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ــر  ــح، تســّجلت رســميًا فــي بيــروت تحــت رقــم العلــم والخب ــر هــي منظمــة لبنانيــة ال تتوّخــى الرب مؤسســة ســمير قصي

30/أ.د. بتاريــخ 1 شــباط/فبراير 2006. ُســّميت تيّمنــًا بســمير قصيــر، وهــو صحافــي لبنانــي اغتيــل فــي بيــروت فــي 2 

حزيران/يونيــو 2005. تهــدف إلــى نشــر الثقافــة الديمقراطيــة فــي لبنــان والعالــم العربــي، وتشــجيع أصحــاب المواهــب 

ــي. تســعى المؤسســة  ــاء حركــة مــن أجــل التجــدد الثقافــي والديمقراطــي والعلمان ــم الصحافــة، وبن ــدة فــي عال الجدي

جاهــدًة إلــى الدفــاع عــن حريــة اإلعــالم والثقافــة مــن خــالل مركــز الدفــاع عــن الحّريــات اإلعالميــة والثقافيــة »ســكايز« 

الــذي أطلقتــه المؤسســة والــذي أصبــح - منــذ إنشــائه عــام 2008 - أكبــر مركــز لرصــد االنتهــاكات ضــد الصحافييــن 

والفّنانيــن فــي المشــرق العربــي، باإلضافــة إلــى كونــه مرجعــًا لألبحــاث حــول الصحافــة، ولتدريــب العامليــن فــي القطــاع 

اإلعالمــي علــى تحســين مهاراتهــم.

تســعى منظمــة »SmartGov« إلــى دعــم مســارات اإلصــالح الحكومــي وتحســين فعاليتهــا، مــن خــالل األبحــاث وأحدث 

الحلــول التكنولوجيــة لمعالجــة تحّديــات الحوكمــة، وتفعيــل آليــات العمــل المســتدام لــدى شــركائها. فــي هــذا اإلطــار، 

تســاهم »SmartGov« فــي تطويــر حلــول رقميــة وفهــم مســارات التنميــة التــي تســمح لمؤسســات الدولــة أن تعمــل 

https://smartgov.tech .بشــكل ذكــي، دامــج، وفّعــال

https://smartgov.tech
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مقّدمة

التصّفــح، فتزّودنــا  الحكوميــة ســهلة  المواقــع والخدمــات  تكــون  أن  الضــروري  بعــد جائحــة كوفيــد-19، أصبــح مــن 

بمعلومــات واضحــة وخدمــات موثوقــة، خاصــًة وأّن الثــورة الرقميــة الضخمــة أصبحــت جــزءًا ال يتجــّزأ مــن حياتنــا اليوميــة. 

بالفعــل، أوجــدت هــذه الجائحــة الزخــم المطلــوب لتســريع وتيــرة االنتقــال الرقمــي فــي لبنــان، كمــا أّدت إلــى إطالق حلول 

تقنيــة ال تتطلــب لمــس الشاشــات أو المفاتيــح، واســتخدامها بشــكل متزايــد، مثــل »إمباكــت« و»دعــم« و»كوفاكــس«، 

ــًا ومالءمــًة  ــر أمن ــة الناشــئة أكث بهــدف خدمــة الجمهــور بشــكل أفضــل. ومــع الوقــت، أصبحــت هــذه الخدمــات الرقمي

للمواطنيــن. كمــا ُتشــّكل هــذه األدوات أيضــًا مؤّشــرًا مهمــًا يؤّكــد أّن الرقمنــة ليســت مجــّرد كماليــة علــى الحكومــات 

اعتمادهــا، فالرقمنــة ُترســي األســس الالزمــة لتقديــم خدمــات حكوميــة أكثــر أهميــة وفعاليــة. 

لمــا كانــت أكثريــة الســكان فــي لبنــان تســتخدم اإلنترنــت بشــكل متكــّرر، وبخاصــٍة الجيــل األصغــر ســّنًا الــذي يقــّل عمــره 

عــن 24 ســنة، و الــذي ُيشــّكل حوالــى 44% مــن مجمــوع الســّكان، فســرعان مــا أصبــح النــاس معتمديــن علــى المنّصــات 
الرقميــة، ال بــل ملّميــن بمــا تقّدمــه مــن خدمــات. جديــر بالذكــر أيضــًا أّن تصاميــم تجربــة المســتخدم/واجهة المســتخدم1 

)UX/UI( تتطــّور مــع التغييــرات المجتمعيــة. وفــي هــذا اإلطــار، يســعى هــذا التقريــر إلــى تقييــم مــا إذا كانــت المؤسســات 

الرســمية اللبنانيــة قــادرًة علــى تلبيــة احتياجــات المواطنيــن الناشــئة، ومواكبــة الموجــة الرقميــة، ورفــع معاييرهــا لتجّنــب 

إحبــاط المســتخدمين وإنهاكهــم عنــد تصّفــح المنّصــات الحكوميــة.

بفضــل المنّصــات الرقميــة التــي ظهــرت خــالل الجائحــة، أصبــح معظــم المواطنيــن يبحثــون عــن المعلومــات أو يســعون 

إلــى تخليــص معامالتهــم علــى اإلنترنــت. فــدّل اســتخدام هــذه المنّصــات علــى اإلمكانيــات الهائلــة التــي يمكــن أن يتركهــا 

التحــّول الرقمــي علــى حيــاة المواطنيــن ومســتوى رضاهــم. 

ــر علــى حيــاة النــاس اليوميــة، فهــي تتحّمــل مســؤولية  ولمــا كانــت الحكومــة ُتقــّدم معلومــات وخدمــات أساســية تؤّث

تلبيــة احتياجــات المواطنيــن، وإدارة أعمالهــا بأكبــر قــدر ممكــن مــن الكفــاءة والفعاليــة، وااللتــزام بالوقــت والدقــة عنــد 

تقديــم المعلومــات، وتســهيل الوصــول إليهــا، وإمكانيــة اســتخدامها، وتوضيــح الهيــكل الخــاص بهــا. فمــن خــالل إعطــاء 

األولويــة لألشــخاص واعتمــاد نهــج مرتكــز علــى المســتخدم، ُتحّســن المؤسســات العامــة نوعيــة معلوماتهــا وخدماتهــا، 

لتكــون أكثــر فائــدًة وقابليــًة لالســتعمال، كمــا ُتوّفــر المــال علــى المــدى الطويــل مــن خــالل إجــراء تحســينات متكــررة. 

ال يخفــى علــى أحــد أّن الحكومــة هــي أحــد القطاعــات التــي يمكــن أن ُيخّلــف فيهــا تصميــم تجربــة المســتخدم/واجهة 

المســتخدم أهــم تأثيــٍر علــى التجــارب الرقميــة بالنســبة إلــى شــريحة كبيــرة مــن الســكان. فعلــى المؤسســات الحكوميــة 

خدمــة المواطنيــن كافــة، ممــا يعنــي أّن مواقعهــا اإللكترونيــة ومنّصاتهــا يجــب أن تكــون ســهلة االســتخدام، ويمكــن 

الوصــول إليهــا بســهولة، بغــّض النظــر عــن الخبــرة التقنيــة للمســتخدم النهائــي، أو حالــة اإلعاقــة التــي قــد تكــون لديــه، 

أو هويتــه الجندريــة، أو مــدى إلمامــه باألمــور الرقميــة. وفــي الواقــع، ال يقتصــر تصميــم تجربــة المســتخدم/واجهة 

المســتخدم للحوكمــة اإللكترونيــة علــى مجــّرد اختيــار الخــط، والطباعــة، واعتمــاد تصميــم غرافيكــي مــرٍض جماليــًا، بــل 

1- تصميــم تجربــة المســتخدم هــو عمليــة تصميــم منتجــات )رقميــة أو ماديــة( مفيــدة، ســهلة االســتخدام، يبعث اســتعمالها في نفس المســتخدم 
االرتيــاح والبهجــة. تهــدف إلــى تحســين تجربــة األشــخاص أثنــاء اســتخدامهم المنتجــات أو المنّصــات، مــع الحــرص علــى أن يجــدوا قيمــًة ذات فائــدة 
فــي مــا تقّدمــه لهــم. فــي المقابــل، ُيشــير تصميــم واجهــة المســتخدم إلــى العناصــر الجماليــة التــي يســتعملها األشــخاص بهــدف اســتخدام منتــج، 

كاألزرار، أو الرمــوز، أو شــريط القوائــم، أو الطباعــة، أو األلــوان، أو غيــر ذلــك.
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يرتبــط تصميــم هــذه التجربــة بمــدى فهــم المســتخدمين ونوعيــة الخدمــة. مــن هــذا المنطلــق، إذا كان هــذا التصميــم 

متينــًا، يمكــن أن يخّفــف مــن المعوقــات، ويفســح المجــال أمــام التصّفــح بطريقــة بديهيــة، ويوّفــر تجربــًة إيجابيــًة تســاعد 

المواطنيــن والمقيميــن علــى الوصــول إلــى المعلومــات والخدمــات التــي يحتاجــون إليهــا. كمــا يتطّلــب هــذا الــدور أيضــًا 

التمّتــع بالفطنــة فــي مجــال التصميــم، ومهــارات حــّل المشــاكل، والقــدرة علــى التعاطــف مــع المســتخدم وتفّهــم 

احتياجاتــه وتوّقــع أدائــه. لهــذا، مــن بالــغ األهميــة أن يتمّتــع مصّممــو تجربــة المســتخدم/واجهة المســتخدم فــي القطــاع 

العــام بالقــدرة علــى إجــراء األبحــاث واالختبــارات والعمــل المتكــرر. 

ُيظهــر تقريرنــا أّن المواقــع اإللكترونيــة الحكوميــة األكثــر شــيوعًا ال تلتــزم بالمعاييــر األساســية لألمــن، أو تصميــم تجربــة/

واجهــة المســتخدم، أو الســرعة، أو ســهولة االســتخدام علــى الهواتــف المحمولــة، أو ســهولة الوصــول. 
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المنهجية

ــم الباحثــون عّينــًة عــن المواقــع اإللكترونيــة األكثــر شــيوعًا، اســتنادًا إلــى معاييــر عالميــة متعــارف عليهــا ذات صلــة  قّي

بتصميــم تجربة/واجهــة المســتخدم. فعملــوا بدايــًة علــى تجميــع طــرق تقييــم مختلفــة لتجربــة المســتخدم مــن مصــادر 

متنّوعــة. فــي هــذا اإلطــار، يمكــن االّطــالع فــي هــذا الموقــع www.uxems.shorturl.com علــى الئحــة بـــ96 طريقــة 

معتمــدة فــي هــذا المجــال، فضــاًل عــن خصائــص كّل منهــا. كمــا قــام الباحثــون باســتعراض مســتفيض للمنشــورات 

والوثائــق المتاحــة، فقــرأوا عــدة مقــاالٍت علــى مدّونــات إلكترونيــة كتبهــا خبــراء معروفــون فــي مجــال التقييــم وقيــاس 

ــة العّينــات بقائمــة  األداء. وقــد ســعوا، مــن خــالل ذلــك، إلــى دعــم عمليــة التحليــل والتقييــم التــي أجروهــا، عبــر مقارن

المنّصــات األفضــل أداًء التابعــة لمؤسســات مماثلــة. 

من عوامل تجربة/واجهة المستخدم التي قمنا بتقييمها ما يلي: 

الوصفعوامل تجربة المستخدم/ واجهة المستخدم

سهولة التصّفح
يحــّدد هــذا العامــل مــدى ســهولة وصــول المســتخدمين إلــى المعلومــات الموجــودة علــى 

الموقــع اإللكترونــي. 

علم نفس األلوان
يحــّدد هــذا العامــل إلــى أي مــدى ُيعتبــر اختيــار األلــوان علــى الموقــع اإللكترونــي جذابــًا 

الــذي يؤّثــر علــى ســلوك المســتخدم. للمســتخدم. يتعّلــق بالســياق 

اّتساق الشكل
يحــّدد هــذا العامــل مــا إذا كانــت مختلــف الصفحــات علــى الموقــع اإللكترونــي مّتســقة أو 

متباينــة مــن حيــث التصميــم والميــزات.

سهولة االستخدام على الهاتف المحمول
يحــّدد هــذا العامــل مــا إذا كان للموقــع اإللكترونــي نســخة خاصــة بالهاتــف المحمــول، أم أنــه 

يتوّجــب علــى المســتخدم تكبيــر الصــورة بشــكل مســتمر ليتمّكــن مــن القــراءة. 

األخطاء والصفحات الفارغة
يحــّدد هــذا العامــل مــا إذا كانــت الميــزات الموجــودة علــى الموقــع اإللكترونــي تــؤدي إلــى 

صفحــات فارغــة ومليئــة باألخطــاء.

توجيهات المستخدم
يحــّدد هــذا العامــل مــا إذا كانــت هنــاك عالمات وفئات واضحة ومناســبة لتوجيه المســتخدم 

إلــى طريقة اســتخدام الموقع اإللكتروني. 

المعلومات المرتكزة على المستخدم
ــز علــى المؤسســة نفســها أم علــى  يحــّدد هــذا العامــل مــا إذا كان الموقــع اإللكترونــي يرّك

خدمــة المواطــن.

صعوبة اللغة المستخدمة
ــع  ــل جمي ــت اللغــة المســتخدمة بســيطة ومفهومــة مــن ِقب يحــّدد هــذا العامــل مــا إذا كان

المســتخدمين. 

يحّدد هذا العامل سرعة الموقع اإللكتروني في تحميل كل محتواه.سرعة الموقع اإللكتروني

وجود شريط البحث
يحــّدد هــذا العامــل مــا إذا كان الموقــع اإللكترونــي يمنــح المســتخدم خيــار البحــث عــن 

يريدهــا.  التــي  المفتاحيــة  الكلمــات  أو  المعلومــات 

http://www.uxems.shorturl.com
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ترتكــز العوامــل التــي وقــع عليهــا االختيــار علــى التسلســل الهرمــي لالحتياجــات المتعّلقــة بتجربــة المســتخدم )الرســم 

1(. فالمكــّون الرئيســي هــو إمكانيــة الوصــول الفعلــي إلــى الموقــع اإللكترونــي أو نســخته علــى الهاتــف المحمــول، ثــم 

ســهولة اســتخدامه أو مــدى ســهولة تصّفــح الموقــع بالنســبة إلــى المســتخدم. فــإذا كان المســتخدم يبحــث عــن خدمــة 

ــة فهــم  ــب إحباطــه عنــد محاول مــا، إلــى أي مــدى يســتطيع الوصــول إليهــا، وهــل يعتمــد الموقــع لغــًة مبّســطًة لتجّن

الســياق؟

ُتســتخدم تقنيــة التقييــم اإلرشــادي2 لفحــص وتقييــم قابليــة اســتخدام كل موقــع إلكترونــي، اســتنادًا إلــى العوامــل 

المذكــورة أعــاله. يرتكــز التقييــم اإلرشــادي علــى مجموعــة مــن العالمــات الرقميــة التــي وضعهــا ليكــرت3، فضــاًل عــن 

األســئلة التــي تحتمــل إجابــات نعــم أو كال. وقــد اّتبــع الباحثــون هــذا النســق الثابــت والمعاييــر فــي المواقــع اإللكترونيــة 

المختلفــة.

ــد تصميــم األزرار. فمــن خــالل  ــاًل عن ــد إنشــاء عناصــر واجهــة االســتخدام، مث ــوان أداة لهــا دور مهــم عن علــم نفــس األل

اســتخدام تركيبــة األلــوان الصحيحــة، يمكــن للموقــع اإللكترونــي جــذب اهتمــام المســتخدم. ونســجًا علــى المنــوال 

نفســه، قــد تؤّثــر تركيبــة ألــوان ســيئة علــى تجربــة المســتخدم برّمتهــا، تمامــًا كمــا تفعــل نســخٌة ســيئٌة، أو صفحــٌة يســتغرق 

ــا الوقــت المطلــوب لفهــم المــواد البصريــة واأللــوان المســتخدمة  تحميلهــا وقتــًا طويــاًل. مــن هــذا المنطلــق، خّصصن

فــي رســوم كل تصميــم، مــع اعتمــاد مقيــاس دقيــق يتــراوح بيــن نقطــة و5 نقــاط. 

باإلضافــة إلــى تقييــم تجربة/واجهــة المســتخدم، قّيمنــا مــدى ســهولة توّفــر الخدمــات التــي ُتســّهل علــى المواطنيــن 

إنجــاز معامالتهــم، فضــاًل عــن مــدى تقديــم هــذه الخدمــات فعليــًا، كــون هــذا األمــر ُيشــّكل ركنــًا أساســيًا مــن أركان 

الحكومــة اإللكترونيــة. كمــا تحّققنــا ممــا إذا كان يمكــن اســتخدام الموقــع اإللكترونــي بســهولة علــى الهاتــف المحمــول، 

خاصــًة وأّن الكثيــر مــن المســتخدمين ال يســتطيعون الحصــول علــى كمبيوتــر ثابت/محمــول ويفّضلــون تصّفــح المواقــع 

اإللكترونيــة علــى هواتفهــم.

2-  التقييــم اإلرشــادي هــو قائمــة مــن 10 مبــادئ علــى المواقــع اإللكترونيــة االلتــزام بهــا. إنهــا عمليــة يرتكــز فيهــا الخبــراء علــى قواعــد أساســية 
لقيــاس مــدى إمكانيــة اســتخدام واجهــات المســتخدم فــي تقاريرهــم وشــروحاتهم المســتقّلة. فيســتخدم المقّيمــون اســتدالالت معروفــة )مثــاًل 
نيلســون- موليتــش( لكشــف أفــكار نّيــرة يمكــن أن تســاعد فــرق التصميــم علــى تحســين قابليــة اســتخدام المنتجــات فــي وقــت مبكــر مــن تطويرهــا.

3- يقــّدم مقيــاس ليكــرت خمســة خيــارات عنــد اإلجابــة، منهــا خيــاران متطّرفــان، وخيــار محايــد مرتبــط بالخياريــن المتوســطين. مــن األمثلــة علــى 
مقيــاس التقييــم هــذا المؤّلــف مــن خمــس نقــاط: أوافــق بشــدة، أوافــق، ال أوافــق وال أعــارض، أعــارض، أعــارض بشــدة.
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فضــاًل عــن ذلــك، أخذنــا فــي االعتبــار أيضــًا مــدى وجــود ميــزات داعمــة، كاألســئلة المتكــررة وهيــكل المعلومــات. كمــا 

تحّققنــا مــن مــدى االّتســاق فــي الموقــع اإللكترونــي، ومــدى االعتمــاد علــى أســس التصاميــم البصريــة المتينــة. فعنــد 

ــة فــي الموقــع  ــل الجمالي ــح التفاصي ــواع المحتــوى وأشــكاله، تصب ــار مختلــف أن ــم يأخــذ فــي االعتب إنشــاء نظــام تصمي

اإللكترونــي جــزءًا مــن كل، وتخّلــف فــي نفــس الزائــر انطباعــًا إيجابيــًا ومطمئنــًا بــأّن كل شــيء مناســب ومكتمــل.

ــم  ــا فــي تحليلهــا واســتخالص االســتنتاجات بشــكل أفضــل. ث ــة التــي حّددناهــا، نجحن ــم العّين ــات وتقيي بعــد جمــع البيان

قمنــا بترتيــب المواقــع اإللكترونيــة علــى شــكل جــدول، كمــا هــو مالحــظ فــي الملحقيــن 1 و2. وقــد تّمــت إضافــة ارتبــاط 

تشــّعبي لــكّل موقــع إلكترونــي لتســهيل الرجــوع إليــه فــي المســتقبل.

ارتكــزت المواقــع اإللكترونيــة فــي العّينــة المعتمــدة علــى الــوزارات والمؤسســات األكثــر نشــاطًا فــي لبنــان، ومجموعهــا 

23، منهــا 11 وزارة، و8 مؤسســات عامــة، و4 بلديــات )الملحــق 1(. 

ــزوار كمــا يمكــن أن  ــر مــن ال ــى افتراضــات مفادهــا أّن هــذه المؤسســات قــد تحظــى بعــدد كبي ــاًء عل ــة بن ــرت العّين اختي

ــرة  ــات صغي ــرت بلدي ــة. كمــا اختي ــاة العادي ــت أم فــي الحي ــى اإلنترن ــك عل ــم الخدمــات، أكان ذل تنشــط فــي مجــال تقدي

ــر شــمولية. بهــدف اعتمــاد نهــج أكث

هل تعلم؟ 

اعتمــدت حكومــات عــّدة أطــر وتوجيهــات موّحــدة لتصميــم تجربــة المســتخدم/واجهة المســتخدم، بحيــث يتــّم 

تطبيقهــا علــى مختلــف المنّصــات الحكوميــة. فــي مــا يلــي بعــض األمثلــة: 

ــر إمكانيــة الوصــول إلــى الشــبكة  ــدا لمعايي ــة والتطبيقــات التابعــة لحكومــة كن •  تخضــع المواقــع اإللكتروني
ــذ العــام 2000.  من

•  أصــدرت الواليــات المتحــدة معاييــر نظــام تصميــم المواقــع اإللكترونيــة  لتتأّكد من أّن جميع المواقع التابعة 
للحكومــة األميركيــة تّتبــع معاييــر معّينــة ضمــن توجيهاتهــا الخاصــة بالتصميــم، لضمــان حصــول المســتخدم علــى 

تجربــة جيدة. 

•  أصــدرت حكومــة الفيليبيــن توجيهــات خاصــة بتصميــم نمــاذج المواقــع اإللكترونيــة إلعطــاء كافــة المواقــع 
الحكوميــة هويــًة مشــتركة علــى اإلنترنــت مــن خــالل توحيــد طريقــة التصميــم، والتصّفــح، والمحتــوى.

يمكنــك زيــارة هــذا الرابــط الستكشــاف مختلــف المعاييــر التنظيميــة الخاصــة بتصميــم تجربة/واجهــة المســتخدم 

المعتمــدة مــن ِقبــل أكثــر مــن 15 حكومــة. 

https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/government-communications/guidance-implementing-standard-web-accessibility.html
https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/government-communications/guidance-implementing-standard-web-accessibility.html
https://designsystem.digital.gov/
https://designsystem.digital.gov/
https://i.gov.ph/policies/signed/memorandum-circular-rules-regulations-migrating-gwhs-dost-ict-office/annex-c-government-website-template-design-gwtd-guidelines/
https://i.gov.ph/policies/signed/memorandum-circular-rules-regulations-migrating-gwhs-dost-ict-office/annex-c-government-website-template-design-gwtd-guidelines/
https://usabilitygeek.com/official-usability-web-site-guidelines-of-governments-from-around-the-world/
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النتائج األساسية

هيــكل المعلومــات هــو جانــب أساســي مــن جوانــب تصميــم تجربــة المســتخدم، يرّكــز علــى تنظيــم المعلومــات، وترتيــب 

ــة، ومســاعدة المســتخدمين علــى إيجــاد المعلومــات التــي يحتاجــون إليهــا  المواقــع اإللكترونيــة والتطبيقــات الهاتفي

وفهمهــا. علــى ســبيل المثــال، عندمــا ُينشــئ المصّممــون تطبيقــات ومواقــع إلكترونيــة، يقومــون بتصميــم كل شاشــة 

علــى حــدة لكــي يجــد فيهــا المســتخدم المعلومــات المطلوبــة بســهولة. من المهام األساســية في هيكلــة المعلومات، 

تحديــد خاصيــات مشــتركة علــى صعيــد المحتــوى، وتشــكيل مجموعــات تتضّمــن مواضيــع معلومــات متشــابهة، وربــط 

المســتندات بمســتندات أخــرى تتنــاول الموضــوع نفســه.

يوجــز الرســم 2�1 أنــه مــن أصــل المواقــع اإللكترونيــة النشــطة فــي العّينــة، وعددهــا 23، 17 منهــا يســهل تصفحهــا، 

وقــراءة محتواهــا، وإيجــاد الخدمــة أو المعلومــة المرجــّوة فيهــا. لكــن لوحــظ أّن 6 منهــا معّقــدة االســتخدام أو تعطــي 

للمســتخدم تجربــة ســّيئة. علــى ســبيل المثــال، ُيصّنــف الموقــع اإللكترونــي كموقــع ســهل االســتخدام إذا كان تصميــم 

النــّص فيــه واضحــًا، وكان يتضّمــن قوائــم منســدلة، وخريطــة موقــع تعــّدد ميزاتــه وخصائصــه. مــن هنــا، ُيعتبــر اســتخدام 

أنظمــة التصّفــح الموحــدة عنصــرًا أساســيًا مــن عناصــر المبــادئ التوجيهيــة إلمكانيــة الوصــول إلــى محتــوى الشــبكة الــذي 

وضعــه االتحــاد العالمــي للشــبكة 4. ِوفقــًا لهــذه التوجيهــات، ينبغــي أن يتمّكــن المســتخدمون مــن العثــور علــى هدفهــم 

في ثالث نقرات كحّد أقصى، لكي تكون عملية تصّفح الموقع أكثر سهولًة ومتعًة. 

4- المبــادئ التوجيهيــة بشــأن الوصــول إلــى مضمــون الشــبكة هــي جــزء مــن سلســلة المبــادئ التوجيهيــة المتعّلقــة بإمكانيــة الوصــول إلــى 
الويــب التــي نشــرتها مبــادرة إمكانيــة الوصــول إلــى شــبكة اإلنترنــت التابعــة التحــاد شــبكة الويــب العالميــة، وهــي منظمــة المعاييــر الدوليــة 
األساســية التــي تنّظــم شــؤون اإلنترنــت. ُتعتبــر هــذه التوجيهــات سلســلًة مــن التوصيــات لتســهيل الوصــول إلــى محتــوى الويــب، خاصــًة بالنســبة 
إلــى األشــخاص ذوي اإلعاقــة، لكــن أيضــًا بالنســبة إلــى كل وكالء المســتخدم، بمــن فيهــم األجهــزة المحــدودة جــدًا، مثــل الهواتــف المحمولــة.

https://en.wikipedia.org/wiki/Web_accessibility
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
https://en.wikipedia.org/wiki/Web_Accessibility_Initiative
https://en.wikipedia.org/wiki/Web_accessibility
https://en.wikipedia.org/wiki/User_agent
https://en.wikipedia.org/wiki/Disabilities
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يوّضــح الرســم 2�2 أّن 14 موقعــًا مــن أصــل المواقــع الثالثــة والعشــرين هــي مواقــع تتضّمــن أخبــارًا محّدثــة ومعلومــات 

مهّمــة. أمــا المواقــع التســعة المتبّقيــة فــي العّينــة، فمهملــة وتتضّمــن معلومــات قديمــة جــدًا وغيــر ذات صلــة.

ُيعيــد الرســم 3 تأكيــد أهميــة علــم نفــس ألــوان، كمــا ورد ســابقًا، وكيــف تؤّثــر األلــوان علــى تجربــة المســتخدم وموقفــه 

تجــاه الموقــع اإللكترونــي. فقــد أظهــر 11 موقعــًا مــن مجمــوع المواقــع اإللكترونيــة أّن األلــوان العاديــة )3( والجذابــة 

)5( تعكــس بشــكل أفضــل تجربــة اســتخدام الموقــع اإللكترونــي، كمــا تلفــت انتبــاه المســتخدم. أمــا المواقــع اإللكترونيــة 

الـــ12 المتبّقيــة، فســّجلت عالمــة مــا دون 3، وبــدا أنهــا تهمــل أهميــة اللــون فــي تصميــم الموقــع، ممــا يمكــن أن ينعكــس 

ســلبًا علــى تجربــة المســتخدم. اســتنادًا إلــى هــذه البيانــات، يمكــن القــول إّن موقعــًا واحــدًا فقــط مــن العّينــة التــي ضّمــت 

23 موقعــًا ســّجل عالمــة 5 علــى ألوانــه، وهــو موقــع أوجيــرو الــذي حــاز هــذه العالمــة بفضــل تنســيقه للتصميــم واأللوان 

الجذابــة. أمــا 54% مــن المواقــع )11 مــن أصــل 23(، فقــد كان لهــا اختيــار عــادي أو جّيــد لأللــوان، مســّجلًة عالمــة 3 أو مــا 

فوق. 



8

يجــب أن تكــون كافــة المواقــع اإللكترونيــة الحكوميــة مرتكــزًة علــى المســتخدم5 وأن ترّكــز علــى خدمــة المواطــن. لكــّن 

مواقــع إلكترونيــة عــّدة كانــت أكثــر ارتــكازًا علــى النظــام نفســه، وفّضلــت تســليط الضــوء علــى أنشــطتها وإنجازاتهــا، 

عوضــًا عــن الســعي إلــى تلبيــة احتياجــات المواطنيــن. ينطبــق هــذا األمــر علــى عــّدة بلديــات ووزارات تجّنبــت إدخــال أي 

خدمــة يمكــن أن تعــود بالفائــدة علــى المســتخدم، ممــا يبــّرر لمــاذا ســّجلت 46% مــن العّينــة عالمــة مــا دون 3، ولــَم 

فشلت كل المواقع في نيل عالمة 5 )الرسم 4(.

5- التصميــم المرتكــز علــى المســتخدم هــو تصميــم يأخــذ فــي االعتبــار قــدرات المســتخدم واحتياجاتــه الحقيقيــة، والســياق، والعمــل، والمهــام. 
هــو تصميــم الواجهــة الــذي يرّكــز علــى المســتخدم عوضــًا عــن إجبــار المســتخدمين علــى تغييــر ســلوكهم الســتيعاب المنتــج. أمــا التصميــم المرتكــز 
علــى النظــام، فيرّكــز علــى ترتيــب طريقــة تشــغيل النظــام، وبنــاء المنتــج بحســب تفســير المصّمــم الخــاص، وتطبيــق طريقــة تفكيــر النظــام نفســه. 

للمزيــد مــن الشــرح.
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عالميــًا، بلغــت نســبة كافــة زيــارات المواقــع اإللكترونيــة مــن هواتــف محمولــة، عــام 2020، 68.1% – بعــد أن كانــت 

.6%3.1 اللوحيــة  األجهــزة  ومــن   %28.9 الثابتــة  الحواســيب  مــن  الزيــارات  نســبة  وبلغــت   .2019 عــام   %63.3  نســبتها 

 في هذا اإلطار، يتطّرق الرســمان 5�1 و5�2 إلى عامل مهم جدًا من عوامل تجربة المســتخدم، أي ســهولة االســتخدام 

على الهاتف المحمول. ففي عصر تشــهد فيه التكنولوجيا تطّورًا مســتمرًا، على مطّوري المواقع اإللكترونية أن يولوا 

اهتمامًا كبيرًا بتيسير تصّفح الموقع على الهاتف المحمول، خاصًة وأّن المستخدمين باتوا يعتمدون اليوم على هواتفهم 

الذكية أكثر من أي وقت مضى. لذا، قمنا بتقييم مدى سهولة استخدام كل موقع إلكتروني حكومي في العّينة التي 

 https://search.google.com/test/mobile-friendly اخترناها على الهاتف المحمول، من خالل استخدام محّرك 

نالحــظ فــي الرســم 5.1 أّن 17 مــن أصــل 23 موقعــًا إلكترونيــًا فــي العّينــة كانــت متوافقــة مــع الهاتــف المحمــول، فــي 

حيــن أّن ســتة مواقــع إلكترونيــة تخّلفــت عــن الركــب فــكان مــن الصعــب تصّفحهــا علــى الهاتــف. نظــرًا إلــى أهميــة هــذه 

المؤسســات، فــإّن عــدم توافــق مواقعهــا مــع الهواتــف المحمولــة ُيصّعــب علــى المســتخدم التمّتــع بتجربــة إيجابيــة، 

كونــه يحصــر تصّفــح هــذه المواقــع بجهــاز الكمبيوتــر الثابــت. 

بهــدف تقييــم مــدى توافــق هــذه المواقــع مــع األجهــزة المحمولــة، قمنــا بمقارنــة التصميــم علــى متصّفــح الكمبيوتــر 

الثابــت لنتبّيــن بشــكل أفضــل لمــاذا تبــدو بعــض المواقــع اإللكترونيــة غيــر متوافقــة مــع الهاتــف المحمــول. علــى ســبيل 

المثــال، لمــا كانــت الســياحة القطــاَع االقتصــادي الرائــد فــي لبنــان، ُيفتــرض بموقــع وزارة الســياحة أن يكــون مســتعدًا 

لخدمــة أي شــخص مهتــّم بالســياحة فــي لبنــان، وأن يســّهل احتياجــات الشــركات الســياحية التــي تتصّفحــه. لكــن تبّيــن أنــه 

غيــر متوافــق مــع الهواتــف المحمولــة. فــي مــا يلــي لقطــة شاشــة ُتظهــر كيــف يضطــر الزائــر عبــر الهاتــف المحمــول إلــى 

قــرص الشاشــة وتكبيــر الصــورة عنــد تصّفــح الموقــع اإللكترونــي، ممــا يؤّثــر ســلبًا علــى تجربــة المســتخدم. 

https://www.perficient.com/insights/research-hub/ :6- نســبة زائــري المواقــع اإللكترونيــة مــن الهواتــف المحمولــة

mobile-vs-desktop-usage

https://www.perficient.com/insights/research-hub/mobile-vs-desktop-usage
https://www.perficient.com/insights/research-hub/mobile-vs-desktop-usage
https://www.perficient.com/insights/research-hub/mobile-vs-desktop-usage
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باســتخدام موقــع https://smallseotools.com/mobile-friendly-test/ ، تمكّنــا مــن تقييــم ســرعة الصفحــة، 

ومــدى ســرعة تحميــل كل المحتويــات، مــن األبطــأ إلــى األســرع، علــى مقيــاس مــن 1- 100% لتحديــد ســرعة الموقــع 

اإللكترونــي بالنســبة المئويــة. تكمــن أهميــة هــذا العامــل فــي أنــه يؤّثــر علــى تجربة المســتخدم، ال ســيما وأّن المســتخدم 

لــن يتــرّدد بالخــروج مــن موقــع مــا إذا كان تحميــل محتــواه بطيئــًا جــدًا. علــى ســبيل المثــال، كانــت ســرعة موقــع بلديــة 

بيــروت %56. 

أرقام بارزة عن تجربة المستخدم

•  88% مــن مســتخدمي اإلنترنــت يقولــون إنهــم ال يعــودون إلــى زيــارة موقــع إلكترونــي بعــد تجربــة ســيئة لهــم فــي 
تصّفــح هــذا الموقــع. 

•  55% من الشركات ُتجري اختبارًا دائمًا لتجربة المستخدم.

•  53% من زّوار المواقع على الهواتف المحمولة يتركون الصفحة التي يستغرق تحميلها أكثر من ثالث ثواٍن. 

•  يكّون األشخاص 75% من حكمهم على مصداقية موقع إلكتروني انطالقًا من المعايير الجمالية فقط.

•  ينزعج 48% من المستخدمين من عدم قدرتهم على االستخدام األمثل للمواقع على الهواتف المحمولة. 

يمكنك تفّقد المراجع التي تّم استقاء هذه األرقام منها، فضاًل عن المزيد من األفكار النّيرة، على هذا الرابط.

https://smallseotools.com/mobile-friendly-test/
https://smallseotools.com/mobile-friendly-test/
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تقديم الخدمات في الواقع

ال شــّك فــي أّن الخدمــات اإللكترونيــة هــي أهــّم ركــن فــي مســار االنتقــال نحــو الحوكمــة اإللكترونية.فــي الواقــع، لقــد 

وضعــت األمــم المتحــدة هــذا الركــن فــي المرتبــة الثالثــة، عنــد تصنيــف مــدى امتثــال المواقــع اإللكترونيــة لدولهــا 

األعضــاء لنموذجهــا الخــاص بنضــج الحوكمــة اإللكترونيــة7. فــي هــذا اإلطــار، مــن الضــروري التمييــز بيــن تيســير الوصــول 

إلــى المعلومــات علــى اإلنترنــت عــن خدمــات معّينــة مــن خــالل اســتمارات بــي. دي. إف. )PDF(، والتوجيهــات المتعّلقــة 

بكيفيــة تقديــم الطلبــات وتخليــص المعامــالت، واختيــار إجــراء المعامــالت نفســها إلكترونيــًا. ينــدرج تفّقــد المعلومــات 

ضمــن المرحلــة الثانيــة مــن النمــوذج المذكــور أعــاله، فــي حيــن أّن تقديــم الخدمــة فعليــًا ُيعتبــر أحد المؤّشــرات األساســية 

ــاس المســافة التــي تفصــل الحكومــة  ــى رصــد وقي ــه يهــدف إل ــم، كون ــة هــذا التقيي ــا تكمــن أهمي لهــذا النمــوذج. وهن

اللبنانيــة عــن الحكومــة اإللكترونيــة. اســتنادًا إلــى التقييــم فــي الملحَقيــن 1 و2، تــّم تنســيق المواقــع اإللكترونيــة فــي 

صيغــة جــدول لتقييــم مــدى توّفــر الخدمــات بشــكل أفضــل وتبّيــن مــا إذا كان يتــّم تقديمهــا فعــاًل. فــي مــا يلــي النتائــج 

المتأّتيــة عــن هــذه الجــداول. 

عندمــا يــرى المســتخدم زرًا يتعّلــق بخدمــة إلكترونيــة أو اســتمارة إلكترونيــة علــى الموقــع، قــد يخــال أّن هــذه المواقــع 

الحكوميــة اللبنانيــة تقــّدم خدمــات إلكترونيــة فعــاًل. لكــن يجــب أن يتنّبــه المســتخدم إلــى ضــرورة التمييــز بيــن الخدمــة 

المتوّفــرة علــى الموقــع اإللكترونــي مــن جهــة والحصــول علــى هــذه الخدمــة فعليــًا مــن جهــة أخــرى. فمــع أّن 15 موقعــًا 

ــن فــي الرســم 7�1، ُيظهــر  ــة، كمــا هــو مبّي ــة والعشــرين تضّمنــت أزرارًا خاصــة بالخدمــات اإللكتروني مــن المواقــع الثالث

الرســم 7�2 أّن موقعــًا إلكترونيــًا واحــدًا فقــط ُيقــّدم هــذه الخدمــة علــى اإلنترنــت فعــاًل، أو أنــه، بعبــارة أخــرى، يتضّمــن 

https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/About/ :7- مراحــل األمــم المتحــدة األربــع لنمــوذج نضــج الحوكمــة اإللكترونيــة
Overview/-E-Government-Development-Index/Online-Service

https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/About/Overview/-E-Government-Development-Index/Online-Service
https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/About/Overview/-E-Government-Development-Index/Online-Service
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»أزرارًا شــغالة«، فــي حيــن أّن ســتة مواقــع ُتقــّدم الخدمــات »نوعــًا مــا«. ُيقصــد بـ»نوعــًا مــا« أّن الموقــع ُيتيح للمســتخدم 

تســجيل دخولــه ومــلء معلوماتــه الشــخصية فالتســجيل للحصــول علــى الخدمــة، لكــن مــن دون الوصــول إلــى خطــوة 

الحصــول علــى الخدمــة فعليــًا. كمــا ُيالحــظ أيضــًا أّن 17 مــن أصــل المواقــع الحكوميــة الثالثــة والعشــرين )ِوفقــًا لتاريــخ 

التقييــم الحالــي( مــا زالــت ال ُتقــّدم أي نــوع مــن الخدمــات عبــر اإلنترنــت إلــى المواطنين/المقيميــن. وفــي الواقــع، عندمــا 

ينقــر المســتخدم علــى زر الخدمــات فــي العديــد مــن هــذه المواقــع اإللكترونيــة، يحــّط علــى صفحــات فارغــة ومغلوطــة، 

أو على فقرة تطلب منه التوّجه شخصيًا إلى اإلدارة المعنية، فُيمسي زّر »الخدمة اإللكترونية« بال معنى. 
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الخطوات المقبلة

التقــّدم والحّريــات، بنضــوج  أجــل  أبحــاث وعمــل مــن  SmartGov ومؤسســة ســمير قصيــر، بصفتهمــا مركــزي  تقــّر 

ــن فــي الصــورة 8 المقتطفــة مــن  ــة أركان أساســية، كمــا هــو مبّي ــة عندمــا تســتوفي ثالث ــة اللبناني ــات الحكومي المنّص

ــر،  ــة المواطــن«. فــي ذلــك التقري ــرام خصوصي ــا الحكوميــة واحت ــان للتكنولوجي ــة لبن ــا األول بعنــوان »جهوزي تقريرن

اعتبرنــا أّن األولويــة القصــوى هــي جعــل كل الخدمــات والمنّصــات اإللكترونيــة جديــرة بالثقــة مــن خــالل تطبيــق سياســات 

موّحــدة للخصوصيــة واألمــن الســيبراني، مــع ضــرورة أن يشــعر المواطــن باألمــان أواًل عنــد تصّفــح المنّصــات الحكوميــة 

قبــل إنجــاز أي معاملــة. ُيضــاف إلــى ذلــك أهميــة التوافقيــة التشــغيلية بيــن األنظمــة الحكوميــة، كشــرط أساســي 

للرقمنــة وتأميــن الخدمــات اإللكترونيــة. ومــن هنــا أهميــة هــذا التقريــر لتقييــم شــكل ومظهــر المواقــع اإللكترونيــة 

الحكوميــة فــي العّينــة التــي تضــّم 23 موقعــًا. 

 الرسم 8: األركان الثالثة لنضوج منّصات الحوكمة اإللكترونية

بنــاًء علــى نتائــج هــذا التقريــر، نعتبــر أّن هنــاك مجــااًل كبيــرًا للتحســين فــي نوعيــة المحتــوى وتصميــم واجهــة المســتخدم 

فــي مــا يخــص المواقــع اإللكترونيــة والتطبيقــات الحكوميــة اللبنانيــة. فيتوقــع المســتخدمون أن يكــون المحتــوى ســهل 

االســتخدام والفهــم، وواضحــًا. فبالمقارنــة مــع معظــم المعاييــر الدوليــة الشــائعة، ُتعتبــر بعــض المواقــع اإللكترونيــة 

الحكوميــة أقــل جاذبيــًة بكثيــر وبالتالــي فهــي تبــدو قديمــة الطــراز. ومــع أنــه مــن الضــروري التشــديد علــى أّن األدبيــات 

واألبحــاث المتعّلقــة بهــذا الموضــوع ال تــزال محــدودة، ينبغــي توســيع اآلفــاق وإجــراء المزيــد مــن األبحــاث عــن احتياجــات 

المســتخدمين والمجــاالت ذات الصلــة )الدراســات المعرفيــة(، مــع أهميــة توســيع حجــم العينــة مــن خــالل مســح عــدد 

أكبــر مــن المواقــع اإللكترونيــة، بغيــة ســّد الفجــوة. 

اســتنادًا إلــى مراقبــة هــذه المنّصــات، يمكننــا االفتــراض أّن العالمــة األدنــى عــن المتوســط التــي نالتهــا أكثريــة مواقــع 

العّينــة تعــود إلــى أّن المؤسســات الحكوميــة ال تضــّم كلهــا فــرق عمــل خاصــًة بهــا لتطويــر تكنولوجيــا المعلومــات، أو أّن 

القليــل منهــا يفعــل ذلــك. وبالتالــي يتــّم تكليــف جهــة خارجيــة بإنجــاز كل األعمــال المطلوبــة بموجــب مناقصــات. فــي 

ــًا بشــكل عــام. لكــّن المشــكلة هــي أّن المؤسســات  معظــم الحــاالت، ُتســفر المناقصــة عــن فــوز العــرض األرخــص ثمن

https://www.skeyesmedia.org/documents/bo_filemanager/E-Gov-mapping-research-SKF-SmartGov.pdf
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الحكوميــة ُترّكــز علــى مقاييــس األســعار أو غيرهــا مــن العوامــل المذكــورة فــي الشــروط المرجعيــة للمناقصــة، عوضــًا 

عــن تركيزهــا علــى عناصــر مهّمــة أخــرى. ونظــرًا إلــى ضعــف الخبــرات التقنيــة الكافيــة ضمــن المؤسســات العامــة التابعــة 

للدولــة، فــإّن انعــدام كفــاءة لجــان اختيــار الفائزيــن بالمناقصــات، وغيــاب توجيهــات أو معاييــر تنظيميــة وطنيــة حــول 

تصاميــم تجربــة المســتخدم وواجهــة المســتخدم، يؤديــان فــي أغلــب األحيــان إلــى ارتــكاز المناقصــات علــى شــروط 

محــدودة جــدًا وعامــة )مــن حيــث الوقــت، والعوامــل التقنيــة، والماليــة، والبشــرية(، علــى حســاب عوامــل مهّمــة أخــرى. 

كمــا ُذكــر ســابقًا، ُتعتبــر تجربــة المســتخدم/ واجهــة المســتخدم فــي القطــاع الحكومــي مختلفــًة نوعــًا مــا عمــا هــي 

عليــه فــي قطــاع الشــركات الخاصــة، كونهــا تتطّلــب إجــراء أبحــاث مكّثفــة اســتنادًا إلــى المبــدأ القائــل إّن الحكومــة يجــب 

أن تخــدم كل المواطنيــن بغــّض النظــر عــن مــدى إلمامهــم بالتكنولوجيــا، أو مســتوى إعاقتهــم. بعبــارة أخــرى، يجــب 

أن تكــون الحكومــة »مرتكــزًة علــى المواطــن«. مــن هــذا المنطلــق، عندمــا يتــّم تكليــف جهــات خارجيــة بتطويــر هــذا 

الجانــب، مــن دون وجــود معاييــر وطنيــة ثابتــة وهيئــة إشــراف متمّرســة، ُيرّكــز منّفــذو العمــل علــى احتــرام المهــل الزمنيــة 

عوضــًا عــن نوعيــة التنفيــذ، كمــا يلتزمــون بالمهّمــة المطلوبــة مــن دون طــرح المزيــد مــن األســئلة أو إجــراء المزيــد مــن 

األبحــاث حــول تجربــة المســتخدم/واجهة المســتخدم. زد علــى ذلــك أّن العديــد مــن المســؤولين الحكومييــن ال يبالــون، 

بــكل بســاطة، بالمعلومــات التــي يمكنهــم توفيرهــا للجمهــور، واألمــور التــي يمكنهــم إنجازهــا إذا مــا تحّســن مســتوى 

التواصــل مــع المواطنيــن.

بعد إجراء هذا البحث، قمنا بإعداد قائمة قصيرة من التوصيات والتوجيهات: 

•  صياغــة مراســيم أو أنظمــة رســمية، وتطبيقهــا، لوضــع معاييــر وتوجيهــات مــن أجــل توحيــد شــكل ومظهــر المنّصــات 
الحكوميــة، مــع ضــرورة أن يكــون ذلــك اســتنادًا إلــى نهــج مرتكــز علــى المواطــن. 

•  إجــراء المزيــد مــن األبحــاث الشــاملة حــول الوضــع الراهــن لشــكل المواقــع اإللكترونيــة الحكوميــة ومظهرهــا بهــدف 
إفســاح المجــال أمــام تحســينها. 

•  إنشــاء آليــة فّعالــة إلبقــاء عاملــي إدخــال البيانــات )الموظفيــن فــي المؤسســات الرســمية( علــى اّطــالع علــى 
المعلومــات.  بأحــدث  المواطنيــن  تزويــد  بهــدف  تحميلهــا،  يجــب  التــي  اليوميــة  المعلومــات 

•  إعــداد دراســات معّمقــة حــول أفضــل الممارســات فــي مجــال تجربــة المســتخدم/واجهة المســتخدم علــى المواقــع 
اإللكترونيــة الحكوميــة العالميــة، وإشــراك المواطــن كشــريك أساســي فــي عمليــة التطويــر. 

أخيــرًا، نأمــل أن تســاعد نتائــج هــذا البحــث الحكومــة اللبنانيــة علــى اســتخدام مقيــاس معتمد لتحســين تصنيفها كحكومة 

إلكترونيــة، وإيجــاد الزخــم الــالزم لــدى الســلطات المعنيــة إلجــراء اإلصالحــات الرقميــة المطلوبــة بهــدف رفــع مســتوى 

الكفــاءة والفعالية. 
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عوامل تقييم تجربة المستخدم/ واجهة المستخدم

مواقع التكنولوجيا 
الحكومية اللبنانية

سهولة 
الوصول إلى 
المعلومات 
)نعم/ كال(

علم 
نفس 

األلوان 
 )5-1(

شكل 
موّحد 
)نعم/ 

كال(

معلومات 
مرتكزة على 
المستخدم 

 )5-1(

هل 
الموقع 

اإللكتروني 
قديم أم 
محّدث 

بمعلومات 
جديدة؟

سهولة 
االستخدام 

على 
الهاتف 

المحمول 
)نعم/ كال(

هل في 
الموقع 

اإللكتروني 
شريط 
بحث؟ 

)نعم/ كال(

صفحات 
الخطأ 

والصفحات 
الفارغة 

)نعم/كال(

دليل 
المستخدم 

)5-1(

لغة 
بسيطة 
)نعم/ 

كال(

سرعة 
الصفحة 
)100 -1(

رابط الموقع اإللكترونيالتقييم والمالحظات

1
المديرية 

العامة لألحوال 
الشخصية 

60%نعم4كالنعمنعممحّدث3نعم3نعم

يقّدم الموقع اإللكتروني الوثائق المطلوبة لكي يتمّكن 
المواطن من الحصول على أي مستند. وُتعتبر اللجان 

الفرعية ضمن المديرية منفصلة عن بعضها بشكل جيد. 
لكن ال يتّم تقديم أي خدمات إلكترونية فعليًا. 

https://www.dgcs.gov.lb

23%نعم3كالكالنعمقديم3نعم2نعموزارة العمل2

هناك بوابة إلكترونية على الموقع اإللكتروني لكنها 
تطلب من المستخدم تسجيل معلوماته. الموقع بدائي 

جدًا. فيه قائمة منسدلة للجان الفرعية ضمن الوزارة. من 
غير الواضح ما إذا كان يقّدم الخدمات فعاًلكونه يطلب 

من المستخدم تسجيل معلوماته.  

https://www.labor.gov.lb

/نعم1كالنعمنعممحّدث1نعم4نعموزارة الزراعة3

يحّسن استخدام اللون األخضر تجربة المستخدم الذي 
يدخل إلى موقع يهتّم بالزراعة. لكّن الموقع يطرح عددًا 

محدودًا جدًا من الخدمات، وكلها تؤدي إلى ملء استمارة 
من دون أي ضمانات بمعالجة الطلب أو تقديم الخدمة 

فعاًل.

http://www.agriculture.gov.lb

90%نعم2نعمنعمنعمقديم2كال1كالوزارة الخارجية4
الخدمات التي يقّدمها الموقع للبنانيين المقيمين في 

الخارج كلها تقود إلى صفحات خطأ أو صفحات فارغة. من 
الواضح أن الموقع اإللكتروني بات قديمًا.  

https://mfa.gov.lb/english-uat/
ministry

وزارة الطاقة 5
/نعم1كالنعمكالقديم1نعم1كالوالمياه

الموقع يصيبه الجمود غالبًا مما يتسبب للمستخدم 
باإلحباط. الموقع بأسره يرّكز على المؤسسة وليس على 

المستخدم. 
http://energyandwater.gov.lb

  وزارة الصحة 6
الموقع مزدحم جدًا. كمستخدم، وجدت صعوبًة في إيجاد 34%نعم1كالنعمنعممحّدث4كال1كالالعامة

https://www.moph.gov.lb/enمعلومات محّددة. كما أّن اختيار األلوان والصور ضعيف. 

53%نعم1كالنعمنعممحّدث1كال1كال وزارة الداخلية7
الموقع سيء التصميم، مع تركيز مفرط على حياة الوزير. 
ليس لدى الموقع خدمات يقّدمها، بل مجرد معلومات 

محدثة حول ما تقوم به الوزارة حاليًا. 
http://www.interior.gov.lb

17%نعم1كالكالنعممحّدث2كال2كالوزارة اإلعالم8
كمستخدم، أصابني كل   السياق المذكور في الموقع 

باإلحباط. يحتاج إلى تحسين بسبب عدم تنظيم 
المعلومات الواردة فيه .

http://www.ministryinfo.gov.lb

وزارة االقنصاد 9
26%نعم4كالنعمكالمحّدث4نعم2نعموالتجارة

يرشد الموقع المستخدم إلى إيجاد هدفه األساسي. وهو 
يحّدد بوضوح الخدمات المختلفة التي يملكها، لكن يبقى 
من غير الواضح إن كان يقّدم هذه الخدمات فعاًل، بسبب 

الحاجة إلى تسجيل المعلومات الشخصية. 

https://www.economy.gov.lb/en

0%نعم3نعمنعمنعمقديم2نعم2نعموزارة المالية10

يبدو الموقع سهل التصفح، مع خيارات مجزأة بوضوح 
يمكن للمستخدم االختيار بينها. ومع أّن كل الخدمات 
اإللكترونية المتاحة تبدو جذابة إال أّن كلها تقود إلى 

صفحات خاطئة وفارغة. 

http://www.finance.gov.lb/en-us

الملحق 1:  تقييم منصات المؤسسات الرسمية اللبنانية

https://www.dgcs.gov.lb
https://www.labor.gov.lb/
http://www.agriculture.gov.lb
https://mfa.gov.lb/english-uat/ministry
https://mfa.gov.lb/english-uat/ministry
http://energyandwater.gov.lb
https://www.moph.gov.lb/en
http://www.interior.gov.lb
http://www.ministryinfo.gov.lb
https://www.economy.gov.lb/en/
http://www.finance.gov.lb/en-us
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يقّدم الموقع أخبارًا يومية عن أنشطة الوزارة مما يقّدم 23%نعم3كالنعمنعممحّدث2نعم3نعموزارة الصناعة 11
http://www.industry.gov.lbللمستخدم معلومات كافية عن موضوع معّين.

موقع بسيط يوّجه المستخدم إلى المعلومات التي /نعم4كالنعمنعمقديم3نعم2نعمبلدية الحازمية12
يطلبها، لكنه ال يقّدم خدمات إلكترونية.

https://www.hazmieh.com/item/
hazmieh-municipality-بلدية-الحازمية/

يعّرف الموقع بالبلدية، ورؤيتها، وأعضائها فقط، من دون 45%نعم4كالنعمنعمقديم1نعم4نعمبلدية جعيتا13
https://jeitavillage.comأن يقّدم للمواطن المحلي خدمًة واحدة. 

31%نعم4كالكالنعممحّدث4نعم4نعمإمباكت14

يتضّمن الموقع صورًا جذابة ومثيرة لالهتمام. إنه أول 
منصة حوكمة إلكترونية في لبنان تعرض خدمات قابلة 

للتسليم فعاًل.كما تّم تقييمه بناًء على المنصات الفرعية 
المختلفة التي تّم طرحها، مثل دعم وكوفاكس.   

https://impact.cib.gov.lb/
home#platforms_section

15
مكتب وزير 

الدولة لشؤون 
اإلصالح اإلداري

22%نعم4كالنعمنعممحّدث4نعم4نعم

يتضّمن الموقع الكثير من المعلومات المرتكزة على 
المنظمات.  وهو يوّضح للمستخدم السياق المتعلق 

بعدة فئات مجزأة مختلفة، لكنه ال يقّدم خدمات 
إلكترونية.  

https://omsar.gov.lb

قوى األمن 16
53%نعم4كالكالكالقديم4نعم4نعمالداخلي

يوّجه الموقع المستخدم إلى كيفية إيجاد الخدمات 
المناسبة. لكنه يبدو قديمًا. لم يكن واضحًا إن كان يقّدم 

خدمات فعليًا نظرًا إلى الخطوة اإلضافية التي تتطلب 
تسجيل الدخول. 

https://www.isf.gov.lb

0%نعم5كالكالنعممحّدث4نعم5نعمأوجيرو17

يتضّمن الموقع صورًا مثيرة لإلعجاب تجذب العمالء. 
الخدمات مفّصلة كخدمات للشركات وأخرى لألفراد، مع 

شرح كل منها. لكن تعّذرت علي معرفة إن كان يقدم 
خدمات أم ال بسبب فرض الموقع شرط تسجيل الدخول.  

https://www.ogero.gov.lb
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غرفة التجارة 
والصناعة 

والزراعة في 
بيروت وجبل 

لبنان

الموقع بسيط وبدائي. الخدمات الموّفرة هي مجّرد 44%نعم3كالنعمكالمحّدث3نعم2نعم
https://www.ccib.org.lb/enمعلومات إضافية من دون أي تقديم فعلي للخدمات. 

مؤسسة كهرباء 19
/نعم4كالكالنعمقديم4نعم4نعملبنان

سياق الموقع مختصر ومباشر، مما يساعد المستخدم 
على إيجاد هدفه بسهولة. لكن كل ما ُيسمى بالخدمات 

اإللكترونية ما هو في الواقع إال تعليمات حول كيفية 
الحصول على الخدمة شخصيًا. باإلضافة إلى ذلك، الجزء 

المتعلق بالمناقصات متوفر بالعربية فقط، مع أن الموقع 
متوفر باللغتين اإلنكليزية والعربية.  

http://www.edl.gov.lb/page.
php?pid=1&lang=en

مجلس اإلنماء 20
58%نعم4كالنعمنعممحّدث4نعم4نعمواإلعمار

يتضّمن الموقع صورًا محّدثة جذابة للمستخدم، كما يقّدم 
أرقامًا دقيقة عن أحدث أعماله، مما يؤّمن الشفافية 

للمستخدم.
https://www.cdr.gov.lb

49%نعم3كالكالكالمحّدث2نعم4نعمبلدية عشقوت21
يقّدم الموقع معلومات عن البلدية وأحدث أخبارها مع 

اختيار جيد نسبيًا من األلوان. لكن ما من خدمات إلكترونية 
متوفرة. 

http://www.achkout.org/en/home

الموقع بدائي جدًا. تلزمه بعض األلوان الجذابة. 47%نعم3كالكالنعممحّدث2نعم1كالبلدية طرابلس22
http://www.tripoli.gov.lbالمعلومات معروضة بطريقة تضجر المستخدم. 

89%نعم4كالكالكالقديم1نعم2نعموزارة السياحة23
الموقع قديم جدًا. يمكن تحسين مثل هذا الموقع 

باستخدام مواد بصرية جذابة للمستخدمين وزوار الموقع 
القادمين إلى لبنان.

http://mot.gov.lb

http://www.industry.gov.lb
https://www.hazmieh.com/item/hazmieh-municipality-بلدية-الحازمية/
https://www.hazmieh.com/item/hazmieh-municipality-بلدية-الحازمية/
https://www.hazmieh.com/item/hazmieh-municipality-بلدية-الحازمية/
https://jeitavillage.com
https://impact.cib.gov.lb/home#platforms_section
https://impact.cib.gov.lb/home#platforms_section
https://omsar.gov.lb
https://www.isf.gov.lb
https://www.ogero.gov.lb
https://www.ccib.org.lb/en/
http://www.edl.gov.lb/page.php?pid=1&lang=en
http://www.edl.gov.lb/page.php?pid=1&lang=en
https://www.cdr.gov.lb
http://www.achkout.org/en/home/
http://www.tripoli.gov.lb
http://mot.gov.lb
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الملحق 2: الخدمات اإللكترونية المتوّفرة

مواقع التكنولوجيا الحكومية اإللكترونية اللبنانية
توافر الخدمات 

كال نعم

 Xالمديرية العامة لألحوال الشخصية 1

 X  وزارة العمل2

 Xوزارة الزراعة3

 Xوزارة الخارجية4

X وزارة الطاقة والمياه5

 X  وزارة الصحة العامة 6

X وزارة الداخلية7

X     وزارة اإلعالم8

 X  وزارة االقتصاد والتجارة9

 X  وزارة المالية10

X   وزارة الصناعة11

X  بلدية الحازمية12

X بلدية جعيتا13

 Xإمباكت14

X مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية15

 X  قوى األمن الداخلي16

 X  أوجيرو17

 X  بلدتي18

 xغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان19

 xمجلس اإلنماء واإلعمار20

x بلدية عشقوت21

 xبلدية طرابلس22

 xوزارة السياحة23
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