانية في 

 .في لبنان

 

لذاكرة اإلدارة " اإللكترونيالتحول "، افتتح وزير المال محمد الصفدي مشروع 2417في كانون الثاني  

حيث يتضمن المشروع برنامج األرشيف الجديد وهو برنامج ( الريجي)في إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية 

أهيل مخزن األرشيف وفق المواصفات الدولية لمراكز األرشفة لتمكين اإلدارة من الولوج إلدارة الوثائق وت

 .السريع والدقيق للملفات ومساندتها بوضع خطط العمل في القطاع

 النفاذ إلى المعلومات والمعلومات العامة  -باء

 

واستبدالها ببوابة ( Informs)لها  قامت وزارة الدولة لشؤون التنمية اإلدارية بتطوير بوابة المعلومات التابع 

ودية، بغية أكثر ستخدام أحدث التكنولوجيا وواجهة مستخدم إب( www.dawlaty.gov.lb)الحكومة اللبنانية الوطنية 

كما يصار إلى العمل على تحديد وتطوير . تزويد زائري الموقع بالمعلومات الرسمية مع قدرات بحث أسهل

الدولة لشؤون التنمية اإلدارية في  ةتهت وزارانومن ناحية أخرى،  .الموقعووضعها على  ةخدمات إلكتروني

وفي نيسان . نموذج للمعامالت الحكومية وتم وضع بعضها على البوابة الوطنية 144، من توحيد 2411حزيران 

 .تقديمهااستمارة إضافية وإدراج تعليمات عن كيفية تعبئة االستمارات و 44، قامت وزارة الدولة بتوحيد 2417

 

مجاني لعدد من التقارير الوصول الن لمصرف لبنان ووزارة المالية ان اإلليكترونياالموقعكما يؤمن  

ن طالبها من اإلطالع عبر شبكة االنترنت بعض الجامعات كالجامعة األميركية في بيروت تمك  و  .والدراسات

http://search.assabil.com/


 

 

تؤمن مراجع  التي ةاإللكترونيومن جهة أخرى يوجد بعض المواقع . 16بعض الكتب والمراجع واألرشيف على

علمية على مواقعها مثل موقع المجلة الطبية اللبنانية
17
. 

 متعددة المهام للعموممجتمعية نفاذ مراكز   -جيم

 

في حديقة السيوفي، من  امستخدمي اإلنترنت من تصفح اإلنترنت مجان  تمكن ، 2411ا من حزيران اعتبار   

 .ثانية/ميجا بايت 24ومع سرعة تصل إلى  ADSLخالل تكنولوجيا ال

 

تم القيام بهذا . حدائق أخرى في العاصمة، وحديقة في طرابلس 14ويأتي هذا ضمن مبادرة لتغطية  

التي قدمت التكاليف  (ABL)وجمعية المصارف في لبنان  (مملوكة للدولة% 44)المشروع بالتعاون مع سوديتيل 

 .، الذي يوفر الصيانة الفنيةالمادية

 

، أعلنت سوليدير أنها تعتزم إقامة حديقة تكنولوجيا كجزء من حملة 2412ومن ناحية أخرى، في آذار عام  

تكنولوجيا متقدمة، وهو المحور الذي سيؤدي إلى جذب الشركات ذات  منطقة لتحويل منطقة وسط بيروت إلى

حتى  التابعة لهاالبصرية  األلياف ا عن خطط لتقوية شبكاتوقد أعلنت سوليدير مؤخر  . والمتوسط الحجم الصغير

 مقدستُ . وسوف تتاح الخدمة لجميع المنازل والمكاتب في سوليدير. ميغا بايت في الثانية الواحدة 144بسرعة 

 .التنفيذال يزال المشروع قيد . 18الخدمة للمكاتب والمنازل في منطقة سوليدير

 

لجماعية ف. عملت مختلف المنظمات غير الحكومية على توفير بوابات لنشر المعلومات وتقاسم المعرفة 

ينشر ( www.lebanon-support.org" )دعم لبنان"موقع ( crtda.org.lb)لألبحاث والتدريب للعمل التنموي 

 .ت في هذا اإلطارمعلومات عن الجوانب المختلفة للمجتمع، والحصول على أحدث التطورا

 

 

  

                                                      
 16 http://wwwlb.aub.edu.lb/~webjafet/ 

17 http://lebanesemedicaljournal.org/ 

18  Daily Star,   2412نيسان  

http://wwwlb.aub.edu.lb/~webjafet/
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 تكنولوجيا المعلومات والتصالتفي  بناء القدرات  -رابعاا 

 تكنولوجيا المعلومات والتصالت في التعليم والتدريب -ألف

 

ستخدام تكنولوجيا إ، تم إطالق برنامج التدريس والتعلم على كيفية 2412ليونسكو لعام لا لمعلومات وفق   

تم تصميم وتطوير البرنامج بالتشاور مع وزارة الشؤون االجتماعية من خالل . بهدف محو أمية المعلومات

. األساليب التقليدية لمكافحة األمية تتطلب تدريب عدد كاف من المعلمين ألن  " اللجنة الوطنية لمحو األمية"

ثالثة مستويات،  على ويتيح ا، واآلخر، أكثر تنظيم  ة العاملةأحدهما  يستهدف الطبق: للبرنامج عنصرين رئيسيين

د على أكثر من تسعة أشهر، ويبلغ متوسطها حوالي خمس ساعات في تساعة من التدريس تم 164كل منها يضم 

األسبوع
19
. 

 

، "ثانوية ضهور الشوير الرسمية"تم افتتاح الصف الرقمي التفاعلي األول في لبنان في ، 2412في أيار  

، ووحدة "مايكروسوفت"عين السنديانة، وشركة  -والذي تم تجهيزه بالتعاون بين الثانوية، وبلدية الشوير

 .م محتوى البرنامج، الذي قد  "المركز التربوي للبحوث واإلنماء"المعلوماتية في وزارة التربية والتعليم العالي، و

ويؤمن أدوات تعليمية متطورة تسد الفجوة بين نمط حياة  ويساهم الصف التفاعلي بتغيير أساليب التعليم التقليدية

كما يساعد على جعل عملية تخطيط الدروس أكثر سهولة على المعلمين . تعليم التقليديةالالجيل الجديد وطريقة 

علم ورفع األداء عند التالميذ ن نوعية التابة وتحس  قة وجذ  وتعرض الدروس بطريقة مشو  . وإثراء المادة العلمية

 .تطوير أداء المعلمين ورفع قدراتهم وكفاءاتهم المهنية عن ال  ضف
20 

 

آذار  21اجتمع مطورو تكنولوجيا المعلومات اللبنانيون وخبراء شركة مايكروسوفت في بيريتيك في  

، وهو حدث تنظمه شركة "الرقمية هي األعمال"بعنوان  TechDays 6 Beirut بيروت ضمن فعاليات 2417

تعريف مطوري تكنولوجيا المعلومات على أحدث برمجيات التطوير من مايكروسوفت  مايكروسوفت بهدف

ا وأدوات تكنولوجيا التصميم المستخدمة في ابتكار تطبيقات األعمال، وذلك على خلفية قيام مايكروسوفت مؤخر  

 .Windows Phone 8و Windows 8 بإطالق
 

متينة وقاعدة مهارات عميقة بين صفوف  ةمعرفحول إرساء قاعدة  TechDays 6 Beirut وتمحور مؤتمر 

لتمكين المطورين المحليين من المعلومات  المطورين المهتمين بأحدث أنظمة التشغيل من مايكروسوفت

 .، األمر الذي سوف يفتح الباب أمام جيل أفضل من التطبيقاتهموتدريب
 

ت في المجتمع عامة ، وفي مجال مبادرات لتعزيز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالالجرت العديد من  

من خالل إنشاء مراكز تدريب تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ونقاط الوصول العامة  خاصالتعليم بشكل 

 .مثل منظمة الصفدي ومنظمة المرأة في تكنولوجيا المعلومات والمراكز المجتمعية
 

حكومة لبنان لل اإللكتروني، على إطالق مشروع التعليم ا  حالي وزارة الدولة لشؤون التنمية اإلدارية، تعمل 

في الوقت الحاضر، تقوم الوزارة بإعداد القائمة الطويلة للخبراء االستشاريين المحتملين لهذا (. مشروع كفاءاتي)

وسيشمل المشروع . لموظفي القطاع العام في لبنان اإللكترونيويهدف المشروع إلى تأمين التعلم . المشروع

دورات  يقد مة وسوف اإللكترونيمن بوابة الحكومة  للحكومة اللبنانية كجزء اإللكترونيز بوابة التدريب إنجا

متقدمة في مجال اإلدارة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
21
. 

                                                      
19  www.unesco.org.lb 

 2412أيار  27السفير   20

21  www.omsar.gov.lb 



 

 

 برامج التدريب لبناء القدرات في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات والتصالت  -باء

 

المحاكم الذي أطلقته وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون التنمية كجزء من مشروع مكننة  

قاضي وكتبة في نطاق محو األمية في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  444اإلدارية، سوف يتم تدريب 

ى كخطوة تمهيدية لتحضير موظفي المحاكم على استخدام النظم اآللية التي سوف تكون متاحة إلدارة الدعاو

 .2417من المفترض أن يبدأ التدريب المزمع في الربع األخير من عام . والوثائق

 

ا مع برنامج التعليم منظمة غير حكومية محلية، اتفاق  وهي مؤسسة الصفدي، وقعت ، 2411نيسان  10في  

األول من نوعه  هوالبرنامج . المستمر في الجامعة اللبنانية األميركية لدعم تطوير القوى العاملة في شمال لبنان

 .في المنطقة، وخطوة نحو تحقيق تنمية القدرات البشرية، وبناء مهارات العمل

 

م مبتكرة لقادة األعمال المستقبلية للمجتمع وتعزيز األداء، م فرص تعل  يقد  ( CEP)برنامج التعليم المستمر  

تعليم المستمر مصممة  لتتماشى مع القرن م المهني ويعطي المتعلمين المعلومات الالزمة من خالل برامج الوالتقد  

 .الحادي والعشرين

 

" جمعية الشبان المسيحيين في لبنان"و( DOT)، قامت المنظمة الكندية 2412ومن جهة أخرى، في العام  

لتوليد الدخل من خالل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مع هدف رئيسي للمساهمة  "واكب"بإطالق مشروع 

في ( الشباب والنساء)هدف المشروع الفئات المحرومة ستوي. لبنان وإعادة التأهيل لكسب الرزق في إعادة إعمار

ز النمو فرص توليد الدخل لألعمال التجارية الصغيرة، مما يحف  وتوفير التدريب الالزم وجنوب لبنان، 

وتم . مجتمع لتقديم البرامج 70قادة ووضع ( من النساء% 44أكثر من ) 40حتى تاريخه، تم تدريب  .االقتصادي

وذلك أدى إلى زيادة في . بقدرات تقنية ومهنية( منهم من النساء% 64أكثر من )لبناني  0،707تجهيز أكثر من 

 . 22المدخول، وفرص العمل وبناء شركات صغيرة في المناطق النائية

 

ومن . قادة شباب على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من مناطق مختلفة في لبنان 72تدريب وتم  

مستفيد 1444المتوقع أن يستفيد من المشروع ما يقارب 
23
. 

 

لتشجيع الكمبيوتر لمحو األمية في  2417تجربة "، قادت شركة مايكروسوفت 2412وفي كانون األول  

 .ين الكتشاف وتجربة أحدث التقنياتوجمع الحدث عدد من الفني". لبنان

 

زت على أحدث التكنولوجيات المتاحة في هذه المجاالت، باإلضافة هذا الحدث شمل دورات متعمقة، رك   

إلى دورات متخصصة لمطوري البرامج  وآخر للمنظمات األهلية لتسليط الضوء على استخدام التكنولوجيا 

 .ا يتعلق باألطفاللضمان السالمة على اإلنترنت، ال سيما فيم

 

بانتظام كجزء من التزام شركة مايكروسوفت لالستثمار في قطاع  ههذا الحدث يعتبر مبادرة رئيسية تنظم 

، خدام التكنولوجيا وتحسين االتصالتكنولوجيا المعلومات وفرصة كبيرة للشركات لمعرفة أساليب جديدة الست

 .ووضع مسارات العمل واإلنتاجية بشكل عام

 

                                                      
22  http://lebanon.dotrust.org/programs/projects/wakib 

23  www.beyoundassociation .com 
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 تكنولوجيا المعلومات والتصالتواألمن في استخدام  الثقة بناء  -خامساا 

 ةاإللكترونياستخدام المعامالت والوثائق  -ألف

 

رغم الحاجة للدرس بدت المحاذير منه كثيرة ومنها أن   2442ة في اإللكترونيمع طرح قانون المعامالت  

قتراح إصيغة  أن   تبي نه ن  أالكبير، إال  اإللكترونيقانون كي يستطيع لبنان مواكبة التطور الهذا قرار إة الى الملح  

وتناقضات غير مقبولة وخلط بين  اثغرات كبيرة جد  يحتوي على مجلس القانون المعروضة على الهيئة العامة لل

خصوصيات الناس، وجعلها في متناول من حتمال اإلعتداء على إة واإللكترونيالتنظيم القانوني والفني للمعامالت 

 .ال رقابة عليه

 

يق والتيقن من خالل المادتين مشروع قانون تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يعالج مسألة التوث ومع أن   

 .، إال  أن  العمل بمشروع القانون ما زال رهن إعادة النظر المستمرة فيه4و 0

 والشبكاتة اإللكترونيأمن المعامالت   -باء

 

ة والشبكات، غير أن  مكتب وزير الدولة يعمل على اإللكترونيمن المعامالت ألاستراتيجية  اال يوجد حالي   

 .ةاإللكترونيوضع استراتيجية لألمن كجزء من برنامج الحكومة 

 

الدولة لشؤون التنمية اإلدارية  ةراالتصدي للطوارئ الحاسوبية في لبنان إنما وز/ال يوجد فريق االستجابة 

. 2442ؤمن مساندة تقنية لمختلف الدوائر الرسمية عبر فريق الدعم التقني التابع لها والذي تم تأسيسه في العام ت

إدارة الشبكات، مساندة عبر )المسؤوليات الرئيسية للفريق تأمين مساندة تقنية للمؤسسات الحكومية ومن 

 ...(.الهاتف

 

 7بمعد ل )اتصال  344وصل إلى  2417عدد المساندات والدعم التي قام بها فريق الدعم في العام  

 2417في العام  144، وعدد الزيارات الميدانية وصل إلى 2414في العام  2244مقارنة مع ( اتصاالت يومي ا

لجوء عدد من اإلدارات  يعود إلى 2417و 2414االنخفاض الملحوظ بين . 2414زيارة في العام  104بمقارنة 

 .العامة إلى توظيف فريق تقني متخصص داخل اإلدارة

 

الفرع الفرنسي في الجامعة  -نظمت كلية الحقوق والعلوم السياسية واإلدارية ، 2412في تشرين األول  

على كيفية  وتم تسليط الضوء .اللبنانية ورشة عمل لبناء القدرات في مجال األمن والسالمة في الفضاء السيبراني

في مواجهة هذه الجريمة على المستوى القانوني باختالف النظرة القانونية بين بلد وآخر، من هنا  التمثيل المشك

وجب العمل على توحيد التشريعات بين الدول في خصوص هذه الجريمة وتحديثها، ال سيما من الناحية يت

قمع االنتهاكات، وإنشاء هيئات لمكافحتها وحماية  اإلجرائية وتحسين التعاون الدولي في مجال المساعدة على

وتم التوصية بتأمين وسائل سيبرانية احتياطية عند تعطل الفضاء السيبراني . من تداعياتهاوالملكية الفكرية 

ى باستراتيجيات الطوارىء، وإيجاد إطار تشريعي يسمح األساسي في الدولة نتيجة للهجوم، ووضع ما يسم  

صصة في حماية الفضاء السيبراني اللبناني، وبناء وتنسيق الخبرات المستدامة التي تتابع آخر بإنشاء إدارة متخ

 .تطورات وأخطار هذا المجال

 

سلسلة ورش عمل ومشاريع ونشاطات تمحورت  2417أقامت الهيئة المنظمة لالتصاالت في أوائل  

حد أل على االنترنت، وهو الموضوع الذي شك  جميعها حول إيجاد حلول تناسب المجتمع اللبناني لحماية األطفال 

ا من حياة أطفالنا اليوم، وهم ا أساسي  ل جزء  فعالم االنترنت أصبح يشك   .االهتمامات الرئيسية للهيئة منذ تأسيسها



 

 

. عرضة لعدد كبير من المخاطر على الشبكة منها التحرش الجنسي، اللصوصية، االحتيال، القرصنة واإلباحية

في لبنان، الذي يعقد في شهر شباط من كل سنة وهدفه تحفيز  "وم العالمي ألمن االنترنتالي"ومن خالل 

الحقوق والواجبات على "شعار  أطلقة والهواتف النقالة، اإللكترونياالستخدام المسؤول واألمن للتكنولوجيات 

ن احتفال هذه السنة وتضم  . ، حيث تم تشجيع مستخدمي الشبكة العنكبوتية على التواصل باحترام"شبكة االنترنت

عرض مسرحي حول أمن وإطالق منهج دراسي جديد حول أمن االنترنت، مسابقة مدرسية بين التالميذ، 

 .شباط على مسرح االونيسكو باإلضافة إلى حملة إعالمية واسعة لدعم هذه القضية 3االنترنت أقيم في 

  :لهيئة مشاريع عدة منهاا ألهمية موضوع حماية األطفال على االنترنت طورت اونظر  

 

   ه إلى المجتمع اللبناني بمختلف شرائحهموقع الكتروني وطني حول أمن االنترنت يتوج www.e-

aman.com.   كبر في الفضاء أيهدف هذا الموقع إلى مساعدة المواطنين اللبنانيين ليتصرفوا بمسؤولية

المراهقين والمدرسين لمساعدتهم وهل، فة لألطة ومعلومات مكث  م نصائح مفيدة ومبس  السيبراني ويقد  

على مواجهة مخاطر االنترنت
24
 ؛

 األولى حول األمن الوطني على . صفحتين على الفايسبوك بهدف زيادة الوعي حول هذا الموضوع

 ؛شبكة االنترنت والثانية مخصصة لليوم العالمي لالنترنت في لبنان

 تخصيص حساب على تويتر وhash tag  لهذا الحدث: @sidlebanon 17و sidlebanon17؛ 

  ماليين رسالة نصية للجمهور اللبناني خالل  7إطالق حملة إعالمية ضخمة عبر إرسال أكثر من

 ؛www.e-aman.comاإللكترونيج للموقع األسبوع األول من شباط ترو  

  ،قة بهذا المتعل   التقنية والتنظيميةوالتعاون مع مختلف المعنيين بهذا المجال حول القضايا القانونية

المنظمات ووزارة الشؤون االجتماعية، وزارة الداخلية، مقدمي الخدمات في لبنان، منهم )الموضوع 

 ؛(الغير حكومية المتخصصة بهذا المجال، الخ

  لشبكة العربية لهيئات تنظيم االقيام بدراسة حول هذا الموضوع مع جميع الدول العربية عبر

  ؛وتم إعداد مسودة ميثاق قواعد الممارسة لمقدمي الخدمات. ا فيهاعضو  كاالتصاالت بصفة الهيئة 

  اتخاذ تدابير تحث مقدمي الخدمات ومقاهي االنترنت على اعتماد اإلجراءات الضرورية لتأمين حماية

 .األطفال على الفضاء السيبراني

 

م لعمالئها خدمة المعامالت   ؤمن خدمات مصرفية تة مع نظم أمان اإللكترونيمعظم المصارف اللبنانية تقد 

يستطيع العميل تحريك ال يوجد خدمة تحويل األموال بين المصارف إنما حتى تاريخه . بمختلف النسب 20/3

 .أمواله بين عدة حسابات له في نفس المصرف وشراء العمالت الصعبة ومراجعة الحسابات

 

 .هديد المتزايد الذي تشكله الجريمة السيبرانيةالقانون اللبناني يحتاج إلى تحديث من أجل التصدي للت 

ا ة وسيتم عرضه قريب  اإللكترونيلتنظيم القطاعات  يدوزارة العدل بصدد االنتهاء من طرح مشروع قانون جدو

، وسوف يحل  المجتمع المدني ومختلف الوزراء في تنظيم مشروع القانون هماسي. إلى البرلمان للمصادقة عليه

 .2411ابق والذي القى الكثير من االنتقادات وتم سحبه في محل االقتراح الس

 

تعمل على عدة " لجنة األمن السيبراني"باإلضافة إلى ذلك، أنشأت وزارة الدولة لشؤون التنمية اإلدارية  

ات مبادرات لحماية المواقع الحكومية التي قد تم اختراقها عدة  .2417و 2412خالل العامين  مر 

                                                      
24  http://www.e-aman.com/ 
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. ، يجد القراصنة طريق ا جديد ا الختراق الشبكاتDSL تقنية لشبكة االتصاالت، مثلالرات مع طرح التطو   

مما يمكن القراصنة من ( modem)عرضة للقرصنة من خالل اختراق أجهزة الشبكة  DSLفقد أصبح مشتركي ال

وللتغلب على . هربكة المشتركين وتركهم مع أسعار استخدام اإلنترنت مرتفعة الثمن في نهاية كل ششاستعمال 

ق ما إذا كان أي شخص يستعمل على موقعها دليل عن كيفية التحق   Ogeroهذا القصور في أجهزة المودم، نشرت 

  ر خطوات حول كيفية حماية الشبكةشبكة المستخدم الخاصة وتوف  

(http://www.ogero.gov.lb/admin/BillDetails/DSL/ThomsonModemSecurityGuide.pdf). 

 بياناتة والخصوصيحماية ال  -جيم

 

يغطي أي تعاطي مع ( والذي هو جزء من قانون المعلوماتية)قانون الخصوصية وحماية البيانات  

بأي معلومة متعلقة باألشخاص الطبيعيين والتي  والتي تم تعريفها" المعلومات الشخصية"المعلومات وال سيما 

إال  أن القانون ال ينص (. من القانون 123المادة )ممكن استعمالها للتعريف عنهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 

 .أي مادة متعلقة باألشخاص المعنويين

 

لوجيا المعلومات إدارة تكنو"مت رئاسة مجلس الوزراء، بالتعاون مع نظ  ، 2417في كانون الثاني  

، ندوة حوارية حول (اإلسكوا)في لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  "واالتصاالت

وإرشادات اإلسكوا للتشريعات  "ة والبيانات ذات الطابع الشخصياإللكترونيمشروع قانون المعامالت "

ة والبيانات ذات الطابع الشخصي من قبل مجلس رونياإللكتالسيبرانية، لمناسبة إقرار مشروع قانون المعامالت 

 .الوزراء وإرساله إلى مجلس النواب لإلقرار

 

ل لمشروع قانون تمحورت المواضيع حول إرشادات اإلسكوا للتشريعات السيبرانية وعرض مفص   

 محاور رئيسيوشمل العرض ثالثة . ةة والبيانات ذات الطابع الشخصي بأجزائه المختلفاإللكترونيالمعامالت 

، "حماية البيانات ذات الطابع الشخصي"و، "ةاإللكترونيوالعقود  اإللكترونياإلثبات والتوقيع "حول  تزوترك  

 ".جرائم المعلوماتية وأحكام متفرقة أخرى"و

 تكنولوجيا المعلومات والتصالتاستخدام سوء مجابهة   -دال

 

بغية التابعة ون ياوقالمل مع الجريمة السيبرانية وتحديث يعمل لبنان على تعزيز التدابير القانونية للتعا 

 .التصدي للتهديد المتزايد الذي تشكله الجريمة السيبرانية

 

نظم القطاعات يوضع اللمسات األخيرة على مشروع قانون جديد  حالي ا علىالعدل وتعمل وزارة  

أساليب الحد من انتشار الجريمة السيبرانية، وضع لة بالتنسيق الوثيق مع قوات األمن اللبنانية اإللكتروني

 .ن التي تساعد على محاربة هذه الجريمةيانووالمساعدة في تنفيذ الق

 

ا في بلد   77زال من بين ي، لبنان ال (ويتسا)تكنولوجيا المعلومات في العالم  تحالف خدماتبحسب كما و 

في القطاع العام أو القطاع  ينالسيبراني ينجماهمال محاسبةل متحديث قوانينهم يقوموا بجميع أنحاء العالم الذين ل

الخاص
25
دراسة شاملة عن  2417م في شباط ائالمعني بالمخدرات والجر" مكتب األمم المتحدة"وقد أجرى . 

الجرم  مكافحةلط الضوء على أهمية تقديم الدعم القانوني سل  وحالة الجريمة السيبرانية في المجتمع العام 

                                                      
25  www.witsa.org 

http://www.ogero.gov.lb/admin/BillDetails/DSL/ThomsonModemSecurityGuide.pdf


 

 

جامعة الدول "ا للدراسة، كان لبنان من بين أعضاء ووفق  . شكل صحيح ومالحقة هذه األعمالب السايبيري

تفاقات التي تنش  التزامات قانونية ضد الجريمة السيبرانيةاالعلى الذين لم يوقعوا " العربية
26
. 

 

لوضع  ةاإللكترونيلمكافحة الجريمة  أعمال الشرطة واألمن العربمؤتمر إختتم ، 2411في كانون األول  

ة ورؤية العمل االمني والشرطي من خالل مفاهيم الشرطة اإللكترونياالستراتيجية العربية لمواجهة الجرائم 

 ضم المؤتمر مواضيع كما .ل الشرطةاالمجتمعية في الدول العربية واالمن السياحي واألداء األمني العربي لرج

حماية حق الناس في التعبير طرحها المؤتمر الخامس والثالثون لقادة الشرطة واالمن العرب الذي بحث في 

مانة العامة التوصيات الصادرة عن مؤتمرات رؤساء القطاعات االمنية واجتماعات اللجان المنعقدة في نطاق األ

برز الطرق لتأمين الحماية الالزمة وتعميم وتم بحث أهم وأ   .2411لمجلس وزراء الداخلية العرب خالل العام 

 .ومشاركتها ضمن الدول األعضاء اتأحدث التقني

 

التجسس  اتفيروس رقمي ضد أجهزة الكمبيوتر في لبنان كجزء من عملي ن  شُ ، 2412في تشرين األول  

وحدة ل بتمث  ي" MiniFlame"فيروس  وهواألحدث . لتحكم في أجهزة الكمبيوتر وسرقة المعلوماتلمتعددة ال

أو  المصاب سمح للقراصنة التحكم بالكمبيوتري وفه. تجسس مصممة لسرقة البيانات والوصول المباشر إلى النظم

 .عن بعدأخذ المعلومات منه 

 

من أنظمة الكمبيوتر في لبنان في الكشف عن اختراقها للعديد التي تم و Guassالفيروس " MiniFlame"تلى  

. ستخراج المعلومات الشخصية، ال سيما التي تتعلق بالحسابات المصرفيةال استعملت ، وقد2412آب من عام 

 (Antivirus) حماية من البرامج الخبيثةالرامج بترقية  المصارف في لبنان المصرف المركزي من جميعطلب  وقد

اإلنترنتشبكة على  الخوادم الرئيسية للبنكالقيام بحماية و على أجهزتهم
27
. 

 

مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية التابع لقوى االمن  ىتلق، 2417وفي أيلول  

باختراق حماية الملكية  ةجهزب األاصحأغ تبل  الكومبيوتر  ةجهزعن عدد كبير من اختراقات أ اتغبالإالداخلي 

 Ransomware" ضمن فيروساتهذه تندرج و. الفكرية وتبتز صاحب الجهاز للدفع المادي لعدم المالحقة القانونية

التي انتشرت في معظم بلدان العالم تحت مسميات تختلف باختالف البلدان، متخذة الشرطة المحلية في كل دولة  "

الذي  Australian Federal Police Virusة، األوروبيالذي انتشر في البلدان  EU Police Virus إسما  لها، ومنها

 .الذي ظهر في بريطانيا واتخذ الشرطة البريطانية اسما  له وغيرها metropolitan Police Virusضرب أستراليا، و

قوى االمن الداخلي ووزارة الداخلية شعارا  له كي يخدع المواطنين وينال ثقتهم  اوهو اليوم انتشر في لبنان متخذ  

ليس الحصول على معلومات  هدف هؤالء القراصنة. ليحقق القراصنة هدفهم المنشود، وهو الحصول على المال

 ات االئتمانن طريق بطاقعدوالر، يدفع  244بل ابتزاز المواطنين من خالل طلب مبلغ مالي يقد ر بـ فقط خاصة

"CashU". كمن في مواقع إلكترونية، وغالبا  ما يي ذوهذا الفيروس هو من فصيلة فيروسات حصان طروادة ال

ن يدخل المستخدم تلك المواقع الملغومة والمصابة حتى يتسلل منها الفيروس الى الجهاز إوما . تكون إباحية

 .ويفتك به

 

تحميل برامج حماية من البرامج المواطنين ب  مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية نصحوفي هذا اإلطار  

بالغ قوى االمن الداخلي فور تعرضهم ألي إعلى أجهزتهم، وعدم دخول مواقع مشبوهة و (Antivirus) الخبيثة

قرصنة
28
.  

                                                      
26  www.unodc.org 

27  Daily Star 16 2012 تشرين األول 
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عة تطلق على ، سلسلة من الهجمات على المواقع الحكومية بجما2412وباإلضافة إلى ذلك، شهد عام  

إلى هذه الهجمات  الحكومة اللبنانية ذات الصلة باألمنمواقع من موقع  16 ضوتعر  ، "رفع صوتكا"نفسها اسم 

 توقام. غضبهم تجاه األداء الحكومي ر عنتعب  رسالة من المجموعة للحكومة  يرىلمواقع هذه ازائر   .المتكررة

محاولة تحديد مصدر والحكومية المختلفة على التحقق من تدابيرها األمنية اإلدارات  المعلوماتية فيالوحدات 

 .الهجوم

 

  



 

 

 التمكينية البيئة  -سادساا 

 البيئة القانونية والتنظيمية  -ألف

 

تقديم خدمات جديدة السرعة المتاحة و رفع االنترنت و بخفض أسعارمبادرة وزارة االتصاالت تعتبر  

رة  .مثل الجيل الثالث والرابع بداية فعالة لتحفيز االقتصاد اللبناني ومتطو 

 

عقدا لشراء نظام إدارة جودة خدمات  2411في تشرين األول الهيئة المنظمة لالتصاالت عت وق  قد و 

خطوة نهائية لتنفيذ الحل المتكامل الذي سيسمح للهيئة بقياس مؤشرات أداء ك Wicom االتصاالت مع شركة

تصاالت وشبكات نقل المعلومات وتحليل جودة حركة التخابر وتقديم تقارير دورية عن مؤشرات خدمات اال

وسوف يسمح . األداء الرئيسية لخدمات االتصاالت الثابتة والخلوية وخدمات نقل المعلومات واالنترنت في لبنان

ع خدمات االتصاالت في كل منطقة داء لكل نوع من أنواهذا النظام الجديد باالطالع الدائم ومراقبة مؤشرات األ

 .من لبنان واتخاذ اإلجراءات الالزمة التي تكفل تحسين نوعية خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية

 

 :إلضافة إلى ذلك، تم تحقيق ما يلياب 

 

 إنشاء لجنة رسمية تعمل حاليا على قانون الخصوصية؛ •

حد"مشروع قانون بشأن استخدام  • فقد تم اقرار استعماله ( لم يقرر حتى تاريخه)الرسمي " الرقم المو 

 على اعتماد جميع اإلداراتالقانون  ينص. 201/24القانون  من خالل 2412يوليه  2بالبرلمان في 

 ؛اإلدارات في تبادل البيانات إلكترونيا فيما بينوال سيما لبناني المواطن الالعامة هذا الرقم الذي يحدد 

اإلدارات العامة جميع  ميم علىعفي مجلس الوزراء للت 44/42/2412 بتاريخ 44قرار رقم إقرار ال •

من خالل مشروع لوزارة التنمية  2411في عام  اتم وضعهالذي " قعامعايير المو"بم اتزاالل

 ؛اإلدارية

من قبل  الموحدةالنماذج  العتماد 14/44/2411 بتاريخ 16قرار رقم المجلس الوزراء إقرار في  •

 .األبحاث والتوجيه ووزارة التنمية اإلدارية في هذا الشأنلتنسيق مع إدارة وا اإلدارات العامة

 

الملكية الفكرية تطرح إشكالية حقيقية تتمثل بكيفية الحفاظ على حقوق  صبحت مسألةأثورة اإلنترنت مع  

 .تالمؤلفين والمبدعين في وقت فتحت أمام الناس خطوط االنتشار السريع للمعلومات واستنساخ الوثائق والبيانا

الحماية  آثاره تتعدى مجرد تحقيق رغم اختالف فلسفة حماية حق المؤلف وأهدافه من دولة إلى أخرى، إال أن  

للفكر واإلبداع في الدولة حيث يعد آلية من آليات تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية والتقنية والثقافية، مما 

يف لدعم اإلنتاج يؤدي إلى ضرورة نشر الوعي العام بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية ومنها حقوق التأل

  .هالفكري بإبداعات

 

اللجان المشتركة في مجلس النواب على مشروعي اإلجازة للحكومة باالنضمام  وفي هذا اإلطار، وافقت 

 معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي"و (WCT) إلى معاهدتي اإلنترنت؛ أي معاهدة بشأن حق المؤلف

(WPPT)." 

 

االنتفاع بها على معاهدتي اإلنترنت تضع قواعد دولية ترمي إلى منع النفاذ إلى المصنفات اإلبداعية أو  

ر ولهاتين المعاهدتين أهمية كبيرة في تعزيز تطو  . تصريح بذلكالشبكة االنترنت أو شبكات رقمية أخرى دون 



- 25 - 
 

                                                                                                                                                                               

ن ة والصناعات المعلوماتية من خالل ضمان نوعية المحتوى الرقمي وصحته، ما يمك  اإللكترونيالتجارة 

صناعات المرتبطة بها، من تحقيق مكاسب مالية بفضل ، ومنتجي التسجيالت الصوتية، والنفنانيالالمبدعين و

  .مواهبهم وإبداعاتهم واستثماراتهم

 

في موازاة العمل التشريعي، بدأت وزارة االقتصاد والتجارة العمل على زيادة عدد المراقبين لدى و 

 .مصلحة حماية الملكية الفكرية لتمكينها من متابعة الشكاوى

 

خدمة تسجيل العالمات التجارية عبر اإلنترنت منذ فترة وجيزة، والتجارة كما أطلقت وزارة االقتصاد  

وعلى الرغم   .وكذلك إعتماد نظام معلوماتي جديد لتسجيل العالمات التجارية في مصلحة حماية الملكية الفكرية

لحماية " قائمة المراقبة"إبقاء لبنان على " التحالف الدولي للملكية الفكرية"من التدابير المذكورة أعاله، طلب 

 .الة وغير كافيةغير فع  التدابير الحالية  واعتبرت أن  حقوق الملكية الفكرية 

 

إلى  هلالنضمام بعدم قابلية بياألورولبنان تحذيرات عديدة من الواليات المتحدة واالتحاد كما تلق ى  

 على بلدا 24لبنان واحد من و. في حال لم تتخذ االجراءات الالزمة في هذا المجال "منظمة التجارة العالمية"

 .قائمة المراقبة

 

اأن السلطات اللبنانية حققت تقدما التحالف  ويعتبر  مع ذلك،  ولكن في حماية حقوق التأليف والنشر واضح 

ألهمية إنشاء إطار قانوني سليم لحماية التأليف والنشر والتنفيذ  ا، نظر  " 741"ه عن الئحة الال يمكن إزالت

 .الكامل للقوانين اللبنانية للحد من القرصنة وتعزيز النمو في القطاعات اإلبداعية في البالد

 

التجارية التي ال تزال تتسبب في خسائر فادحة  ةاإللكترونيلبرامج اقرصنة  ،التي يذكرها التحالف مشاكلال منو

مواد لعدد كبير من الكتب ؛ تصدير الكتب المقرصنة إلى دول الخليج؛ القرصنة قرصنة اللشركات البرمجيات؛ 

مثل األفالم والموسيقى والبرمجيات؛ قرصنة الكابل وتحميل القرص الثابت من البرمجيات على أجهزة الكمبيوتر 

 .عودفمتلفزيون اللو فك تشفير في نقاط البيع؛ 

 

 وأضاف أن  . اتهاستخدم برامج غير مرخصة على معد  ت بحد ذاتها  الحكومة اللبنانية كما ذكر التحالف أن   

مكافحة قرصنة لوإنفاذ القوانين ة المحليوالتوعية السلطات يجب أن تأخذ زمام المبادرة في قيادة التعليم 

البرمجيات في البالد
29
. 

 

قامت الهيئة المنظمة لالتصاالت باقرار نظام حماية المستهلك كما قامت بجهود واسعة في مجال حماية  

هة للمدارس الخاصة والعامة في توزيع مجموعة أدوات تثقيفية موج   أيضا  األطفال على االنترنت، والتي تشمل 

وليائهم أسالمة، وعقود ملزمة بين األطفال وولياء الطالب وتتضمن المبادئ التوجيهية للألبنان وللكادر التعليمي و

  .ومنظمة اليونسكو ELLF ة مثلومعلومات توعية مختلفة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية الهام  

 

مل وزارة االتصاالت على تطبيق وسائل رقابة األهل وتوفير متطلبات السالمة واألمان على جميع عكما ت 

تاحة إلهذه المواقع، وذلك للتأكد من عدم  (ISP) مقدمي خدمات اإلنترنت مة من قبلوصالت االنترنت المقد  

 .مكانية الوصول الى مواقع غير مشروعة من قبل األطفال والمراهقين والشبابإ
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 :ةاإللكترونيوالمعامالت  اإللكترونيالتوقيع 

، على الرغم من سلسلة االجتماعات التي عقدتها ة رهن الدرس والمراجعةاإللكترونيالمعامالت ال يزال قانون  

ثة القانون المقترح الحالي نسخة محد  . المستمرتنقيح وعملية التكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لاللجنة البرلمانية 

من  االنتقاداتالقانون المقترح يواجه العديد من . 2442ه النائب غنوة جلول في تموز تممن مشروع القانون الذي قد  

ح القانون، ينقبت امتوزارة العدل قو. الحكومية داراتمختلف األطراف بما في ذلك القطاع الخاص، والعديد من اإل

 .لبت بهواضح لو محددموعد من دون وجود  المجلس النيابي الدرس فيقيد هو واآلن 

 

 :اإللكترونية والدفع اإللكترونيالتجارة 

أن  دافعي الضرائب اللبنانيين سوف يستطيعون دفع ضرائبهم إلكترونيا بدال  من ، 2417وزارة المالية في أيار أعلنت 

يمكن لدافعي الضرائب تسجيل . 20/3االضطرار إلى الذهاب إلى وزارة المالية  وإنهاء معامالتهم دون أي متاعب 

 لضرائبالدخول إلى موقع وزارة المالية واستخدام بطاقة ائتمان خاصة صادرة عن الوزارة لتسديد ا

 

، نظ مت وحدة االستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات واالت صاالت في مكتب رئيس 2412في تموز  

 مجلس الوزراء، بالتعاون مع دائرة المعلوماتية في جامعة البلمند، ورشة عمل حول البرمجيات مفتوحة المصدر

(Open Source). 

 

هت ورشة العمل إلى مسؤولي تكنولوجيا المعلومات في مختلف الوزارات واإلدارات الرسمية لتسليط   وتوج 

رين والمستعملين، على مختلف  الضوء على البرمجيات مفتوحة المصدر كإحدى الخيارات القابلة للتطبيق لدى المطو 

ة ساالل وقبوالالمساهمة في نشر والمستويات، بما فيها المؤسسات الحكومية،  مفتوحة تعداد لتبني  البرمجيات الحر 

 .المصدر بين المعنيين في اإلدارات الرسمية

 

 في لبنان البيئة القانونية والتنظيمية  -5جدول ال

 

 قيد المراجعة ةاإللكترونيوجود قانون للمعامالت 

 قيد المراجعة اإللكترونيوجود قانون للتوقيع 

 قيد المراجعة العمومية للمفاتيح األساسية لبنيةوجود إدارة ل

 إدارة أسماء النطاقات  -باء

 

 .النطاقات الفرعية أسماء وتسجيل بإدارة بيروت في األميركية الجامعة وتقوم (lb.) هو لبنان نطاق رمز 

 

   -6جدول ال
الجهة المؤولة عن تسجيل النطاق العلوي  اسم

 للبلد

American University of Beirut (AUB) 

 الجامعة األميريكية في بيروت

 http://www.aub.edu.lb/lbdr/Pages/index.aspx عنوان اإلنترنت لهذه الجهة

إجمالي عدد النطاقات المسجلة في البلد 

 2412، 2411، 2414، 2443، 2444للسنوات 

 :المحموع اإلجمالي

2444 :2812 

2443 :2965 

2414 :3168 

2411 :3332 

2412 :3413 

 (www.aub.edu.lb) موقع الجامعة األميريكية في بيروت: المصدر

http://www.aub.edu.lb/lbdr/Pages/index.aspx
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 في مجال تكنولوجيا المعلومات والتصالت المعايير توحيد  -جيم

 

 :في هذا اإلطار ن يمشروعحاليا  تطبيق يتم  

 

  حيث مقرر أن يبدأ " التبدال البيني في الحكومة اللبنانية وضع إطار"الشروط التقنية لتقديم عروض

 ؛2417المشروع أواخر عام 

 وزارة الصحة العامة ووزارة : بين إدارتين التبادل البيني"لمشروع  الشروط التقنية لتقديم عروض

 اإللكترونيللتبادل لصحة العامة اوزارة  من قبل ضعوُ نطاق هذا المشروع . "التربية والتعليم العالي

يهدف المشروع . المتواجدة لدى وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان يةالطبالمهن ممارسة  لشهادات

 التبادل البيني عسر  يضافة إلى ذلك، سوف إلوبا. والقطاع العام نينلمواطنمعامالت ال يسهإلى ت

 .الحتيالالتعاون بين الوزارتين وضمان دقة المعلومات، والحد من أي نوع من ا

 

 :لتوحيد ناعومشر انطلق،  ين أعالهعومشرالضمن ومن  

 

 ؛دارات العامةملكية البيانات داخل اإل 

 اإلدارات العامةالمعلومات التي يجري تبادلها بين  تحديد. 

 

ا وتقترح حالي  ". إطار التبادل البيني"البلدان األخرى لتطوير  اتتم إجراء قدر كبير من البحوث على خبر 

ومن . وزارة الدولة لشؤون التنمية اإلدارية البناء على تجربة البلدان األخرى، واالستفادة من الخبرات المتواجدة

" للتبادل البيني األوروبياإلطار "على غرار " إطار التبادل البيني الحكومة اللبنانية"المتوقع أنه سيتم بناء 

 .ة وتنظيمية، وداللية وتقنيةسياسية وقانوني: أركان أساسيةالمعتمد على خمس 

 الداعمة الحكومية التدابيرالستثمار في تكنولوجيا المعلومات والتصالت و  -دال

 

   :الريادة واالبتكار ومخططات االحتضان - أ

التوجيه ومطابقة وهو أول منشأة في لبنان لتقديم تجربة تنظيم المشاريع واالبتكار التكنولوجي،  30بيريتيك 

ريع في تيسير االبتكارات التكنولوجية والمشا اجد   ةناشط   ت بيريتيكمنذ افتتاحه، كان. والبحث والتطويراألعمال، 

حيث فاز " تحدي االبتكار"ت بيريتيك بالشراكة مع شركة إنتل بمسابقة ، قام2417في حزيران و. الخاصة

ل اصمنصة مبتكرة مصممة إل" المتدربينالعرب . "، مقد م من قبل مونير األسعد"العرب المتدربين"مشروع 

. طالب الجامعات والخريجين الجدد مع الشركات في منطقتي الخليج والشرق األوسط من خالل التدريب الداخلي

 .وهو يمثل خدمة فريدة من شأنها تعزيز الحالة الثقافية واالقتصادية على الصعيد اإلقليمي

 

 :التمويل واالستثمار الحكومي  -ب

ا الف   343مليونا و 203خمسة مشاريع بقيمة  2412مجموع المشاريع االستثمارية المنجزة خالل العام بلغ  

مساندة  "ايدال"المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان لها دوالر اميركي، وهي مشاريع وف رت  044و

 .صدار التراخيصوحد إلموتوفير حوافز وتسهيالت عبر الشباك ال
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مراجعة  74وحد إلصدار التراخيص، حوالى م، عبر الشباك ال2412قُدِّمت المؤسسة خالل العام فقد  

وهي تتوزع على . حوافز والتسهيالت المقدمةالتتعلق بمشاريع جديدة أو بتوسعة مشاريع قائمة لالستفادة من 

 .قطاعات الصناعة والفنادق والتكنولوجيا

 

 :استراتيجيات تشجيع االستثمار  -ج

الصغيرة والمتوسطة الحجم للحصول على القرود  اتم تأسيس كفاالت كشركة مالية لبنانية لمساندة الشركت 

تقوم الشركة بمساعدة القطاع عبر تسهيل القروض التجارية عبر دراسة جدوى المشاريع . المالية المناسبة

 .التجارية المطروحة والتأكد من حسن الدراسة والتخطيط لها

 

 :دعم تصدير البرمجياتأنشطة   -د

الشركات على البحث عن األسواق المجاورة لتوسيع  ارضطرإلى إيسبب الحجم المحدود لألسواق المحلية  

العديد من الشركات . ويتوقع أن يصبح لبنان مركزا لتطور البرمجيات في السنوات القادمة. نطاق أنشطتها

كبيرا على السوق الخليجية، وقد تم  االتصاالت تعتمد اعتماد  اللبنانية العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات وا

 .ةفريقياأل البالد اللجوء إلى البلدان النامية مثل أيضا  ا مؤخر  
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 والتصالت المعلومات تكنولوجيا تطبيقات  -سابعاا 

 ةاإللكترونيالحكومة   -ألف

 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مجال اإلدارة العامة

 

o حوسبة اإلدارات العامة  

البرامج عن  2412في إطار تطوير أعمال القضاء في لبنان، أعلن وزير العدل، شكيب قرطباوي، في تموز 

مساندة من وزارة الدولة لشؤون التنمية بو األوروبية القانونية للوزارة التي تنفذ بهبة من االتحاد اإللكتروني

لمحاكم في بيروت بهدف تعزيز الوصول إلى العدالة وتسهيل الحصول حيث سيصار إلى مكننة أعمال ا. اإلدارية

في مرحلة متقدمة، ستؤمن المكننة ربط قصور العدل بشبكة واحدة ومع  .على المعلومات والمراجع القانونية

إضافة  ،أخرى وذلك في سبيل تأمين تبادل البيانات القضائية بسرعة وفعالية ومستوى أمان عالٍ  عامةإدارات 

ة وتقديم اإللكترونيى حفظ نسخ إلكترونية عن الملفات الورقية وتكوين أرشيف منها، واعتماد التبليغات إل

وعلى المدى البعيد، سيتم استبدال السجالت الورقية  .اإللكترونياالستدعاءات واللوائح والمستندات عبر البريد 

واآلني إليها من خالل  الوصول المباشر بوسائط معلوماتية لحفظ البيانات حول الدعاوى القضائية وتسهيل

 .الكمبيوتر بدل التفتيش اليدوي عنها

 

ن والكثير من الذي يقد م مجموعة القواني "برنامج المستشار"، أعلن وزير العدل جهوزية 2412وفي آب  

تأتي هذه . الرسميكتروني حيث سيتم تقديمه للقضاة من دون مقابل، في الوزارة خالل الدوام االجتهادات بشكل إل

، "برنامج األمم المتحدة للتنمية"و "األوروبياالتحاد " الخطوة في سياق برنامج دعت إليه الوزارة بدعم من

تي تعادل نحو مجموعة القوانين النافدة، ال "برنامج المستشار"يتضمن  .بهدف مكننة البيانات العامة والمحاكم

على مجموعة من االجتهادات، أي على عدد كبير من أحكام  لكترونياإلويحتوي البرنامج . اعشرين مجل دا ورقي  

ال . صدرت في الفترة السابقة ار من المجلدات التي تتضمن أحكام  وقسم كبي 2442محكمة التمييز منذ سنة 

 تكمن .منذ صدورها "الجريدة الرسمية"عداد أ، بل يتوس ع ليشمل فقط يقتصر البرنامج على القوانين واالجتهادات

 .في إمكانية تحديثه من خالل اإلنترنت بسهولة وسرعة "المستشار"أهمية 

 

o حوسبة الجمارك  

النظام "أول إنجاز لمكننة إدارة الجمارك اللبنانية كان في منتصف التسعينات من خالل مشروع نجم الذي اعتمد 

" نور"تشغيل على اإلنترنت وأعقب هذا األخير مشروع . اآللي من خالل قرض بنك الدولي" المنسق الدولي

مع . هلجمارك تعقب المعامالت من مكاتبا على مراحل يسمح للتاجر أو مخلص 2441الذي تم تنفيذه في أيار 

إنترانت الجمركية  2443المزيد من المحاوالت لتخفيف اإلجراءات الجمركية، أنشاءات إدارة الجمارك في 

لإلصدار + + ، قامت الجمارك بتطوير أسيكودا 2444ية عام و في نها. للربط بين جميع المكاتب اإلقليمية

 .األخير

 

o حوسبة نظم إدارة اإليرادات والضرائب 

ا بدال  ، أن  دافعي الضرائب اللبنانيين سوف يستطيعون دفع ضرائبهم إلكتروني  2417وزارة المالية في أيار أعلنت 

يمكن لدافعي الضرائب . 20/3تهم دون أي متاعب من االضطرار إلى الذهاب إلى وزارة المالية  وإنهاء معامال

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة المالية واستخدام بطاقة ائتمان خاصة صادرة عن الوزارة لتسديد الضرائب
31
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طالق نظام اإلستعالم الضريبي مديرية ضريبة على األمالك المبنية إ-، أعلنت وزارة المال2412في آب  

، الذي يرمي الى تسهيل عملية اإلستعالم عن www.finance.gov.lb ا على اإلنترنتعبر صفحته اإللكتروني

فين اإلستعالم عن تكاليف ضريبة وفي خطوة أولى في هذا السياق، أصبح في إمكان المكل  . التكاليف الضريبية

يل عملية تسديد وفي خطوة الحقة، سيتم تسه. األمالك المبنية لعقار معين عبر إدخال المعلومات المتعلقة به

 .من خالل البطاقات اإلئتمانية اإللكترونيللوزارة عبر الدفع  اإللكترونيضريبة هذه األمالك على الموقع 
 

إضافة خدمات االستعالم عن تكاليف ضريبية أخرى، الى التصريح  اك أفادت الوزارة، أنه ستتم قريب  كذل 

إلى تسهيل أعمال المكلفين المسجلين في الضريبة على القيمة المضافة  اإللكترونيويرمي التصريح  .اإللكتروني

حيال تقديم تصاريحهم الضريبية مما يخفف العبء على المكلف ويُلغي إمكان وقوع أخطاء مادية في التصريح، 

 .ا  ويسمح بالتصريح خارج أوقات الدوام الرسمي أيض
  

تف الخليوية يسمح لمستخدمي البرنامج من البحث عن ، أطلقت برنامج للهوا2417وفي الربع الثاني من  

 .Androidالو AppleStoreالبرامج متاحة على ال. الضريبة المفروضة على عقاراتهم
 

o رقمنة المعلومات 

، أعلنت الجامعة األميركية في بيروت أنها ستستعمل كل خبراتها في خدمة الدولة لتطوير 2412في نيسان 

في سياق مشروعين تقودهما الجامعة لتقويم التحول إلى الحكومة  .ة في لبناناإللكترونيبرنامج ناجح للحكومة 

مشروع الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، ومشروع برنامج االطار السابع لالتحاد : ةاإللكتروني

 .الذي يدعم األبحاث والتكنولوجيا األوروبي
 

لدكتور عدنان السيد حسين ورئيس ديوان المحاسبة القاضي وقع رئيس الجامعة اللبنانية ا ،2417في أيار  

عوني رمضان بروتوكول تعاون لتوثيق كل القرارات والنصوص التشريعية واالحكام القضائية في ديوان 

 .ا الى المعلوماتية بمعلوماتها الحديثةالمحاسبة وفق االصول استناد  
 

  ةاإللكترونيحلول الحكومة 

o من الحكومة إلى الحكومة (G2G :)التفاعل بين الحكومات المحلية والمركزية 

مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية بإدارة عملية تعيين كلفت رئاسة مجلس الوزراء  2411في العام 

وفي هذا الصدد، قام فريق عمل وزارة الدولة بتطوير تطبيق ويب يعرض . موظفو الفئة األولى في القطاع العام

يقوم النظام بتدقيق . ن عنها ويسمح للراغبين بالترشح بتقديم سيرهم الذانية عبر شبكة اإلنترنتالوظائف المعل

ا لموافقة وفق  )المعلومات العامة عن المرشحين وإصدار الئحة مصغرة بالسير التي تطابق المعايير المحددة 

 .مالئمينللتوصية بالمشرحين ال امنظم   اكما يتبع النظام نهج  ( رئاسة مجلس الوزراء
 

o من حكومة إلى مواطن (G2C :) ةاإللكترونينماذج اإليصال وبوابات الحكومة 
 

 إطالق موقع  2411أعلنت وزارة العدل في حزيران : وزارة العدلwww.almustachar.com   ن جميع الذي يمك

 2412وفي آذار   .في العاصمة بيروت مباشرة عبر اإلنترنتالمحامين االطالع على جدول جلسات المحاكمات 

والهدف . في قصر العدل لتأمين العرض اليومي لجدول جلسات محاكم بيروت LCD أطلقت وزارة العدل شاشة

من الشاشة الضخمة التي ستوضع في باحة قصر العدل والمربوطة باإلنترنت تأمين العرض اليومي لجدول 

  .فة، مما يسهل على المحامين عملهم وعلى المتقاضين متابعة دعاويهمجلسات محاكم بيروت كا
 

إلطالق  االعمل في مركز المعلوماتية القضائية والقانونية في الوزارة حالي  كما أوضح وزير العدل أنه يتم  

ويهدف . عربيةالفرنسية واإلنكليزية، إلى جانب العمل على تطوير نسخة الموقع ال باللغتيننسختين لموقع الوزارة 

. الموقع إلى شرح التنظيم اإلداري للوزارة والتنظيم القضائي للنيابات العامة والتحقيق والمحاكم المعمول به

http://www.almustachar.com/
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ويتضمن الموقع معلومات عن المحاكم وتشكيلها واختصاصاتها ومواقعها الجغرافية، وعن الهيئات القضائية 

وينشر . ويوف ر الخدمات االجتماعية للقضاة وللقطاع الحقوقي. اءالمختلفة الُمناط بها اإلشراف والرقابة على القض

الموقع أيضا  األعمال الجارية تنفيذا  لسياسة التحديث والتطوير في الوزارة والمحاكم والمؤتمرات والندوات التي 

 . تشارك فيها الوزارة أو تنظمها

 

بسهولة وسرعة، ومن الخدمات توجيه  ةاإللكترونييتيح هذا المشروع للوزارة مخاطبة القضاة بالطرق  

الندوات والمحاضرات وصندوق تعاضد القضاة )الكتب إليهم وإعالمهم بآخر مستجدات الوضع القضائي 

ويُسمح للقضاة بامتالك عنوان بريدي رسمي على موقع الوزارة يصلح (. والوزارة واألخبار المتفرقة وغيرها

 .ي الحقوقي وتبادل المعلومات القانونيةليكون أداة في عملهم لجهة البحث القانون

 

  بالغ المواطنين عبر إخدمتين ستقدمهما للعموم، االولى هي  العام، أعلنت مديرية االمن 2412في آذار

ارقام هواتفهم الخليوية قبل شهر من موعد انتهاء اقامة العمال األجانب لديهم، والثانية ابالغهم ايضا  

 ؛جوازات سفرهمقبل شهر بانتهاء صالحية 

 

  أعلنت المديرية العامة لألمن العام عن انشاء صفحة على موقعها ، 2412وفي تشرين الثاني

مخصصة لنشر مشاريع القوانين  General-Security.gov.lb الرسمي على شبكة االنترنت اإللكتروني

 ؛والمراسيم واالستراتيجيات القطاعية والنصوص المتعلقة بالسياسات العامة

 

 لوزارة العمل والمتضمن المعلومات التي تتيح  اإللكتروني، تم إطالق الموقع 2412تموز  في

للمواطنين والعمال االجانب المقيمين في لبنان االطالع الكامل على الحقوق والواجبات في معرض 

جباته اوطلق حق المواطن بأن يعرف حقوقه والقيام بالمعامالت لدى دوائر الوزارة، وذلك من من

 ؛يفائه موجباتهإض ممارسته حقوقه او المهل والرسوم المتوجبة عليه في معرو

 

  أطلق وزير السياحة الشباك الموحد الستقبال التراخيص السياحية في الوزارة  2412في كانون األول

ويأتي هذا االنجاز في سياق عمل .  بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون التنمية االداريةأتى عبر مشروع 

ا االستثمار السياحي وزارة السياحة إلى تسهيل االجراءات االدارية لتحفيز بيئة االستثمار وخصوص  

سيوفر الشباك الموحد على المواطن عناء مالحقة المعاملة  .وتبسيط عملية الرخص السياحية وتسهيلها

 .من دائرة الى اخرى بحيث يصبح التعامل الوحيد هو من خالل الشباك الموحد
 

o كومة إلى قطاع األعمال من ح(G2B :)التفاعل بين الحكومات المحلية والمركزية وقطاع األعمال 

 

 البوابة الحكومية في لبنان  -7جدول ال
 

 www.informs.gov.lb:   موقع الوب للبوابة الحكومية

 نعم معلومات عامة المعلومات

 ال القوانين

 لإلدارات العامة األدلة

 نعم خدمات تفاعلية الخدمات

 نعم نماذج يمكن تنزيلها

 نعم معلومات ساكنة

 قيد التنفيذ من قبل وزارة المال  اإللكترونيالدفع 

http://www.informs.gov.lb/


 

 

 ال تسجيل المستخدمين

 العربية، اإلنكليزية، الفرنسية وجود أكثر من لغة للموقع

 ال استسقاءات مشاركة المواطنين

 ال مدونات

أدوات وسائل اإلعالم 

 االجتماعي

 نعم فايسبوك

 ال تويتر

 نعم لينكدإن

 ال يوتيوب

 - خدمات أخرى
 نعم (RSS)قناة الوب  خدمات إضافية

 نعم إحصاءات الوب

 نعم بحث

نسخة للهاتف 

 األجهزة اللوحية/المحمول

األجهزة /للهاتف الذكي دعم

 اللوحية

 قيد االنشاء

تطبيق مخصص للهاتف 

 iOS or)األجهزة اللوحية /الذكي

Android based) 

 قيد االنشاء

-  خدمات أخرى
 وزارة الدولة لشؤون التنمية اإلدارية: المصدر

 

 الجهة المسؤولة  -8جدول ال

الجهة المسؤولة عن إدخال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى 

 اإلدارات العامة

Office of the Minister of State for 

Administrative Reform 

 وزارة الدواة لشؤون التنمية اإلدارية
www.omsar.gov.lbURL: 

 Office of the Minister of State for ةاإللكترونيالحكومة هيئة 

Administrative Reform 

 اإلداريةوزارة الدواة لشؤون التنمية 
www.omsar.gov.lbURL: 

 04 ة التي تم تنفيذهااإللكترونيعدد الخدمات الحكومية 

 قيد البحث ة المزمع تنفيذهااإللكترونيعدد الخدمات الحكومية 

 وزارة الدولة لشؤون التنمية اإلدارية: المصدر

 

 :اإللكترونيتوفر واعتماد واستخدام تطبيقات الشراء 

ا على القانون الحالي ونظر   اإللكترونيبسبب العقبات التي تواجه تطبيق الشراء  ا لحالة تحديث هذا القانون اعتماد 

( Development Gateway Foundation)الدولة باالشتراك مع مؤسسة بوابات التنمية  ةراوز تالقديم، فقد عمد

 .المشروع حالي ا في مرحلة التوريد. دوائر عامة وتقديم المساعدة التقنية 4رائد في  اإللكترونيفيذ نظام شراء لتن

  

http://www.omsar.gov.lb/
http://www.omsar.gov.lb/


- 33 - 
 

                                                                                                                                                                               

 ةاإللكترونيالتجارة    -باء
 

، دعا البنك المركزي البنوك التجارية أن تتخذ التدابير الالزمة [غاوس]لدى انتشار نبأ هجوم فيروس  

كنتيجة لذلك، قامت المصارف بترقية نظم أمن البرمجيات التابع لها لمنع أي . بهمالخاصة  الحاسوبلحماية نظم 

ا من أيلول   .2412فيروس مصمم للتجسس على المعامالت والعمليات وذلك اعتبار 
 

ضافة إلى ذلك، وضعت المصارف اللبنانية نظام أمني لمنع أي طرف خارجي من اختراق أجهزة إلوبا 

 .بغض النظر عن مدى قوة هذا الفيروس االكمبيوتر الخاصة به
 

التدابير التي اتخذها البنك المركزي وجميع المصارف التجارية قادرة على الحد من وحتى منع أي محاولة  

النظم ألجهزة الكمبيوتر  إلىال توجد طريقة ألي شخص للدخول . جميع المصارف فيالختراق نظم البرمجيات 

أجهزة الكمبيوتر هذه ال تملك أي اتصال على اإلنترنت ولكنها تعمل على نظم  التي لديها حسابات العمالء ألن

ا للمصارفوضعت خصيص  
32
. 

 

التسوق عبر اإلنترنت حيث قامت بعض الشركات اللبنانية، منها متجر  ةبدأت موجمن جهة أخرى، و 

 .مواقعهم الفعلية باإلضافة إلىإنشاء مواقع إليكترونية بزهور اكزوتيكا ومتجر حلوى الحالب، 
 

ا فإا من قبل مجموعة موقع جونابت، ا لدراسة أجريت مؤخر  ووفق    ن المستهلكين أصبحوا أكثر ارتياح 

جونابت ومواقع أخرى خصومات كبيرة على م تقد  . لعمليات الشراء عبر اإلنترنت في منطقة الشرق األوسط

وكوبون  Grouponع بالعديد من هذه المواقع، بما في ذلك لبنان اآلن يتمت. المنتجات التي تقدمها الشركات المحلية

 .جونابت
 

تحقيق المزيد من األعمال التجارية عبر شبكة في عوامل رئيسية  يعتبرانمستوى الثقة والراحة  إن   

الترويج للمنتجات، مما يجعل عمليات التسليم : المواقع الجديدة تقوم بعمل الشركات والمستهلكينو. اإلنترنت

دون الحاجة لمعلومات بطاقة االئتمان الكاملة لزبائنهاممكنة والمعامالت 
33
" فيزا"أظهر بحث أجرته شركة و  .

من الشركات المحلية تتعامل مع المستهلكين عبر خدمات التجارة % 60أكثر من  ، أن  2412في نيسان 

ى هذا النوع من التجارة إلى تغيير طريقة تفاعل الشركات مع المستهلكين، مع وأد  . .Ecommerceة أو الـاإللكتروني

نترنت للتفاعل تستخدم مجموعة واسعة من الخدمات عبر اإل%( 44)واحدة من اثنتين من الشركات اللبنانية 

 .والقيام بأعمال تجارية
 

من % 30 ن أن  أما بالنسبة الى التسوق على االنترنت، فقد جاءت نتائجه مرتفعة في لبنان، إذ تبي   

وينجز  .ةاإللكترونيالمستطلعين يقومون بشراء السلع والخدمات على اإلنترنت عبر استخدام بطاقات الدفع 

بطاقات االئتمان وبطاقات الخصم )ة اإللكترونيرنت عبر استخدام بطاقات الدفع المستخدمون معامالتهم عبر االنت

 ".فيزا"من مقدمي حلول الدفع مثل ( وخدمات بطاقة اإلنترنت اوبطاقات االئتمان المدفوعة مسبق  
 

ن الشركة تمك  . 2417أنها ستطلق أعمالها في لبنان في عام  Pay Palشركة ومن ناحية أخرى، أعلنت  

ة، كما يمكن للعميل اإللكترونيمن إنجاز المعامالت  االحسابات المصرفية الصادرة محلي  المشترين والبائعين مع 

 .فتح حسابات للدفع

 

                                                      
32 Daily Star  10  2412أيلول 

33  Daily Star 24  2411أيلول 



 

 

وقد أنش  . لرواد األعمال اللبنانيين اإللكترونيأطلق مصرف لبنان الموقع ، 2411في تشرين األول  

يهدف إلى التعاون والتنسيق بين الهيئات االقتصادية و "كليرتاغ" الموقع برعاية مصرف لبنان وبتنفيذ من شركة 

 .لمستخدمين المتوقعين وجمع طرفي النظام االقتصادي للمشاريع الرائدةلإلبراز دورها وأهمية خدماتها 

  

قاعدة معلومات وعناوين تساعد أصحاب المشاريع في طرح مشاريعهم  ضعتولتسهيل المهمة، وُ  

إنشاء هذا الموقع يعزز خطط النمو  إن   .اإللكترونيوالترويج لها لدى جهات االختصاص وعبر الموقع 

 .االقتصادي في لبنان، مما يؤدي الى توسيع القاعدة اإلنتاجية وخلق فرص عمل جديدة

 

ل من االتحاد مديرية الجمارك بالتعاون مو   تقام األوروبيع وزارة االقتصاد والتجارة وعبر مشروع ممو 

 .ةاإللكترونية يطب ق المعايير الدولية في التجارة اإللكترونيبإنشاء موقع للتجارة 

 

ة بدل االعتماد على اإللكتروني، تضع وزارة المال معايير محلية للتجارة اإللكترونيمع إطالق بوابة الدفع  

ا يصار إلى تطبيقه في البالدالبوابات الدفع االكترونية   .خارجية التي ممكن أن تكون تتبع معايير مختلفة عم 

 

 9جدول ال

 - رقم القانون نعم ةاإللكترونيوجود خدمات الصيرفة 

 - رقم القانون قيد المراجعة ةاإللكترونيوجود قانون للتجارة 

 - رقم القانون قيد المراجعة ةاإللكترونيوجود قانون للمعامالت 

 - رقم القانون-  ةاإللكترونيوجود قوانين أخرى للخدمات 

 اإللكترونيالتعلم   -جيم

  (الثانوي -االبتدائي ) التعليم األساسي  في

o  في جميع المستويات الدراسية  اإللكترونياستخدام نظم وتطبيقات التعلم 

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

 

o شبكة اإلنترنت في المدارس النفاذ إلى  

توفر التكنولوجيا ويعتبر . التكنولوجيا على نطاق واسع في معظم المدارس الحكومية اللبنانيةال تستخدم 

 .الرئيسية أمام التنمية في القطاع التعليمي ةالعقب واإلنترنت هواالتصال بشبكة 

 

للنفاذ األساس لبعض المدارس  ،بعض مبادرات القطاع الخاص، مع غيرها من مبادرات القطاع العام وضعت

من مركز البحوث  2444ا لبيانات ووفق  . االنترنت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في البرامج التعليمية إلى

في  42.3في المئة من المدارس الحكومية لديها اتصال على شبكة اإلنترنت، مقارنة ب 4.3التربوية، أفادت أن  

بسبب عدم توفر معلومات كافية، ال يوجد أرقام حديثة عن نسبة المدارس العامة التي  .المائة للمدارس الخاصة

لمدارس التي لديها اتصال على شبكة االنترنت إنما يتوقع أن يرتفع عدد ا 34لديها اتصال على شبكة االنترنت

 .بوجود عدد من المشريع والمساعدات الدولية في هذا اإلطار

 

o معدل انتشار أجهزة الكمبيوتر الشخصية في المدارس  

                                                      
34  “Technology Teaching and Learning, Research, Experience and Global Lessons Learned”, Education Development 

Center, Inc 
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 14,444مخفضة لبأسعار ، أنها ستوفر أجهزة الكمبيوتر اللوحية 2412أعلنت وزارة االتصاالت في أيار 

 .العامة كخطوة تهدف إلى تحسين نوعية التعليم وتعزيز اقتصاد قائم على المعرفةمدارس الب في الط

 

جهاز الكمبيوتر اللوحي مجان ا لفصول الصف العاشر  1,444كما سيشمل هذا المشروع التجريبي توفير  

 .الفئتينوستشمل األجهزة المناهج التعليمية من . عبر البالد 14والحادي عشر في المدارس الثانوية العامة 

 

كما أعلن المصرف المركزي أنه سيقدم تسهيالت قروض للمساعدة في تقليل كلفة األجهزة، مما يسمح  

، مما 7Gسوف تتميز األجهزة بشبكة السلكية واتصال الجيل الثالث . للطالب الدفع بالتقسيط على مدى سنتين

لنائية، حيث ال يكون االتصال الالسلكي يتيح الوصول إلى اإلنترنت، خاصة  بالنسبة للمدارس في المناطق ا

ضافة إلى ذلك، ستدعم شركتي تشغيل االتصاالت في البالد ألفا وأم تي سي تاتش تأمين إلوبا. متوفر بسهولة

تهدف المبادرة إلى تزويد كل طالب . مستخدمي أقراص14,444بأسعار مخف ضة ل G 7اشتراكات الجيل الثالث 

2410بكمبيوتر لوحي بحلول عام في المدارس الثانوية العامة 
35
. 

 

o ةاإللكترونيالتربوية  البوابات 

 لبنان، تعليم في كبوابة نوعه من األول وهو 36"لبنان مدارس شبكة" مشروع  إطالق تم   ،2444 عام أوائل في

 لالتصاالت أساسية مستقرة بنية على متاحة المكتبات وجعل والخاصة الحكومية المدارس جميع ربط الى ويهدف

 .العالمية اإلنترنت شبكة إلى وربطها والالسلكية السلكية

 

 والجامعي التعليم العاليفي 

للتكنولوجيا  جناحا   2411في تموز دشنت كلية سليمان العليان إلدارة األعمال في الجامعة األميركية في بيروت 

، ويتألف من ثالثة مختبرات للكمبيوتر وقاعة "جناح فيصل علي المطاوع للتكنولوجيا"العالية تحت اسم 

ا عمل، مما سيوفر للكلية قاعات للصفوف مجهزة تجهيز   ورشةمؤتمرات بواسطة الفيديو، ويشمل أكثر من ستين 

 .كامال  

 

o الجامعات االفتراضية 

بعض الجامعات، مثل  بيد أن  . لتعليم العالي في لبنان بترخيص الجامعات االفتراضيةوزارة التربية واال تسمح 

الجامعة العربية المفتوحة، تقدم بعض تسهيالت التعلم االفتراضي، حيث يمكن للطالب حضور بعض الدورات 

يمكن  ال(. على األقل مرة واحدة في أسبوع)على شبكة اإلنترنت مع شرط حضور بعض الحصص في الجامعة 

 .يعتبر نوع من مزج التعلم الجامعي ماتصنيف هذا النوع من الجامعات كجامعات افتراضية، إن

 

o  (...نظم إدارة المعلومات، نظم إدارة معلومات الطلبة، إلخ) اإللكترونياستخدام نظم وتطبيقات التعلم 

 معلومات نظام توفير تم االدارية، التنمية لشؤون الدولة ةراوز عليه شرفت مشروع خالل ومن ،1333 عام في

 بشكل النظام استخدام لم يتم متعددة وألسباب اللبنانية، للجامعة األساسية التحتية البنية من به يتعلق وما الطالب

عملت شركة سيسكو بالبدء بمكننة األعمال اإلدارية للمدارس العامة وربطها بقاعدة  ،من جهة أخرى .كامل

وباإلضافة إلى ذلك، عملت وزارة التربية والتعليم العالي على تنزيل النظام . ابعة للوزارةالبيانات المركزية الت

 .على إدارات المدارس العامة اتوزيعهوالممكنن على كافة أجهزة الكمبيوتر الشخصية 
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o  ةاإللكترونيالمكتبات 

قامت  حيث" شركاء في التعليم"نشأ مشروع إبالشراكة مع قطاع التعليم العام في لبنان،  مايكروسفتقامت شركة 

بتوفير مركز التدريب المبتكر ومركز الدعم ومكتب المساعدة في وزارة التربية والتعليم العالي،  مايكروسفت

 .2443-2444للمعلمين المنتسبين للوزارة في فترة  اإللكترونيلتوفير بوابة مبتكرة للمعلمين وتطوير المحتوى 

قات منهاإنما يبقى هذا القط أسعار االنترنت المرتفعة، : اع متأخر بالمقارنة مع الدول المجاورة بسبب عدة معو 

 .دم وجود محفزات إلدخال اللغة العربية على شبكة االنترنتعوضع قانون حماية الملكية الفكرية وو

 

o التعلم عن بعدوالحصول على شهادات جامعية باستخدام  اإلنترنتباستخدام  التعلم برامج 

 وقد دة،المقي   القديمة والتعاميم القوانين بسبب في لبنان، العالي التعليم وزارة قبل من بعد عن التعلم اعتماد يتم لم

 .بعد التعلم عن برامج تقديم في التعاون أجل من الخارج في جامعات مع باالئتالف الجامعات بعض قامت
 

 -01جدول ال
 

 المحتوى غير متوفر نسبة الطالب للحواسيب

 المحتوى غير متوفر نسبة المدارس التي لديها نفاذ لإلنترنت

 ةاإللكترونيالصحة   -دال  
 

 :توفر وإمكانية النفاذ إلى المعرفة الطبية

ضمن البرنامج الوطني  Mobile Application أطلقت وزارة الصحة العامة أول تطبيق خليوي ،2417في أيار  

 ."واجبنا نفيدك, حقك بإيدك"ة اإللكترونيللصحة 
 

 :يهدف التطبيق الى
 

  تقديم الخدمة العامة عن طريق نشر المعلومات الخاصة بالخدمات التي تقدمها وزارة الصحة العامة

وطريقة الحصول عليها عبر اعتماد وسائل التكنولوجيا واالتصاالت الحديثة ووسائل التواصل 

 .االجتماعي

  المعلومات المناسبة من االدارة والتي تساعده في الحصول على تأكيد حق المواطن في الحصول على

 .الخدمة بأفضل وأسرع وسيلة ممكنة

 تفعيل آلية المحاسبة عبر اعتماد آلية لتقديم الشكاوى. 

  اإلطالع على أسعار مبيع األدوية المسجلة وشروط االستفادة من األدوية التي توفرها الوزارة سواء

 .زمنة، وعلى المستشفيات الحكومية، مراكز الرعاية الصحيةلألمراض المستعصية أو الم

 

 :ةاإللكترونيالتطبيب عن بعد واستخدام التطبيقات الطبيية 

سيؤدي كما  ومن خالل  برنامج نجوم العلوم استطاع الشاب اللبناني زياد سنكري تحقيق ابتكاره الذي2011 في 

القدرة على مراقبة حالة القلب وكشف  هو جهاز يجمع بينو ."تقليل نسب الموت جراء الذبحات القلبية"يقول الى 

لتتبع المرضى المفترضين خالل  GSM الهاتف المحمول الذبحات القلبية قبل حدوثها، ويتصل الجهاز بشبكة

من خالل برنامج متخصص، ومن ثم يرسل  اللبيانات التي يتم جمعها محلي   ويجري تحليال  . حياتهم اليومية

الذبحة  ويكشف الجهاز. لخطر اإلصابة بقصور قلبي اض  ق الطبي عندما يكون المريض معر  لفريا تنبيهات إلى

للمريض، كما يرسل الجهاز موقع  تراوح بين الساعات وااليام بحسب الطبيعة الجسديةتالقلبية قبل حدوثها بمدة 

  .القلبية المفترضةقبل حصول الذبحة  ليهإوجود المريض ليتمكن الفريق الطبي المتخصص الوصول 
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 :تنفيذ نظم المعلومات المتعلقة بالرعاية الصحية

وال  ةدلاالصي نقابةيقدمه لهم صندوق " نظام المعلوماتية الموحد"، طرح نقيب الصيادلة مشروع 2417في أيار 

هذا   أن  إال  . خر لتنظيم عمل الصيادلة وتأمين مركزية المعلومات والبياناتآيحق لهم استعمال اي نظام حاسوب 

في حال  الصيادلة يتخوف حيثالموضوع قوبل بالرفض من قبل الجسم الصيدلي الذي تم وصفه بالمدمر للمهنة 

ن يؤدي الى بناء قاعدة معلومات لدى النقابة تتضمن عمليات الشراء والبيع الخاصة بكل صيدلية مع أقراره من إ

ف كما يتخو   .الدستور ينص عليهاللحرية الشخصية التي  اا واضح  ما يشكل خرق  ميض والطبيب المعالج اسم المر

الصيادلة من تسرب تلك المعلومات الى بعض الشركات التي من الممكن ان تستخدمها لمراقبة اداء منتجاتها 

ما يسمح لهذه الشركات باالستغناء عن بعض الدرسات المكلفة وحتما  مومراقبة تعامل االطباء مع وصف االدوية 

فتم التراجع عن المشروع وسوف يتم إعادة درسه بحضور  .الموظفين ويزيد من ربحيتها بشكل ملفتالعديد من 

 الصيادلة المعترضين

 

د لالستخدام من قبل جميع المستشفيات، كنموذج موح  " إصدار التأشيرات"تستخدم وزارة الصحة العامة نظام 

 .وتم وضعها على اإلنترنت بشكل آمن

 

الذي سيمكن المستشفيات  mobile-healthعلى مشروع آخر يعرف  تعمل أيضا  وزارة الصحة العامة  

إرسال شهادة  أيضا  واألطباء من استخدام تطبيقات الهاتف المحمول إلرسال المعلومات إلى نظم المعلومات، و

  .الوفاة عن طريق الهاتف المحمول

 

 :لمراقبة انتشار األمراض المعديةولرصد و  استخدام نظم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للتنبيه

 

تنشر وزارة الصحة العامة على موقعها على شبكة اإلنترنت برنامج عن انتشار األمراض المعدية بما في ذلك 

 مجموعة أيضا  ويتضمن الموقع . أشرطة الفيديو مثل اإلعالنات التلفزيونية واألفالم الوثائقية في اللغة العربية

واسعة من اإلحصاءات المتصلة باألمراض المعدية من خالل المراقبة الوبائية التي يتم جمعها شهريا  معربة 

 (.محافظات أو البلديات)حسب الجنس والعمر، والعنوان 

 

نظام المعلومات "في وزارة الصحة العامة تستخدم ( ESU" )الترصد الوبائي"وباإلضافة إلى ذلك، فإن وحدة 

وقد تم تركيب معدات لدعم شبكة الوزارة . لمراقبة انتشار األمراض المعدية بشكل صحيح" م األوبئةالوطني لعل

ا في الوقت المناسب على الصعيد الوطني بشأن انتشار أو رصد مع البلديات والمحافظات المختلفة لتأمين إشعار  

 .األمراض المعدية

 ةاإللكتروني العمالة  -هاء
 

 :المعلومات واالتصاالت كوسيلة للحصول على عملاستخدام تكنولوجيا 

ر 2442عام المنذ موم علل افي وزارة العمل على تحسين خدماته الستخدامل المؤسسة الوطنيةعمل ت  تحيث طو 

عمل الفرص تحميل و السير الذاتيةتسجيل من العمل أصحاب الباحثين عن عمل ولتمكين  اإللكتروني اموقعه

لمكتب  ا  دعم( CIDA)مت وكالة التنمية الدولية الكندية ، قد  2411في نهاية و. الالزمة بحثوالقيام بعمليات ال

موقع تحديث  بعدتها وكالة مهم  أنهت ال، 2412في تموز من عام و. للعامةلمواصلة تعزيز الخدمات  االستخدام

الجوانب الممكنة التي تكفل استدامة  أيضا  وقد وضع المشروع . مكاتبللباإلضافة إلى توفير أجهزة جديدة المكتب 

 .2417ا في كانون الثاني رسمي   للمكتب البوابة الجديدةوتم إطالق  م الدعم المقد  

 



 

 

 :الذاتية وقواعد البيانات الوطنية للسير اإللكترونيبوابات التوظيف 

 "األولى للشباب فرصة العمل"، أطلق رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، مشروع 2412في أيلول 

ألف دوالر أميركي،  244وتبلغ قيمة المشروع مليونين و. لتحسين قابلية تشغيل الباحثين عن عمل للمرة األولى

 ".البنك الدولي"تحت إشراف وزارة العمل، وبدعم فني ومادي من  "المؤسسة الوطنية لالستخدام"وتديره 

 

لمشورة والمساعدة في إيجاد عمل، إضافة إلى ويوفر المشروع للشباب التدريب على المهارات، وا 

ويتمحور التدريب في أثناء العمل على المهارات . ا في مؤسسة خاصةشهر   12التدريب في أثناء العمل لفترة 

ألصحاب ويتضمن المشروع معايير أهلية واختيار واضح للباحثين عن عمل و .الحياتية وتقنيات البحث عن عمل

سجيل وانتساب ودفع وأنظمة متابعة ذات فاعلية اقتصاديةوسيعتمد آليات ت. العمل
37
. 

 

، أطلقت المؤسسة الوطنية لالستخدام ومنظمة العمل الدولية، نظام تبادل 2417وفي كانون الثاني  

الذي يسمح للباحثين عن عمل بالوصول إلى المعلومات عبر اإلنترنت بشأن فرص العمل  اإللكترونيالوظائف 

 .ربطهم بأصحاب العملوالمهن المتاحة وي

 

دعم "له الحكومة الكندية من خالل الوكالة الكندية للتنمية الدولية، بعنوان ويهدف المشروع الذي تمو   

إلى اإلرتقاء بالقدرات المؤسسية " تعزيز قدرات المؤسسة الوطنية لإلستخدام: خدمات التوظيف العامة في لبنان

تاحة خدمات التوظيف وتحسين التواصل بين مختلف البلديات لدى المؤسسة الوطنية لإلستخدام من أجل إ

صحاب العمل والباحثين عن عمل من خالل شبكة تواصل حول معلومات سوق العمل، وتعزيز فرص أو

 .المبادرة الحرة لصالح النساء والرجال

 

 :بعد عنالعمل 

 بين أو األعمال التجارية على واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا وسائل باستخدام بعد عن العمل يقتصر ما عادة

 المفوضية :عن بعد العمل تطبق التي المنظمات ومن. واالستشارات والعقود المنح مثل الحكومية المؤسسات

: ومع ذلك هناك بعض المواقع مثل .المتحدة لألمم الفرعية والمنظمات ةاألوروبي

http://lb.thehomeworkerjob.com/  للعمل عن بعد من المنزل بتعيين الموظفين على اإلنترنت  االتي توفر فرص

 .رة على الموقعوألرباب العمل للوظائف الشاغرة منش
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 المحلي والمحتوى واللغوي الثقافي التنوع  -ثامناا 

 والتصالت لدعم التنوع الثقافي واللغوي المعلومات استخدام تكنولوجيا  -ألف
 

، حديثة وتقليدية ثقافية عامةمكتبة  أنشأ، 2443، الذي تم إنشاؤه في العام (YCC)مركز الشباب والثقافة  

. كمجمع ثقافي األول في لبنان ء المركز، تم بنا(ألبا)لفنون الجميلة لبالتعاون مع الجامعة اللبنانية و. على حد سواء

اص المدمجة وأقراص الفيديو م مجموعة كبيرة ومتنوعة من األقرقد  يمتعددة المركز الوسائط يعتبر الذي  YCCال

والهدف الرئيسي للمركز هو خلق مساحة للحوار، الذي يسعى إلى زيادة . الرقمية في القضايا الثقافية المختلفة

شاركة والمواطنة من خالل االجتماعات والتبادالت، مشعور بالالاالتصاالت بين جميع شرائح المجتمع، وتعزيز 

 .38حفازة لالتصاالت العالميةوتعزيز الثقافة والفن كعوامل 

 

. مختلف الجامعات والصحف لديها محفوظات رقمية كبيرة تحتوي على معلومات تربوية وعلمية 

، تم االحتفل بالمحفوظات التراثية الحديثة 2417وباإلضافة إلى ذلك، وللمرة األولى في لبنان، في حزيران 

وتم نظيم معرض مفتوح في . يه مراكز المحفوظات المختلفةللسماح للعامة اكتشاف التراث الفريد التي تحافظ عل

من و. المقد مة مجموعاتالن عبيروت ضم  عدة مؤسسات وتم تقديم جوالت مصحوبة بمرشدين وعرض أمثلة 

المؤسسات المشاركة مركز معلومات النهار، المركز العربي للهندسة المعمارية، ومؤسسة الصورة العربية، 

 .لوثائق والبحوثل UMAMمعية عرب للموسيقى العربية والمكتبة الوطنية اللبنانية ومجموعة فؤاد دباس، ج

 

ر وزارة السياحة من خالل المعلومات الثقافية المختلفة لها على موقعها على شبكة اإلنترنت توف  كما  

(www.destinationlebanon.gov.lb )خريطة بمختلف المعالم في البالد. 

 

 وهي فيسبوك،المستخدمي  هم من من السكان اللبنانيين %77بيزنس ويك، للا ق  ومن ناحية أخرى، ووف 

باإلضافة . اعام   23و  14تتراوح أعمارهم بين المستخدمين  ةغالبيو. معدل انتشار بين البلدان العربيةى رابع أعل

وتمثل . LinkedInو  الفيسبوك  بين الجنسين من حيث استخدام توازنا  ن هو البلد العربي األكثر لبنا ن  فإذلك،  إلى

، (Twitter)تغريد مستخدم لل 33,344مع . تباعا   LinkedInفيسبوك و في المائة من مستخدمي 07و  04اإلناث 

مثل )العديد من السياسيين  كما أن   .%1.4 إلى نسبةحيث وصلت ال استخداممعدل  أعلىسادس  يعتبرلبنان 

غسان سالمة، )رجال الدولة واالقتصاديون و، (الرئيس ميشال سليمان ونجيب ميقاتي، وسعد الحريري وآخرين

يلجؤون إلى وسائل النشطاء وحتى وسائل اإلعالم ووالصحفيين، والعلماء والمحللين السياسيين، ( ناصر السعيدي

 .التواصل االجتماعية

 حتوى الرقمي المحلي والوطنيتطوير الم  -باء

 

األعمال للرقمية العربية  نماذج" ، نشرت شعبة تكنولوجيا االتصاالت في اإلسكوا 2417في منتصف العام 

. األعمال الرقمية العربيةلمساعدة أصحاب المشاريع من الشباب الحصول على فهم أفضل حول سوق " المحتوى

في المنطقة " صناعة المحتوى الرقمي العربي"تعزيز على  2412يأتي هذا التقرير نتيجة مبادرة اإلسكوا عام 

ويصف التقرير التحديات ونماذج األعمال والتوصيات المتعلقة بالتنمية، ونماذج األعمال المقترحة . العربية

 .39"المحتوى الرقمي العربي"لصناعة 

                                                      
38  http://ycczouk.wordpress.com 

39  http://www.escwa.un.org/information/publications/edit/upload/E_ESCWA_ICTD_13_TP-1_E.pdf 



 

 

 والتطوير في معالجة اللغة العربية والتصالت وبرامج البحث المعلومات ولوجياأدوات وبرمجيات تكن  -جيم

تحويل الحروف الالتينية إلى العربية لتعزيز تقوم ب ع لبناني لبوابةااخترYamli (www.yamli.com )موقع  

تواجه  التي هدف إلى حل المشاكل اليوميةويالموقع هو مدعوم من جوجل . العربيةباستخدام اللغة البحث 

لوحة المفاتيح العربية : ويقدم الموقع اثنين من المنتجات الرئيسية . مستخدمي اللغة العربية على شبكة اإلنترنت

 .لبحث العربيل Yamliخدمة الذكية، و

 

سمح للمستخدمين بكتابة اللغة العربية دون لوحة مفاتيح عربية، من داخل تلوحة المفاتيح العربية الذكية  

ل الكلمات حو  تمحرك الحروف في الوقت الحقيقي الذي على التكنولوجيا  هستند هذت. اويب الخاص به مستعرض

ا . وجه ممكنأقرب بالمكتوبة بالحروف الالتينية إلى العربية  ز على ترك  يك بحث محر  فهو العربي للبحث يملي أم 

 .اانيها الالتينية األكثر استخدام  إلى بيتوسيعه وعربية الستعالم اللغة باتوفير نتائج البحث ذات صلة أكثر 

 

مؤس سة الفكر العربي إطالق المشروع األول من نوعه في الوطن العربي، الذي أعلنت , 2412في أيار  

وتوف ر هذه القاعدة البيانات . للمؤس سة اإللكترونييتمث ل في إنشاء قاعدة بيانات إحصائية تفاعلية تُبث على الموقع 

اءات المرتبطة بالوجود النوعي والكم ي للمحتوى الرقمي العربي المتاح على مختلف قنوات الرقمية واإلحص

ويُقصد . ماليين وحدة معلوماتية 14ومن المتوقع أن يتجاوز هذا المحتوى . النشر الموجودة على اإلنترنت

بية، وكذلك المحتوى بالمحتوى الرقمي في مفهوم هذا المشروع كل  ما هو متاح على شبكة اإلنترنت بحروف عر

 .العربي السمعي والبصري

 

ه دراسة رقمية ذات والمشروع يقع في إطار الرصد الرقمي اآللي للبيانات والمعلومات، ويت صف بأن   

منحى داللي مبني على شجرة تقسيمات موضوعية عامة مع تفريعات من خالل واصفات موضوعية يتجاوز 

صة تشمل متخص   (Thesaurus) واصفة 044عددها الـ : محتويات أساسية هي 4صة مأخوذة من مكانز ومتخص 

االقتصادي، االجتماعي، العلوم والبحث العلمي، التربوي التعليمي، والثقافي، العسكري واألمني، واإلعالم 

ع كل  محتوى إلى عدد من الموضوعات الفرعية  .واالتصال، والسياسي والتشريعي، ويتفر 

 العربية النطاقات أسماء  -دال

ت، صوتت ، الهيئة الخاصة التي تشرف على التصميم األساسي لشبكة اإلنترنSEOULعلى الرغم من أن  

بالسماح لعناوين الويب أن تكون باألحرف العربية، وعلى الرغم من اعتماد هيئة  2414 نهاية تشرين األول

نطاقات العربية ال تزال غير مطلوبة ، لهذا الموضوع، فإن أسماء الICANNاإلنترنت لألسماء واألرقام، أو 

 .ومستخدمة في لبنان
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 اإلعالم وسائل  -تاسعاا 

 تنوع واستقاللية وتعدد اإلعالم  -ألف

 

 -00جدول 
 

 الملكية اللغة العدد وسيلة اإلعالم

 أجنبية حكومية متعددة خاصة

عربي، أرمني،  24 الجرائد

 إنجليزي وفرنسي

    

الجرائد 

 ةاإللكتروني

     عربي وإنجليزي  7

عربي، أرمني،  184 المجالت

 إنجليزي وفرنسي

    

عربي، إنجليزي  7 الهيئات اإلخبارية

 وفرنسي

6  1  

عربي، أرمني،  6 الراديو

 إنجليزي وفرنسي

    

عربي، أرمني،  15 التلفزيون

 إنجليزي وفرنسي

14  1  

  www.wikipedia.com،worldpress.org, www.lebweb.com: المصدر

 

ا أكبر من في منطقة تسود فيها فرض القيود الصارمة على حرية الصحافة، أبدت الحكومة اللبنانية قدر   

 اتطوير اإلعالم ليصبح أكثر حيوي   وكانت النتيجة. الدعم لحرية الصحافة وحرية التعبير من األنظمة المجاورة

 .ومفتوح وتعددي

 

 وال المشروعة غير الصغيرة المحطات من العديد إغالق تم والمسموع المرئي االعالم قانون صدور بعدو 

 ومن ذلك، وعالوة على .بالعمل الالزمة التراخيص منحهم تم نيالذ والشركات السياسيين من النفوذ لذوي إال يسمح

 .البصرية السمعية اإلعالم لوسائط الوطني المجلس تأسيس تم القانون إنفاذ أجل

 

 .ا إلى التعدد والتنوع السكاني، تمتع لبنان بتعددية وإيجابية الصحافة المتداولةعبر السنين، ونظر   

 

للمرأة في لبنان ظهور كبير وبارز في القطاع الخاص وخاصة  في وسائل اإلعالم الرئيسية كالمذيعات  

أصبحت المرأة شريك أساسي في صنع وسائل اإلعالم في لبنان، . األخباروالصحافيين والمنتجين وحتى مديري 

وقد بدأ الوجود النسائي للتألق . مدعومة  من عدد من منظمات غير حكومية مختلفة تعمل على تعزيز دور المرأة

 .في الميدان

 اإلعالم ودوره في مجتمع المعلومات  -باء

 

ا صحيفة حضور   67قوى أ"عن قائمة  2411تشرين الثاني في " الشرق األوسط –فوربس "كشفت مجلة  

 ."2411عبر االنترنت في العالم العربي 

http://www.wikipedia.com/


 

 

ويهدف هذا الحدث السنوي في تجسير . اللبنانية المركز العاشر في هذا المجال" النهار" واحتلت جريدة  

 –فوربس "راسات في مجلة ليه قسم البحوث والدإالفجوة بين االعالم العربي واالعالم الغربي، وهذا ما سعى 

ضافة الى خلق إعند اختيار إعداد قوائم مثل هذه تسهم في دفع عجلة النمو والتطوير البن اء، " الشرق االوسط

حدث االساليب والتقنيات الحديثة لتتالءم مع التغيرات أالبيئة المناسبة لالستثمارات المؤسساتية الصحافية وفق 

 .العالمية

 

م آخر األخبار عن التطورات تقد   لديها مخزون من البرامج التي تعنى باإلمور التقنية اللبنانيةالتلفزيونات  

( مثل تويتير)مت مدونات مختلفة ووسائل اإلعالم االجتماعية ضافة إلى ذلك، قد  إلوبا. واالبتكارات الجديدة

عن م أسبوعيا برنامج أخبار ، يقد  http://techtodayshow.comموقع ويب محلي،  كما أن  . مساحة جيدة للتكنولوجيا

 .ات في الكمبيوتراإللكترونيأحدث الميزات في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت و

 تقارب تكنولوجيا المعلومات والتصالت واإلعالم  -جيم

 

ر االتصاالت الرقمية في أواخر القرن العشرين، جعلت من الممكن للقنوات اإلعالمية تقديم النص، تطو   

 اتا جميع إذاعتقريب  ف. الصوت، ومواد الفيديو عبر الخطوط السلكية، االتصاالت الالسلكية، واأللياف الضوئية

  ,www.lbcgroup.tvwww.mtv.com.lb,)التلفاز اللبنانية متواجدة على اإلنترنت عبر مواقع إليكترونية خاصة 

www.almanar.com.lb, www.nbn.com.lb, و www.aljadeed.tv .) وهذا التقارب الرقمي لوسائل اإلعالم اتسع

تطبيقات ل ، حيث ممكن تحميAndroid Storeو AppleStoreليشمل توفير تطبيقات على األجهزة الجوال في ال

 .على الهواتف الذكية االجوال لإلذاعات مجان  

 

 

  

http://www.lbcgroup.tv/
http://www.almanar.com.lb/
http://www.nbn.com.lb/
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 واإلقليمي الدولي التعاون  -عاشراا 

 تمويل شبكات تكنولوجيا المعلومات والتصالت وخدماتها  -ألف
  

طلقت دعوة إلى تقديم اإلقتراحات لتمويل أها ن  أ، 2411في آب في لبنان  األوروبيأعلنت بعثة االتحاد  

بدعم مالي من " تعزيز دور المجتمع المدني في دعم حقوق اإلنسان واإلصالح الديموقراطي"مشاريع تهدف إلى 

وتهدف هذه اآللية إلى المساهمة في تطوير الديموقراطية ". ة للديموقراطية وحقوق اإلنساناألوروبياآللية "

حترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية كافة على ان تتطرق المشاريع التي سيتم ودولة القانون وتعزيز ا

توفير الدعم لتحسين الشفافية والمساءلة في القطاع العام، بما في ذلك  اختيارها إلى المسائل المتالئمة ومنها 

راوحت الهبات التي وت .تحسين الوصول إلى المعلومات والوصول إلى المشاركة العامة والوصول إلى العدالة

تقديم االقتراحاتل حد أقصىكألف يورو  244ألف يورو حدا أدنى و 44منحت في إطار هذه الدعوة ما بين 
 40

 . 
  

كما تعمل مؤسـسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، على المساعدة في توفير فرص العمل  

 "موبينتس"سهم شركة أفي  2411ودعم نمو قطاع التكنولوجيا في لبنان، وذلك عبر استثمارها في عام 

Mobinets مار في دعم الشركة التي وسيسهم هذا االستث .المتخصصة في البرمجيات النقالة بقيمة مليوني دوالر

كذلك سيوفر العديد من فرص العمل عالية الجودة في . سواق عالمية جديدةأستنفذ خطة طموحة للتوسع الى 

 .مجاالت البرمجة وهندسة البرمجيات في قطاع التكنولوجيا في لبنان

 

واالقتصادي  برنامج اإلصالح االجتماعي، 2411في كانون األول " األوروبيبعثة االتحاد "أعلنت  

وكان مجلس الوزراء قد اعتمد بعض اإلصالحات التي تحتاج إلى تنفيذ فوري . للحكومة وأولوياتها المستقبلية

لها ا من البرامج التي يمو  عدد   ن  أا في هذه اإلصالحات التي أكثر ما يحتاجها لبنان إذ والثبات على المضي قدم  

من شأنها تحقيق  2411موافقة مجلس الوزراء قبل نهاية العام  لدعم هذه اإلصالحات تتطلب األوروبياالتحاد 

.تغيير إيجابي في الحياة اليومية للشعب اللبناني
41 

 

 تكنولوجيا المعلومات والتصالتاألساسية لالبنية  طويرع تيرامش  -باء
 

ضمن إطار  أنشالمُ ) "صندوق التنمية االقتصادية واالجتماعية"لة من قبل بلغ عدد المشاريع الخاصة الممو   

بقيمة إجمالية بلغت  خاصا   مشروعا   041، 2411األول من العام خالل الفصل ( ة ـ المتوسطيةاألوروبيالشراكة 

  .فرصة عمل جديدة 143ا مليارات ليرة لبنانية، مؤمن   3,4
 

لة من قِبل الصندوق، منذ بدء العمل في العام   وبذلك يُصبح عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة الممو 

 إتاحةمليار ليرة لبنانية، هذا باإلضافة إلى  33بقيمة إجمالية قدرها  قرضا   4404، 2411ولغاية حزيران  2447

  .فرصة عمل جديدة 7402
 

قرضا  من مجمل هذه القروض ـ  2224لخدماتي اقطاع من حيث التوزيع على القطاعات فقد نال ال 

 .ا  قرض 673ـ القطاع الزراعي  قرضا   301القطاع الصناعي وقرضا  ـ  2404القطاع التجاري و
 

 02المالي للبنان بمبلغ قيمته  دعمه 2411في آب في لبنان  األوروبيومن جهة أخرى أعلن مكتب االتحاد  

 .البيئة والتدريب في مختلف البلدياتومليون دوالر مخصص إلصالح قطاع العدل، 

 
                                                      

 20034العدد  - 2411آب  23النهار  40

 2411كانون األول  3الوكالة الوطنية لإلعالم  41



 

 

مليون دوالر للمساعدة في إصالح النظام  3من خالل برنامج العمل السنوي للبنان، سيتم تخصيص مبلغ  

ومؤتمرات لفتح نقاش وطني حول استقالل  القضائي في البالد من خالل تدريب الكتبة والتمويل لمناقشات عامة

مليون دوالر سيذهب إلى وزارة البيئة لتحسين التخطيط وتنفيذ السياسات البيئية بما  11السلطة القضائية وحوالي 

مليون دوالر، بهدف تحسين نظام تمويل البلديات 24وسوف تتلقى البلديات . في ذلك إنفاذ القانون
42
. 

 

برام اتفاق بين حكومة الجمهورية إصد قت لجنة تكنولوجيا المعلومات قانون الجازة  2412في أيار  

بنية آمنة لتكنولوجيا المعلومات لبناءاللبنانية وحكومة الجمهورية االيطالية بشأن مشروع تعاون 
43
. 

 متابعة القمة العالمية لمجتمع المعلومات  -جيم
 

 :لمتعلقة بالمشاريع الوطنية والحكوميةأدناه قائمة مستكملة بالمبادرات األخيرة ا 
 

 ؛2417ياحة في الربع األول من عام في وزارة الس ةالموحد البوابةإنشاء : السياسات واإلجراءات 

  المشروع قيد . األخرى عامة مع إدارات اإللكترونيمكننة المحاكم وتأمين التبادل  –وزارة العدل

 ؛2417الربع األخير من عام في التنفيذ ومن المتوقع أن يبدأ العمل به 

 إحدى أكبر مشاريعها  2411طلقت وزارة التنمية اإلدارية في منتصف أ: أجهزة الكمبيوتر والشبكات

المشروع  يؤمن. عامة ةمؤسس 74ل لشراء أجهزة الكمبيوتر والطابعات وأدوات شبكة اإلتصاالت

ز كمبيوتر محمول باإلضافة إلى مختلف اجه 44وخادم،  04من أجهزة الكمبيوتر، و 444حوالي 

 .والطابعات أدوات شبكة االتصاالت
 

 %04الوصول إلى اإلنترنت للمنازل وصلت إلى أن نسبة ين دراسة استقصائية أجرتها شركة غالوب وتب    

 .في المائة في جميع أنحاء العالم% 72في لبنان، بالمقارنة مع 
 

رابعة والخمسين سجلت الرتبة الاللبنانيين الذين يستطيعون الوصول إلى اإلنترنت في المنزل  ةبسن توكان 

في % 02)، ومولدوفا (في المائة 00)في اليونان في من نسبة المستجيبين الذين لديهم إنترنت  أعلى، عالميا  

، وشيلي، وفنزويال (في المائة% 06)، وأقل من ذلك في ترينيداد وتوباغو آند (في المائة% 01)وجامايكا ( المائة

 .(في المائة، كل منها% 04)
 

بلد عربي مدرج في الدراسة االستقصائية، ولكن أقل من دولة اإلمارات  13نسبة بين  أعلىها سابع كما أن   

في المائة، والمملكة العربية % 33، قطر بنسبة %(47)، والكويت (%40)، البحرين (%44)العربية المتحدة 

الوصول إلى  يستطيعون هنصف سكان يذال عالميا  بلد  144 وكان لبنان بين%. 30السعودية وسلطنة عمان مع 

 .اإلنترنت في المنزل
 

من المشاركين في االستطالع في لبنان ليس لديهم إنترنت في  %44 في موازاة ذلك، أظهر االستطالع أن   

 .حاء العالمفي المائة في جميع أن% 64المنزل، مقارنة بحوالي 
 

إلى نتائج دراسة استقصائية عبر  ا  ة فيما بين الدول العربية استنادلينان احتل المرتبة الثالثة عشر كما أن   

وكبار السن، وفي  14ا في كل بلد، تتراوح أعمارهم بين شخص تقريب   1,444الهاتف ومقابالت وجها لوجه مع 

 1,447ا لوجه مع االستطالع في لبنان من خالل مقابالت وجه  وأجري . 2411ا في العام ي  بلدا وإقليم 104

 .44شخص
                                                      

 2411آب  13جريدة الديلي ستار،  42

 2412أيار 7 –لإلعالم الوكالة الوطنية 43

44  Less than half of Lebanese population has Internet access at home, January-26-13  Source 

http://www.iloubnan.info 
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 :منها ،نية حصلت على جوائز تصميم وإبداععدة مواقع إلكترونية تابعة للدولة اللبنا

 

ة اإللكترونيبجائزة درع الحكومة  www.cas.gov.lb الدارة اإلحصاء المركزي اإللكترونيفاز الموقع  

جرتها المنظمة العربية للتنمية االدارية أاالعضاء في جامعة الدول العربية التي  العربية على مستوى الدول

كما نال موقع الوكالة الوطنية لالعالم في مسابقة . 2411لالبداع التصميمي على مستوى لبنان في حزيران 

ى مستوى عل -ة عن فئة مواقع الوزارات، جائزة أفضل موقع إستراتيجي اإللكترونيجائزة درع الحكومة 

 .الجمهورية اللبنانية

 

نالت تعاونية موظفي الدولة المرتبة األولى في جائزة األمم المتحدة للخدمة العامة للعام ، 2412وفي أيار  

 .عن فئة تحسين تقديم الخدمات العامة وتبسيط اإلجراءات 2412

 

وعلى صعيد آخر، حاز تطبيق لبناني، داير مندار بانوراما على أفضل تطبيق في العالم في فئة الترفيه في  

وتعتبر داير مندار بانوراما أسهل تطبيق الستخراج صورة . المنظمة من األمم المتحدة" جائزة القمة العالمية"

 6، حيث بلغ عدد المستخدمين iOSو  Androidالتطبيق، متاح على ". وول ستريت جورنال"بانورامية بحسب 

 . 241145مليون منذ إطالقها في حزيران 

 

خالل حفل في فندق الفصول األربعة،  2411آذار  24كما أعلنت نتائج  جوائز جولدينتشيب العربية في  

. االجتماعية وسائل اإلعالمل 2.4سوريا تنافس أربعة من الشركات العربية لفئة أفضل تطبيق ويب -دمشق

 .اللبنانية iSpiceومنحت الجائزة لثالث شركات من بينها شركة 

 

ة كنافذة اإللكترونيالدولة لشؤون التنمية اإلدارية بوابة الحكومة  ارةوز ت، أطلق2417في حزيران  

 .لمعلومات عن الدوائر الحكومية وأفضل الممارسات وتوحيد نماذج المعامالت والمواقع الحكومية
 

 أنشطة حوكمة اإلنترنت المشاركة في  -دال
 

المؤتمر التشاوري لتأسيس المنتدى العربي لحوكمة االنترنت، بالتعاون  2412نظمت االسكوا في شباط  

فتم تداول علمية المنتدى العلمي لحوكمة االنترنت، والخبرات   .مع رئاسة مجلس الوزراء وجامعة الدول العربية

. جة إلى المنتدى العربي المنظور لحوكمة االنترنت وسمات تشكيلهالناتجة عنها والدروس المستقاة، وفي الحا

عرض ووسيشكل المنتدى العربي لحوكمة االنترنت اآللية لتنفيذ خارطة الطريق العربية لحوكمة االنترنت، 

والية، وموقع المنتدى ضمن مراحل المنتدى العالمي، ووتم التشاور حول مكونات، . مختصر عنها في المؤتمر

والسكرتاريا والفريق االستشاري لكافة الفرقاء المعنيين
46
. 

 

في خطوة يمكن اعتبارها بداية مرحلة جديدة لشبكة االنترنت مع التغيير التاريخي األكبر الذي يطرأ على  

، وافق مجلس إدارة مؤسسة اإلنترنت لتخصيص األسماء واألرقام 1340نظام عناوين االنترنت منذ انطالقه عام 

على توسيع أسماء نطاقات االنترنت على مستوى عاٍل يتيح للشركات  (ICANN) "آيكان" اوفة اختصار  المعر

والحكومات والمجتمعات والمنظمات العامة أو الخاصة التقدم لطلب عنوان على الشبكة من اختيارها وباللغة 

 .التي تريدها بما فيها العربية والصينية
                                                      

45 http://www.iloubnan.info 
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ريكية في بيروت بالسماح بتسجيل نطاقات جديدة  لكن لن تعمل النطاقات وسيقوم لبنان عبر الجامعة األمي 

م طلبا  باسم النطاق الذي تريد ان تشغله، سواء كانت تلك الجهة فبإمكان أي جهة ان تقد  . 2417قبل بداية سنة 

اوحتى أفراد   اجتماعية اشركات أم مؤسسات أم مدن  
47
 . 

 

 ةاإللكترونيالسياسات المحيطة بعناوين المواقع ة ية المكلفة إدارم، اختارت الهيئة العال2412وفي حزيران  

ICAAN   ر ان يبدأ العمل رسميا  في االول اللبناني األصل داني شحادة ليكون رئيسها التنفيذي المقبل ومن المقر

 .2414من تشرين االول من نفس العام، علما  ان العقد الموقع يستمر حتى االول من تموز 

 

  

                                                      
 2411النهار تموز   47
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 قطاع تكنولوجيا المعلومات والتصالتبناء   -حادي عشر

 شركات تكنولوجيا المعلومات والتصالت  -ألف

 

ا لتقرير وفق  " مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت"جاء لبنان في المرتبة الخامسة والستين في  

يقي م التقرير الوصول إلى . "2412المعلومات قياس مجتمع "ا عن االتحاد الدولي لالتصاالت في صدر مؤخر  

بين . بلد في جميع أنحاء العالم 144تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، واستخدامها، والمهارات التابعة لها في 

 . الدول العربية، جاء لبنان في المرتبة السادسة

 

ا على الصعيد لقطاعات نشاط  يعتبر قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المحلي واحد من أكثر ا 

التأثير  ةولكن هناك حاجة إلى الكثير من التحسينات للبنية التحتية قبل أن يمكن أن تكون االستدانة كامل. العالمي

 .بشكل أوسع في المجتمع

 

، عددا من الخطوات التي تدعم تطور قطاع 2412واتخذت وزارة االتصاالت في لبنان، خالل عام  

(. BDD 1033)ومات واالتصاالت، وأهمها إطالق المنطقة الرقمية األولى في منطقة الباشورة تكنولوجيا المعل

األلياف "كما أطلقت الوزارة، المرحلة األولى من األلياف البصرية التي تربط بين المحطات، والبدء بمشروع 

 .2414المتوقع جهوزيتها بحلول عام  "إلى المنزل

 

 "األمم المتحدة للتجارة والتنمية"في التقرير السنوي السابع لـ البنان بدا غير ملحوظ احصائي    أن  إال   

وال يقتصر األمر على غياب االحصاءات في قطاع البرمجيات  "2412اقتصاد المعلومات "(: األونكتاد)

ة المجانية أو التعاون مع المشوروحسب، بل يلحظ أن الحكومة اللبنانية والوزارات المعنية لم تبادر إلى طلب 

ا في اإلسكوا، لبحث كيفية تطوير قطاع االتصاالت عموم   "إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت"

ا، واالستفادة من نقل تجارب البلدان األخرى في كيفية تطوير هذا القطاع الذي يساهم والبرمجيات خصوص  

 .ة، وتحفيز االبتكار، وتوليد عائدات من التصدير عن عائداته الماليآالف فرص العمل، فضال   بإتاحة

 

 عن وجود ا، فضال  صناعة البرمجيات موجودة في لبنان، لكن حجمها لم يزل صغير  ان   بالرغم من 

ولم يلحظ استراتيجية حكومية لدعم هذا القطاع ورعايته وتطويره . شركات محلية تعمل لحساب شركات عالمية

ه ال يحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة، بل كل ما يحتاجه إلى تطوير البنية برغم أن  وتحفيزه واالستثمار فيه، 

.األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتوفيرها بأسعار مقبولة
48 

 ةيالحكومالتسهيالت   -باء

 

ووزارة الصناعة  األوروبيبالشراكة مع االتحاد  ،2440في عام افتتحت وزارة االقتصاد والتجارة  

واحدة من أفضل بيئات  توليدويهدف البرنامج إلى تشجيع (. ISSP)برنامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

 .األعمال في العالم

 

الصغيرة والمتوسطة الحجم  اتباإلضافة إلى ذلك، تم تأسيس كفاالت كشركة مالية لبنانية لمساندة الشرك 

تقوم الشركة بمساعدة القطاع عبر تسهيل القروض التجارية عبر دراسة . للحصول على القرود المالية المناسبة

 .جدوى المشاريع التجارية المطروحة والتأكد من حسن الدراسة والتخطيط لها

                                                      
48  http://www.ameinfo.com/alfa-celebrates-girls-ict-day-participation-339664  



 

 

 

إطالق الطبعة الثانية من  ، أعلن وزير االتصاالت اللبناني، نقوال صحناوي،2417شباط  21وفي  

لطالب الجامعة، في مؤتمر صحفي في الوزارة، وأعلن أسماء الفائزين في " مسابقة البرمجة الوطنية موبايل"

 .49، مع مسابقة مدونات المدونين اللبنانيين"كن الوزير"مسابقة 

 

إلى الشركة اللبنانية زيني لتمويل  $774,234 منحت( USTDA) المركزية محطة الطاقة الشمسية، وأخيرا   

صناعة الطاقة الشمسية الحرارية،  تؤمنهذه الدراسة سوف . ميغاواط في لبنان 44محطة للطاقة لدراسة جدوى 

جراء إلفي منطقة جبيل مع إمكانيات جيدة ( CSP)ال لتكنولوجيا تركيز الطاقة الشمسية ضع خطة للتنفيذ الفع  تو

 .50وجيا في مجاالت أخرىهذه التكنولل ةنسخ متماثل

 الوطني تكنولوجيا المعلومات والتصالت في القتصادمساهمة قطاع   -جيم

 

الضعف الكبير في قطاع تكنولوجيا المعلومات في ضعف القدرة التنافسية لالقتصاد اللبناني يكمن  

لبنان يقع في المرتبة الخامسة ، أن  "2412المعلومات التكنولوجيا العالمية لعام "فقد أوضح تقرير  .واالتصاالت

كما . دولة عربية من حيث الجاهزية الشبكية 14ا وفي المركز الحادي عشر من بين بلد   102والتسعين من بين 

بلد ذات الدخل المتوسط األعلى 77بين  23حصل على المرتبة ال
51
. 

 

 :اإلنفاق في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 Business" ، وفقا  لتوق عات شركة2417قطاع تكنولوجيا المعلومات في لبنان في عام حجم هو  مليون دوالر 364

Monitor International"  وتتوق ع الشركة أن يستفيد القطاع  . مقارنة بالعام الماضي% 6.4بنسبة  ا، ما يُمث ل ارتفاع

ن   في مجال اإلنترنت السريع عبر  اجد   امهم   امن استثمارات جديدة على صعيد البنى التحتية، ما يحقق تحس 

، ليُصبح حجمه 2413حت ى عام % 12توقع أن ينمو القطاع بمعد ل سنوي مرك ب يبلغ كما يُ . الحزمة العريضة

مليون دوالر 431
52
. 

 

 :تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الصادرات من سلع وخدمات

ا ملحوظ ا في العام  قطاع المعلوماتية واالتصاالت في لبنان، بحيث بات اليوم من القطاعات  2411أحرز نمو 

التكنولوجيا تدخل في عمل  ا أن  المحورية التي ترتكز عليها العديد من القطاعات اإلنتاجية األخرى خصوص  

  .ةمن مجموع الشركات اللبناني% 24

 

ويعتبر من مقومات النمو من جهة توظيف األموال وهي بذلك تساهم في التنمية االقتصادية واالجتماعية  

 .وتوفير فرص العمل لألدمغة والموارد البشرية المتخصصة

 

· 2411للعام  %12،  و2414مليون دوالر في العام  243ر بنحو حجم االستثمارات في هذا القطاع تقد   

ام للصادرات اللبنانية، وثلث من المجموع الع %2.3وصادرات قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تشكل 

آالف موظف 3إنتاج هذا القطاع يتم تصديره إلى الخارج، ويضم اليوم أكثر من 
53
. 
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، فقد وصل استيراد سلع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لسنة InfoProا إلدارة البحوث في شركة ووفق   

أما بالنسبة لصادرات سلع . للبالدمن إجمالي استيراد % 2.33مليون دوالر ما يقارب  034إلي  2411

(من إجمالي تصدير البالد% 3.11)مليون  742تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، فإنه بلغ 
54
. 

 

 :المساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي

وأثناء ورشة عمل عن القدرة التنافسية اإلقليمية لتكنولوجيا ( PCA)ا لرئيس جمعية الكمبيوتر المهنية وفق  

، فإن  قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في لبنان 2414المعلومات واالتصاالت والسياسة العامة في أيار 

إذا حصل على الدعم من الحكومة  2424الناتج المحلي اإلجمالي للبالد بحلول عام  من %74يمكن أن يشكل 

 .بشكل صحيح

 

ج المحلي تكمن بإتاحة القدرة التنافسية في القطاع المعيار الرئيسي لقدرة القطاع على المشاركة بالنات 

ا على التنافس في شكل أفضل على  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت . مستوى اإلقليمي والدوليالليكون قادر 

المشاريع )هي واحدة من الصناعات الرئيسية في لبنان وبخاصة على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة 

تلعب  أيضا  صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت . شركة 644التي تشمل حوالي  (الصغيرة والمتوسطة

ا في نجاح عدد من الصناعات األخرى مثل المصارف، والسياحة، واإلعالم وغيرهاكبير   ادور  
55
. 

 

 :العمالة في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

يتم توفير حوالي ثالثة آالف إلى أربعة آالف فرصة ، س2412في أيلول  "منطقة بيروت الرقمية"طالق إمع 

 .عمل في مجاالت المعلوماتية والتكنولوجيا وصناعة االبتكار واإلبداع في بيروت

 

وهذا المشروع هو عبارة عن مشاركة حقيقية بين القطاعين العام والخاص ممتد على خمسة آالف متر  

باإلنتاج الرقمي، وفي  يعج المشروع. 2416حلول العام ألف متر مربع مع  04مربع على ان يتوسع ليشمل 

من أهداف المشروع خلق بيئة متكاملة لتشجيع . ا رقمية عدة في كل أنحاء لبنانغضون سنة سيتم افتتاح مدن  

الشركات واألفراد الذين يعملون في هذه المجاالت لفتح مكاتب لهم في لبنان، عبر توفير المقومات النطالق 

ا االستفادة من الحوافز والتسهيالت الرسمية وتقديم أسعار تشجيعية لبدالت ايجار المكاتب في وص  أعمالهم، خص

بيروت، وذلك في مكان تتوفر فيه بنية تحتية متكاملة من انترنت واتصاالت
56
. 

 البحث والتطوير والبتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتصالت  -دال

 

االبتكار من خالل استخدام "شاركوا في مؤتمر  اوأكاديمي   اخبير   124أصدر ، 2411في حزيران  

توصيات ورشة  AUCE ، الذي نظمته الجامعة األميركية للثقافة والتعليم"المعلوماتية الخضراء في التعليم العالي

 :العمل التحضيرية األولى كاآلتي

 

الجامعة في خدمة المجتمع من خالل استخدام أكثر للتكنولوجيا الخضراء من أجل رفع مستوى مساهمة  -1

 ؛تعميم ثقافة المعلوماتية الخضراء وثقافة الحفاظ على البيئة
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المثابرة في تعميم مفهوم الجودة على الفروع الجغرافية، ال سيما الكوادر االدارية والفنية واألكاديمية  -2

نسيقية لما تؤمنه من تحسين من خالل استخدام أكثر للتكنولوجيا الخضراء في االجتماعات االدارية والت

 ؛لألداء وضمان أفضل للجودة

 ؛العمل على تطوير الكفايات الرقمية للهيئة التعليمية -7

في التعليم  (Learning Outcomes) اعتماد المقاربة التعليمية المبنية على استخدام مخرجات التعلم -0

 ؛ار الوطني للمؤهالتالجامعي من أجل المساهمة الجدية والمعمقة والفاعلة في تحقيق االط

العمل البن اء على تطوير نظام مبني على التكنولوجيا الخضراء ووسائط التواصل المتعددة لتقريب  -4

 ؛المناطق الجغرافية المختلفة والمتباعدة

لالتصاالت عبر الخليوي وآخر  (G 0و G 7٫4الجيل )التحضير الستقبال تكنولوجيا األجيال الجديدة  -6

استعمال المكتبة الرقمية، وتشجيع : ة في عالم االتصاالت الخضراء من خاللالتطورات التكنولوجي

البصرية والرقمية من خالل البث  -التجارب واختبار التكنولوجيات التي تعنى بنقل المعطيات السمعية 

 ؛التلفزيوني عبر شبكة االنترنت، والتوجه نحو استعمال البرمجيات المفتوحة

ق التنمية الرقميةالتنسيق مع الجهات المعني -3  ؛ة وأصحاب االختصاص لرفع الحواجز التشريعية التي تعو 

التركيز على ثقافة االنفتاح والتعاون مع األقران في الجامعات ومراكز البحوث من خالل الدراسات،  -4

  .البحوث العلمية، والمشاريع المشتركة

 

داير "خدمة د أطلقت شركة لبنانية محلية أما من ناحية وجود ابتكارات في مجال تكنولوجيا المعلومات فق 

وقد ادرجت في . وبرمجة تسمح بواسطته أخذ الصور الفورية وبنمط بانورامي Iphone للهاتف الذكي" من دار

 .2411للعام  .appleلـ i tune storeالئحة افضل برامج على الـ

 

، وهي مبادرة "Grow My Business" بالجائزة االولى في الجولة الثانية من مباراة ADTech فازت شركة 

للعالم العربي وباالشتراك مع  MIT Enterprise Forum ، بالتعاون مع2411أطلقتها جمعية تجار بيروت في شباط 

  .بنك عوده ش م ل

 

ة من كمبيوترات وغيرها وفرزها اإللكترونيالت ا في تجميع اآلرائد   مشروعا   ADTech وقدمت شركة 

ولية بما يساهم في منع التلوث ونظافة البيئة مع أالى مواد  ى مصانع متخصصة بتحويلهالإ عادة تصديرهاإو

 .بالجائزتين الثانية والثالثة Wixel Studiosو Olive Trade: House of Zejd وفازت كل من شركتي. مردود اقتصادي

مليون  24الفائزة بالمرتبة االولى، و ADTech مليون ليرة لبنانبة لشركة 44م بنك عوده جوائز نقدية بقيمة وقد  

 .ماليين ليرة لبنانية على التوالي للشركتين الفائزتين بالمرتبتين الثانية والثالثة 14ليرة لبنانية و

 

أجرت شركة مايكروسوفت مسابقة عالمية لجهة مخاطبة التحديات التي يواجهها العالم من خالل التطبيقات 

لعبة  "كأس الخيال"أو  (IMAGINE CUP) "إيماجين كاب"بان لبنانيين البتكارهما التكنولوجية وكان الفائزان طال

وهو ابتكار ترفيهي وتوعوي . فيديو إلكترونية تحمل رسالة توعوية مهمة لمواجهة التحديات البيئية في العالم

قصة "سنة، وتحمل اسم  12و 3بشكل لعبة فيديو موجهة إلى مستخدمي الكومبيوتر الذين تتراوح أعمارهم بين 

وأدخلت على اللعبة تطبيقات تتيح تشغيلها على  .ئية، وتعلم األطفال أهمية االلتزام بالقضية البي"شجرة هزيلة

وستكون اللعبة، التي تتضمن تسع مراحل، . أجهزة الكومبيوتر والهاتف المحمول، بعد نيل موافقة مايكروسوفت

  .عالميا   امتوافرة على اإلنترنت وستصدر بنسخة إنكليزية، ما يمنحها بُعد  
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التي تجرى كل سنة، لحض  طالب التكنولوجيا الشباب من  ،"كأس الخيال"مسابقة  مايكروسوفتوترعى  

كل أنحاء العالم على المشاركة في التفكير في تحديات يواجهها العالم، ال سيما بالتوازي مع أهداف األمم المتحدة 

وصحة لأللفية الثالثة، والتي تتضمن القضاء على الفقر والجوع، وتعميم التعليم، والمساواة بين الرجل والمرأة، 

الطفل، وصحة األم، ومكافحة فيروس اإليدز، واالستدامة البيئية
57
. 

 

 2411في كانون األول  2411مؤتمر تكنولوجيا المعلوماتية الخضراء  Formatechمؤسسة  تكما عقد 

في تكنولوجيا المعلومات والجدوى البيئية من خضرنتها، واالنعكاسات المادية " النهج األخضر"للتوعية على 

كما تناول . جابية لهذه العملية وكيف يمكننا توفير المال على الشركة والمحافظة على البيئة في الوقت عينهاإلي

في عالم تكنولوجيا المعلوماتية  تتكنولوجياال،  الذي يعتبر من أحدث Cloud Computingالمؤتمر موضوع الـ

يعود في حاجة إلى معدات كبيرة، ما يخفف  حيث يسمح للفرد بأن يجد كل ما يحتاجه على الشبكة، وبالتالي ال

عليه ضيق المساحة في مكان العمل ويخفض من إفرازات الطاقة التي تضر البيئة في مقابل توفير المال أيضا
58
. 

 الستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتصالت  -هاء

 

ورقة سياسة بشأن الدور األساسي لالستثمار في  (ESA)، أنتج المعهد العالي لألعمال 2412 في حزيران 

تطوير العالم الرقمي مهم لقيادة  وذكر التقرير أن  . تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لنمو االقتصاد

كما تم وضع توصية رئيسية لمنطقة البحر األبيض المتوسط . االستراتيجيات والتنظيم على الصعيد الوطني

لتطوير منصة سحابة الحوسبة وتعزيز سحابة الحوسبة لتنمية قطاعات مختلفة، تتراوح من أمن اإلنترنت 

 .لطاقة المتجددةة واستخدام وإنتاج ااإللكترونيوالتجارة 

 

ضافة إلى ذلك، دعا التقرير دول المنطقة لتعريف مستخدم ومرجعية ميثاق منطقة البحر األبيض إلوبا 

المتوسط في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتشجيع الممارسات الموحدة والتوافق، وتشجيع اإلنتاج الصناعي 

لتقرير الحكومات إلى إنشاء صندوق استثماري مكرس ، دعا اوأخيرا  . سيما في مجال البرمجيات للمحتوى ال

لشركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
59
. 

 

، لتكون مسؤولة عن جذب 2441تم إنشاء المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان في عام  

طاعات التي بين القمن . ال تطوير وتنفيذ مشاريعهمجاالستثمارات الخاصة إلى لبنان ومساعدة المستثمرين في م

هو قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، حيث يمكن االستفادة من التسهيالت  اتدعمها المؤسسة حالي  

مؤسسة تشجيع االستثمارات في لبنان تمويل النطاق العريض الالسلكي  ت، وافق2414في نهاية . المطروحة

يهدف هذا المشروع إلى توسيع شبكة . اع الالسلكيفي القط زا  المتنقل ذات نظام الوصول والذي يعتبر إنجا

ا على تكنولوجيا و بلغ حجم االستثمار   .ي ماكس المتنقلةااإلنترنت ذات النطاق العريض في كل مكان استناد 

 .241060ويعتزم إطالق المشروع في العام . مليون دوالر أميركي 12.4

 

لإلعالم في بيروت تقرير اقتصاد المعلومات لعام أطلق مركز األمم المتحدة ، 2411في تشرين األول  

للمنطقة ولبنان خاصة ، عن تكنولوجيا ( أونكتاد)الصادر عن مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية  2411

                                                      
 2411يونيو  13الحياة   57

 2412النهار شباط   58
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المعلومات واالتصاالت كأداة تمكينية لتنمية القطاع الخاص حيث تم وضع توصيات عدة تتعلق بالسياسات 

في برامج التدريب  تالمعلومات واالتصاال ةضوع تكنولوجيإدراج مو: صيات اآلتيةالعامة، من بينها التو

استفادة  أكبر في دعم  تالمعلومات واالتصاال ةلتجارية؛ االستفادة من تكنولوجيالمصممة لتنمية المهارات ا

ى األسواق المالية؛ قدرات المرأة على تنظيم المشاريع؛ تسخير الخدمات المالية المتنقلة لزيادة فرص النفاذ إل

ارية ومساعدة المشاريع للحد من تكلفة المعامالت التج تاستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاال

بالغة الصغر في إيصال سلعها وخدماتها إلى األسواق المحلية والدولية؛ اعتماد أُطر تنظيمية لبناء الصغرى و

لتطبيقات الجديدة لتكنولوجيا معروفة ووضع مبادئ توجيهية تساعد الثقة في استخدام التكنولوجيات الجديدة أو ا

في ما تضعه من  تالجهات المانحة في االستفادة من اإلمكانات التي تتيحها تكنولوجيات المعلومات واالتصاال

 .استراتيجيات لتنمية القطاع الخاص

 

بليون 12.6بلغت استثمارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  Infoproالشركة اللبنانية ا لبحث أجرته وفق   

بليون من القطاع العام 4.4بليون استثمار من القطاع الخاص و 11.6منها  2412دوالر أمريكي في عام 
61
. 

 

أحدث استثماراته في ثالث شركات ناشئة متخصصة في   Berytech Fund"بيريتك"، أعلنت 2411في آب  

 .التكنولوجيا ويقودها رجال اعمال شباب

 

ال تتجاوز  ا  ادالى ثمانية تشمل رو   2411وحتى  2443منذ " بيريتك"وبذلك يرتفع مجموع مداوالت  

صلت قيمة حيث و Wext و Butterfleye Yalla Play :والمشاريع الثالث الجديدة هي. أعمارهم الثالثين

 .االستثمارات إلى إجمالي مليون وخمسين الف دوالر ليصبح مجموع عدد االستثمارات ثمانية

 

 ButterflEye وهي تعتبر ثورة تكنولوجية تنتظر براءة االختراع وتعمل على قياس معدل ضربات القلب ،

ر من المعلومات ذات الصلة قياس عدد كبيلويمكن استخدام التكنولوجيا عينها . من طرق االشعة تحت الحمراء

 .بالصحة

 

ا تطبيق  بالك و Whatsappالذي يستند الى االنترنت لخدمة النصوص الجوالة، خدمة مماثلة لـ WEXT أم 

بمثابة التطبيق الوحيد من هذا النوع  الذي يمكن ان يعمل على اي  WEXT ، وبرغم ذلك يعتبرBBMبيري للـ

 .مع اي نوع من االتصال باالنترنتهاتف ذكي او حتى الهواتف غير الذكية 

 

ا المنتشرة والمعروفة في ( ولكن ليس ألعاب القمار)فهو يوف ر كل انواع ألعاب الورق عبر االنترنت  YallaPlay أم 

.الشرق االوسط

                                                      
61  LebanonOpportunities   2412تموز 
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Annex 1 
 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالمؤشرات األساسية ل

Core indicator Definitions and notes 2010 2011 2012 

A1 Fixed telephone 

lines per 100 

inhabitants 

Fixed telephone lines per 100 inhabitants is 

calculated by dividing the number of fixed telephone 

lines by the population and then multiplying by 100. 
Fixed telephone lines refer to telephone lines 

connecting a subscriber’s terminal equipment to the 

public switched telephone network (PSTN) and 

which have a dedicated port on a telephone 

exchange. This term is synonymous with the terms 

“main station” and “Direct Exchange Line” (DEL) 

that are commonly used in telecommunication 

documents. It may not be the same as an access line 

or a subscriber. The number of ISDN channels and 

fixed wireless subscribers are included. 

   

A2 Mobile cellular 

telephone 

subscribers per 

100 inhabitants 

Mobile cellular telephone subscribers per 100 

inhabitants is obtained by dividing the number of 

mobile cellular subscribers by the population and 

then multiplying by 100. 
Mobile cellular telephone subscribers refer to users 

of portable telephones subscribing to a public mobile 

telephone service using cellular technology, which 

provides access to the PSTN. This includes analogue 

and digital cellular systems, including IMT-2000 

(Third Generation, 3G). Post-paid and prepaid 

subscribers are included. Prepaid subscribers are 

those that have used their account within a 

reasonable period of time. This period (e.g. 3 

months) should be indicated in a note. Inactive users, 

which refers to owners of a prepaid card that have 

not made or received a call within the last 3 months, 

should be excluded. 

   

A3 Fixed Internet 

subscribers per 

100 inhabitants 

Fixed Internet subscribers per 100 inhabitants is 

obtained by dividing the number of fixed Internet 

subscribers by the population and then multiplying 

by 100. 
Fixed Internet subscribers refer to the total number 

of Internet subscribers with fixed access, which 

includes dial-up and total fixed broadband 

subscribers: cable modem, DSL Internet subscribers, 

other fixed broadband and leased line Internet 

subscribers. 

   

A4 Fixed 

broadband 

Internet 

subscribers per 

Fixed broadbandInternet subscribers per 100 

inhabitants is obtained by dividing the number of 

fixed broadband Internet subscribers by the 

population and then multiplying by 100. 

   



 

 

100 inhabitants  Fixed broadband Internet subscribers refer to users 

of the Internet subscribing to paid high-speed access 

to the public Internet (a TCP/IP connection). High 

speed access is defined as beingat least 256 kbit/s, in 

one or both directions. Fixed broadband Internet 

includes cable modem, DSL, fibre and other fixed 

broadband technology (such as satellite broadband 

Internet, Ethernet LANs, fixed-wireless access, 

Wireless Local Area Network, WiMAX etc.) 

Subscribers with access to data communications 

(including the Internet) via mobile cellular networks 

are excluded. 

A5 Mobile 

broadband 

subscribers per 

100 inhabitants 

Mobile broadband subscribers per 100 inhabitants is 

obtained by dividing the number of mobile 

broadband subscribers by the population and then 

multiplying by 100. 
Mobile broadband subscribers refer to subscribers to 

mobile cellular networks with access to data 

communications (e.g. the Internet) at broadband 

speeds (here defined as greater than or equal to 256 

kbit/s in one or both directions) such as WCDMA, 

HSDPA, CDMA2000 1xEV-DO, CDMA 2000 

1xEV-DV etc, irrespective of the device used to 

access the Internet (handheld computer, laptop or 

mobile cellular telephone etc). These services are 

typically referred to as 3G or 3.5G and include: 
-Wideband CDMA (W-CDMA), an IMT-2000 3G 

mobile network technology, based on CDMA that 

presently delivers packet-switched data transmission 

speeds up to 384 kbit/s and up to 2 Mbit/s when fully 

implemented. It is known as Universal Mobile 

Telecommunications System (UMTS) in Europe. 
-High-speed Downlink Packet Access (HSDPA), an 

upgrade to W-CDMA to allow downlink data 

transmission at speeds of typically 8-10 Mbit/s. It is 

complemented by High-Speed Uplink Packet Access 

(HSUPA), which offers uplink speeds of around 5 

Mbit/s. 
-CDMA2000 1xEV-DO (Evolution, Data 

Optimised), an IMT-2000 3G mobile network 

technology, based on CDMA that delivers packet-

switched data transmission speeds of up to 4.9 

Mbit/s. 

   

A6 International 

Internet 

bandwidth per 

inhabitant 

(bits/second/inh

abitant) 

International Internet bandwidth per inhabitant is 

obtained by dividing the amount of bandwidth (in 

bits/second) by the population. 
International Internet bandwidth refers to the 

capacity which backbone operators provide to carry 

Internet traffic. It is measured in bits per second. 
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A7 Percentage of 

population 

covered by a 

mobile cellular 

telephone 

network 

Percentage of population covered by a mobile 

cellular telephone network refers to the percentage of 

a country’s inhabitants that live within areas served 

by a mobile cellular signal, irrespective of whether or 

not they choose to use it. Note that this measures the 

theoretical ability to use mobile cellular services if 

one has a cellular telephone and a subscription. 

   

A8 Fixed broadband 

Internet access 

tariffs (per 

month), in US$, 

and as a 

percentage of 

monthly per 

capita income 

Fixed broadband Internet access tariffs are the lowest 

sampled cost in US$ per 100 kbit/s per month and are 

calculated from two different broadband prices, low 

and high speed monthly ISP charges. Low speed 

monthly charge refers to a typical ‘entry-level’ 

broadband lower-speed connection (download speeds 

of 256 – 1,024 kbit/s). High speed monthly charge 

refers to a faster and typically more expensive offer. 

Monthly charges do not include installation fees nor 

modem rentals. The lowest sampled cost in US$ per 

100 kbit/s is the most cost-effective offer for a 

country based on the criterion, the ‘lowest cost 

per100 kbit/s’. The cost per 100 kbit/s is calculated 

by dividing the monthly subscription charge in US$ 

by the theoretical download speed, and then 

multiplying by 100.  
As a percentage of monthly per capital income refers 

to the lowest sampled cost in US$ per 100 kbit/s 

divided by the average monthly gross national 

income per capita (World Bank, Atlas method, 

current US$) and expressed as a percentage. 
To ensure international comparability, this indicator 

is compiled by ITU.  

   

A9 Mobile cellular 

prepaid tariffs, 

in US$, and as a 

percentage of  

monthly per 

capita income 

Mobile cellular prepaid tariffs are based on the 

methodology of the OECD monthly low-user basket
62

 

(version 2001), includes the cost of monthly mobile 

usage for 25 outgoing calls (on-net, off-net and to a 

fixed line) in predetermined ratios plus 30 SMS 

messages.  
As a percentage of monthly per capita income 

involves dividing the price of the monthly low user 

basket by the average monthly gross national income 

per capita of the country. 
To ensure international comparability, this indicator 

is compiled by ITU. 

   

A10 Percentage of 

localities with 

public Internet 

access centres 

Percentage of localities with public Internet access 

centres (PIACs) is computed by dividing the number 

of localities with at least one PIAC by the total 

number of the country's localities and then 

   

                                                      
62 For definition, see: http://oberon.sourceoecd.org/vl=15177325/cl=12/nw=1/rpsv/sti2007/ge11-1.htm. 

http://oberon.sourceoecd.org/vl=15177325/cl=12/nw=1/rpsv/sti2007/ge11-1.htm


 

 

(PIACs) by 

number of 

inhabitants 

multiplying by 100. 
A public Internet access centre (PIAC) is a site, 

location, or centre of instruction at which Internet 

access is made available to the public, on a full-time 

or part-time basis. PIACs include telecentres, digital 

community centres, Internet cafés, libraries, 

education centres and other similar establishments, 

whenever they offer Internet access to the general 

public. All such centres should have at least one 

public computer for Internet access. Localities can 

refer to a country’s villages, towns, cities or 

enumeration areas used by the national statistics 

office for survey purposes. 
Note that this indicator is used to measure the WSIS 

target "to connect villages with ICTs and establish 

community access points" by 2015. 

 
Table 2 - Core indicators on access to, and use of, ICT by households and individuals 

 

Core indicator Definitions and notes 2010 2011 2012 

HH1 Proportion of 

households 

with a radio 

The proportion of households with a radio is 

calculated by dividing the number of in-scope 

households with a radio by the total number of in-

scope households. 
A radio is a device capable of receiving broadcast 

radio signals, using popular frequencies, such as FM, 

AM, LW and SW. It includes a radio set integrated in 

a car or an alarm clock but  excludes radios 

integrated in a mobile phone, a digital audio player 

(MP3 player) or in a computer. 

   

HH2 Proportion of 

households 

with a TV 

The proportion of households with a TV is calculated 

by dividing the number of in-scope households with 

a TV by the total number of in-scope households. 
A TV (television) is a stand-alone device capable of 

receiving broadcast television signals, using popular 

access means such as over-the-air, cable and satellite. 

It excludes TV functionality integrated into another 

device, such as a computer or a mobile phone. 

   

HH3 Proportion of 

households 

with telephone 

The proportion of households with a telephone(fixed 

or mobile) is calculated by dividing the number of 

in-scope households with a telephone (fixed or 

mobile) by the total number of in-scope households. 

   



- 59 - 
 

                                                                                                                                                                               

Core indicator Definitions and notes 2010 2011 2012 

 Proportion of 

households 

with fixed 

telephone only 

The proportion of households with a fixed telephone 

onlyis calculated by dividing the number of in-scope 

households with a fixed telephone only by the total 

number of in-scope households. 
A fixed telephone linerefers to a telephone line 

connecting a customer's terminal equipment (e.g. 

telephone set, facsimile machine) to the public 

switched telephone network (PSTN) and which has a  

   

  dedicated port on a telephone exchange.This term is 

synonymous with the terms main station or Direct 

Exchange Line (DEL) that are commonly used in 

telecommunication documents. It may not be the 

same as an access line or a subscriber. The number 

of ISDN channels and fixed wireless subscribers is 

included. 

   

 Proportion of 

households 

with mobile 

cellulartelepho

ne only 

The proportion of households with a mobile cellular 

telephone only is calculated by dividing the number 

of in-scope households with a mobile cellular 

telephone only by the total number of in-scope 

households. 
A mobile cellular telephone refers to a portable 

telephone subscribing to a public mobile telephone 

service using cellular technology, which provides 

access to the PSTN. This includes analogue and 

digital cellular systems, as well as IMT-2000 (3G). 

Users of both post-paid subscriptions and pre-paid 

accounts are included. 

   

 Proportion of 

households 

with both fixed 

and a mobile 

cellular 

telephone 

 
   

HH4 Proportion of 

households with 

a computer 

The proportion of households with a computer is 

calculated by dividing the number of in-scope 

households with a computer by the total number of 

in-scope households. 
A computer refers to a desktop or a laptop computer. 

It does not include equipment with some embedded 

computing abilities such as mobile cellular phones, 

personal digital assistants or TV sets. 
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HH5 Proportion of 

individuals who 

used a computer 

(from any 

location) in the 

last 12 months 

The proportion of individuals who used a computer is 

calculated by dividing the total number of in-scope 

individuals who used a computer from any location in 

the last 12 months by the total number of in-scope 

individuals. 
A computer refers to a desktop or a laptop 

computer.It does not include equipment with some 

embedded computing abilities such as mobile cellular 

phones, personal digital assistants or TV sets. 

   

HH6 Proportion of 

households with 

Internet access 

at home 

The proportion of households with Internet access at 

home is calculated by dividing the number of in-

scope households with Internet access by the total 

number of in-scope households. 
The Internet is a world-wide public computer 

network. It provides access to a number of 

communication services including the World Wide 

Web and carries email, news, entertainment and data 

files, irrespective of the device used (not assumed to 

be only via a computerit may also be by mobile 

phone, PDA, games machine, digital TV etc.). Access 

can be via a fixed or mobile network.  

   

HH7 Proportion of 

individuals who 

used the 

Internet (from 

any location) in 

the last 12 

months 

The proportion of individuals who used the Internet 

is calculated by dividing the total number of in-scope 

individuals who used the Internet (from any location) 

in the last 12 months by the total number of in-scope 

individuals. 
The Internet is a world-wide public computer 

network. It provides access to a number of 

communication services including the World Wide 

Web and carries email, news, entertainment and data 

files, irrespective of the device used (not assumed to 

be only via a computerit may also be by mobile 

phone, games machine, digital TV etc.). Access can 

be via a fixed or mobile network. 
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HH8 Location of 

individual use 

of the Internet 

in the last 12 

months 

The proportion of individuals who used the Internet 

at each location can be calculated as either: the 

proportion of in-scope individuals or the proportion 

using the Internet at each location.  Internet users,of  
Access to the Internet is not assumed to be only via a 

computer  it may also be by mobile phone, games 

machine, digital TV etc. 
Individuals should be asked about all locations of 

Internet use (that is, the survey question used by 

countries should specify multiple responses
63

). Note 

that, except for mobile access, the locations are 

associated with the equipment used e.g. a PC 

installed at work or at an Internet café. 

   

 Home  
   

 Work Where a person’s workplace is located at his/her 

home, thenhe/she would answer yes to the home 

category only. 
   

 Place of 

education 
For students. Teachers and others who work at a 

place of education, would report ‘work’ as the place 

of Internet use. Where a place of education is also 

made available as a location for general community 

Internet use, such use should be reported in the 

Community Internet access facility category. 

   

 Another 

person’s home 
The home of a friend, relative or neighbour. 

   

 Community 

Internet access 

facility  

Internet use at community facilities such as public 

libraries, publicly provided Internet kiosks, non-

commercial telecentres, digital community centres, 

post offices, other government agencies (such as 

schools); access is typically free and is available to 

the general public. 

   

 Commercial 

Internet access 

facility  

Internet use at publicly available commercial 

facilities such as Internet or cyber cafés, hotels, 

airports etc, where access is typically paid (i.e. not 

free of charge).   

   

                                                      
63 Some countries may ask about location of use as a series of yes/no questions, each referring to one location of use. 
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Any place via a 

mobile cellular 

telephone 

Use of the Internet at any location via a mobile 

cellular telephone (including handheld devices with 

mobile phone functionality). 

   

 
Any place via 

other mobile 

access devices 

Use of the Internet at any location via other mobile 

access devices, e.g. a laptop computer or handheld 

device that uses wireless access (at a WiFi ‘hotspot’) 

or a laptop computer connected to a mobile phone 

network. 

   

HH9 Internet 

activities 

undertaken by 

individuals in 

the last 12 

months (from 

any location) 

The proportion of individuals who undertook each 

activity can be calculated as either: the proportion of 

Internet scope individuals or the proportion of -in

who undertook each activity.  users 
Note that these activities are restricted to private 

purposes and therefore exclude activities such as 

purchasing over the Internet undertaken as part of a 

person’s job.  
Individuals should be asked about all Internet 

activities (that is, the question used by countries 

should specify multiple responses. Activities are not 

mutually exclusive. 
Access to the Internet is not assumed to be only via a 

computer  it may also be by mobile phone, games 

machine, digital TV etc. 
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Getting 

information 

about goods or 

services 

    

 
Getting 

information 

related to health 

or health 

services 

Includes information on injury, disease, nutrition and 

improving health generally. 
   

 
Getting 

information 

from general 

government 

organizations 

General government organizations should be 

consistent with the SNA93 (2008 revision) concept of 

general government. According to the SNA "… the 

principal functions of government are to assume 

responsibility for the provision of goods and services 

to the community or to individual households and to 

finance their provision out of taxation or other 

incomes; to redistribute income and wealth by means 

of transfers; and to engage in non-market 

production." (General) government organizations 

include central, state and local government units. 

   

 
Interacting with 

general 

government 

organizations 

Includes downloading/requesting forms, 

completing/lodging forms on line, making on-line 

payments and purchasing from government 

organizations. It excludes getting information from 

government organizations. 
General government organizations should be 

consistent with the SNA93 (2008 revision) concept of 

general government. According to the SNA "… the 

principal functions of government are to assume 

responsibility for the provision of goods and services 

to the community or to individual households and to 

finance their provision out of taxation or other 

incomes; to redistribute income and wealth by means 

of transfers; and to engage in non-market 

production." (General) government organizations 

include central, state and local government units. 

   

 
Sending or 

receiving e-mail 
    

 
Telephoning 

over the 

Internet/VoIP  

Using Skype, iTalk, etc. Includes video calls (via 

webcam) 
   

 
Posting 

information or 

instant 

messaging 

Posting messages or other information to chat sites, 

blogs, newsgroups, online discussion forums and 

similar; use of instant messaging. 
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Purchasing or 

ordering goods 

or services 

Refers to purchase orders placed via the Internet 

whether or not payment was made on line. Orders 

that were cancelled or not completed are excluded. 

Includes purchasing products, such as music, travel 

and accommodation bookings, etc. via the Internet.  

   

 
Internet 

banking 
Includes electronic transactions with a bank for 

payment, transfers, etc. or for looking up account 

information. Excludes electronic transactions via the 

Internet for other types of financial services such as 

share purchases, financial services and insurance. 

   

 
Education or 

learning 

activities 

Refers to formal learning activities such as study 

associated with school or tertiary education courses 

as well as distance education involving on-line 

activities. (A more narrow interpretation is likely to 

be less meaningful as it could include a range of 

activities such as using the Internet to search for 

information.) 

   

 
Playing or 

downloading 

video games or 

computer 

games 

Includes file sharing games and playing games on 

line, either paid or free of charge. 
   

 
Downloading 

movies, images, 

music, watching 

TV or video, or 

listening to 

radio or music 

Includes file sharing and using web radio or web 

television, either paid or free of charge.  
   

 
Downloading 

software 
Includes downloading of patches and upgrades free of 

charge. 
   

 
Reading or 

downloading 

on-line 

newspapers or 

magazines, 

electronic 

books. 

Includes accessing news websites, either paid or free 

of charge. Includes subscriptions to on-line news 

services. 
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HH10 Proportion of 

individuals with 

use of a mobile 

cellular 

telephone 

The proportion of individuals with use of a mobile 

cellular telephone is calculated by dividing the total 

number of in-scope individuals with use of a mobile 

cellular telephone by the total number of in-scope 

individuals. 
A mobile cellular telephone refers to a portable 

telephone subscribing to a public mobile telephone 

service using cellular technology, which provides 

access to the PSTN. This includes analogue and 

digital cellular systems, as well as IMT-2000 (3G). 

Users of both post-paid subscriptions and pre-paid 

accounts are included.  
Use of a mobile cellular telephone does not mean that 

the telephone is owned or paid for by the person but 

should be reasonably available through work, a friend 

or family member, etc. It excludes occasional use, for 

instance, borrowing a mobile phone to make a call. 

   

HH11 Proportion of 

households with 

access to the 

Internet by type 

of access 

(narrowband, 

broadband 

(fixed, mobile)) 

This indicator should be calculated as the proportion 

of in-scope households with Internet access that use 

each type of access service, for instance, the 

proportion of households with Internet access that use 

a broadband service as their means of access. 
It is expected that countries will collect data at a finer 

level than ‘narrowband’ and ‘broadband’. The 

categories chosen by countries should allow 

aggregation to total narrowband and total broadband, 

as well as fixed and mobile broadband, as defined 

below.  
As households can use more than one type of access 

service, multiple responses are possible. 
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Narrowband Narrowband includes analogue modem (dial-up via 

standard phone line), ISDN (Integrated Services 

Digital Network), DSL at speeds below 256kbit/s, 

and mobile phone and other forms of access with an 

advertised download speed of less than 256 kbit/s. 
Note that narrowband mobile phone access services 

include CDMA 1x (Release 0), GPRS, WAP andi-

mode. 

   

 
Fixed 

broadband 
Fixed broadband refers to technologies such DSL 

(Digital Subscriber Line) at speeds of at least 

256kbit/s, cable modem, high speed leased lines, 

fibre-to-the-home, powerline, satellite, fixed wireless, 

Wireless Local Area Network and WiMAX. 

   

 
Mobile 

broadband 
Mobile broadband access services include Wideband 

CDMA (W-CDMA), known as Universal Mobile 

Telecommunications System (UMTS) in Europe; 

High-speed Downlink Packet Access (HSDPA), 

complemented by High-Speed Uplink Packet Access 

(HSUPA); CDMA2000 1xEV-DO and CDMA 2000 

1xEV-DV. (See A5). Access can via any device 

(handheld computer, laptop or mobile cellular 

telephone etc.). 

   

HH12 Frequency of 

individual use 

of the Internet 

in the last 12 

months (from 

any location) 

The frequency of individual use of the Internet can be 

calculated as: either the proportion of in-scope 

 using ,Internet usersindividuals or the proportion of 

the Internet with each frequency. 
It is recommended that countries collect this 

information in respect of a typical period; therefore, 

respondents should ignore weekends (if they only use 

the Internet at work) and breaks from their usual 

routine, such as holidays. 
Access to the Internet is not assumed to be only via a 

computer  it may also be by mobile phone, games 

machine, digital TV etc. 

   

 
At least once a 

day 
Once a working day for respondents who only (or 

most frequently) use the Internet from work. 
   

 
At least once a 

week but not 

every day 

    

 
Less than once 

a week 
    

Reference indicator    
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HHR

1 
Proportion of 

households with 

electricity 

Electricity is not an ICT commodity, but is an 

important prerequisite for using many ICTs. It is 

therefore included in the core list as a reference 

indicator. 
Electricity access may be by a grid/mains connection, 

or from power generated locally (including at the 

dwelling). Local power includes electricity generated 

by a fuel-powered generator, or from renewable 

resources such as wind, water or solar. It excludes 

sole use of energy storage devices, such as batteries 

(though these may be used to store electricity from 

other sources). 

   

 
Table 3 - Core indicators on use of ICT by businesses 

 

Core indicator Definitions and notes 2010 2011 2012 

B1 Proportion of 

businesses 

using computers 

The proportion of businesses using computers is 

calculated by dividing the number of in-scope 

businesses using computers during the 12-month 

reference period by the total number of in-scope 

businesses. 
A computer refers to a desktop or a laptop computer. 

It does not include equipment with some embedded 

computing abilities such as mobile cellular phones, 

personal digital assistants or TV sets. 

   

B2 Proportion of 

persons 

employed 

routinely using 

computers
64 

The proportion of persons employed routinely using 

computers is calculated by dividing the number of 

persons employed routinely using computers (in all 

in-scope businesses) by the total number of persons 

employed (in all in-scope businesses).  
Persons employed refer to all persons working for 

the business, not only those working in clerical jobs. 

They include short-term and casual employees, 

contributing family workers and self-employed 

persons, who may be paid or unpaid.  

   

B3 Proportion of 

businesses 

using the 

Internet 

The proportion of businesses using the Internet is 

calculated by dividing the number of in-scope 

businesses using the Internet by the total number of 

in-scope businesses. 
The Internet is a world-wide public computer 

network. It provides access to a number of 

communication services including the World Wide 

Web and carries email, news, entertainment and data 

   

                                                      
64Note that this indicator is not equivalent to the employment weighted indicator ‘proportion of persons employed working in 

businesses with a computer’. 
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files, irrespective of the device used (not assumed to 

be only via a computer  it may also be by mobile 

phone, games machine, digital TV etc.). Access can 

be via a fixed or mobile network. 

B4 Proportion of 

persons 

employed 

routinely using 

a computer with 

access to  the 

Internet
65 

The proportion of persons employed routinely using 

a computer with access to the Internet is calculated 

by dividing the number of persons employed 

routinely using a computer with access to the 

Internet (in all in-scope businesses) by the total 

number of persons employed (in all in-scope 

businesses). 

   

B5 Proportion of 

businesses with 

a web presence 

The proportion of businesses with a web presence is 

calculated by dividing the number of in-scope 

businesses with a web presence by the total number 

of in-scope businesses. 
A web presence includes a website, home page or 

presence on another entity's website (including a 

related business). It excludes inclusion in an on-line 

directory and any other web pages where the 

business does not have control over the content of 

the page. 

   

B6 Proportion of 

businesses with 

an intranet 

The proportion of businesses with an intranet is 

calculated by dividing the number of in-scope 

businesses with an intranet by the total number of in-

scope businesses. 
An intranet refers to an internal communications 

network using Internet protocols and allowing 

communication within an organization (and to other 

authorized persons). It is typically set up behind a 

firewall to control access. 

   

B7 Proportion of 

businesses 

receiving orders 

over the 

Internet 

For international comparability, the proportion of 

businesses receiving orders over the Internet is most 

simply calculated by dividing the number of in-scope 

businesses receiving orders over the Internet by the 

total number of in-scope businesses.Alternatively, 

output can be presented as the proportion of in-scope 

businesses using the Internet. 
Orders received include orders received via the 

Internet whether or not payment was made on line. 

They include orders received via websites, 

specialized Internet marketplaces, extranets, EDI 

over the Internet, Internet-enabled mobile phones 

and email. They also include orders received on 

behalf of other organizations – and orders received 

   

                                                      
65Note that this indicator is not equivalent to the employment weighted indicator ‘proportion of persons employed working in 

businesses with Internet access’. 
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by other organizations on behalf of the business. 
Orders received exclude orders that were cancelled 

or not completed.  

B8 Proportion of 

businesses 

placing orders 

over the 

Internet 

For international comparability, the proportion of 

businesses placing orders over the Internet is most 

simply calculated by dividing the number of in-scope 

businesses placing orders over the Internet by the 

total number of in-scope businesses.Alternatively, 

output can be presented as the proportion of in-scope 

businesses using the Internet. 
Orders placed include orders placed via the Internet 

whether or not payment was made on line. They 

include orders placed via websites, specialized 

Internet marketplaces, extranets, EDI over the 

Internet, Internet-enabled mobile phones and email. 
Orders placed exclude orders that were cancelled or 

not completed. 

   

B9 Proportion of 

businesses 

using the 

Internet by type 

of access 

(narrowband, 

broadband 

(fixed, mobile)) 

This indicator should be calculated as the proportion 

of in-scope Internet-using businesses that use each 

type of access service, for instance, the proportion of 

Internet-using businesses that use a broadband 

service as their means of access. 
It is expected that countries will collect data at a finer 

level than ‘narrowband’ and ‘broadband’. The 

categories chosen by countries should allow 

aggregation to total narrowband and total broadband, 

as well as fixed and mobile broadband, as defined 

below.  
As businesses can use more than one type of access 

service, multiple responses are possible. 

   

 Narrowband Narrowband includes analogue modem (dial-up via 

standard phone line), ISDN (Integrated Services 

Digital Network), DSL at speeds below 256kbit/s, 

and mobile phone and other forms of access with an 

advertised download speed of less than 256 kbit/s. 
Note that narrowband mobile phone access services 

include CDMA 1x (Release 0), GPRS, WAP andi-

mode. 

   

 Fixed 

broadband 
Fixed broadband refers to technologies such as DSL 

(Digital Subscriber Line) at speeds of at least 

256kbit/s, cable modem, high speed leased lines, 

fibre-to-the-home, powerline, satellite, fixed 

wireless, Wireless Local Area Network and 

WiMAX. 

   

 Mobile 

broadband 
Mobile broadband access services include Wideband 

CDMA (W-CDMA), known as Universal Mobile 
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Telecommunications System (UMTS) in Europe; 

High-speed Downlink Packet Access (HSDPA), 

complemented by High-Speed Uplink Packet Access 

(HSUPA); CDMA2000 1xEV-DO and CDMA 2000 

1xEV-DV. Access can be via any device (mobile 

cellular phone, laptop, PDA, etc.) 

B10 Proportion of 

businesses with 

a local area 

network (LAN) 

The proportion of businesses with a LAN is 

calculated by dividing the number of in-scope 

businesses with a LAN by the total number of in-

scope businesses. 
A local area network (LAN) refers to a network 

connecting computers within a localized area such as 

a single building, department or site; it may be 

wireless.  

   

B11 Proportion of 

businesses with 

an extranet 

The proportion of businesses with an extranet is 

calculated by dividing the number of in-scope 

businesses with an extranet by the total number of in-

scope businesses. 
An extranet is a closed network that uses Internet 

protocols to securely share a business' information 

with suppliers, vendors, customers or other 

businesses partners. It can take the form of a secure 

extension of an Intranet that allows external users to 

access some parts of the business' Intranet. It can also 

be a private part of the business' website, where 

business partners can navigate after being 

authenticated in a login page.  

   

B12 Proportion of 

businesses 

using the 

Internet by type 

of activity 

The proportion of businesses that undertook each 

activity can be calculated as: either the proportion of 

in-scope businesses or the proportion of Internet-

using businesses that undertook each activity. 
For international comparability, output is most 

simply presented as the proportion of in-scope 

businesses undertaking each activity, for instance, 

the proportion of businesses using the Internet for 

sending or receiving emails. An alternative 

presentation is the proportion of business Internet 

users undertaking each activity. 
The Internet is a world-wide public computer 

network. It provides access to a number of 

communication services including the World Wide 

Web and carries email, news, entertainment and data 

files, irrespective of the device used (not assumed to 

be only via a computer  it may also be by mobile 

phone, games machine, digital TV etc.). Access can 

be via a fixed or mobile network. 
Businesses should be asked about all Internet 

   



- 71 - 
 

                                                                                                                                                                               

Core indicator Definitions and notes 2010 2011 2012 

activities (that is, the question used by countries 

should specify multiple responses). Activities are not 

necessarily mutually exclusive. 

 Sending or 

receiving e-mail 
    

 Telephoning 

over the 

Internet/VoIP, 

or using video 

conferencing 

Using Skype, iTalk, etc. Includes video calls (via 

webcam) 
   

 Use of instant 

messaging, 

bulletin boards 

    

 Getting 

informationabo

ut goods or 

services 

    

 Getting 

information 

from general 

government 

organizations  

General government organizations should be 

consistent with the SNA93 (2008 revision) concept 

of general government. According to the SNA "… 

the principal functions of government are to assume 

responsibility for the provision of goods and services 

to the community or to individual households and to 

finance their provision out of taxation or other 

incomes; to redistribute income and wealth by means 

of transfers; and to engage in non-market 

production." (General) government organizations 

include central, state and local government units. 

   

 Interacting with 

general 

government 

organizations 

Includes downloading/requesting forms, 

completing/lodging forms on line, making on-line 

payments and purchasing from, or selling to, 

government organizations. It excludes getting 

information from government organizations. 

 

   

 Internet banking  Includes electronic transactions with a bank for 

payment, transfers, etc. or for looking up account 

information.  

   

 Accessing other 

financial 

services 

Includes electronic transactions via the Internet for 

other types of financial services such as share 

purchases, financial services and insurance. 

   

 Providing 

customer 

services 

Customer services include providing on-line or 

emailed product catalogues or price lists, product 

specification or configuration on line, after sales 

support, and order tracking on line. 

   

 Delivering Delivering products on line refers to products    
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products on line delivered over the Internet in digitized form, e.g. 

reports, software, music, videos, computer games; 

and on-line services, such as computer-related 

services, information services, travel bookings or 

financial services. 

 Internal or 

external 

recruitment 

Including having details of vacant positions on an 

intranet or website. 
   

 Staff training Includes e-learning applications available on an 

intranet or from the WWW. 
   

 
Table 4 - Core indicators on the ICT (producing) sector 

 

Core indicator Definitions and notes 2010 2011 2012 

ICT

1 
Proportion of 

total business 

sector 

workforce 

involved in the 

ICT sector 

(expressed as a 

percentage) 

ICT workforce (or ICT employment) consists of 

those persons employed in businesses that are 

classified as belonging to the ICT sector. Total 

business workforce represents all persons engaged in 

domestic production in the business sector. In a 

national accounts framework, employment can be 

measured in terms of headcounts, jobs, full-time 

equivalents (FTE) or hours worked.  
For countries using ISIC Rev. 3/Rev 3.1 (or national 

equivalents), the ICT sector is defined per the 

OECD’s 2002 definition. This can be found in Box 1 

and is discussed in detail in OECD (2007). 
For countries using ISIC Rev. 4 (or national 

equivalents), the ICT sector is defined per the 

OECD’s 2007 definition. This can be found in Box 2 

and is discussed in detail in OECD (2007). 
The total business sector is defined on an activity 

(industry) basis per ISIC Rev. 3.1 as divisions 1067 

and 7174. It therefore excludes: agriculture, 

hunting, forestry and fishing; real estate activities 

(because a significant proportion of the value added 

of the latter consists of imputed rent of owner-

occupied dwellings); and, community, social and 

personal services (which consists mainly of non-

market activities such as public administration, 

education and health services). 
For countries using ISIC Rev. 4, the total business 

sector is not so easily defined. It will most likely 

include the equivalent divisions 05 to 36, 41-66, 69-

82 and 95. Discussions are ongoing on whether it 

should include some industries that were not 

included in the Rev. 3.1 definition of the total 
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business sector (divisions 37-39, 90-93 and 96).
66 

ICT

2 
ICT sector 

share of gross 

value added 

(expressed as a 

percentage of 

total business 

sector gross 

value added). 

Gross value added for a particular industry 

represents its contribution to national GDP. It is 

sometimes referred to as GDP by industry and is not 

directly measured (but is estimated in a national 

accounts framework). In general, it is calculated as 

the difference between production (gross output) and 

intermediate inputs (the energy, materials and 

services required to produce final output). See also 

Table 7. 
Definitions of the ICT and total business sector are 

per ICT1. 

   

 
Table 5 – Core indicators on international trade in ICT goods 

 

Core indicator Definitions and notes 2010 2011 2012 

ICT

3 
ICT goods 

imports as a 

percentage of 

total imports 

ICT goods are defined per the OECD’s 2003 ICT 

goods classification, based on the 1996 and 2002 

Harmonized System classification. It can be found in 

UNCTAD (2007). 
Other concepts are per the UN COMTRADE database 

e.g. re-exports and re-imports are not netted out, and 

data are presented in US dollars (converted by the 

UN from country currencies). 

   

ICT

4 
ICT goods 

exports as a 

percentage of 

total exports 

ICT goods are defined per the OECD’s 2003 ICT 

goods classification, based on the 1996 and 2002 

Harmonized System classification. It can be found in 

UNCTAD (2007). 
Other concepts are per the UN COMTRADE database 

e.g. re-exports and re-imports are not netted out, and 

data are presented in US dollars (converted by the 

UN from country currencies). 

   

 
Table 6 - Core indicators on ICT in education 

 

Core indicator Definitions and notes 2010 2011 2012 

ED1 

Proportion of schools with a 

radio used for educational 

purposes (by ISCED level 1 to 

3) 

Schools offering radio-based 

education as a percentage of the 

total number of schools in the 

country for each ISCED level (1-3). 

   

ED2 
Proportion of schools with a 

TV used for educational 

purposes (by ISCED level 1 to 

Schools offering television-based 

education as a percentage of the 

total number of schools in the 

   

                                                      
66 See draft ISIC Rev. 4: http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=27. 

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=27
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3) country for each ISCED level (1-3). 

ED3 
Proportion of schools with a 

telephone communication 

facility (by ISCED level 1 to 3) 

Schools with telephone 

communication facilities as a 

percentage of the total number of 

schools in the country for each 

ISCED level (1-3). Note that the 

facility should be directly 

associated with the school. For 

instance, a mobile phone which is 

owned by an individual working at 

the school would not constitute a 

school telephone communication 

facility. 

   

ED4 
Student-to-computer ratio (by 

ISCED level 1 to 3) 

Average number of students per 

computer in schools that offer 

computer-assisted instruction (CAI) 

by each ISCED level (1-3). 

   

ED5 
Proportion of schools with 

Internet access, by type (by 

ISCED level 1 to 3) 

Schools with access to the Internet 

as a percentage of the total number 

of schools in the country for each 

ISCED level (1-3). 

   

ED6 
Proportion of students who 

have access to the Internet at 

school (by ISCED level 1 to 3) 

Total number of students with 

access to the Internet in schools as 

percentage of the total number of 

students in schools offering 

internet-assisted instruction in a 

given country by each ISCED level 

(1-3). 

   

ED7 

Proportion of students enrolled 

by gender at the tertiary level 

in ICT-related fields (for 

ISCED levels 5 and 6) 

Number of students currently 

admitted in ICT-related fields
67

 by 

gender as a percentage of all 

students enrolled in educational 

institutions in a given country by 

gender for ISCED levels 5 and 6 

(combined). 

   

ED8 
Proportion of ICT-qualified 

teachers in primary and 

secondary schools 

Number of primary and secondary 

teachers who have received ICT 

training, expressed as a percentage 

of the total number of teachers at 

these levels of education. 

   

                                                      
67 ICT-related fields include computer science, computer engineering, information and communication technology, 

information systems, multimedia systems, ICT management, system support and software development, informatics, etc. These are 

represented by ISCED97 Fields of Study 48-Computing, together with elements of 21-Arts (audio-visual, media production and 

design) and 52-Engineering (electronics and automation). These fields involve substantial work in understanding the technical 

aspects of ICT rather than a more generic or basic use of ICT. 
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Reference indicator 

EDR1 
Proportion of schools with 

electricity (by ISCED level 1 to 

3)
68 

Schools with electricity as a 

percentage of the total number of 

schools in the country for each 

ISCED level (1-3). 

   

 
:Classificatory variables 

 
The main classificatory variable used for the ICT in education indicators is the 1997 version of ISCED (the 

International Standard Classification of Education, maintained by UNESCO). ISCED recognizes several 

levels of education as follows: 
 

- ISCED 1 – Primary education or first stage of basic education; 
- ISCED 2 – Lower secondary or second stage of basic education; 

- ISCED 3 – Upper secondary education; 
- ISCED 4 – Post-secondary non tertiary education (programmes that lie between the upper-secondary and 

tertiary levels of education); 
- ISCED 5 – First stage of tertiary education (not leading directly to an advanced research qualification); and 

- ISCED 6 – Second stage of tertiary education (leading to an advanced research qualification). 
 

Table 7 - Core indicators on ICT in government 
 

Core indicator Definitions and notes 2010 2011 2012 

EG1 

Proportion of 

persons employed in 

central government 

organizations 

routinely using 

computers 

The proportion of persons employed in 

central government organizations routinely 

using computers is calculated by dividing the 

number of persons employed in central 

government organizations, who routinely use 

computers, by the total number of persons 

employed in central government 

organizations. The result is then multiplied by 

100 to be expressed as a percentage. 
An optional indicator may be calculated 

separately for male and female persons 

employed (or other individual 

characteristics). 

   

EG2 

Proportion of 

persons employed in 

central government 

organizations 

The proportion of persons employed in 

central government organizations routinely 

using the Internet is calculated by dividing 

   

                                                      
68Since electricity is not specifically an ICT commodity, but an important prerequisite for using many ICTs, it is not included 

in the core list, but included as a reference indicator. International studies reviewed by UIS revealed that the lack of electricity is 

suchasignificant barrier in many developing economies that monitoring trends of its provision is as relevant as monitoring the supply 

and use of ICT. 
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routinely using the 

Internet 
the number of persons employed by central 

government organizations, who routinely use 

the Internet, by the number of persons 

employed by central government 

organizations. The result is then multiplied by 

100 to be expressed as a percentage. 
An optional indicator may be calculated 

separately for male and female persons 

employed (or other individual 

characteristics). 

EG3 

Proportion of central 

government 

organizations with a 

Local Area Network 

(LAN) 

The proportion of central government 

organizations with a Local Area Network 

(LAN) is calculated by dividing the number 

of central government organizations with a 

LAN by the number of central government 

organizations. The result is then multiplied by 

100 to be expressed as a percentage. 

   

EG4 

Proportion of central 

government 

organizations with 

an intranet 

The proportion of central government 

organizations with an intranet is calculated by 

dividing the number of centralgovernment 

organizations with an intranet by the number 

of central government organizations. The 

result is then multiplied by 100 to be 

expressed as a percentage. 

   

EG5 

Proportion of central 

government 

organizations with 

Internet access, by 

type of access 

The proportion of government organizations 

with Internet access, by type of access is 

calculated by dividing the total number of 

central government organizations with 

Internet access (by each type of access and 

‘any’ access) by the total number of central 

government organizations. The result is then 

multiplied by 100 to be expressed as a 

percentage. 
Note that the sum of percentages of each type 

of access is likely to exceed 100, as many 

central government organizations will have 

more than one type of access service. 

   

EG6 

Proportion of central 

government 

organizations with a 

web presence 

The proportion of central government 

organizations with a web presence is 

calculated by dividing the number of central 

government organizations with a web 

presence by the number of central 

government organizations. The result is then 

multiplied by 100 to be expressed as a 

percentage. 

   

EG7 
Selected Internet-

based services 
Unlike indicators EG1 to EG6, this indicator 

refers to both central and state/provincial 
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available to citizens, 

by level of 

sophistication of 

service 

levels of government. This is necessary to 

ensure international comparability as the 

services selected may be offered by different 

levels of government across countries. 

Because the approach taken to measuring 

Internet-based services is relatively untested5 

and because responses may be somewhat 

subjective, the indicator is initially considered 

to be ‘experimental’. 

The indicator is weighted by population in 

order to show the significance of government 

Internet-based services at the national level. 
The indicator is expressed in terms of the 

percentage of a country’s population that is 

theoretically able to access each Internet-

based service. Note that this does not refer to 

whether a citizen has the equipment or 

knowledge necessary to access those services, 

whether s/he needs to access those services or 

whether s/he directly benefits (for example, 

most of the services are not relevant to 

children). The ability to access each service 

will usually be linked to the relevant 

jurisdiction, for example, a citizen residing in 

a particular state will theoretically be able to 

access Internet-based services offered by that 

state government, though may not need to, 

wish to, or be technically capable of doing so. 

 


