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مؤسســة ســمير قصيــر هــي منظمــة لبنانيــة ال تتوّخــى الربــح، تســّجلت رســميًا فــي بيــروت تحــت رقــم العلــم 
ــي اغتيــل فــي  ــر، وهــو صحافــي لبنان ــًا بســمير قصي ــخ 1 شــباط/فبراير 2006. ُســّميت تيّمن ــر 30/أ.د. بتاري والخب
بيــروت فــي 2 حزيران/يونيــو 2005. تهــدف إلــى نشــر الثقافــة الديمقراطيــة فــي لبنــان والعالم العربي، وتشــجيع 
أصحــاب المواهــب الجديــدة فــي عالــم الصحافــة، وبنــاء حركــة مــن أجــل التجــدد الثقافــي والديمقراطــي 
والعلمانــي. تســعى المؤسســة جاهــدًة إلــى الدفــاع عــن حريــة اإلعــام والثقافــة مــن خــال مركــز الدفــاع عــن 
ــذ إنشــائه عــام 2008  ــح - من ــه المؤسســة والــذي أصب ــة والثقافيــة »ســكايز« الــذي أطلقت ــات اإلعامي الحّري
- أكبــر مركــز لرصــد االنتهــاكات ضــد الصحافييــن والفّنانيــن فــي المشــرق العربــي، باإلضافــة إلــى كونــه مرجعــًا 

لألبحــاث حــول الصحافــة، ولتدريــب العامليــن فــي القطــاع اإلعامــي علــى تحســين مهاراتهــم.

تســعى منظمــة »SmartGov« إلــى دعــم مســارات اإلصــاح الحكومــي وتحســين فعاليتهــا، مــن خــال 
األبحــاث وأحــدث الحلــول التكنولوجيــة لمعالجــة تحّديــات الحوكمــة، وتفعيــل آليــات العمــل المســتدام لــدى 
شــركائها. فــي هــذا اإلطــار، تســاهم »SmartGov« فــي تطويــر حلــول رقميــة وفهــم مســارات التنميــة التــي 

ــال.  ــة أن تعمــل بشــكل ذكــي، دامــج، وفّع تســمح لمؤسســات الدول
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توطئة

بعــد صــدور تقريــر »المســح الشــامل للحوكمــة اإللكترونيــة: جهوزيــة لبنــان للتكنولوجيــا الحكوميــة 
ــا المتعّلقــة باألمــن وأحــكام  ــج القضاي ــة المواطــن«، فــي تشــرين الثانــي 2021، الــذي عال ــرام خصوصي واحت
خصوصيــة البيانــات، واصلــت منظمــة »SmartGov« ومؤسســة ســمير قصيــر تقييمهمــا لجهوزيــة لبنــان 
للتكنولوجيــا الحكوميــة مــن خــال إصــدار تقريــر االســتعراض العــام الثانــي بعنوان »المســح الشــامل للحوكمة 
لبنــان: تقييــم تجربــة المســتخدم/واجهة المســتخدم للحكومــة اإللكترونيــة فــي  اإللكترونيــة فــي 
ــة التشــغيلية،  ــج المســائل المتعّلقــة بالتوافقي ــه يعال ــن، كون ــن المذكوَري ــر التقريَري ــان«. يكّمــل هــذا التقري لبن
وهــي إحــدى أهــم العوامــل المســاِعدة إلطــاق الحوكمــة اإللكترونيــة ونجاحهــا. مــن هــذا المنطلــق، نســعى، 
مــن خــال هــذه اإلصــدارات، إلــى إطــاق مبــادرة اإلصاحــات اإللكترونيــة، وتحســين تقديــم الخدمــات، وصــون 

الحقــوق الرقميــة فــي لبنــان.

األساس المنطقي

كريــم يريــد الحصــول علــى رقــم مالــي للشــركة التــي ســّجلها. بحســب اإلجــراءات البيروقراطيــة االعتياديــة، 
ســتطلب وزارة الماليــة مــن كريــم أن يقــّدم مســتندات مختومــة رســميًا مــن الســجل التجــاري لتســجيل شــركته، 
ــم عليــه التنّقــل مــن إدارة إلــى أخــرى للحصــول علــى رقمــه المالــي. ال يختلــف األمــر إذا أراد الحصــول  مــا ُيحّت
علــى رقــم لــدى الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي. فســيتوّجب عليــه تأميــن عــدة وثائــق ومســتندات 
مــن مؤسســات مختلفــة. تخّيلــوا لــو كان بمقــدور كريــم التوجــه إلــى مكتــب واحــد إلنجــاز كافــة معاماتــه فــي 
زيــارة واحــدة، دونمــا حاجــة إلــى المــرور بهــذه المؤسســات المختلفــة كلهــا. كــم ســيكون هــذا ســهًا وفّعــااًل 

وموّفــرًا للوقــت، واألعصــاب، والمــال؟

علــى أرض الواقــع، ُتعــرف هــذه العمليــة البديلــة »بـــالشباك الموّحــد«، وهــو مفهــوم أبصــر النــور فــي أميــركا 
فــي أوائــل القــرن العشــرين، انطاقــًا مــن فكــرة أنــك تســتطيع تبّضــع احتياجاتــك كلهــا »تحــت ســقف واحــد«. 
فيصبــح بمقــدور الزبائــن توفيــر الوقــت مــن خــال شــراء كل بقالتهــم، وطعامهــم، وخردواتهــم، ومســتلزمات 
ــارة أماكــن متعــددة. فــي نهايــة األمــر، توّســع  التنظيــف، وغيرهــا مــن األدوات المنزليــة دونمــا حاجــة إلــى زي
مفهــوم »الشــباك الموّحــد« ليشــمل الخدمــات التجاريــة والحكوميــة، ممــا خّلــف تأثيــرًا ملحوظــًا علــى طــرق 
العمــل التقليديــة، مــن خــال االســتغناء عــن اإلجــراءات اإلدارية غير الضرورية، وإنشــاء واجهة مبّســطة وســهلة 
االســتخدام تجمــع بيــن الحكومــات، والمواطنيــن، والشــركات. فــا يخفــى علــى أحــد أّن إرغــام المواطــن علــى 
تزويــد مؤسســات حكوميــة مختلفــة بالمعلومــات نفســها هــو عــبء ال لــزوم لــه، ُيلهيــه عــن ممارســة أنشــطة 
أخــرى. زد علــى ذلــك أّن تطبيــق األنظمــة بطريقــة ســّيئة قــد يــؤدي باألشــخاص إلــى االمتنــاع عــن إنشــاء 
شــركات جديــدة، كمــا ُيلقــي بضغــوط غيــر ضروريــة علــى الموجــودة منهــا. فــي حــال إنشــاء »شــباك موّحــد« 
حكومــي فعــًا، فســيّتخذ هــذا المركــز شــكل مكتــب واحــد يضــّم ممّثليــن مــن مؤسســات مختلفــة، يقومــون 

https://www.skeyesmedia.org/ar/News/Reports/10-12-2021/9722
https://www.skeyesmedia.org/ar/News/Reports/08-09-2022/10275
https://www.skeyesmedia.org/ar/News/Reports/08-09-2022/10275
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بالتنســيق فــي مــا بينهــم وتبــادل المعلومــات والوثائــق، بهدف التخّلــص من الحواجز واإلجــراءات البيروقراطية 
الملقــاة علــى كاهــل المواطــن. تجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أننــا نتكّلــم عــن ضــرورة إنشــاء هــذا المكتــب فــي العالــم 
غيــر الرقمــي أواًل. فنحــن بحاجــة إلــى تحليــل طريقــة التنســيق »فــي المكتــب الخلفــي« أو »خلــف الكواليــس« 

قبــل المبــادرة إلــى تطبيــق الحلــول الرقميــة والتكنولوجيــة. 

وقــد جــاء علــى لســان لويــس مامفــورد، مؤّلــف »أســطورة اآللــة«، قولــه: »أصبــح البشــر آلييــن قبــل أن ُيتقنــوا 
كيفيــة اســتخدام اآلالت المعّقــدة، للتعبيــر عــن ميولهــم واهتماماتهــم الجديــدة«.

فقــد عــاش البشــر  بطــرق منّســقة )مشــّكلين آالت مجتمعيــة(، واعتنقــوا ُمُثــل التخصــص واألتمتــة قبــل 
ظهــور اآلالت نفســها. بفضــل أســلوب الحيــاة هــذا، أصبــح النــاس جاهزيــن لظهــور اآلالت الفعليــة. هنــا، 
يجــادل مامفــورد، اســتنادًا إلــى فهمــه المؤّسســي لــآالت، أّن األهــرام ُبنيــت بواســطة اآلالت – أي اآلالت 
ــة،  ــغ األهمي ــؤدي بعــض األفــكار دورًا بال ــث ت ــة والمنّســقة بدقــة، حي ــة المركزي ــة، وأنظمــة العمال المجتمعي
مثــل قابليــة تبــادل األجــزاء، ومركزيــة المعلومــات، والتنظيــم الصــارم للعمــل. يمكــن أن ُيعــرف هــذا النــوع مــن 
التنســيق والتبادليــة بـ»اآللــة الضخمــة«، حيــث يكــون الملــك المؤّلــه، أي الفرعــون، كبيــر مهندســي هــذه اآللــة 
الفريــدة مــن نوعهــا. فــي أيامنــا هــذه، لــم يعــد جوهــر التصنيــع يكمــن فــي اســتخدام اآلالت علــى نطــاق واســع، 

بــل فــي هيمنــة المعــارف التقنيــة لنخبــة الخبــراء وطريقتنــا المنهجيــة فــي تنظيــم شــؤون الحيــاة. 

نــورد هــذا الفاصــل التاريخــي الوجيــز لــآالت والتوافقيــة التشــغيلية للمعــارف، بهــدف التشــديد علــى ضــرورة 
»اعتمــاد آالت ضخمــة« لضمــان االنتقــال بنجــاح نحــو الحوكمــة اإللكترونيــة. لكــن قبــل التوّغــل فــي مفهــوم 
الحكومــة الرقميــة، وقبــل الســعي إلــى االنتقــال بنجــاح نحــو العصــر الرقمــي، حــرّي بنــا أواًل التأّكــد ممــا إذا 
كانــت الحكومــة ناجحــًة علــى أرض الواقــع وعلــى الــورق. بعبــارة أخــرى، يجــب علينــا أن نهّيــئ إلمكانيــة أن تصبــح 
هــذه المؤسســة الكبيــرة »آليــًة قبــل أن ُتتقــن كيفيــة اســتخدام اآلالت«. هــذا هــو الســبب الــذي يجعــل معظــم 
محــاوالت الرقمنــة تــؤول إلــى الفشــل فــي القطــاع الحكومــي اللبنانــي. اليــوم، فــي عالــم يشــهد تحــّواًل رقميــًا، 
حيــث غّيــرت التكنولوجيــا حيــاة المواطنيــن بجوانبهــا كافــًة، كيــف يمكــن وصــف التوافقيــة التشــغيلية فــي 

الحكومــة؟

بالعــودة إلــى قصــة كريــم وظهــور »الشــباك الموّحــد«، يمكــن أخــذ العمليــة نفســها التــي حدثــت فــي المكتــب 
الخلفــي، فتطبيقهــا علــى العالــم الرقمــي، لربــط نظــام رقمــي بآخــر. فــي هــذا اإلطــار، ُيعــّرف معهــد مهندســي 
الكهربــاء واإللكترونيــات التوافقيــة التشــغيلية لنظــام الكمبيوتــر علــى أنــه »قــدرة نظاميــن أو أكثــر، أو أجــزاء 
مــن أنظمــة، علــى تبــادل المعلومــات واســتخدام هــذه المعلومــات التــي تــّم تبادلهــا«1. فعوضــًا عــن زيــارة عــدة 
مكاتــب حضوريــًا و/أو رقميــًا، يمكــن لبوابــة إلكترونيــة واحــدة أن تنّظــم اإلجــراءات كلهــا، بحيــث يصبــح بمقــدور 
المواطن زيارة منّصة حكومية واحدة للحصول على أي مستندات قانونية أو استمارات وتخليص المعامات. 
فــي حــال تســجيل شــركة، يرســل نظــام وزارة الماليــة تلقائيــًا طلبــًا إلــى نظــام الســجل التجــاري )وزارة العــدل(، أو 
إلــى أي مؤسســات معنيــة أخــرى، للحصــول علــى المعلومــات المطلوبــة. يحــدث هــذا التبــادل فــي المعلومــات 
بيــن األنظمــة مــن خــال واجهــات برمجــة التطبيقات2،وهــي طريقــة تقنيــة للتواصــل بيــن المنّصــات الرقميــة. 

https://ieeexplore.ieee.org/document :1-  تعريف معهد مهندسي الكهرباء واإللكترونيات لمصطلح التوافقية التشغيلية
https://www.mulesoft.com/resources/api/what-is-an-api  2- واجهة برمجة التطبيقات

https://ieeexplore.ieee.org/document/6690487
https://www.mulesoft.com/resources/api/what-is-an-api
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بنــاًء علــى كل مــا تقــّدم، يهــدف تقريرنــا إلــى التعّمــق بشــكل منهجــي فــي وضــع التوافقيــة التشــغيلية فــي 
لبنــان، بصفتــه عامــًا مســاعدًا لتحريــك عجلــة الحوكمــة اإللكترونيــة. وسيســاهم هــذا التقييــم فــي تقديــر 
المســافة التــي تفصــل الحكومــة اللبنانيــة عــن تحقيــق هــذه العمليــة االنتقاليــة. فضــًا عــن ذلــك، ســيتضّمن 
التقريــر أيضــًا أفــكارًا نّيــرًة جديــدًة، وتحديــاٍت، وأفضــل الممارســات المعتمــدة فــي مجــال التوافقيــة التشــغيلية 

فــي القطــاع الحكومــي. 
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 مقّدمة

يرتبــط تكييــف تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي عمليــات اإلدارة العامــة، ارتباطــًا وثيقــًا، بتحّســن 
فعاليــة القطــاع العــام وكفاءتــه. فــي بدايــة القــرن الحــادي والعشــرين، اشــترطت القوانيــن واألنظمــة الجديدة، 
اســتجابًة لتوّقعــات المواطنيــن، إعطــاء المعلومــات مــرًة واحــدًة فقــط مــع إمكانيــة إعــادة اســتخدامها مــن 
ــن المؤسســات العامــة والخاصــة.  ــة التشــغيلية بي ــى التوافقي ــل جهــات أخــرى، ممــا أوجــد حاجــًة ملحــًة إل ِقب
لكــّن التوافقيــة التشــغيلية ال ُتعتبــر مفهومــًا جديــدًا فــي مجــال أنظمــة الكمبيوتــر. فمنــذ بدايــات الحكومــة 
ــق  ــًا هامــًا وعامــًا مســاعدًا فــي الوقــت نفســه. فــي مطل ــة التشــغيلية تحدي ــرت التوافقي ــة، اعُتب اإللكتروني
األحــوال، ال شــّك فــي أّن للتوافقيــة التشــغيلية دور أساســي فــي الحوكمــة اإللكترونيــة، كمــا إنهــا تفتــح 

ــرة ســريعة.  ــاخ التجــاري بوتي ــم الخدمــات والمن ــة لتحســين عمليــة تقدي مجــاالت هائل

السياق العام
اعتــرف لبنــان بأهميــة التوافقيــة التشــغيلية فــي أيــار 2010، عندمــا وّقــع مجلــس الــوزراء والمفوضيــة األوروبيــة 
ت بموجــب المرســوم 3443، لتحســين تنافســية القطــاع الخــاص فــي لبنــان. فشــّكل  علــى اتفاقيــة دعــم، ُأقــرَّ
هــذا األمــر نــواة رقــم التعريــف الموّحــد، ِوفقــًا للقانــون رقــم 241 - 2012/10/22 بعنــوان »اعتمــاد رقــم تعريــف 
ــة -  ــى عوامــل اجتماعي ــات«. لكــن نظــرًا إل ــكل مواطــن أمــام اإلدارات والمؤسســات العامــة والبلدي ــد ل موّح
اقتصاديــة وحواجــز مؤسســاتية، احتــاج مجلــس الــوزراء إلــى خمــس ســنوات تقريبــًا لتحديــد القواعــد واإلجــراءات 
الخاصــة باعتمــاد هــذا القانــون مــن خــال المرســوم رقــم 2017/168، وذلــك بالرغــم مــن توّفــر المــوارد البشــرية 

والماليــة بفضــل عــدة اتفاقيــات ُأبرمــت مــع مانحيــن دولييــن. 

لمحة وجيزة
شــّكل وضــع لبنــان علــى خارطــة التحــّول الرقمــي وتحســين المنــاخ التجــاري أولويــًة قصــوى بالنســبة إلــى الخطة 
اإلصاحيــة الخاصــة بـ»المؤتمــر االقتصــادي للتنميــة مــن خــال اإلصاحــات ومــع الشــركات« )ســيدر(. فِوفقــًا 
لتصنيــف البنــك الدولــي الســنوي لســنة 2020، احتــّل لبنــان المرتبــة 143 بيــن 190 دولــة بحســب مؤّشــر ســهولة 
ممارســة األعمــال التجاريــة. لــذا، ســعت الحكومــة اللبنانيــة، مــن خــال مكتــب وزيــر الدولــة لشــؤون التنميــة 
اإلداريــة فضــًا عــن لجنــة متخصصــة، إلــى تنفيــذ اســتراتيجية التوافقية التشــغيلية من خــال تطبيق أول خدمة 
متكاملــة للتبــادل البينــي فــي لبنــان، والتــي كان ُيتوّقــع أن يكــون لهــا تأثيــر عــاٍل علــى منــاخ األعمــال. ُعرفــت 
هــذه االســتراتيجية بمشــروع الســجل التجــاري مــن خــال منّصــة للتبــادل البينــي. انطلــق هــذا المشــروع عــام 
2019، وشــمل تغييــر وتحديــث منّصــة »دولتــي« التــي كانــت قــد ُأطلقــت عام 2013، فتحويلهــا إلى »دولتي 2« 
لكــي تصبــح بوابــة الحكومــة اللبنانيــة وأســاس تحّولهــا الرقمــي. كان مــن المفتــرض أن تجمــع »دولتــي« أكثريــة 
المنّصــات الرقميــة التــي ســترتكز عليهــا كل معامــات وخدمــات اإلدارات اللبنانيــة لــدى تحســينها وتوســيعها. 
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جديــٌر بالذكــر أّن المشــروَعين المذكوَريــن آنفــًا همــا المنّصتــان الوحيدتــان القابلتــان للتشــغيل المشــترك علــى 
مســتوى الحكومــة المركزيــة، أو اللتــان تعتمــدان النهــج القائــم علــى مفهــوم »مشــاركة الحكومــة برّمتهــا«3. 
لكــن مــن الضــروري اإلشــارة إلــى أّن هــذه المنّصــات لــم توضــع موضــع التطبيــق بعد بســبب الصعوبــات اإلدارية 
ــًة بعــد األزمــة االقتصاديــة. مــع ذلــك، ُأنشــئت منّصــات  وعــدم توفــر اإلرادة السياســية، وقــد ازداد الطيــن بّل
 ،»G8T Solutions« ــل نظــام الفلــك لشــركة ــل شــركات خاصــة، مث أخــرى علــى المســتوى المحلــي، مــن ِقب
الســتبدال أو تحديــث النظــام القديــم الــذي كانــت قــد طّبقتــه جامعــة واليــة نيويــورك ألبانــي عــام 2010 علــى 

مســتوى البلديــات.

3- النهــج القائــم علــى مشــاركة الحكومــة برّمتهــا )whole-of-government approach( هــو إجــراء حكومــي علــى مســتوى الحكومــة المركزيــة 
ــر  والامركزيــة، يهــدف إلــى تحقيــق هــدف وطنــي هــو الرقمنــة. نؤمــن فــي مؤسســة ســمير قصيــر ومنظمــة »SmartGov« أّن هــذا النهــج غي
متوافــق هيكليــًا مــع سياســة المحاصصــة والديمقراطيــة التوافقيــة كمــا هــي مفهومــة ومطّبقــة مــن قبــل الطبقــة السياســية الحاكمــة فــي لبنــان.
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نظرة متعّمقة

تضمــن البيــان الــوزاري للحكومــة اللبنانيــة، الصــادر فــي تشــرين الثانــي 2009، برنامــج الحكومــة علــى صعيــد 
ــع التاليــة. فباشــرت الحكومــة، ضمــن إطــار اســتراتيجيتها الخاصــة باإلصــاح  االنتقــال الرقمــي للســنوات األرب
اإلداري ومــن خــال مكتــب وزيــر الدولــة لشــؤون التنميــة اإلداريــة، بــإدراج التخطيــط االســتراتيجي وإدارة 
المــوارد البشــرية الحديثــة ضمــن اإلدارات العامــة، واعتمــاد مبــادئ الحوكمــة الرشــيدة كمكافحــة الفســاد 
والرشــاوى. ُيعَتَبــر تحســين وصــول المواطنيــن إلــى المعلومــات والقــدرة علــى فــرض الرقابــة الماليــة شــرطين 
لنشــر الشــفافية وتســهيل المســاءلة، مــع مــا يتطلبــه ذلــك مــن تنقيــح وتحديــث القوانيــن ذات الصلــة. جــاءت 
هــذه المبــادرات ردًا علــى نقــاط الضعــف فــي اإلدارة العامــة اللبنانيــة. فــي الواقــع، تّتســم هــذه اإلدارة، بشــكل 
عــام، بتدّنــي نوعيــة الخدمــات العامــة، وضعــف إمكانيــة الوصــول إليهــا، مقابــل ارتفــاع ســعرها نســبيًا. ومــرّد 
هــذه المشــكات، مــن جهــة، إلــى ضعــف اإلدارة فــي مختلــف المؤسســات الرســمية، ومــن جهــة أخــرى إلــى 
عــدم وجــود أهــداف واضحــة، ممــا يعرقــل أي مواءمــة فعالــة بيــن الهيــاكل التنظيميــة، والمــوارد البشــرية 

والماليــة، وتواصــل الحكومــة مــع المواطنيــن. 

ــان. ومــن هــؤالء  ــة متعّلقــة بالحوكمــة فــي لبن ــًا لجوانــب إداري قــّدم عــدد محــدود مــن المانحيــن دعمــًا حثيث
االتحــاد األوروبــي، والبنــك الدولــي، والصنــدوق العربــي للتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، وبرنامــج األمــم 
المتحــدة اإلنمائــي. علــى ســبيل المثــال، أطلــق االتحاد األوروبي برنامج تخطيط السياســة والحوكمة4، بتمويل 
قــدره 9 ماييــن يــورو، مــن أجــل اعتمــاد الامركزيــة جزئيــًا فــي اإلدارة. وقــد تــّم تخصيــص مليونــي يــورو مــن 
5.)Twinning Project Fiche( هــذا التمويــل لتبســيط اإلجــراءات اإلداريــة ضمــن إطــار ورقــة مشــروع التوأمــة 
كان مــن المفتــرض أن تــؤدي النتائــج المتوّقعــة لهــذا المشــروع إلــى إعــادة هندســة عمليــات تكنولوجيــا 
المعلومــات واالتصــاالت، بغيــة تبســيط اإلجــراءات وتخفيــف الرقابــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، رّكــزت شــروط 
المشــروع الموصــى بهــا علــى النصــوص التشــريعية والقــرارات الوزاريــة التــي ســيتّم اّتخاذهــا وتطبيقهــا. نتيجــًة 
لذلــك، دعمــت الحكومــة هــذه التوصيــات مــن خــال التعميــم رقــم 2010/10 الــذي حــّث جميــع الــوزارات، 
والمؤسســات، والبلديــات الكبيــرة علــى تشــكيل لجنــة رفيعــة المســتوى مــن أجــل إعــداد وتنفيــذ خطــة عمــل 
لتبســيط اإلجــراءات. كانــت إدارة هــذه اللجنــة مــن مســؤولية التفتيــش المركــزي، فيمــا تنســيقها من مســؤولية 

مكتــب وزيــر الدولــة لشــؤون التنميــة اإلداريــة. 

4- برنامج تخطيط السياسة والحوكمة 
 aap_liban_2010_ad2.pdf/04-https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2017

http://www.economy.gov.lb/public/uploads/files/8894_8796_9157.pdf  -5

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2017-04/aap_liban_2010_ad2.pdf 
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2017-04/aap_liban_2010_ad2.pdf 
http://www.economy.gov.lb/public/uploads/files/8894_8796_9157.pdf
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السلطة
أصــدر رئيــس مجلــس الــوزراء القــرار رقــم 2018/84 فــي 25 حزيــران 2018 لتشــكيل وتعييــن لجنــة تكــون مســؤولًة 
عــن أول منّصــة للتشــغيل المشــترك )لجنــة رفــع التقاريــر الخاصــة بالســجل التجــاري(. يتمّثــل الهيــكل التنظيمــي 

لهــذه اللجنــة بمــا يلــي )الصــورة 1(.6

الصورة 1: هيكل لجنة السجل التجاري لسنة 2018 - المرجع الموقع اإللكتروني لمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية

الغرض

تــّم إنشــاء »الشــباك الموّحــد« للســجل التجــاري بحيــث يكــون الســلطة العليــا واآلليــة الوحيــدة لتســجيل 
المؤسســات التجاريــة. وقــد هدفــت لجنــة الســجل التجــاري واللجــان الفرعيــة بشــكل عــام إلــى: 

• إنشــاء منّصــة قابلــة للتشــغيل المشــترك ُتســتخدم مــرًة واحــدًة وتكــون متعــّددة االختصاصــات، مــع إمكانيــة 
اســتخدامها مــن ِقبــل مؤسســات أخــرى. 

• تحديد هوية رقمية لتسجيل الدخول )رقم تعريف موّحد للمواطنين(.

• التحّقق من هوية المواطنين اللبنانيين من خال واجهة برمجة التطبيقات.

التقّدم

ِوفقــًا لمكتــب وزيــر الدولــة لشــؤون التنميــة اإلداريــة، تــّم توقيــع عقــد مــع عــدد مــن الشــركاء فــي تمــوز 2019، 
علــى أن يتــّم تنفيــذه خــال 22 شــهرًا، أي حتــى نهايــة أيــار 2021. 

6- يعــرض هــذا الهيــكل اســم وزيــر الدولــة الســابق لشــؤون التنميــة اإلداريــة، دميانــوس قطــار، الــذي شــغل هــذا المنصــب مــن كانــون الثانــي 2020 
وحتــى أيلــول 2021.
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االستنتاجات الرئيسية:
تقييم المنّصات الحالية القابلة للتشغيل المشترك 

منّصة وزارة الصحة العامة

فــي 20 شــباط 2017، أعلنــت وزارة الصحــة العامــة عــن إطــاق أّول منّصــة قابلــة للتشــغيل المشــترك. فأصــدر 
وزيــر الصحــة آنــذاك، غســان حاصبانــي، القــرار رقــم 135 بتاريــخ 16 شــباط 2017 الــذي ســمح بتلّقــي 27 معاملــة 
إلكترونيــة مــن خــال المنّصــة الوزاريــة المخصصــة لذلــك، وتوزيعهــا علــى عــدة وحــدات إداريــة مثــل مصلحــة 
الصيدلــة، ومصلحــة الهندســة الصحيــة، والمصلحــة اإلداريــة للمهــن الطبيــة، ومصلحــة الســكرتاريا، ومصلحــة 
صحــة األم والولــد. تماشــيًا مــع ذلــك، تــّم إلغــاء التســجيل اليــدوي للــواردات والمخرجــات فــي كافــة الوحــدات 
اإلداريــة للــوزارة، وأصبــح تســجيل كافــة المعامــات اإلداريــة فــي نظــام إدارة ســير المعامــات الخــاص بالــوزارة 
)TWFS(7 مؤتمتــًا مــن خــال اعتمــاد ســجل إلكترونــي موّحــد للمعامــات بنــاًء علــى المرســوم 2017/45. 
وبحســب البيــان الصحفــي الصــادر عــن وزارة الصحــة: »إّن الخدمــات اإللكترونيــة التي أطلقتهــا الــوزارة عبــر 
موقعهــا علــى شــبكة اإلنترنت www.moph.gov.lb ُتمّكــن المواطــن مــن تقديــم بعــض المعامــات اإلداريــة 
إلكترونيــًا دون تكّبــد عنــاء الحضــور واالنتظــار فــي مكاتــب الــوزارة، فأصبــح بإمــكان أي مســتخدم الحصــول 
علــى الخدمــة بأفضــل وأســرع وســيلة ممكنــة عبــر إرســال طلبــه عبــر اإلنترنــت مرفقــًا بنســخة إلكترونيــة عــن 
المســتندات المطلوبــة ليتــم تســجيله آليــًا فــي الســجل اإللكترونــي للمعامات TWFS ليأخــذ مجــراه القانونــي 
دون الحاجــة إلــى الحضــور شــخصيًا إلــى الــوزارة إال الســتام المعاملــة منتهيــة مصحوبــًا بالمســتندات األصليــة 

بــدون أي احتــكاك مــع أحــد«.8

كان الرابــط المنشــور للحصــول علــى الخدمــات اإللكترونيــة عبــر الموقــع اإللكترونــي الرســمي للــوزارة هــو: 
www.moph.gov.lb/ar/AdministrativeServices/index

7- اعتمــدت وزارة الصحــة العامــة منــذ العــام 2005 نظامــًا إلدارة ســير المعامــات )TWFS( مــن أجــل أتمتــة تســجيل المعامــات اليوميــة وحســن 
ســيرها. فُتعطــى إلــى المعامــات المســّجلة فــي اإلدارات المختلفــة رقــم تسلســلي إلكترونــي.

https://www.moph.gov.lb/en/view/10763/moph-achievements-to-enhance-transparency-and-prevent-corruption 

8- بيان صحفي صادر عن وزارة الصحة العامة حول إطاق الخدمات اإللكترونية 
https://www.moph.gov.lb/fr/Media/view/35886/launching-of-the-one-stop-shop-for-administrative-procedures-in-

presence-of-omsar-minister

http://www.moph.gov.lb/
http://www.moph.gov.lb/ar/AdministrativeServices/index
https://www.moph.gov.lb/en/view/10763/moph-achievements-to-enhance-transparency-and-prevent-corrupti
 https://www.moph.gov.lb/fr/Media/view/35886/launching-of-the-one-stop-shop-for-administrative-proce
 https://www.moph.gov.lb/fr/Media/view/35886/launching-of-the-one-stop-shop-for-administrative-proce
 https://www.moph.gov.lb/fr/Media/view/35886/launching-of-the-one-stop-shop-for-administrative-proce
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الصورة 2: الخدمة اإللكترونية التي ُيفترض أن تكون موجودة على أول منّصة قابلة للتشغيل المشترك تطلب من المواطنين 
تقديم الطلب شخصيًا استنادًا إلى إجراء بيروقراطي للغاية.

لكــن أثنــاء رصــد الوضــع الحالــي لهــذا الرابــط والخدمــات اإللكترونيــة المعلــن عنهــا، الحظنــا أنــه )بــدءًا مــن 
22 كانــون األول 2021( لــم يعــد يقــّدم أي خدمــات إلكترونيــة، بــل بــات يقتصــر علــى تقديــم معلومــات عــن 
المســتندات المطلوبــة وتفاصيــل كل طلــب، ممــا يجعلــه موقعــًا عاديــًا ال يســتوفي الشــروط الدنيــا لنمــوذج 
ــَم ُمنــي هــذا النظــام بالفشــل بعــد خمــس ســنوات علــى  ــر واضــح ل ــة. ومــا زال غي نضــج الحكومــة اإللكتروني

إطاقــه.

تطّور بوابة »دولتي« اإللكترونية
ُأطلقــت بوابــة »دولتــي«، وهــي نقطــة االتصــال الرســمية الوحيــدة للحكومــة اإللكترونيــة اللبنانيــة، فــي أيلــول 

2013، بتمويــل مــن الصنــدوق العربــي فــي بــادئ األمــر. 

»دولتــي« هــي أول نســخة عــن بوابــة الحكومــة اإللكترونيــة اللبنانيــة. تتضّمــن حــدًا أدنــى مــن الوظائــف 
مثــل الحصــول علــى المعلومــات المطلوبــة عــن المعامــات، ونمــاذج الطلبــات الموّحــدة، فضــًا عــن بعــض 

الخدمــات والمعامــات اإللكترونيــة مــن مؤسســات حكوميــة جاهــزة لهــذا التغييــر.
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كان مــن المقــّرر أن تكــون »دولتــي« بوابــًة إلكترونيــة تجّســد نمــوذج »الشــباك الموّحــد«، فتقــّدم معلومــات 
شــاملة، واســتمارات، وخدمــات إلكترونيــة، ليكــون ذلــك بدايــًة الســتراتيجية طويلــة المــدى تنتقــل بموجبهــا 
كل الخدمــات الحكوميــة إلــى اإلنترنــت، اســتنادًا إلــى حلــول متكاملــة مــن الحكومــة إلــى المواطــن، ومــن 

الحكومــة إلــى الحكومــة، ومــن الحكومــة إلــى شــركات األعمــال. 

أعلــن وزيــر التنميــة اإلداريــة آنــذاك، محمــد فنيــش، عــن إطــاق النســخة األولــى مــن »دولتــي« فــي 2013 
التــي تضّمنــت 24 خدمــة إلكترونيــة لــوزارة الزراعــة، وخمــس خدمــات للمديريــة العامــة لألمــن العــام، وســت 
خدمــات لــوزارة الخارجيــة. لكــن ِوفقــًا لمكتــب وزيــر الدولــة لشــؤون التنميــة اإلداريــة، لــم ُتقــّدم وزارة الزراعــة 
الخدمــات اإللكترونيــة كونهــا لــم ُتحــّدث نظامهــا الداخلــي لتكنولوجيــا المعلومــات بحيــث تتمّكــن مــن معالجــة 
الطلبــات. بعــد ثمانــي ســنوات مــن إطــاق هــذه المنّصــة، تــّم تعليــق العمــل بهــا مــع أّن الحكومــة كانــت تملــك 
كل المــوارد الماليــة المطلوبــة التــي أغدقهــا عليهــا المانحــون الدوليــون لكــي تعمــل بكامــل طاقتهــا وتكــون 

قابلــة للتشــغيل المتبــادل. 

بالرغــم مــن الفشــل التنظيمــي فــي تطبيــق »دولتــي 1«، وضعــت الحكومــة خطــًة اســتراتيجيًة إلطــاق 
»دولتــي 2« المقــّرر أن تســتضيف نظــام الســجل التجــاري، كخطــوٍة أولــى مــن أجــل تشــغيل عــدة خدمــات 
إلكترونيــة أخــرى. تحــّدَد تاريــخ إطــاق المشــروع فــي 28 تشــرين األول 2019، لكــّن SmartGov لــم تتمّكــن مــن 
ــا مــن التعّمــق فــي الخاصيــات المقــّررة  تتّبــع ســير التطــّور التنظيمــي الفعلــي لهــذه البوابــة. مــع ذلــك، تمكّن
لـ»دولتــي 2« ومقارنتهــا بالنســخة 1 مــن خــال االرتــكاز علــى مزيــج مــن المعلومــات واإلعانــات التــي ُنشــرت 

علــى اإلنترنــت.9

دولتي 2 دولتي 1المبادرة

جمع المعلومات المحتوى 
شكل ومظهر جديد، يتضّمن خدمات إلكترونية 

مع نهج مرتكز على المواطن

مفتوحة المصدر مفتوحة المصدر المنّصة

البوابة 
اإللكترونية 

متعددة المنّصات موقع إلكتروني 

التسجيل 
المصادقــة علــى هويــات المواطنيــن والتحقق 

منهــا غيــر موثوق

من خال واجهة برمجة التطبيقات مع وزارة 
الداخلية ووزارة االتصاالت، ستتمّكن هذه 

النسخة من المصادقة على الهويات بشكل 
أقوى بناًء على الهوية الرقمية وتسجيل 

الدخول لمرة واحدة
التوافقية 
التشغيلية 

قابلة للتشغيل المشتركغير متوفر

الفواتير 
اإللكترونية 

نعمغير متوفر

التطبيق 
الهاتفي

يقتصر على المعلومات 
تفاعلــي مــع خدمــات إلكترونيــة وتصميــم جديــد 

لتجربة/واجهــة المســتخدم

https://omsar.gov.lb/Digital-Transformation/Automation-Applications/Commercial-Register-through- -9
Interoperable-Platform?lang=en-us

https://omsar.gov.lb/Digital-Transformation/Automation-Applications/Commercial-Register-through-Interoperable-Platform?lang=en-us
https://omsar.gov.lb/Digital-Transformation/Automation-Applications/Commercial-Register-through-Interoperable-Platform?lang=en-us
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الصورة 3: هيكل التوافقية التشغيلية لدولتي وفقًا لمكتب وزير الدولة للتنمية اإلدارية

تطبيق آلة »واي باك مشين10« على منّصة »دولتي«

اســتخدم الباحثــون أرشــيف »واي بــاك مشــين« التابــع للشــبكة العنكبوتيــة العالميــة لتصّفــح نســخ الموقــع 
المحفوظــة فــي األرشــيف منــذ بداياتــه وحتــى اليــوم. يهــدف تتّبــع هــذا المســار الزمنــي إلــى رصــد المحطــات 
البــارزة لهــذه المواقــع اإللكترونيــة وتقييــم مــدى تطّورهــا. وقــد رّكــز الباحثــون علــى تحليــل منّصــة »دولتــي«، 

خاصــًة وأنهــا اعُتبــرت المدخــل الرســمي الوحيــد إلــى العديــد مــن الخدمــات الحكوميــة.  

الصورة 4: النسخة األولى من دولتي )2013( 

 /https://archive.org/web 10- »واي باك مشين« على الشبكة العنكبوتية العالمية

 https://archive.org/web/
 https://archive.org/web/
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تعــود أول نســخة إلكترونيــة لمنّصــة »دولتــي« إلــى 2013 لــدى إطاقهــا رســميًا. تّمــت مراجعــة وظائــف 
الخدمــات اإللكترونيــة الموعــودة فــي تلــك الفتــرة، فلــم يبــُد أّن أيــًا منهــا كان شــّغااًل. فــي الواقــع، كانــت 
المنّصــة تطلــب دومــًا مــن المســتخدم تقديــم طلبــه حضوريــًا، وقــد اقتصــرت علــى إعطــاء المعلومــات وتنزيــل 

ــّم ملؤهــا بخــط اليــد.  طلبــات ونمــاذج المعامــات لكــي يت

الصورة 5: الخدمات اإللكترونية لوزارة المالية على »دولتي« )3102(

عندمــا ُأطلقــت »دولتــي« للمــرة األولــى، أعلــن وزيــر الماليــة آنــذاك محمــد الصفــدي عــن إطــاق بوابــة 
الخدمــات اإللكترونيــة المرتبطــة بوزارتــه. فمثــًا، أصبحــت خدمــة تســديد الضرائــب علــى اإلنترنــت مــن خــال 

.https://eservices.finance.gov.lb علــى  متوّفــرة  االئتمــان  بطاقــة 

عنــد التحّقــق مــن وضــع هــذه البوابــة اإللكترونيــة اليــوم، تبّيــن أّن خيــار تســديد الضرائــب إلكترونيًا لــم يعد متاحًا. 
ومــع أّن البوابــة ُأنشــئت لقبــول الدفــع عبــر اإلنترنــت، إال أّن التســجيل للحصــول علــى الخدمــات اإللكترونيــة مــا 
زال يتطّلــب إبــراز عــدد مفــرط مــن المســتندات الورقيــة لــدى الــوزارة نفســها، بموجــب المــادة 64 مــن المرســوم 

رقم 1/453.

ــت موجــودة  ــر مــن األوراق والمســتندات إذا كان ــراز الكثي ــب إب ــَم يســتمر النظــام بطل ــن ل ــر متأّكدي ــا غي مــا زلن
ــة التشــغيلية وإمــا أّن  ــة للتوافقي ــر قابل ــوزارة غي ــي هــذا األمــر إمــا أّن األنظمــة نفســها فــي ال ــه. فيعن بحوزت
هنــاك إجــراءات إداريــة معّقــدة. فــي كلتــا الحالتيــن، ُيلقــي هــذا األمــر بأعبــاء إضافيــة علــى المواطنيــن، كمــا إنــه 

يتعــارض مــع أهــداف الحكومــة اإللكترونيــة. 

https://eservices.finance.gov.lb
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 الصورة 6: عدم إمكانية تسديد مدفوعات عبر اإلنترنت، في حين ما زال النظام يطلب من المواطنين إبراز مستندات موجودة 
بحوزته.

عنــد دراســة الخدمــات اإللكترونيــة المتوفــرة علــى بوابــة »دولتــي« بعــد خمــس ســنوات علــى إطاقهــا 
)2018(، ُياحــظ أّن البوابــة ُتعلــن عــن توّفــر خدمــات إلكترونيــة مثــل الترخيــص لمؤسســة تجاريــة، لكنهــا تضيــف 

ــًا«.  ــر اإلنترنــت غيــر متوفــر حالي فــي الوقــت نفســه أّن »الطلــب عب

 الصورة 7: على رغم أّن هذه الخدمة موجودة في خانة الخدمات اإللكترونية، إال أّن إنجاز المعاملة يتطّلب حضور الشخص 
 بنفسه.
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ِوفقــًا للحكومــة، وّقــع مكتــب وزيــر الدولــة لشــؤون التنميــة اإلداريــة، بعــد تأميــن التمويــل، اتفاقــًا تنفيذيــًا 
لتوســيع »دولتــي 2« فــي 1 تمــوز 2019. وكان مــن المتوّقــع أن تســتمر مرحلــة التطويــر علــى مــدى ثــاث 

ســنوات علــى أن تنتهــي فــي أيــار 2021. 

الصورة 8: توسيع خاصية التوافقية التشغيلية لـ»دولتي« - المرجع: 
الموقع اإللكتروني لمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية

الصورة 8: توسيع خاصية التوافقية التشغيلية لـ«دولتي« - المرجع: الموقع اإللكتروني لمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية

الصورة 9: الوجه الجديد لبوابة »دولتي« وفقًا لخطة توسيع الموقع.
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اســتنادًا إلــى الخــط الزمنــي الــذي رســمته آلــة »واي بــاك مشــين«، ُأطلقــت النســخة األحدث لمنّصــة »دولتي« 
فــي أيــار 2021 )الصــورة 10(. ُيظهــر هــذا الرقــم أنــه بالرغــم مــن تحديــث تصميــم »دولتــي«11 )غيــر ذلــك الــذي 
كان مقــّررًا أواًل كمــا هــو مبّيــن فــي الصــورة 9(، فمــا زال الموقــع يســتخدم معلومــات قديمــة، ممــا يمكــن أن 
يضّلــل المســتخدم. فــي هــذا اإلطــار، ُتظهــر الصــورة 10 مثــااًل عــن »إطــاق خدمــة تســديد الضرائــب عبــر الدفــع 

اإللكترونــي« الــذي يبــدو تمامــًا كمــا كان عــام 2013، أي مــن دون أي وظائــف شــّغالة. 

الصورة 10: بوابة »دولتي« في أيار 2021

الصورة 11: »دولتي« غير شغالة بدءًا من 27 كانون الثاني 2022

https://omsar.gov.lb/Digital-Transformation/Automation-Applications/Dawlati-Project  -11

 https://omsar.gov.lb/Digital-Transformation/Automation-Applications/Dawlati-Project
 https://omsar.gov.lb/Digital-Transformation/Automation-Applications/Dawlati-Project
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)CRTI( دولتي«: مشروع السجل التجاري من خالل منّصة للتبادل البيني«
التوافقيــة التشــغيلية )أو التبــادل البينــي( خاصيــة مهّمــة بالنســبة إلــى الســجل التجــاري ولتحســين منــاخ 
األعمــال فــي لبنــان، كمــا إنــه ضــروري إلزالــة الحواجــز والعراقيــل، وتحســين تصنيــف لبنــان علــى مؤّشــر ســهولة 
ممارســة األعمــال التجاريــة. فلمــا كانــت كميــة المعلومــات المتبادلــة هائلــة بيــن مختلــف أقســام القطــاع 
العــام حــول هــذا الركــن، وبمــا أن ال وجــود لنظــام رقمــي قابــل للتشــغيل المشــترك بيــن هــذه المؤسســات، 
يمكــن أن ُيفّســر هــذا األمــر لــَم احتــّل لبنــان المرتبــة 143 مــن أصــل 190 نظامــًا اقتصاديــًا علــى صعيــد ســهولة 
ممارســة األعمــال التجاريــة، بحســب التصنيفــات الســنوية األخيــرة للبنــك الدولــي. فــي الواقــع بلــغ معــّدل 
لبنــان 118.25 )متوســط( بيــن 2009 و2021، لُيســّجل معــّداًل لــم يســبق لــه مثيــل علــى أثــر االنهيــار االقتصــادي، 
وصــل إلــى 143. ِوفقــًا لنمــاذج االقتصــاد الكّلــي العالميــة التــي وضعتهــا »Trading Economics«، وبحســب 
توّقعــات المحّلليــن، مــن المتوّقــع أن يبلــغ معــّدل ســهولة ممارســة األعمــال التجاريــة فــي لبنــان 148.00 تقريبــًا 
فــي 2022. جديــر بالذكــر أّن المراتــب المتقدمــة )قيمــة عدديــة أدنــى( ُتشــير إلــى وجــود أنظمــة أفضــل وأبســط، 

لمزاولــة األعمــال التجاريــة. 

تتمّثل المؤسسات الحكومية األساسية المعنية بتسجيل المؤسسات التجارية بما يلي:

• وزارة االقتصاد والتجارة

يتضّمــن موقــع وزارة االقتصــاد والتجــارة معلومــات حــول التســجيل المتعّلــق بالملكيــة الفكريــة، والتمثيــل 
للشــركات  تراخيــص  اإللكترونــي  الموقــع  يقــّدم  المســتهلك. كمــا  إســرائيل، وحمايــة  التجــاري، ومقاطعــة 

األجنبيــة لفتــح فــروع ومكاتــب تمثيليــة لهــا فــي لبنــان.  

• وزارة المالية 

وزارة الماليــة تمّثــل مصلحــة الضرائــب فــي لبنــان. يجــب أن تحصــل الكيانــات التجاريــة علــى رقــم مالــي مــن وزارة 
الماليــة وأن تكــون مســؤولًة أمامهــا. 

• المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان )إيدال( 

تقّدم إيدال معلومات حول التنمية االقتصادية، واالستثمار، والِمنح. 

• السجل التجاري

يقــّدم الســجل التجــاري معلومــات حــول تســجيل الشــركات، والفــروع والمكاتــب التمثيليــة للشــركات األجنبيــة، 
باإلضافــة إلــى كيفيــة الحصــول علــى شــهادة ســجل تجــاري. 

• وزارة العمل

تقــّدم وزارة العمــل معلومــات عــن الســلطة المعنيــة بالتوظيــف وتراخيــص العمــل فضــًا عــن كيفيــة تســجيل 
الموظفيــن.  

http://www.economy.gov.lb/
http://www.economy.gov.lb/
http://www.finance.gov.lb/
http://www.finance.gov.lb/
http://www.investinlebanon.gov.lb/
http://www.investinlebanon.gov.lb/
http://www.idal.com.lb/
http://cr.justice.gov.lb/
http://cr.justice.gov.lb/
http://www.labor.gov.lb/
http://www.labor.gov.lb/
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إّن عــدم تمّتــع هــذه المؤسســات الخمــس المختلفــة بـ»شــباك موّحــد« أو بوابــة دخــول واحــدة، يؤّكــد ضــرورة 
اعتمــاد منّصــة قابلــة للتشــغيل المشــترك بدرجــة عاليــة، وذلــك بهــدف توفيــر التكاليــف والوقــت، وعــدد 

المســتندات المطلوبــة، وتخفيــف اإلجــراءات والخطــوات.   

ــة  ــر الدول بعــد عــدة توصيــات مــن المنظمــة الدوليــة للتنميــة بضــرورة تبســيط اإلجــراءات، خّطــط مكتــب وزي
لشــؤون التنميــة اإلداريــة إلنشــاء بوابــة الســجل التجــاري ضمــن النســخة المحّدثــة لموقــع »دولتــي« )دولتــي 

2( الــذي مــن المفتــرض بــه أن يضــّم عــدة منّصــات رقميــة مدمجــة. 

بناًء على االستراتيجية المذكورة أعاه، تّم إصدار عدة قرارات إلطاق عملية التنفيذ. 

الصورة 12: الجدول الزمني لمشروع السجل التجاري من خال منصة للتبادل البيني

اإلنجازات الرئيسية للمشروع بدءًا من 2020:

• تطويــر منّصــة وطنيــة لتزويــد الخدمــات - تحســين وتوســيع بوابــة »دولتــي« اإللكترونيــة وإطاقهــا بشــكل 
تجريبــي12 . 

ــى الخــادم  ــار واإلطــاق عل ــر واالختب ــة التطوي ــي: إنجــاز مرحل ــى المســتوى الوطن ــة التشــغيلية عل • التوافقي
التجريبــي لمكتــب وزيــر الدولــة لشــؤون التنميــة اإلداريــة. إنجــاز واختبــار الدمــج مــع الخدمــات اإللكترونيــة لألمــن 

العــام. 
• منّصة وطنية لتزويد الخدمات: إطاقها بشكل تجريبي وتحميل محتواها. 

• منّصة الهوية الرقمية: إطاقها بنجاح على الخادم التجريبي لمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية. 
• تسليم وثيقة المواصفات الوظيفية13 المتعّلقة بالخدمات اإللكترونية لوزارة المالية. 

• تسليم وثيقة المواصفات الوظيفية للتطبيق الهاتفي الخاص بـ»دولتي 2« )تشمل السجل التجاري(.
• تســليم وثيقــة المواصفــات الوظيفيــة للمنّصــة الوطنيــة للفواتيــر. تحويــل وتنظيــف نظــام المعلومــات 

الوظيفيــة. المواصفــات  ووثائــق 

1213

12- البيئة التجريبية أو بيئة ما قبل اإلنتاج هي بيئة اختبارية تشبه تمامًا البرمجيات المنشودة.
13- وثيقــة المواصفــات الوظيفيــة هــي وثيقــة مصّممــة إلعطــاء لمحــة عامــة عــن كيفيــة عمــل نظــام برمجيــات، أو تطبيــق هاتفــي، أو تطبيــق 
إلكترونــي. هــي أشــبه بالمخطــط الــذي يرتكــز عليــه المهنــدس المعمــاري: بمعنــى أنهــا دليــل إلــى فهــم كيــف يعمــل شــيء مــا، والســلوك المتوقــع لذلــك النظــام.
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اســتنادًا إلــى المعلومــات أعــاه، وعلــى رغــم مــا ُأنفــق مــن تمويــل، مــا زال المشــروع بعيــدًا عــن مرحلــة التنفيــذ 
الكامــل، حيــث لــم يتــّم إنجــاز إال بعــض الخطــوات التقنيــة فقــط. فمــا زال هنــاك أكثــر مــن 15 مهمــة أساســية 
مــا زال يتعّيــن اســتكمالها قبــل الوصــول إلــى نظــام متكامــل ومطّبــق بالكامــل، إذ يعــود تاريــخ إنجــاز آخــر 
مهمــة أساســية إلــى العــام 2020، مــن دون تســجيل أي تقــّدم ملحــوظ منــذ ذلــك التاريــخ. تجــدر اإلشــارة هنــا 
إلــى أّن هــذه الخطــوات المطلوبــة هــي تقنيــة بحــت وليســت إداريــة. لضمــان إطــاق منّصــة قابلــة للتشــغيل 
المشــترك بنجــاح، هنــاك مجموعــة متنّوعــة مــن العوامــل التــي تدخــل في الحســبان، منها ضــرورة إزالة العوائق 
المؤسســاتية، وحشــد اإلرادة السياســية، وتطويــر القــدرات التنظيميــة، وتعزيــز اإللمــام بالشــؤون الرقميــة 
علــى المســتوى التنظيمــي. فــإذا لــم تؤخــذ هــذه العوامــل فــي االعتبــار، ســتذهب معظــم الجهــود والمــوارد 
ــي لألحــوال الشــخصية«  ــدى الشــركاء. ولعــّل فشــل »الســجل اإللكترون ــاط ل ــاًء، وُتســّبب االســتياء واإلحب هب
ــات إلطــاق  ــدوالرات علــى اإلعان ــة آالف ال ــاه. فعندمــا أنفقــت وزارة الداخلي ــدًا عمــا ذكرن ــااًل جي ُيشــّكل مث
ــام  المنّصــة اإللكترونيــة لألحــوال الشــخصية، اكتشــفت المديريــة العامــة لألحــوال الشــخصية، قبــل بضعــة أي
فقــط مــن هــذا اإلعــان، أّن هــذه العمليــة »تســتغرق وقتــًا«، ممــا أدى إلــى تعليقهــا بشــكل دائــم. إذًا، بعــد 
صــدور عــدة مطالــب ملّحــة برقمنــة هــذا القطــاع، تحــّول الحــّل األمثــل لســجات األحــوال الشــخصية إلــى عــبء 
إضافــي، بســبب عــدم توّفــر مــا يكفــي مــن الموظفيــن، وعــدم اإللمــام بالشــؤون الرقميــة، وانقطــاع الكهربــاء 

بشــكل متكــرر.

يمكــن اســتخاص الكثيــر مــن الــدروس مــن محــاوالت الرقمنــة الســابقة، وقــد قمنــا بمعالجتهــا فــي هــذا 
التقريــر. أمــا بالنســبة إلــى مشــروع الســجل التجــاري مــن خــال منّصــة للتبــادل البينــي، فقــد تمّثلــت أبــرز العوائــق 
التــي تســّببت بتأخيــر التنفيــذ، بحســب مكتــب وزيــر الدولــة لشــؤون التنميــة اإلداريــة، بعــدم التئــام اللجنــة 
المعنيــة وعــدم تحديــد الجهــة المخّولــة قانونــًا التــي يجــب أن تكــون اللجنــة مســؤولًة أمامهــا. ينبغــي أن يحــّث 
هــذا األمــر أي جهــة منّفــذة أو ممّولــة علــى التنّبــه إلــى عامــل النفــوذ السياســي، كمــا هــو مبّيــن فــي الصــورة 

16 أدنــاه. 

إخاء مسؤولية

تــّم جمــع المعلومــات الــواردة فــي هــذا القســم وتحليلهــا مــن مصــادر مختلفــة. وقــد تــّم االســتحصال علــى 
معظــم المعلومــات مــن الموقــع اإللكترونــي لمكتــب وزيــر الدولــة لشــؤون التنميــة اإلداريــة 14، وموظفيــه، 
والمقــاالت اإلخباريــة، والنشــرات الصحفيــة، وبعــد مراجعــة المراســيم والشــروط المرجعيــة للعقــود. كمــا تــّم 
التعّمــق فــي تحليــل هــذه المعلومــات والتحقــق منهــا. علــى ســبيل المثــال، لــم تكــن المعلومــات الــواردة 
فــي الموقــع المذكــور محّدثــًة، كمــا كانــت تتضّمــن بعــض األخطــاء اإلمائيــة، وأخطــاء فــي المصطلحــات، 

واالختصــارات، والتواريــخ.

ــر  ــي لمكتــب وزي ــى الموقــع اإللكترون ــي عل ــادل البين ــة للتب ــى معلومــات عــن مشــروع الســجل التجــاري مــن خــال منّص 14-  يمكــن االطــاع عل
الدولــة لشــؤون التنميــة اإلداريــة

https://www.dgcs.gov.lb/arabic/ekhraj-al-kaid-electronic
https://www.dgcs.gov.lb/arabic/ekhraj-al-kaid-electronic
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الصورة 13: على رغم الوضع غير اآلمن لبوابة السجل التجاري، فهي تقتصر على تقديم معلومات عن الطلبات واإلجراءات 
المعتمدة. 

ورقة مشروع التوأمة: التبسيط اإلداري واألتمتة في أربع وزارات

يهــدف المشــروع، الممــّول بمبلــغ 2033605 يــورو، إلــى دعــم أربعــة مشــاريع تجريبيــة فــي أربــع وزارات )الصحــة، 
الصناعــة، الســياحة، والشــؤون االجتماعيــة(، بهــدف تبســيط اإلجــراءات المعتمــدة وتعميمهــا. 

يســعى هــذا التمويــل، بالتعــاون مــع فريــق المشــروع والــوزارات المعنيــة، إلــى تحقيــق نتائــج تنظيميــة وإجرائيــة 
فــي المقــام األول، مثــل مراجعــة 488 نصــًا قانونيــًا، صياغــة نصــوص قانونيــة )مراســيم، قــرارات، تعاميــم(، 
دراســة الهيــاكل التنظيميــة للــوزارات، اّتخــاذ إجــراءات علــى المــدى الطويــل والقصيــر، واقتــراح هيــاكل جديــدة 

إلــخ. لكــن لــم يتــّم التوصــل إلــى أي نتيجــة ملموســة مــن خــال هــذا التمويــل. 

»شباك موّحد« لوزارة السياحة

عــام 2013، أعلنــت وزارة الســياحة عــن إطــاق أول »شــباك موّحــد« لدراســة طلبــات الترخيــص التــي يتقــّدم بهــا 
متعّهــدو المراِفــق الســياحية فــي القطــاع الخــاص. وقــد تــّم إطــاق هــذا المشــروع بالتعــاون مــع مكتــب وزيــر 

الدولــة لشــؤون التنميــة اإلداريــة. أعلــن الوزيــر أن المنّصــة سُتشــّغل بالكامــل فــي أوائــل 2013. 

ُأدرج هــذا المشــروع علــى خطــة أعمــال وزارة الســياحة لســنة 2010، بتمويــل مــن مؤسســة التمويــل الدوليــة. 
وقــد أفــاد وزيــر الدولــة لشــؤون التنميــة اإلداريــة آنــذاك، محمــد فنيــش، فــي بيــان صحفــي بــأّن »الشــباك 
الموّحــد ســيخفف مــن المعامــات الورقيــة والوقــت المطلــوب إلنجــاز كل طلــب، مســّجًا خطــوًة أساســية 
ــًا إلــى الحكومــة  ــوزارة. بمجــّرد تطبيقــه، ســيؤدي تدريجي ــة ســير العمــل فــي ال نحــو مســتقبل األتمتــة ورقمن
اإللكترونيــة«.  يهــدف »الشــباك الموحــد« إلــى تســهيل عمليــة ترخيــص المؤسســات التجاريــة فــي قطــاع 

ــة.   الســياحة، والحــّد مــن جوانبهــا البيروقراطي

https://al-akhbar.com/Community/106075
https://al-akhbar.com/Community/106075
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الصورة 14: المنّصة القديمة لوزارة السياحة )تّمت زيارة الموقع في 27 كانون الثاني 2022(. 

كمــا نــرى، ال يقــّدم الموقــع اإللكترونــي لــوزارة الســياحة خدمــات إلكترونيــة. فكانــت نتيجــة مشــروع الرقمنــة 
ملحوظــة علــى المســتوى التنظيمــي فقــط. أمــا المكــّون التقنــي للمشــروع، فقــد اقتصــر علــى مجموعــة 

محــدودة جــدًا مــن التوصيــات. 

خطة التوافقية التشغيلية لوزارة االقتصاد والتجارة

في تشــرين األول 2020، أعلن وزير االقتصاد والتجارة راوول نعمة عن إطاق مكتب الوزارة القابل للتشــغيل 
المشــترك، قائــًا: »يهــدف هــذا المكتــب إلــى االبتعــاد، تدريجيــًا، عــن اإلجــراءات الروتينيــة والمضيعــة للوقــت«. 
وأضــاف الوزيــر أّن المواطنيــن ســيضطرون إلــى الحضــور شــخصيًا خــال الشــهر القــادم فقــط، وبعدهــا ســيصبح 
كل شــيء مؤتمتــًا، مفيــدًا بــأّن الــوزارة تســتعّد ألتمتــة هــذا المكتــب لكــي يصبــح منّصــًة رقميــًة قابلــة للتشــغيل 

المشترك.

الصورة 15: لم تعد بوابة الخدمات اإللكترونية التابعة لوزارة االقتصاد شّغالًة )بدءًا من 26 كانون األول 2021(



23

النقاش

لماذا فشلت هذه الجهود؟

القابلــة  المنّصــات  العديــد مــن  إنشــاء واختبــار  الزمــن تقريبــًا، علــى  واظــب المســؤولون، طيلــة عقــد مــن 
للتشــغيل المشــترك، وُأنفقــت ماييــن الــدوالرات علــى هــذا الموضــوع. لكــّن هــذه المنّصــات آلــت كلهــا 
لــدى رصــد تطــّور ظاهــرة التوافقيــة التشــغيلية  إلــى الفشــل وعجــزت عــن تحقيــق أهدافهــا المنشــودة. 
علــى منّصــات الحكومــة اللبنانيــة منــذ أكثــر مــن عقــد وحتــى اليــوم، يمكننــا االســتنتاج أنــه بالرغــم مــن توّفــر 
الحــّد األدنــى  إنهــا فشــلت فــي تحقيــق  بــل  للقيــاس، ال  النتائــج قابلــة  بالــكاد كانــت  التمويــل والمــوارد، 
التغييــر15 نظريــة  قــوة  بمــدى  مشــروع  أي  نجــاح  يرتبــط  األهــداف،  هــذه  عــن  وبالحديــث  األهــداف.   مــن 

الخاصــة بــه. مــن هنــا، فــي حــال كانــت الحكومــة أو المنظمــات المانحــة قــد وضعــت نظريــًة للتغييــر، فمــن 
ــرة التــي تأخذهــا فــي  الضــروري فهــم األســاس الــذي ارتكــزت عليــه هــذه النظريــة، ومــا هــي العوامــل المؤّث

ــار. فــإذا لــم يكــن هنــاك مــن ُأُطــر لضمــان نجــاح المشــروع، قــد ُيشــّكل هــذا األمــر مؤّشــرًا بحــّد ذاتــه. االعتب

كمــا يتبّيــن مــن النتائــج األساســية أعــاه، أن الحكومــة اللبنانيــة نفســها، فــي بــادئ األمــر، لــم تبــادر إلــى 
بنــاًء  ذلــك  كان  بــل  نفســها،  تلقــاء  مــن  اإللكترونيــة  والحوكمــة  التشــغيلية  التوافقيــة  مشــاريع  إطــاق 
علــى اقتــراح مــن وكاالت المعونــة الخارجيــة، مثــل الصنــدوق العربــي واالتحــاد األوروبــي وبرنامــج األمــم 
المتحــدة اإلنمائــي، فضــًا عــن العديــد مــن المانحيــن اآلخريــن الذيــن ضغطــوا مــن أجــل تطبيــق اإلصاحــات. 
بنــاًء علــى المعلومــات التــي قمنــا بتقييمهــا، لــم تقــّدم الحكومــة اللبنانيــة أي مســاهمة ماليــة إلــى هــذه 
ــا، لوضــع األمــور  ــذي تقــّرره الجهــات المانحــة. مــن هن ــى النهــج ال ــل كان األمــر مرتكــزًا دومــًا عل ــادرات، ب المب
 فــي نصابهــا، تتمّعــن عــدة دراســات فــي ســبب فشــل المســاعدات الخارجيــة المرســلة إلــى الــدول الناميــة.16

 صحيــح أنــه قــد تكــون هنــاك اختافــات فــي أســباب هــذا الفشــل، وآثــاره، وعواقبــه بيــن حكومــة وأخــرى، 
إال أّن أحــد األســباب يعــود إلــى أّن المانحيــن يميلــون دومــًا إلــى التفكيــر فــي التغييــر مــن وجهــة نظرهــم، 
مــن دون مراعــاة خصائــص الــدول المتلّقيــة. وال يخفــى علــى أحــد أّن محاولــة إحــداث التغييــر اإلنمائــي فــي 
الــدول الناميــة، ذات المؤسســات العامــة الضعيفــة وسياســة الزبائنيــة، أمــر صعــب للغايــة. باإلضافــة إلــى 
ذلــك، ســيكون مــن الصعــب علــى المانحيــن دومــًا، بصفتهــم دخــاء، فْهــم تاريــخ بلــد ليــس ببلدهــم، وثقافتــه، 
ومؤسســاته، والديناميــات السياســية الدائــرة فيــه. اليــوم، ُيقــّر معظــم العامليــن فــي مجــال التنميــة، وإن 
كان ذلــك بالــكام فقــط أحيانــًا، بــأّن السياســة تــؤدي دورًا أساســيًا فــي تحريــك العجلــة اإلنمائيــة أو توقيفهــا، 
وأنهــم بحاجــة إلــى تحويــل اهتمامهــم مــن تحقيــق تغييــر كبيــر علــى المــدى القصيــر إلــى التفكيــر فــي نــوع 

15- نظريــة التغييــر هــي طريقــة تشــرح كيــف ُيتوّقــع مــن تدخــل معّيــن، أو مجموعــة مــن التدخــات، أن تــؤدي إلــى تغييــر إنمائــي محــّدد فــي ســياق 
معّيــن، مــع مراعــاة عواملــه، اســتنادًا إلــى تحليــل ســببي وبنــاًء علــى األدلــة المتوفــرة. أمــا الســبيل إلــى ذلــك، فــأواًل مــن خــال تحديــد األهــداف 
المرجــّوة علــى المــدى الطويــل، ثــم العــودة إلــى تحديــد كل الشــروط )النتائــج( التــي يجــب أن تكــون متوافــرة )وكيــف ترتبــط ببعضهــا ســببيًا(، لكــي 

تتحّقــق األهــداف.  يتــّم تحديــد كل ذلــك فــي إطــار للنتائــج. أثبتــت هــذه الطريقــة أنهــا األفضــل علــى صعيــد التخطيــط والرصــد.

 Failure and ineffectiveness of foreign aid in developing countries: CATO institute study “The continuing failure of -16
”foreign aid”. Business and Economics Journal Study “Failure of foreign aid in developing countries

http://“The continuing failure of foreign aid
http://“The continuing failure of foreign aid
http://“The continuing failure of foreign aid
http://Failure of foreign aid in developing countries
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التقــّدم التدريجــي الممكــن تطبيقــه فــي بيئــة معّينــة. فــي العديــد مــن الحــاالت، يــؤدي النهــج الــذي يقــّرره 
المانحــون بالحكومــة إلــى قبــول المشــروع ال لشــيء إال ألنهــا ســتتلّقى مــااًل مــن دون أي مقابــل، لكــن قــد 
يكــون هــذا األمــر مضّلــًا نوعــًا مــا. فســتقبل الحكومــة المنحــة وتنخــرط فــي مســيرة التقــّدم مــن خــال إصــدار 
بعــض التشــريعات والمراســيم والبيانــات الصحفيــة مــن هنــا وهنــاك، إرضــاًء للمانــح، بينمــا تواظــب علــى تأجيــل 
التنفيــذ الفعلــي والملمــوس للمشــروع، إلــى أن تفقــد العمليــة برّمتهــا زخمهــا. مــن هــذا المنطلــق، يصبــح 
ضمــان النجــاح مهمــًا جــدًا عندمــا تكــون لألطــراف المعنيــة أولويــات متشــابهة. لــذا، هنــاك حاجــة ملّحــة إلــى 
تشــديد آليــات المســاءلة والشــفافية، كاعتمــاد قاعــدة بيانــات مشــتركة بشــأن المشــاريع المقــررة ومخّصصــات 

مشــتركة فــي كل دولــة متلّقيــة، لتكــون العمليــة االنتقاليــة فّعالــة. 

ــاب اإلنفــاق الحكومــي علــى مفهــوم  ــان، ناحــظ أّن غي ــر فــي لبن ــة التغيي ــم الهــّش لنظري ــب التصمي ــى جان إل
التوافقيــة التشــغيلية يعكــس، بوضــوح، انعــدام اإلرادة السياســية حــول هــذه المســألة التــي ُتعتبــر أمــرًا ال 
بــأس مــن الحصــول عليــه عوضــًا عــن كونهــا ضــرورًة ملّحــة. يبــدو ذلــك واضحــًا علــى أحــدث منّصــات »إمباكــت« 
الحكوميــة مثــل كوفاكــس ودعــم، حيــث لــم تبــادر الحكومــة إلــى التحــرك إال عندمــا بــات الوضــع ملّحــًا. فلــم 
ــه الحكومــة إلــى األهميــة التــي يمكــن أن تكتســبها هــذه اإلجــراءات إذا تــّم تعميمهــا علــى كامــل فــروع  تتنّب
القطــاع العــام. وحتــى يومنــا هــذا، ال تشــعر الحكومــة بحاجــة ملّحــة إلــى تطبيــق الخطــوات المذكــورة آنفــًا.

عوضــًا عــن ذلــك، علــى منظمــات المجتمــع المدنــي، ووكاالت التنميــة الدوليــة، وســائر الجهــات المعنيــة 
دعــوة الحكومــة إلــى منــح الرقمنــة األهميــة التــي تســتحقها. كيــف ال وهــي أداة مهمــة جــدًا لمكافحــة 
ــة  ــة للتشــغيل المشــترك، ممــا سيحّســن نوعي ــز الشــفافية والمســاءلة، وإنشــاء منّصــات قابل الفســاد، وتعزي
تقديــم الخدمــات فــي عصــٍر مــن التعقيــدات والشــوائب اإلداريــة التــي ُتثقــل كاهــل المواطنيــن. مــن هنــا، 
عندمــا تبــدأ الحكومــة بإعطــاء األولويــة للتحــّول الرقمــي، ســينعكس هــذا األمــر فــي جــداول أعمــال اجتماعــات 

ــة العامــة. ــك فــي الموازن ــواب، وكذل ــوزراء ومجلــس الن مجلــس ال

بعــد عشــر ســنوات مــن اإلنفــاق الخارجــي علــى التوافقيــة التشــغيلية: مــا الــذي 
ــاه؟ تعّلمن

كانــت المــوارد الماليــة والبشــرية التــي أغــدق بهــا المانحــون لتحقيــق هــذا التغييــر كافيــًة لتحويــل الحكومــة 
اللبنانيــة إلــى الرقمنــة الشــاملة. لكــن نتيجــة عــدة إخفاقــات، خســر المواطنــون والمؤسســات التجاريــة الوقــت 
ــل الثقــة بالحكومــة، ممــا أضعــف صــورة الخدمــات العامــة وأفســح المجــال أمــام ترّســخ أوجــه  والمــال، ال ب
الفســاد البســيطة فــي العاقــات اليوميــة بيــن المواطنيــن والمســؤولين. مــع ذلــك، ال وجــود حتــى ألبســط 
آليــات رفــع الشــكاوى الفّعالــة. لعــّل أبــرز درس يمكــن اســتخاصه مــن مشــاريع اإلصاحــات اإلداريــة هــو ضــرورة 

عــدم تطويرهــا إذا لــم يكــن هنــاك إصــاح سياســي شــامل، أو إذا كان الدعــم السياســي المتوّفــر محــدودًا.

ُيعتبــر ســياق الحكومــة اإللكترونيــة فــي لبنــان معّقــدًا ألنــه يرتبــط بقضايــا قانونيــة، وسياســية، وسياســاتية، 
وتنظيميــة، واجتماعيــة - ثقافيــة. علــى ســبيل المثــال، بســبب الطبيعــة المســتقّلة لألجهــزة الحكوميــة )وفقــًا 
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لمرجعياتهــا السياســية المتناحــرة(، وأولوياتهــا المتضاربــة علــى صعيــد القيــادة والسياســات والماليــة، مــن 
الصعــب ضمــان التعــاون ومضافــرة الجهــود فــي ما بينها ســعيًا إلى تحســين الخدمات المقّدمــة إلى المواطن. 
مــن وجهــة نظــر تقنيــة، يمكــن أن تتســّبب هــذه العوامــل بمشــكلة جســيمة إضافيــة للتشــغيل المشــترك، 
وبالتالــي علــى أي مشــروع ُيعنــى بالحكومــة اإللكترونيــة أن يعالجهــا. بالفعــل، لتطبيــق أي مســتوى مــن 
مســتويات التوافقيــة التشــغيلية، ال بــّد مــن أن تكــون الحلــول متوائمــة مــع العوامــل القانونيــة، والسياســية، 

واالجتماعيــة - الثقافيــة، كمــا هــو مبّيــن فــي النمــوذج المقتــرح فــي الصــورة 16. 

الصورة 16: العوامل والعناصر التي يجب أخذها في االعتبار عند صياغة أطر التوافقية التشغيلية.

ُتعتبــر ســياقات مشــاريع الحكومــة اإللكترونيــة مختلفــًة عــن بعضها البعض. فتقديم الخدمــات المختلفة يعني 
ــر هــذه الخدمــات بعوامــل مختلفــة أيضــًا. مــن هنــا،  اختافــًا فــي التقنيــات، والــدالالت، والعمليــات. كمــا تتأّث
يمكــن تحديــد الشــروط التــي تفرضهــا التوافقيــة التشــغيلية بنــاًء علــى كّل مــن الخدمــات المطلوبــة والســياق 
الــذي تقــّدم فيــه الجهــة المعنيــة هــذه الخدمــة. مــع أننــا نســتطيع تطبيــق مفاهيــم مثــل مســتويات أو ُأُطــر 
النضــوج علــى ســياق الحكومــة اإللكترونيــة، إال أّن هــذا األمــر قــد يكــون مضّلــًا.17 صحيــٌح أّن اأُلُطــر والنمــاذج 
يمكــن أن تســاعد فــي تحديــد التوّقعــات والتركيــز علــى المشــاكل بــكل تأكيــد، إال أّن تحديــد مســتويات النضــوج 
يــؤدي غالبــًا إلــى التلميــح بــأّن »األعلــى هــو األفضــل«. عوضــًا عــن ذلــك، نشــّدد فــي هــذا التقريــر بــأّن النهــج 
الصحيــح يقــوم علــى إيجــاد مســتوى التوافقيــة التشــغيلية المناســب الــذي يقــّدم، علــى أفضــل نحــو، الخدمــة 

أو الخدمــات العامــة المحــّددة التــي يتــّم تطويرهــا. 

17-  يشير هذا األمر إلى مؤشرات ونماذج الحكومة اإللكترونية المستخدمة لمقارنة التقدم الرقمي الذي تحرزه الدول عبر العالم. 
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ــادل  ــارة عــن تب خاصــة القــول إّن التوافقيــة التشــغيلية فــي إطــار الحوكمــة اإللكترونيــة ليــس، بالضــرورة، عب
بيــن آلتيــن. فهنــاك الكثيــر مــن الحــاالت التــي يكــون فيهــا الحــل هــو التبــادل بيــن إنســان وآلــة أو حتــى بيــن 
إنســان وآخــر. مــن هــذا المنطلــق، علــى المنظمــات اإلنمائيــة أو منّفــذي المشــاريع التنمويــة اختيــار مكّونــات 
النظــام، مــن خــال االســتناد إلــى الجوانــب التقنيــة وغيــر التقنيــة للتشــغيل المشــترك فــي آن. إّن تنــّوع 
األبعــاد القانونيــة والسياســية واالجتماعيــة - الثقافيــة لســياق الحوكمــة اإللكترونيــة، وتعقيداتهــا، يجعــل 
مــن التوافقيــة التشــغيلية مهّمــًة صعبــًة بالنســبة إلــى أنظمــة الحكومــة اللبنانيــة. مــن هنــا، يوّضــح النمــوذج 
المقتــرح فــي هــذا التقريــر الفروقــات بيــن الجوانــب التقنيــة والدالليــة والتنظيميــة للتشــغيل المشــترك، مــع 
تســليط الضــوء علــى التأثيــر المتداخــل للقضايــا القانونيــة والسياســية واالجتماعيــة - الثقافيــة بصفتهــا عوامــل 
مؤّثــرة. فــإذا فهــَم مصّممــو نظــام الحوكمــة اإللكترونيــة، أو حتــى المانحــون، مشــكلة التوافقيــة التشــغيلية 
ــرة المرتبطــة بالســياق، فقــط عندهــا يمكــن المراهنــة  بشــكل أفضــل، وأخــذوا فــي الحســبان العوامــل المؤّث

ــادرات الحوكمــة اإللكترونيــة.  علــى بدايــة نجــاح مب
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