
 الجمهورية اللبنانية
 

 مما يجعلها تأتي في المرتبة التاسعة والستين من                ٠,٤٢٤بلغ مؤشر الحكومة اإللكترونية في لبنان        
  ٢٠٠٢اعتمدت لبنان إستراتيجية الحكومة اإللكترونية في عام            . مؤشر التنافسية   بين مئة وأربع دول على   

 وهي تعمل حالياً على الصياغة النهائية لخطة العمل                    ،٢٠٠٣وتبنت اإلستراتيجية اإللكترونية الوطنية في عام          
الوطنية ووتتشارك في إعدادها وزارة االتصاالت ووزارة الدولة للشؤون اإلدارية ووزارة االقتصاد                 

 .  والتجارة 
 

 السياسات واإلستراتيجيات  -١
 

  ٣٢تم وضع  يث   تطوير اإلستراتيجية اإللكترونية الوطنية، ح           ٢٠٠٣أنهت الحكومة اللبنانية في عام          
هدف مصنفة ضمن سبع مبادرات لتحقيق اإلستراتيجية الوطنية، وجرى تطوير موقع يحوي جميع المعلومات                          

 . التي تتعلق بالمبادرات الوطنية اإللكترونية ومجتمع المعلومات                
 

 ويتوقع أن يبدأ تنفيذ الخطة في     ٢٠٠٤تم إطالق الخطط القطاعية لبناء مجتمع المعلومات في عام                 
وتم إنشاء مراكز مجتمعية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مختلف المناطق                     .  ٢٠٠٥ عام صيف

 . اللبنانية أغلبها ممول من القطاع الخاص والمنظمات المحلية                    
 

تأخر إنهاء خطة العمل لتحقيق اإلستراتيجية اإللكترونية الوطنية في لبنان بسبب األحداث التي وقعت                      
 .  ٢٠٠٥في شباط عام    

 
 شريعي القانوني والتاإلطار  -٢

 
وضع لبنان قانوناً لحماية الملكية بكافة أشكالها ومنها قانون العالمة التجارية وبراءة االختراع وحقوق                                

 . ، لكن حقوق الملكية الفكرية لم تطبق بعد بشكل كامل على المستوى اإلقليمي                    ١٩٩٩النشر في عام   
 

   % ٦٥يا المعلومات واالتصاالت أن حوالي           بينت اإلحصاءات في مجال استخدام تكنولوج      
  من البرمجيات المستخدمة في المنازل هي برمجيات مقرصنة، أما في قطاع األعمال فال تتجاوز هذه النسبة                    

ال يوجد في لبنان هيئة تنظيمية لالتصاالت أو اإلنترنت، كما أن غالبية المؤسسات التي تعمل في                       .  % ٢٤
 .  وتعمل حالياً هذه المؤسسات لتوفير اتصاالت انترنت السلكية             مجال اإلنترنت هي مؤسسات خاصة،        

 
بدأت الحكومة اللبنانية عن طريق وزارة االقتصاد والتجارة مشروعاً يهدف لتطوير إطار قانوني                
وتنظيمي لجميع المعامالت اإللكترونية ومنها قوانين الخصوصية وسرية البيانات كما يهدف المشروع أيضاً                             

وقد أعدت مسودات جميع القوانين الخاصة بالفضاء السيبراني مثل قانون التوقيع         .  اإللكترونية  لتطوير التجارة  
 . اإللكتروني وقانون الدفع اإللكتروني وغيرها      
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 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالبنية األساسية ل  -٣
 

تفية تعمل  قامـت وزارة االتـصاالت فـي مجال خطوط اتصاالت الهاتف الثابت بتركيب أكشاك ها              
. بواسطة البطاقات مسبقة الدفع، أما في مجال االتصاالت الخلوية فيوجد في لبنان شركتين لالتصاالت الخلوية              

 ألف للخطوط الخلوية وال تحوي      ٩٠٠ ألف مشترك في خطوط الهاتف الثابت مقابل         704هـذا ويوجد حوالي     
 ألف  ٥٢٥ ألف مشترك مقابل     ١٧٥لى  لبـنان شـبكة بـيانات وطنية ويصل عدد المشتركين في اإلنترنت إ            

 . تعتبر خدمات اإلنترنت في لبنان جيدة لكن أسعارها مرتفعة مقارنة ببقية دول منطقة اإلسكوا. مستخدم لها
 

 بناء القدرات  -٤
 

 موظف من جميع اإلدارات العامة والمنظمات على استخدام تكنولوجيا                      ٢٥٠٠جرى تدريب  
لة األولى من خطة التدريب لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وقد                    المعلومات واالتصاالت خالل المرح          

تسعى جمعية المهنيين المعلوماتيين اللبنانية إلى تأمين                  .   ٢٠٠٥بدأت المرحلة الثانية التي تنتهي بنهاية عام        
حواسيب شخصية بأسعار مقبولة لزيادة نسبة مستخدمي المعلومات والحاسوب في لبنان، وتتراوح كلفة                         

 .  دوالر٥٠٠ و ٤٠٠حاسوب الشخصي ما بين        ال
 

تحوي المدارس الخاصة في لبنان مخابر للحاسوب وتقوم هذه المدارس بإدارة أعمالها عن طريق                           
وقد تمت إعادة تأهيل المدارس الحكومية بدعوة من جمعية التطوير وإعادة البناء لتزويد المدارس                         .   الحاسوب  

 من المدارس اإلعدادية والثانوية بالتجهيزات الضرورية               ٢٥٠بر  الحكومية بخمسة آالف حاسوب وتزويد مخا           
يفتقر المنهاج التعليمي في المدارس اللبنانية إلى إدخال مناهج تكنولوجيا المعلومات                         . ٢٠٠٣في عام  

واالتصاالت باإلضافة إلى الحاجة إلى تزويد المعلمين بالقدرات الضرورية لتدريس مناهج تكنولوجيا                  
 . تصاالت  المعلومات واال     

 
 معهد في لبنان يقوم بعضها بالتدريب على تكنولوجيا            ٥٩أما في مجال التدريب المهني فيوجد         

المعلومات واالتصاالت، ويوجد بعض الشركات الخاصة التي تقدم تدريب وشهادات في هذا المجال، أما في                          
الجامعات التي تقدم مناهج          جامعة خاصة وجامعة حكومية واحدة، ويزداد تدريجياً عدد                 ٤٣الجامعات فيوجد     

 . تتعلق بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت          
 

  قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتبناء  -٥
 

القطاع الخاص التي تعمل في مجال البرمجيات على السوق المحلية                     شركات     من   % ٥٠تركّز  
على الشركات العاملة في          %  ٢٢منها على السوق المحلية فقط ، و         %  ٢٧والتصدير بنفس الوقت، بينما تركز    

على السوق المحلية والخارجية، وأقل من               %  ٢٥منها على السوق المحلية مقابل             %  ٦٧مجال العتاد، فتركز       
 . على السوق الخارجية فقط      %  ١٠

 
 ٢٠٠٣أطلقـت الـشركة اللبنانـية لصناعة البرمجيات أول إستراتيجية لصناعة البرمجيات في عام               

عيها لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بإلغاء كافة الرسوم         وقامـت الحكـومة فـي إطـار س        
% ١٠ وعادت وفرضت ضريبة     ٢٠٠٠الجمـركية على منتجات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عام          

 .٢٠٠٢على هذه المنتجات في عام 
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 التطبيقات في المؤسسات الحكومية  -٦
 

، وجاء ترتيبها في المرتبة التاسعة والستين مع أنه              ٠,٤٢٤ن بلغ مؤشر الحكومة اإللكترونية في لبنا        
وقد قام  .  يوجد مواقع الكترونية ألغلب وزارات الدولة لكن هذه المواقع التؤمن التفاعلية  مع المواطنين                  

وزير الدولة للشؤون اإلدارية بمشروع يقدم خدمة عبر الهاتف باإلضافة لموقع إلكتروني يتم تطويره حالياً               
م خدمات حكومة الكترونية مستقبالً وتمت الموافقة على إستراتيجية الحكومة اإللكترونية في عام                           ليقد

 وال يوجد حالياً أي تطبيق أو أتمتة إلدارة األعمال الحكومية ما عدا معامالت الجمارك والمالية                          ٢٠٠٢
ومة اإللكترونية التي      يجري في الوقت الحاضر اإلعداد لبوابة الحك      .  اللتان تمت أتمتتهما بشكل كامل          

ستعرض المعلومات الخاصة باإلجراءات الحكومية وفقاً لسيرورتها في المؤسسات الحكومية و بما يتالءم                       
 . مع احتياجات المواطنين      

 
 التطبيقات في التعليم  -٧

 
على أول منهاج عربي إلكتروني للتعليم عن بعد، وهو مشترك                   )  iEARN-Lebanon( حصلت مجموعة      

لربط جميع المدارس الخاصة          ) SchoolNet( ويسعى مشروع      . ير من المدارس المنتشرة في العالم        بين عدد صغ
 . والعامة مع وزارة التعليم، وال يوجد جامعات افتراضية حالياً في لبنان              

 
 لاعمتطبيقات في التجارة واألال  -٨

 
ط من مستخدمي       فق% ٩بشكل واسع إلى اآلن في لبنان حيث أن        ية اإللكترون   تجارة  م تنتشر الل

تم  .   االئتمانية للدفع عبر اإلنترنت       من المستخدمين البطاقات        %٧٥اإلنترنت يتسوقون عبر اإلنترنت ويعتمد      
 ليتيح البيع والشراء     (B2B)ضمن مفهوم عالقة مؤسسات األعمال مع بعضها               )  تجاري  (استخدام التطبيق    

 . ٢٠٠٣اإللكتروني في عام    
 

 فقد أطلق المصرف المركزي مشروع الصناعة المصرفية              أما في مجال التعامالت المصرفية         
  ٥٠٠والمعلومات اآلمنة الذي يحقق عملية الدفع اإللكتروني اآلمن وانتشرت آالت الصراف اآللي لتصل إلى                         

صراف تقريباً في العاصمة وضواحيها ويصل عدد حاملي بطاقات الصراف اآللي إلى أكثر من مليون               
 . مواطن  

 
موال فتتم عن طريق البنك المركزي فقط في ست فروع للمصرف فقط من أصل        بالنسبة لتبادل األ   

 . تسعة فروع  
 

 تطبيقات الرعاية الصحية  -٩
 

استطاعت وزارة الصحة العامة بعد تعديل القوانين التي تنظم طريقة عملها ودورها من تحقيق تقدم                   
  ٢٠٠٢ي لوزارة الصحة منذ عام       ملموس في إدارتها وقدراتها وبرنامج عملها ويقدم الموقع اإللكترون               

مجموعة من المعلومات األساسية للمواطنين مثل اعتمادية المشافي وبرامج العناية الصحية باإلضافة إلى                                 
 .  معلومات عن مراكز العناية الصحية المنتشرة في لبنان             
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يات   تتوفر تطبيقات الطب عن بعد حالياً فقط في المستشفيات الخاصة وقامت معظم هذه المستشف               
بوضع أنظمة معلومات للعناية بالصحة كما قامت وزارة الصحة بتجهيز مركز لمعالجة تراخيص العمل                                  

 . الطبي 
 

 المحتوى العربي الرقمي  -١٠
 

 في المرتبة     العربية  تعتبر اللغة االنكليزية اللغة األولى لمستخدمي الحاسوب المنزلي بينما تأتي اللغة                    
ربية صفحاتها على اإلنترنت باللغة العربية وتسمح بدخول مجاني لمواقعها                  تنشر معظم الجرائد الع     .  الثانية 

كما أن معظم شركات             .    اإللكترونية وتقوم محطات التلفاز اللبنانية الرئيسية بنشر أخبارها على اإلنترنت                  
 . ى اإلنترنت   تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تقدم برامجها بواجهات متعددة اللغات بما فيها اللغة العربية عل                         
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