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 األميرآية ستستعمل آل خبراتها لتطوير برنامج الحكومة االلكترونية في لبنان

 

لتطوير الدولة في خدمة  آل خبراتها ستستعملأنها أعلنت الجامعة األميرآية في بيروت 
  .في لبنان برنامج ناجح للحكومة االلكترونية

م ورشة العمل حول الحكومة االلكترونية التي أقامتها في في ختاوقد جاء هذا االعالن 
وقد . آلية سليمان العليان إلدارة األعمال في الجامعةفي بيروت  فندق جفينور روتانا 

  .برعاية رئيس مجلس الوزراء األستاذ نجيب ميقاتيأقيمت الورشة 

يمت في سياق وقد شارك خبراء دوليون من القطاعين العام والخاص في الورشة التي أق
الصندوق مشروع : مشروعين تقودهما الجامعة لتقييم التحول إلى الحكومة االلكترونية

، ومشروع برنامج االطار السابع لالتحاد األوروبي الذي القطري لرعاية البحث العلمي
المشروعين البروفسور ابراهيم عثمان، من الجامعة،  يقودو .يدعم األبحاث والتكنولوجيا

ويساهم في المشروعين ثالثة  . في معلوماتية األعمال وفي ُنظم القراراتوهو خبير 
لمجلس االعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر، اشرآاء حكوميين هم 

 .لالصالح االدارياللبناني والشرآة الترآية لألقمار االصطناعية، ومكتب وزير الدولة 
  .معة قطر وجامعة برونيل البريطانيةجا: مؤسستان أآاديميتانتشارك آذلك و
 

وقد أبرزت الورشة أهمية توّفر خدمات الحكومة االلكترونية لتحسين العالقة بين 
مع تحسين الشفافية والفعالية وتعزيز النمو االقتصادي عبر تمكين  ،المواطن والدولة

اطنين في صنع المواهب الخالقة والمقدرة التكنولوجية، فيما تزاد الشفافية ومشارآة المو
  .القرار

 



وقد تكلم في الورشة ممثلون لمكتب تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مكتب رئيس 
مجلس الوزراء، ومكتب وزير الدولة لالصالح االداري، وشرآة مايكروسوفت، 

  . سكوا، والسفارة البريطانية في بيروتوشرآة بوز اند آو، واألمم المتحدة، واإل
  

، أعلنت الجامعة أنها تضع آل خبراتها األآاديمية والبحثية في خدمة وفي ختام الورشة
الحكومة اللبنانية لتطوير برنامج ناجح للحكومة االلكترونية ولمساعدتها على تحويل 

وسسيقوم فريق خبراء من الجامعة بتقديم الدعم . لى خدمات أونالينإخدماتها التقليدية 
التي تمثل القطاعين العام والخاص الوطنية تيجية االستشاري األآاديمي للوحدة االسترا

آما سيقوم الفريق باعداد مقاييس . والتي أنيط بها توفير الخدمات الحكومية االلكترونية
وسيقوم فريق من الجامعة بتوفير التدريب وبناء . لتقييم نجاح الخدمات االلكترونية

مية اعتماد الحكومة المقدرات لدى الحكومة وسيعمل على رفع منسوب الوعي بأه
  .االلكترونية هنا في لبنان

  
الحكومة تطبيق سلسلة اجراءات لتشكيل بيئة من المشارآون في الندوة  طلبهذا وقد 

  :وهذه االجراءات تشمل. حاضنة لبرنامج الحكومة االلكترونية
  
تمكين الهيئة الناظمة لالتصاالت من ضمان حصول تنافس عادل  بين الشرآات  -

  .األسعار والحفاظ على األموال الحكومية الشحيحة لتخفيض
  
تسريع الموافقة على قانون الحكومة االلكترونية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -

  .الذي ال يزال ينتظر في مجلس النواب
  
ل من التعامالت التقليدية الى التعامالت تشكيل وحدة ادارة وتنفيذ لتسيير التحّو -

  .االلكترونية
  
االلتزام باعتماد بطاقة الهوية الرقمية لتسهيل الوصول الى التجارة االلكترونية   -

  .والخدمات الحكومية
  
  .التعاون مع الحكومات المجاورة لخفض أآالف تكنولوجيا األقمار االصطناعية -
  
  .تقوية البنى التحتية لالتصاالت ولالنترنت الالسلكي -
  
  



هو نظام ) E-government: باإلنكليزية(اإللكترونية الحكومة الجدير بالذآر أن تعبير 
في ربط مؤسساتها بعضها ببعض، وربط  اإلنترنتحديث تتبناه الدول المتقدمة باستخدام 

مختلف خدماتها بالمؤسسات الخاصة والجمهور عمومًا، ووضع المعلومة في متناول 
. اءاألفراد وذلك لخلق عالقة شفافة تتصف بالسرعة والدقة وتهدف لالرتقاء بجودة األد

قد ورد في خطاب الرئيس " الحكومة اإللكترونية"ويعتقد أن أول استخدام لمصطلح 
  .1992في العام  بيل آلينتوناألمريكي 

 
    
  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   األميرآية في تأسست الجامعة  
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   8000   واليحمن    طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  تضم هيئة تعليمية من 

والدآتوراه    والدآتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حاليًا
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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