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الجمهورية اللبنانية
مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية

الحكومة اإللكترونية في خدمة سياسة اإلنفتاح
والمشاركة
جهاد رياشي  -رئيس فريق إدارة محتوى بوابة الحكومة
اإللكترونية «دولتي»
jriachi@omsar.gov.lb

داني فياض  -مسؤول مشاريع معلوماتية
فريق الدعم التقني
dfayad@omsar.gov.lb

-

رئيس

تجربة لبنان مع «الحكومة اإللكترونية
والحكومة المنفتحة»
 .Iالوضع العام في لبنان وأهم العوائق واألسباب
التي ساهمت بإبطاء تطور اإلداراة العامة
وعملية اإلصالح بشكل عام.
مرت بها الحكومة اإللكترونية
 .IIالمراحل التي ّ
منذ العام  2002حتى اليوم.
 .IIIالحكومة المنفتحة Open Government
والسعي لإلنضمام إلى «الشراكة في الحكومة
المنفتحة» .OGP
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 .Iالوضع العام في لبنان وأهم العوائق
واألسباب التي ساهمت بإبطاء تطور اإلداراة
العامة وعملية اإلصالح بشكل عام
•

عدم تعيين وسيط للجمهورية رغم صدور القانون
الخاص بذلك منذ العام .2005
عدم إقرار الموازنات العامة من قبل مجلس النواب منذ
العام .2006
عدم إقرار القوانين المتعلقة بحق المواطن في الوصول
إلى المعلومات (الموضوع منذ العام .)2009
عدم إقرار القانون المتعلق بتنظيم المعامالت
اإللكترونية وحماية البيانات الشخصية الموضوع منذ
العام .2012
عدم إنتخاب مجلس نيابي جديد منذ العام  2009إذ
يعمل على تجديد نفسه.
عدم إنتخاب رئيس للجمهورية منذ أيار .2014
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•

•
•

•
•

 .IIالحكومة اإللكترونية منذ العام 2002
حتى اليوم
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فريق الدعم التقني & OMSAR Help Desk
Support Team

• تأمين اإلستشارات والدعم التقني للوزارات
والمؤسسات العامة.
• متابعة تنفيذ اإلتفاقيات مع شركات برامج
المور
أوراكل».
المعلوماتية كـ«مايكروسوفت» و « د
• المحافظة على جهوزية اإلدارات العامة.

منسق
المعلوماتي
ة في
اإلدارة
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إستراتيجية الحكومة اإللكترونية
•

نشر جميع المعلومات التي يحق للمواطن الحصول
عليها من إدارات الدولة؛
إنجاز مختلف الخدمات العامة للمواطنين بشكل
إلكتروني مباشر؛
تقليص حجم المعلومات والوثائق الداعمة التي
يحتاجها المواطن لملء اإلستمارة الخاصة
بمعاملته؛
تعيين موقع موحد يلجأ إليه المواطن إلبالغ
الحكومة بأي تغيير في المعلومات سواء على
الصعيد الشخصي أو المهني؛
إنجاز جميع عمليات التوريد الحكومية بشكل
إلكتروني؛
التوصل إلى تبادل المعلومات داخل اإلدارات
الحكومية إلكترون ًيا.
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•
•
•
•
•

بوابة الحكومة اإللكترونية «دولتي»
www.dawlati.gov.lb
التي شكلت الحجر االساس إلطالق
الخدمات اإللكترونية في الوزارات
والمؤسسات العامة كافة.

• المديرية العامة لألمن العام  5خدمات (ت ّم
اإلطالق)
• وزارة الزراعة  24خدمة (قيد اإلطالق)
• وزارة الخارجية والمغتربين  7خدمات (قيد
اإلطالق)
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اإللكترونية لإلدارات غير الممكننة
اإلدارة المعنية

بوابة الحكومة
االلكترونية
تعبئة الطلب وارسال
المستندات الكترونيا ً (عبر
ماسح ضوئي – )Scanner
وتخزينه في بوابة الحكومة
االلكترونية

المستخدم

المرحلة

تقديم الطلب

طباعة كل المعامالت المرسلة
لإلدارة عبر بوابة الحكومة
االلكترونية

دراسة الطلب
تطبيق سير المعامالت كما هو
معتمد

ادخال معلومات عن الطلب
ووضع المعاملة

متابعة الطلب

تحديد موعد لتسليم نتيجة
المعاملة
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ت اإللكترونية لإلدارات الممكننة
اإلدارة المعنية

بوابة الحكومة
االلكترونية

تعبئة الطلب

المستخدم

المرحلة

تقديم الطلب

دراسة الطلب

النظام المعلوماتي لإلدارة

تطبيق سير المعامالت كما هو
معتمد

متابعة الطلب

تتبع الطلب

النظام المعلوماتي لإلدارة

تحديد موعد لتسليم نتيجة
المعاملة
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 .IIIالحكومة المنفتحة ( Open
)Government
• أصدر رئيس مجلس الوزراء عام  2012تعميم
يطلب فيه من جميع اإلدارات نشر مشاريع القوانين
والمراسيم واإلستراتيجيات على مواقعها
اإللكترونية وإعطاء مهلة  15يوما ً للمواطنين
إلبداء الرأي قبل الشروع بإقرارها.
• تعاون الحكومة مع العديد من هيئات المجتمع
المدني التي تنشط في مجال مكافحة الفساد من
خالل حمالت التوعية للمواطنين على سبيل المثال
«الجمعية اللبنانية للشفافية» وجمعية «سكر
الدكانة»
• أع ّد مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية سلة
من التشريعات إنفاذاً إلتفاقية األمم المتحدة بمكافحة
الفساد  UNCACأذكر منها :اإلثراء غير المشروع،
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ،الحق في الوصول
إلى المعلومات ،الصفقات العمومية.
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الشراكة في الحكومة المنفتحة (Open
)Government Partnership
التي أطلقتها في  20أيلول « 2011منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية» OECD
ت ّم تقييم أهلية لبنان عام  2014وفقا ً للمعايير التالية:

 الوصول إلى المعلومات (مشروع قانون في مجلس النواب) 1
من 4

 شفافية الموازنة (عدم إقرارها في مجلس النواب)  0من 4

 التصريح عن األمالك للنواب والوزراء والمدراء العامين (تقدم
لكن ال تنشر)  2من 4
 مشاركة المواطنين (حرية التعبير واإلنتخاب)  3من 4

لدينا حاليا  6نقاط فقط من أصل  16والمطلوب  12نقطة تؤهلنا
لإلنضمام إلى مجموعة الدول المشاركة.
في حال إقرار قانون الحصول على المعلومات واقرار الموازنة
العامة ونشر التصاريح عن األمالك سنتمكن من الحصول على
النقاط المؤهلة.
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شكراً لكم
نتمنى الخير والتوفيق
والسالم للجميع
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