
ةمدقملا
ةموكحلا اهبجومب يرتشت يتلا ةيلمعلا ىلإ’ماعلا ءارشلا‘ حلطصم ريشي
رظتنُيو .ةماعلا لاغشألاو تامدخلاو علسلا ةلودلا نم ةكولمملا تاسسؤملاو
ماعلا ءارشلا ةطشنأ ذيفنت اهل حيتي نيتمٍ يميظنت ٍراطإ دامتعا تاموكحلا نم
ربتعُت ،قايسلا اذه يف .ةدوجلا ةيلاع تامدخ ريفوت كلذب ًةنماض ،ةيلاعفب
لباقم ةميق لضفأ‘ ىلع لوصحلا نامضل ةيساسأً ةادأ ماعلا ءارشلا ةنمقر
اهدحو ةنمقرلاّ نأ ريغ .هيزنو ؤفكو فافش ءارش ماظن ريفوت ربع كلذو ،’لاملا
قاطن ىلع اهَدامتعا ريسيت اهنأش نم ةيتاؤم ةئيب ىلع لّوعت يهف ،ةيفاك ريغ
.اَهتيرارمتسا نامضو عساو

442/1202 مقر ماعلا ءارشلا نوناق ينانبللا باونلا سلجم ّرقأ ،نانبل يف
ةلودلا ىوتسم ىلع ماعلا ءارشلا ماظن نيسحت لجأ نم1202 ناريزح03 يف
تاسرامملا لضفأ قيبطت ىلإ دمعت ةلدألا ىلإ ةدنتسم ةبراقم دامتعا ربع
نيب لعافتلا ّمظنت يتلا نيناوقلا زربأ دحأ نوناقلا اذه لّكشيو .ريياعملاو
1،يداصتقالاو يلاملا ناحيلف لساب دهعم بسحبو .صاخلاو ماعلا نيعاطقلا

ّلثمي ،ةيحالصإلا ةيلمعلا هذه راطإ يف تاسايسلا عنص ةيلمع ريدي يذلا
نيدلا ءانثتساب( ةيزكرملا ةموكحلا تاقفن نم ةئملا يف02 ىلاوح ماعلا ءارشلا
جتانلا نم ةئملا يف5,6و2)تايدلبلاو ةماعلا تاسسؤملا ليومتو طايتحالاو
3.)9102 ماعلا يف يكريمأ رالود رايلم4,3 ىلاوح( يلامجإلا يلحملا
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بتاكلا نع
مولعلا يف صصختم ،هط يلع
ينانبللا زكرملا يف ثحابو ةيسايسلا
ةسايسلا تالاجم يف تاساردلل
كراش هط .ةقاطلاو ةمكوحلاو ةماعلا
دصرم‘ ةلسلس ةباتك يف اًضيأ
نم ةلسلس ميظنتب ماقو ،’ةموكحلا
،تنرتنإلا ربع ةيميلعتلا تاودنلا
عبتتم‘ ىلع هفارشإ ىلإ ةفاضإلاب
ةادأ يهو ،زكرملل عباتلا’تاعيرشتلا
نيمدختسملل حيتت تنرتنإلا ربع ةيلعافت
ىدل تاسايسلا عنص ةدنجأ ليلحت
زكرملاب هقاحتلا لبق .ةينانبللا ةموكحلا
ريدمك لمع ،تاساردلل ينانبللا
لجأ نم دوفو ةمظنم يف جماربلل
ثاحبألا ريسيت يف كراش ثيح ،راوحلا

ريتسجام ىلع لصح .عازنلا قطانم يف
ةعماج نم ةيلودلا تاقالعلا يف
تاسايس يف صصختو مادرتسمأ
سويرولاكب ىلع زئاح وهو ،ةقاطلا

نوؤشلا / ةيسايسلا مولعلا يف
.ةيكيرمألا ةينانبللا ةعماجلا نم ةيلودلا

1
ريوطت ىلع لمعي ّزيمت زكرم وه
لاملا ةرادإ يف ةينطولا تاردقلا
بيردتلا لالخ نم.ةمكَوحلاو ماعلا
.تاكارشلا ءانبو قيثوتلاو ثحبلاو
2
ماعلا ءارشلا ةميق باستحا مت
ةموكحلا تاقفن ىلإ دانتسالاب
،يزكرملا ىوتسملا ىلع ةيلعفلا
ءابرهك ةسسؤم كلذ يف امب
.نانبل
3
يلاملا ناحيلف لساب دهعم
.)ويام/رايأ ،2202(.يداصتقالاو
حالصإ‘ لوح ةطاحإلا ةرّكذم
.’نانبل يف ماعلا ءارشلا
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ةيموكحلا ةطشنألا مهأ دحأ ماعلا ءارشلا لّكشي نأ برغتسملا نم سيل ،اًذإ
،ةيلاملا حلاصملاو ،ةيراجتلا تالماعملا مجح ىلإ كلذ ودعيو ،داسفلل ًةضرع
،ماعلا عاطقلا يف نيلوؤسملا نيب قـيـثوـلا لـعاـفـتـلاو ،ةـيـلـمـعـلا دـيـقـعـت ىدـمو
لماوعلا هذه دادزت ،نانبل يفو .ةريثك ىرخأ ةينعم تاهجو ،ةيراجتلا تاسسؤملاو
تاسسؤملا نم ةبصخ ضرأ يف اهدجاوت ىلإً ارظن داسفلا رشن ىلعً ةردق ةحيبملا
ديدجلا ماعلا ءارشلا نوناق ّدَعُي ،كلذل .ةلءاسملاو ةيفافشلا ىلإ رقتفت يتلا
يف ةهازنلاو ةيفافشلا نم ىلعأ ىوتسم قيقحتل ةيساسأ ةيميظنت ًةليسو
ءاشنإ يف نوناقلا اذه رصانع مهأ دحأ نمكي ،ةياغلا هذهلو .يموكحلا قافنإلا

.ماعلا ءارشلا ةطشنأ عيمج لمشت نأ ضرتفُي يتلاو ،ءارشلل ةينورتكلإ ةصنم
ةردق لوح كوكش زربت ،2202 زومت92 يف ذيفنتلا ّزيح نوناقلا لوخد عمو

اميس ال ،ينورتكلإلا ءارشلا ماظن ىلإ لاقتنالا ىلع ةيموكحلا تاسسؤملا
نم ةمظاعتم ةجوم هجاوتو اهتادئاع يف اًداح اًضافخنا دهشت يتلا تايدلبلا
يداصتقالا رايهنالا ءاّرج يسيئر لكشب كلذو ،ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تايدحتلا
تابوعصلا ديدحت ىلإ اذه ةسايسلا صخلم فدهي ،انه نم .نانبل يف رمتسملا
ىوتسم ىلع ينورتكلإلا ماعلا ءارشلا قيبطت هجو يف اًقئاع فقت يتلا ةيسيئرلا
.هحاجن يف مهست نأ نكمي يتلا تايصوتلا نم ًةعومجم حرتقيو ،تايدلبلا

ىوتسم ىلع ماعلا ءارشلا نوناق قيبطت لوح تاساردلاو ريراقتلا لازت ال
اهنأش ،ذيفنتلا ّزيح نوناقلا لوخد دعب اميس ال ،رربم ريغ لكشب ةحيحش تايدلبلا

،صخلملا اذه يف .نانبل يف ينورتكلإلا ءارشلا دامتعاب ةقلعتملا تاساردلا نأش
ةيلودو ةيموكح تاهج نم ةدمتسملا ةيعونلا تانايبلاب ةناعتسالا متت فوس
لالخ اهتشقانم مت يتلاو ،يندملا عمتجملا يف ةّينعم تاهجو نأش ةبحاص
قيرط نع ةّوهلا هذه ّدسل ةيئانثلا تاعامتجالا نم ددعو نيتريدتسم نيَتلواط
،تايدلبلا ىوتسم ىلع ينورتكلإلا ءارشلا قيبطت اههجاوي يتلا تايدحتلا ةنياعم
،ةرادإلاو ،ميظنتلا ىوـتسم ىـلـع ةـلـِقرـعـمـلا لـماوـعـلا ضعـب ةسارد مـتـي ثيـحـب
ةيداصتقالا ةمزألا لظ يفو ،ايجولونكتلاو ماظنلاو ،تايلمعلاو تاسرامملاو
.ةددحم يسايس داصتقا تايمانيد قايسو

ءارشلا لوح ةروشنم تاسارد نم ةذوخأم تانايب ىلإً اضيأ ليلحتلا دنتسيو
ايقيرفأ يف ةيمانلا نادلبلا ضعب يف ماعلا عاطقلا يف هقيبطتو ينورتكلإلا
ىلعً اضيأ ءوضلا صخلملا ّطلسيو .هقيبطت حاجن ددحت يتلا لماوعلاو ،ايسآو
ديدحتل ةعوضوملا ةيرظنلا رطألا ضعبو ةينورتكلإلا ةموكحلا نأشب تايبدألا

.يميظنتلا رييغتلا تازّفحم
ًاديق تايدلبلل ةيرادإلا ةردقلا نأشب ةثيدحلا ةيمكلا تانايبلا يف صقنلا لّكش

نم يساسأ لكشب ةعَّمجملا ةيعونلا تانايبلا لالخ نم هجالع مت ً،ايسيئرً ايجهنم
ةرادإلا لوح ثاحبألا نم ديزم ىلإ ةجاحلا زربت ،يلاتلاب .ةثيدحلا تالاقملاو ريراقتلا
دراوملاب قلعتي ام يفو ،يلحملا ىوتسملا ىلع اميس ال ،نانبل يف ةماعلا
.ةنمقرلا تاردقو ةيرشبلا



؟’ينورتكلإلا ءارشلا‘ ينورتكلإلا ماعلا ءارشلا وه ام
ينورتكلإلا ماعلا ءارشلا موهفم ديدحت ربتعُي ،ةقيقدلا قراوفلا نم مغرلا ىلع
تامولعملا ايجولونكتب تاموكحلا ةناعتسا ىلإ ريشي وهف - ةطيسبو ةلهس ًةيلمع
عم ءارشلا تاقالع ةرادإ يف ،تنرتنإلا ىلإ ةدنتسملا ةمظنألا لثم ،تالاصتالاو
يف4.تامدخلاو علسلا نم ماعلا عاطقلا تاجاح ةيبلت لجأ نم ضورعلا يمّدقم
تاهجلا لك حنم لالخ نم ةيفافشلا ينورتكلإلا ءارشلا ةمظنأ زّزعت ،راطإلا اذه
ديزي امم ،ءارشلا تايلمعب ةقلعتملا تامولعملا ىلإ ّرحلا جولولا ةيناكمإ ةّينعملا

يملاعلا عامجإلاّ لظ يف .ةدقاعتملا تاطلسلل نينطاوملا ةلءاسم صرف نم
ةيعمجلا تدّهعت ،ءارشلا تايلمع يف ةلماكلا ةيفافشلا دامتعا ىلع ديازتملا
،داسفلا ةحفاكمل ةليسوك ماعلا ءارشلا يف ةيفافشلا زيزعتب ةدحتملا ممألل ةماعلا
لئاسم ةجلاعم ىلع نادلبلا ةدعاسمل ططخ عم يسايسلا نالعإلا‘ يف كلذو
.1202 ماعلا يف رداصلا’5ةطلسلا مادختسا ةءاسإو لاومألا لسغو ةوشرلا

لماك يف اهديحوتو تاءارجإلا ةتمتأ ربع ةءافكلاً اضيأ ينورتكلإلا ءارشلا زّزعي
شماه نم ّدحيو ماهملا ءارجإل بولطملا تقولا نم صّلقي امم ،ءارشلا ةرود
تالماعملا فيلاكتو يرادإلا ءبعلا نم كلذ ففخي ،هيلعو .ةيرشبلا ءاطخألا
6.ةسفانملا زّزعي ام قوسلا ىلإ جولولا ليهست ربع ةءافكلا دادزت ،كلذك .ةيراجتلا

ماعلا ءارشلل ةيجيردت ةنمقر مامأ قيرطلا442/1202 مقر نوناقلا دّهم دقل
ءارشلا ةئيه ىدل ةينورتكلإ ةصنم ءاشنإ ىلع نوناقلا نم66 ةداملا ّصنت ثيحب
ماظنلا فئاظول ةحضاو ًةيؤر ةيزكرملا ةصنملا هذه ليغشت بلطتيو7.ماعلا
.ةينعملا تاهجلا تاراشتساو ،ةيسايقلا ريياعملاو ،ةلدألا ىلع زكترت هتمكوحو
بناج ىلإ ،ينطولا ىوتسملا ىلع ةبسانم ةيساسأ ًةينبً اضيأ ليغشتلا يعدتسي
دئاوف نإف ،كلذ عمو .ةصنملا مادختسا نم نّكمتلل تاردقلل رمتسملا نيسحتلا
.ةياغلل ةعجشم هيف رامثتسالا تادئاعو ، ةريفو فافشلا ينورتكلإلا ءارشلا ماظن
ماعلا يف اهقالطإ ذنم8ةيناركوألا’وروزورب‘ ةصنم تنّكمت ،لاثملا ليبس ىلع
,8102و6102 نيماعلا نيبو ,ةموكحلل راخّدالا نم ةئملا يف21 قيقحت نم5102
9.ةنزاوملا لاومأ نم رالود رايلم9,1 ريفوت نم تنّكمت

نم ردقلا اذه ىلإ ةينانبللا ةيزكرملا ةموكحلا يف ةّحلملا ةجاحلا نم مغرلا ىلع
.ينورتكلإلا ءارشلا قيبطتب مازتلالا نامضل يفكت ال ،فسألل ،يهف01،تارخّدملا
ةعجشمب ةينورتكلإ ةمكوح دامتعاو ماعلا عاطقلا ةنمقرب ةيضاملا تالواحملا تسيلو
اهمّدقي يتلا تامدخلا نم ريثكلا نإ ،لعفلاب .اهرامث يتأُت مل اهمظعم نأ ىلإً ارظن
ةموكحلل ةعباتلا ةينورتكلإلا عقاوملا مظعمو ،ةيمقر ريغ تلازام ماعلا عاطقلا

.ينيبلا ليغشتلل ةلباق ريغ اهنأ ىلإ ةفاضإلاب ،ةنمآ ريغوئيس لكشب ةممصم
تاردابم ىلع تارالودلا نييالم قافنإ نم مغرلا ىلع يلاحلا عضولا وه اذه
.ةيبنجأ تامهاسم نم اهمظعمب ةدراولاو ،ةنمقرلا

3 ؟ةوطخلا هذهل ةزهاج نانبل تايدلب له:ينورتكلإلا ءارشلا ىلإ لاقتنالا

4
؛3002 ،رملابو ،اتبوغو ،اليفاد
.4002.نورخآو دلوبيل

5
ةيناثلا ةيئانثتسالا ةرودلا يف
،1202 ناريزح2 يف نيثالثلاو
ممألل ةماعلا ةيعمجلا تدمتعا
ًالَّصفمً’ايسايسً انالعإ‘ ةدحتملا
ةدعاسمل تاططخم نمضتي
لئاسم ةجلاعم ىلع نادلبلا
ةءاسإو لاومألا لسغو ةوشرلا
نم ةعومجمو ةطلسلا مادختسا
فدهيو .ةلِّصلا تاذ مئارجلا
ةفاقث زيزعت ىلإ نالعإلا
ةيفافشلاو ةلءاسملاو ةيعرشلا
عاطقلا يف لدعلاو ةهازنلاو
دعاوق قيبطت ربع كلذو ،ماعلا
ريياعملا نم اهريغو كولسلا
عيمج ىلع ةيقالخألا
.ماعلا عاطقلا يف نيلوؤسملا

6
ءانبلا ةداعإل يبوروألا كنبلا
.5102 ،ةيمنتلاو

7
ىلإ‘ هنأ ىلع88 ةداملا صنت
ىّلوتي ،ةئيهلا ءاضعأ نييعت نيح
يهو .اهماهم ةئيهلا سيئر
ماعلا ءارشلا ميظنت لمشت
هتبقارمو هيلع فارشإلاو
،هئادأو هُمظُنو هتاءارجإ ريوطتو
فلتخم نيب قيسنتلاب ىنعُت امك
ميدقتو ةيراشلا تاهجلا
’.اهل داشرإلاو ةّينفلا ةدناسمـلا

8
ماظن نع ةرابعorroZorPوروزورب
ةموكحلاب صاخ نيجه ينورتكلإ
ءارشلاب ينعمو ةيناركوألا
ةجيتن ئشُنأ دقو .ينورتكلإلا

تاسسؤملا نيب ةمئاق ةكارش
عمتجملاو ةموكحلاو ةيراجتلا
.يندملا

9
يداصتقإلا نواعتلا ةمظنم
راكتبالا دصرم - ةيمنتلاو
.6102 ,يناهود ؛6102 ،يموكحلا

01
ماعلل ةنزاوملا عورشم يف
غلبي نأ عقوتملا نم ,2202
ةئملا يف8,02 ىلاوح زجعلا
ءانثتسا عم ,تاقفنلا ءاّرج
ءابرهك ةسسؤمل تاصصخملا
ىلإ زجعلا لصوت دق يتلا نانبل
هجاويو اذه .ةئملا يف5,13
ثالثلا تامزألا نم ةدحاو نانبل
ذنم ملاعلا يفةروطخ رثكألا
،رشع عساتلا نرقلا طساوأ
.يلودلا كنبللً اقفو

https://www.smartgov.tech/lebanons-e-government-ux-ui-assessment/
https://www.smartgov.tech/e-government-mapping-overview-of-lebanese-govtech-readiness-and-respect-for-citizen-privacy/
https://www.smartgov.tech/e-government-mapping-overview-of-the-lebanese-govtech-interoperability-context-and-potential/
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35626
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35626
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ينورتكلإلا ءارشلا قيبطت
تايدحتلاو ةمراصلا ةيلاملا دويقلا نم ةرتف لالخ ينورتكلإلا ءارشلا قيبطت يتأي
ةدتمملا ماعلا ةرتف لالخو .ةمئاقلا ةيداصتقالا ةمزألا ةجيتن ةبعصلا ةيتاسسؤملا
ةينعملا تاهجلا ىدل يسيئر ٌسجاه زرب ،ذيفنتلا ّزيح هلاخدإ خيراتو نوناقلا رارقإ نيب
ةيزكرم ةينورتكلإ ةصنم ءاشنإ ىلع ةردقلا لوح صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نم
،ةيلاملا دراوملاو تقولا ةيدودحم عم .فورظلا هذه لثم يف ديج لكشب ةمّمصم
تامولعملا ماظن نأشب يموكحلا رارقلا عنص ةيلمع ىلع نيقيلا مدعب روعشلا ىغط
.يجيردتلا قيبطتلل ةمئالملا ةيجيتارتسالاو ،هدامتعا بجي يذلا

لّوم دق يبوروألا داحتالاّ نأ نأ ذإ ،ةلاحلا هذه لثم دوست نأل يغبني ناك ام
11ةيرادإلا ةيمنتلا نوؤشل ةلودلا ريزو بتكم اهرّوط ينورتكلإ ءارش ةصنم لماكلاب

PIB ةكرش نع رداصلاatleD ماظن ةصنملا هذه مدختست .9102-8102 يف
snoituloS،ءارشلل طيطختلا نمً اءدب ،ءارشلا تايلمعّ لك لمشتل تئشُنأ دقو
ةفلكتب كلذو ،ةيبرعلاو ةيزيلكنإلا نيتغللا تدمتعاو امك دوقعلا ذيفنت ىلإً الوصو
تادنتسملا رشنل ةيرايعم ةدحو ةرشع يتنثا ماظنلا نمضتيو.وروي فلأ004 تغلب
ةهجاو مدختسي ال هنأ الإ ،ميزلتلا ءاسرإو ضورعلا ميدقتو تاصقانملا قالطإو
.SDCO(31( ةفوشكملا دوقعلا تانايب رايعمل لثتمي الو21)IPA( تاقيبطتلا ةجمرب

نامعدي ناذَّللا ،ةيمنتلل ةيسنرفلا ةلاكولاو يلودلا كنبلا ذخَّتا ،قايسلا اذه يف
دقو .ديدج ماظن عضوب يضقيً ارارق ،ةصنملا ءاشنإ ليومتو حالصإلا ذيفنت
مث ،يلودلا كنبلا نم ءاربخ اهارجأ ةلماش تامييقت ةّدع ىلإ رارقلا اذه دنتسا
نع نالعإلا متي مل .ةقحال ةلحرم يف رارقلا اذه ىلع ماعلا ءارشلا ةئيه تقفاو
رارقلا اذه ىلإ تلآ يتلا اهليصافتب ةبجوملا بابسألا  لازت الو ،ماظنلا تامييقت
ّنأ حضاولا نم حبصأ ،ذيفنتلا ّزيح نوناقلا لوخد دعوم بارتقا عمو .ةحضاو ريغ
ةينعملا تاهجلا فلتخم تاجايتحا يّبلت ديج لكشب ةمّمصمو ةلماك ةصنم ءاشنإ
.ةيلوألا لحارملا يف هّلقأ ً،انكمم نوكي نل

ةتَّقؤم ةحفصب أدبت ةيجيردت ًةبراقم ماعلا ءارشلا ةئيه تراتخا ،كلذ نمً الدب
يفو .اهلامتكا ىدل ةيلعفلا ةصنملا كلذ دعب اهعبتتل ،ينورتكلإلا اهعقوم ىلع
’تاقفصلا‘ بيوبتلا ةمالع لالخ نم ةينورتكلإلا ةحفصلا جولو نكمي ،نهارلا تقولا

نمضتتو .ماعلا ءارشلا ةئيهل عباتلا ينورتكلإلا عقوملل ةيسيئرلا لاوجتلا ةمئاق يف
،تايئاصحإلاو ،تاقفصلاو ،يونسلا جمانربلا :طباور ةتس ةيوناثلا لاوجتلا ةمئاق
نمضتت .ءادوسلا ةحئالـلاو ،مالـتسالاو مـيزـلـتـلا ناـجـلو ،دوـقـعـلا ءاـهـنإ تارارـقو
ليبس ىلع - ةتقؤملا ةينورتكلإلا ةحفصلا ىلع ءارشلاب ةطبترملا تاروشنملا
تادنتسمو ،تاصقانملا تادنتسمو ،تانالعإلاو ،ةيونسلا ةطخلا - رصحلا ال لاثملا
ةينورتكلإلا ةحفصلا مّدقت ال.دقعلا ءاهنإ رارقو ،ءاسرإلا راعشإو ،قبسملا ليهأتلا

ةرادإل جولو ةيناكمإ َّيأ ةيراشلا تائيهلا نم اهريغل وأ تايدلبلل ةنهارلا اهتلاح يف
ةتقؤملا ةحفصلاّ نأ ىلإً ارظنو .تنرتنإلا ربع تاصقانملا ميدقت حيتت الو ،ىوتحملا
نم اهركِذ قباسلا ةمئاقلا رابتعا نكمي ال ،ريوطتلا ديق امهالك نالازت ال ةصنملاو
.ةلماكو ةلماش ،ةلصلا تاذ تاروشنملاو ايازملا

11
نوؤشل ةلودلا ريزو بتكمّ نإ
يموكحٌ نايك ةيرادإلا ةيمنتلا
يف ماعلا عاطقلا لُّوحت ريدي
عيجشت ربع هحالصإو نانبل
تاسايسلاو تايجهنملا قالطإو
نّسحت يتلا ةيعادبإلا ةيرصعلا
كرشُتو ةماعلا ةرادإلا
.نينطاوملا

21
ةرابع تاقيبطتلا ةجمرب تاهجاو
لعافتلا لّهست جمارب تاهجاو نع
جمد ىلع دعاستو تايجمرب نيب
تاقيبطتلاو تانايبلا دعاوق
.ةزهجألاو

31
ًايلود فورعم رايعم لضفأ
لجأ نم ةفوشكملا تانايبلل
اهذيفنت متي يتلا ةماعلا دوقعلا
يناجم رايعم وهو - ملاعلا لوح
.كولمم ريغو

https://www.ppa.gov.lb/bids/open
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تايدلبلا ىوتسم ىلع ماعلا ءارشلا
62 ىلع ةيواستم ريغ ةروصب ةرشتنم ةيدلب2001 نانبل يف تايدلبلا ددع غلبي
تاردقلاو ،ةيميظنتلا ةينبلاو51،مجحلا ثيح نم تايدلبلا هذه فلتختو41ً.ءاضق
مقر يعارتشالا موسرملا حنمي .اهتايلمع ّمظنت يتلا ةيرادإلا تايلآلاو ،ةيلاملا

ةطبترملا لئاسملا لك يف يطاعتلا ةيحالص تايدلبلا )تايدلبلا نوناق(811/7791
تايدلبلا عتمتت يتلا فئاظولا نيب نمو .اهقاطن نمض لاغشألاو ةماعلا ةحلصملاب
،تايكلملا ةرادإو ،بئارضلاو موسرلا عمجو ،ةينازيملا دادعإ زربي اهتيدأت ةيلهأب
ضعب لمشتو .اهتنايصو ةماعلا قفارملاو ةيتحتلا ىنبلا نم ةعومجم ءاشنإو
ةرادإ تامدخ اهيف ةينانبللا تايدلبلا كراشت يتلاً اعويش رثكألا ءارشلا ةطشنأ
تاونقو تاقرطلا ءانبو ،قئادحلا ةعارزو ،عراوشلا فيظنتو ،ةبلصلا تايافنلا
ةريثكلا تايرتشملا نم اهريغو ،ةزهجألاو تابكرملا حالصإو ،اهتنايصو فرصلا
.ىرخألا

ةرركتملا دومجلاو زجعلا تالاح تدأ ،0991 ماعلا يف ةيلهألا برحلا ءاهتنا ذنم
دقو .ةيلحملا تاموكحلا رود قاطن عيسوت ىلإ ةيزكرملا ةموكحلا ىوتسم ىلع
ماعلا نيعاطقلا نمّ لك ىلع هسرامي يذلا طغضلاو يداصتقالا رايهنالا مهسأ
اهمّدقت يتلا تامدخلا ىلـع ةـيـلـحـمـلا تاـعـمـتـجـمـلا داـمـتـعا ةداـيز يف ،صاـخـلاو
نيتم ماع ءارش ماظن ريفوت ةيمهأ ىدم ىلع ءوضلا رمألا اذه ّطلسيو .اهتايدلب
لباقم ةميق لضفأ ىلع لوصحلا نمضيو ةيفافشلاو لدعلاو ةهازنلا ظفحي
.يلحملا ىوتسملا ىلع قافنإلا

؟ةوطخلا هذهل ةزهاج نانبل تايدلب له
تايدلبلا ىوتسم ىلع تايدحتلا
نل ينقت لّمكمك دامتعاف يلاتلاب ،ةدقعم ةئيب يف ينورتكلإلا ءارشلا ةيلمع يرجت
حالصإلا اذه حاجنّ نأ ىلع )4002( يلودلا كنبلا ددشي .ةوجرملا جئاتنلا ردي
ريراقتلاو ،ليغشتلا تاسايسو ،نيناوقلاو ماكحألا نيدايم يف رييغت ثادحإ بلطتي
مّدقت ،هيلعو .ةينهملا/ةيذيفنتلاو ةيصخشلا تايكولسلا ّْصخأٍ لكشبو ،ةيلاملا
.اهل ةيتاؤم ةئيب اهتنضتحا ول اميف لضفأ ًالمع ةصنملا

ًاريثأت رثكألا لماوعلا ديدحتل ةزاتممً ةادأ61ةمساحلا حاجنلا لماوع ليلحت لّكشي
ىلإ تاساردلا ريشت ، لاجملا اذه يف تايبدألل ءاصقتسا يفو .ةئيبلا هذه يف
عاطقلا يف ينورتكلإلا ءارشلل حجانلا قيبطتلا يف مهسيً الماع رشع دحأ رُّفوت
لاثتمالاو ،ديروتلا تاهج نم هدامتعاو ،هبيردتو يئاهنلا مدختسملا بذج :ماعلا

،ةقداصملاو نمألا ،ةمظنألا ُلماكتو ،لامعألا/عيراشملا ةرادإل تاسرامملا لضفأل
ةيجيتارتساو ،رييغتلا ةرادإو ،ءادألا سايقو ،ايلعلا ةرادإلا معدو ،ةيلمعلا ةسدنه ةداعإو
مجحو لماوعلا هذهّ نأ ريغ71.ةيجولونكتلا ريياعملاو ،ينورتكلإلا ءارشلا ذيفنت
.تاسسؤملاو تاعاطقلاو نادلبلا بسحب فلتخت اهريثأت

حاجنلاب ريثأتلا يف ربكأً ارود ةيئيبلا وأ ةيجراخلا لماوعللّ نأ ودبي ،نانبل ةلاح يف
 ةيداصتقالا ةمزأللً ارظن كلذو ،ماعلا عاطقلا يف ةنمقرلا تاردابمل لمتحملا
يف ،ًامات ًاللش غلبت داكت يتلا ،اهتزهجاو ةموكحلا ىلع راضلا اهرثأو ةمقافتملا

41
ةحوتفملا تانايبلا عقوم
TCAPMI،2202.

51
811/7791 مقر نوناقلا دمتعي
نيلجسملا ناكسلا ددع ىلع
ءاضعأ ددع ديدحتل رايعمك
ّفنصي وهو .يدلبلا سلجملا
تايدلبلا نمً اءدب - تائف سمخ
ىندألا دحلا ةنمضتملا رغصألا

نيلجسملا ناكسلا ددع نم
ىلإً الوصو ميقم0002 غلابلاو
رثكأ ةنمضتملا ىربكلا تايدلبلا

.ميقم فلأ42 نم

61
ءادأ حاجن يف ةيسيئرلا لماوعلا
 .ةمظنألا كلت

71
.6002 ،ردنيلاكو ايدياف

https://www.lcps-lebanon.org/data/details/4679/the-lebanon-crisis-three-years-in-the-making


ةماع ةسايس صخلم6

ةيندتمً اروجأ نوضاقتي نيذلا اهيفظوم ىلع ظافحلل هيف حفاكت يذلا تقولا
رييغت يفً اضيأ ةيداصتقالا تابوعصلا تببست دقو ً.احاحلإ رثكألا اهتاقفن ةيطغتلو
قطانملا يفةرورضلا مكحب لامعألا داّور زورب لثم ،صاخلا عاطقلا قوس تايمانيد
ةيماظن ريغ ةيداصتقا قوس يفً الصأ نوطشني مهنم ريثكلاّ نأبً املع ،ةيفيرلا
هتنياعم ىدل لضفأ لكشب همهف نكمي رخآ يئيب رصنع زربيو81.عساو قاطن ىلع
تاعومجملا فلتخم حلاصم نيب طبارتلاب هتلص ةيحانل يسايسلا داصتقالا روظنم نم
هذه يف .ىرخأ ةهج نم تاسايسلا جئاتنو ،ةهج نم اهتازفحمو عمتجملا يف
مازتلالا ىلع صاخلاو ماعلا نيعاطقلا يف ةينعملا تاهجلا دعاسي هنإف ،ةلاحلا
ىلإ فاطملا ةياهن يف لصوتلاو ،كلذ يف ةمهاسملا وأ قيبطتلاو ذيفنتلاب
.ةنّيعم ةسايس حاجنإ

ةيلاملا دويقلا
تايدلبلا كلمت ،7791 ماعلا يف رداصلا تايدلبلا نوناق نم68 ةدامللً اعبت
ةموكحلا نم تاصصخملاو ةرشابملا موسرلا اهزربأ ،تادئاعلل رداصم ةعبس ةينانبللا
ةيلاملا تايدحتلا فينصتً امومع نكمي91.لقتسملا يدلبلا قودنصلا ربع ةيزكرملا
،يموكحلا َحنِملا ماظن يف تارغثلا :يلاتلا لكشلا ىلع تايدلبلا اههجاوت يتلا
ةيلام دراوم ريفوت يف صقنلاو ،يلحملا يبيرضلا ماظنلا يف ةءافكلا مادعناو
رمتسملا روهدتلا سكعت ةيبيرض تاليدعت ءارجإ مدع ىلإ ةفاضإلاب02،ةيفاضإ
ىلإ ةموكحلا ةنزاوم يف رمتسملاو ريبكلا زجعلا ىدأ دقل .ةينانبللا ةريللا ةميقل
ةبلقتملاو ةعطقتملا ةريتولا رفستو .تايدلبلا هاجت ةيلاملا اهتامازتلا نع اهّفلخت
،ةلداعلا ريغ عيزوتلا ريياعمو ،لقتسملا يدلبلا قودنصلا نم ةيلاملا تاديدستلل
.تايدلبلا نيب ةلئاه ةيلامقراوف ىلإ ،ةيريدقتلا تاموصخلاو

ليصحت يف ةيندتملا بسنلا ةلكشمً اضيأ تايدلبلا هجاوت ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
نم اهتاقحتسم نم ةئملا يف08 ليصحتب تايدلبلا ضعب موقت امنيبف .بئارضلا
ّقحي هّنأ عم كلذ12.نيريثكلا دنع ةئملا يف03 ةبسنلا هذه زواجتت ال ,بئارضلا
زّكرت امً ةداع ،موسرلاو بئارضلا نم اًفلتخم اًعون63 ليصحت اًنوناق تايدلبلل
يحصلا فرصلاو ةيريجأتلا ةميقلا  موسر :رداصم ةثالث ىلعً ابيرقت يرصح لكشب
،بئارضلا ليصحتل ئيسلا ءادألا يف مهست يتلا لماوعلا رثكتو .ءانبلا صيخارتو
ماظن/تامولعملا ايجولونكت ماظنو ،ةئيسلا ةرادإلا :نيب لماوعلا هذه حوارتتو
تاءارجإ بايغو ،ةيميظنتلا تازفحملا ىلإ راقتفالاو ،بسانملا ريغ يقرو يودي
ىلإو ،نيفظوملا ىدل بئارضلا ليصحت ةيلقع ىلإ راقتفالاو ،ةينوناقلا ذافنإلا
22.لماوعلا نم اهريغو ،عمتجملا دارفا ىدل عفدلا ةيلقع

ةّقشملاّ لظ يفف .تايدحتلا هذه ةّدح نم يداصتقالا رايهنالا فعاض دقل
يف مراص جهن عابتا نع تايدلبلا مجحت ،ةريثك ةينانبل رسأ اهشيعت يتلا ةيداصتقالا
نم ةئملا يف09 نم رثكأل ةينانبللا ةريللا نادقف عمو ،ةهج نم بئارضلا ليصحت
.ىرخأ ةهج نم اهتدئاع يفً اريبكً اضافخنا تايدلبلا تدهش ،اهتميق

،ةيساسألا تامدخلا ريفوت تايدلبلا عيطتست داكلاب ،فورظلا هذهّ لظ يف
ةبسنلاب .ماعلا ءارشلا نوناق لثم ،ديدج نوناق ذيفنت يف رمثتست نأ اهل فيكف

81
.2202 ،حاّدم

91
يدلبلا قودنصلا ريشي02-12
َحنِملا ماظن ىلإ لقتسملا
دحأ وهو ،نانبل يف يموكحلا
تادئاعل ةعبسلا رداصملا
نم48 ةداملا بجومب تايدلبلا
811 مقر يعارتشالا موسرملا
نّوكتتو.7791 ماعلا يف رداصلا
بئارضلاو بئارضلا نم هلاومأ
ةعَّمجملا موسرلاو ةيفاضإلا

عاطقلاو ةيزكرملا ةموكحلا نم
ةباينلاب ةصاخلا تاكرشلاو ماعلا
.نانبل يف تايدلبلاّ لك نع

02
.4102 ،هللاطع

12
جمانرب‘ يف ماقرألا هذه درت
راطإلا:تايدلبلا ةيلام ةسارد
رداصلا’يئاهنلا يجيتارتسالا
تايدلبلاو ةيلخادلا ةرازو نع
)1102(.

22
،تايدلبلاو ةيلخادلا ةرازو
ندملا ةرادإل ةيلودلا ةيعمجلا
ةسارد جمانرب‘ .تاعطاقملاو
راطإلا :تايدلبلا ةيلام
’.يئاهنلا يجيتارتسالا
ىنبلا نأشب لوألا عورشملا
.1102 ،تايدلبلا يف ةيتحتلا

https://www.lcps-lebanon.org/articles/details/4692/entrepreneurship-in-rural-areas-a-framework-for-local-economic-development-in-lebanon
https://api.lcps-lebanon.org/content/uploads/files/1404724341-policy.pdf
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،تايساسألا ىلع مويلا زيكرتلاّ بصني ،دالبلا ءاحنأ يف ةيدلبلا سلاجملا نم ديدعلل
ةيولوألا ءاليإ عم ،بتاورلا عفدو ،تايافنلا ةرادإو ،ةقاطلا تادادمإ ريفوت لثم
.ةنايصلاو ةيساسألا تاحيلصتلل

 ةّينفلاو ةيرادإلا تاردقلا
سلاجملا مجحو ،ناكسلا ددعو ةحاسملا ثيح نم نانبل يف تايدلبلا مجح فلتخي
نم ةئملا يف07 ىلاوحّ نأ ىلإ ةراشإلا ردجت .ةرادإلاو ،ةيلاملا تادئاعلاو ،ةيدلبلا
32.اهيف ّلجسم صخش فالآ  ةعبرا نمّ لقأّ مضت ةريغص تايدلب يه تايدلبلا

نا ىلا تاريدقتلا ريشت ثيح ،ةيرادإلا تاردقلا ىلا تايدلبلا هذه مظعمرقتفت
ىلإ ىرخأ ةيدلب004 رقتفت نيح يف ,ةياغلل ةفيعض ةرادإ اهيدل ةيدلب004 ىلاوح
مهتردق ماعلا عاطقلا يف نوفظوملا َدَقف ،بتاورلا ةميق لؤاضت عمو42.نيفظوم
مايقلل زفاحلا مهبلسو مهتايونعم نم طبثأ ام ،ةيساسألا مهتاجايتحا ةيبلت ىلع
رالود04 ىلاوح مويلا مهنم نيريثكلا بتاور طّسوتم غلب ذإ ،ةيفيظولا مهماهمب
نع فقوتلا تاب ،هيلعو .لقنلا فيلاكت ىّتح يطغت ال ةميق يهو ،اًيرهش يكريمأ
تارادإلا يف نيفظوملا نأش مهنأش ،تايدلبلا يفظوم نيب ةيدايتعا ةلاح لمعلا
.ةيزكرملا

ماكحألا نأشب اهسجاوه نع تايدلبلا نم ديدعلا تبرعأ ،عضولا اذه ءازإ
نوكي نأ ضرفت يتلاو ،ميلستلاو ميزلتلا ناجل ءاضعأ نييعت ريياعمب ةقلعتملا
ىلع ةثلاثلا ةئفلا نم نييمومع نيفظوم مهتارادإ مهتحشر نيذلا نيحشرملا
اهيدل نكي مل تايدلبلا نم ديدعلاّ نأل ةيلاكشإ ةلأسملا هذه تحرط .لقألا
نوناقلا حمسي ،ميزلتلا ناجل ةلاح يف52.ةثلاثلا ةئفلا نم نيفظوم ةطاسبب
ءارشلا ةئيه لبق نم ةدمتعملا ءامسألا ةمئاق نم مسا يأ رايتخا ةيراشلا تائيهلل
،لوبقلا ةنجل ىلإ ةبسنلاب ّامأ .اهتاذ ةسسؤملا ىلإ اومتني مل نإو ىّتح ،ماعلا

ءاقتنا تايدلبلا ناكمإب حبصأ2202 لوليأ62 يف101 ةداملا ليدعت رارقإ دعبف
نيفظوم دوجو مدع لاح يف يدلبلا سلجملا نم وأ ،ةحاتم ةئف يأ نم نيفظوم
.ةيدلبلا يف

لازي ال ةيمقرلا تاراهملاب ماملإلاّ نأ ىلإ ةراشإلا ردجت ،قايسلا اذه يف
نم ً.ايساسأً ارمأ بيردتلا ىلا ةجاحلا لعجي ام ،ةلودلا يفظوم نيب ةياغلل اًدودحم
ماعلا ءارشلا ماهم نيلكوملا ةكراشم طرش ىلع نوناقلا نم27 ةداملا تّصن ،انه
.يداصتقالاو يلاملا ناحيلف لساب دهعم- ةيلاملا ةرازو اهمظنت ةيونس تابيردت يف
نايحلف لساب دهعمّ نأ ديب .ةيدلب ةئم يلاوحل تابيردت دهعملا مّدق ،هخيرات ىّتح
ليومتلا ريفوت متي مل امو ،كلاهتملا ماعلا عاطقلا نم ءزج يداصتقالاو يلاملا
ىوتسملا ىلع بيردتلا جمارب زيزعت ىلع هتردق يحضت ،نيبسانملا معدلاو
.رطخ يف ينطولا

7

32
 .4102 ،هللاطع

42
 .4102 ،هللاطع

52
،ماعلا عاطقلا وفظوم ّفنصي
يركسعلا ديدعلا ءانثتساب
،تائف5 بسحب ،ينمألاو
ريدم ةئف( ىلوألا ةئفلا اهعفرأ
.ةسماخلا ةئفلا اهاندأو )ماع
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تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكتل ةّفلختم ةيتحت ةينب
اًعّسوت دهشي ذإ ،نانبل يف ًايمان اًعاطق تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت لّكشت

يف ةئملا يف1,2 ىلاوحب مهاسو4002 ماعلا ذنم ةئملا يف8,4 هردق اًيونس
ريثكلا فلخ هسفن نانبل دجي ،كلذ عم8102.62 ماعلا يف يلامجإلا يلحملا جتانلا

ايجولونكتل عيرسلا رّوطتلا ةبكاوم ثيح نم ةيملاعلاو ةيميلقإلا نادلبلا نم هنارقأ نم
نانبل لتحإ ,0202 ماعلا يف .ماعلا عاطقلا يف اميس ال ،تالاصتالاو تامولعملا
رشؤم بسحب ملاعلا يف اًدلب391 لصأ نم نيرشعلاو ةعباسلاو ةئملا ةبترملا
نيعبرألاو ةنماثلاو ةئملا ةبترملا يفو ،ةينورتكلإلا ةموكحلا ةيمنتل ةدحتملا ممألا

ةسسؤم هترجأمييقت رهظأ ،قايسلا اذه يف .ةينورتكلإلا ةكراشملا ثيح نم
vogtramS زكرمو )زياكس ،ةيفاقثلاو ةيمالعإلا تايرحلا نع عافدلا زكرم( ريصق ريمس

ةيمنت نم ىلوألا لحارملا يف تلاز ام ةينانبللا ةلودلل ةعباتلا تاّصنملا ةيبلاغّ نأ
ميمصتلا وأ ،ةمالسلل ةيساسألا ريياعملا ةيبلت نع ةزجاع يهو ،ةينورتكلإلا ةموكحلا
IU/XUقباطتلا وأ ،ةعرسلا وأ ،هعم ةيلعافتلا ةهجاولاو مدختسملا ةبرجتل يعارملا
لّوحتلا ةجيتارتسا تّرُقأ .اهيلإ لوصولا ةلوهسو ةيناكمإ وأ ،ةلومحملا فتاوهلا عم
يف ةموكحلاّ لجسّ نأ ّالإ ،2202 راّيأ21 يف نانبل يف اهراظتنا لاط يتلا يمقرلا
 ً.اعِجشم سيل ماعلا عاطقلا ةنمقر

ريوطتل ىلوألا ةلواحملا3102 لوليأ يف تقلُطأ يتلا يتلود ةّصنم تناك
ىلع ءدبلا يف عورشملا لصح .ةدحاو لاصتا ةطقنك ةينورتكلإ ةيموكح ةباوب
ريفوت لثم ةدودحم فئاظو’يتلود‘ ةباّوب تلمشو ،يبرعلا قودنصلا نم ليومت
تامدخلا ضعب ىلإ ةفاضإلاب ،ةيجذومن تارامتساو تالماعم نأشب تامولعم
ةّصنم ىلع لمعلا فقّوت .ةلودلا تاسسؤم ضعب يف ةينورتكلإلا تالماعملاو
يتلا ةماهلا غلابملا نم مغرلا ىلع اهقالطإ ىلع تاونس ينامث دعب’يتلود‘
عم ينيبلا ليغشتلا قيقحتو اهليعفت ليبس يف ةيلود ةحنام تاهج اهتصصخ
يمقرلا لّوحتلا ةيجيتارتسا قيبطتب ةلودلا تعرش ،9102 ماعلا يف .ىرخأ تارادإ
يذلاPITRC(،72( ينيبلا لدابتلل ةّصنم لالخ نم يراجتلا لجسلا عورشمب ةناعتسالاب

.ةسوملم جئاتن يأ نودب1202 راّيأ يف عورشملا ىهتنا .’يتلود‘ ةّصنم ثيدحت لمش
عورشم وهو ،رخآٌ عقو ةينورتكلإلا ةموكحلا عيراشم دحأل لازي امو ناك ،كلذ عم

تاحاجنلا دحأك،TCAPMI ةعباتملاو قيسنتلاو مييقتلل ةكرتشملا تايدلبلا ةّصنم
ريوطت دوهج تعس دقلو .ماعلا هعاطق ةنمقرل نانبل تالواحمّ لجس يف ةردانلا
91-ديفوك ةمزأل ةينطولا ةباجتسالا معد ىلإ ،يزكرملا شيتفتلا اهداق يتلا ،ةّصنملا
ةطبترملا تانايبلا يزكرملا شيتفتلا ءاطعإ ربع ةلودلا يف ةباقرلا تايلمع ةنمقرو
ةلمحلاب ةّقلعتملا ةدحولا لثم ,ةيعاطق تادحو ةّصنملاّ مضت .تايشتفملا لامعأب
ةباوب رّفوت ,كلذك .حاقللا عيزوتب ةّقلعتم تانايب نّزخت يتلا حيقلتلل ةينطولا

,ةنّيعم لئاسم نأشب تايدلبلا نم اهعمجّ مت يتلا تانايبلا اهيف ضرعت ةحوتفم
ضعبو تاـيدـلـبـلا تاـجاـيـتـحاو ،ماـعـلا قالـغإلا تاءارـجإو ،91-ديفوـك تالاـح لـثـم
.ةيمنتلا تارشؤم

62
عيجشتل ةماعلا ةسسؤملا
.0202 ،نانبل يف تارامثتسالا

72
يراجتلا لجسلا عورشم لّكش
،ينيبلا لدابتلل ةّصنم لالخ نم
ينيبلا لدابتلل ىلوألا ةمدخلا
ىلإ اًدانتسا ،نانبل يف يلكلا
لّوحتلل ةينطولا ةيجيتارتسالا
 :يلي ام ىلع ىوطناو ،يمقرلا
اهثيدحتو يتلود ةباوب ليوحت -

ةّباوبلا حبصتل3102 ماعلا نع
ةينانبللا ةلودلا يف ةكرتشملا

ةصنمك يراجتلا لجسلا دامتعا -
تاسسؤملا ليجستل ةدحوم
ةلودلا ريزو بتكم( ةيراجتلا
،ةيرادإلا ةيمنتلا نوؤشل
6102(.

https://www.smartgov.tech/lebanons-e-government-ux-ui-assessment/
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بسحبوً اينامز تانايبلا لاخدإ ةريتوو ةّصنملل تايدلبلا مادختسا ةقيرط تفلتخا
ىلع نيمدختسملا ةطشنأ مسق يف ةنّيبملا تاءاصحإلا رهظت امك ،ةيدلب لك
ةطشنأل’دغلا تاسايس ةردابم‘ زكرمل ليلحت ريشي ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب.عقوملا ةباوب
ةريصقلاو ةحضاولا تازّفحملا تاذ تارامتسالاّ نأ ،ةّصنملا ىلع نيمدختسملا
،ةيعامتجالا نوؤشلا ةرازول عباتلا يعامتجالا نماضتلل ينطولا جمانربلا لثم ،دمألا
82.اهريغ نم رثكأ رتاوتم لكشب تايدلبلا اهتراز يتلا تارامتسالا نيب نم تناك

ال ،عقاولا يف .ربكأ ًاحاجن تايدلبلا ةنمقرَ قلت ملف ،يلحملا ديعصلا ىلع ّامأ
تالاجم ىلا أجلت يهو ،ًالقتسم ًاينورتكلإ اًعقوم تايدلبلا نم تائملا كلمت
.اهنع ةيساسأ تامولعم رّفوي اهلٍ مسق صيصختل ةّصاخ تاهج اهريدتو اهكلمت
،لاثملا ليـبس ىـلـع .اـهـتاـمدـخ ةـنـمـقر نـم تاـيدـلـبـلا ضعـب تنـّكـمـت ،كلذ عـمو
ةّديج صئاصخو ّديج ميمصت يذ ينورتكلإ عقوم ءانب لياكم قوز ةيدلب تعاطتسا
تامدخلا ضعب لمشتو ،تامولعملل طيسب ضرع دّرجم قوفت تامدخ مّدقي
لوصحلا تابلط ميدقتو ،ًاينورتكلإ موسرلا عفد عقوملا ىلع ةحاتملا ةينورتكلإلا
،لامعتسالا ةهجو رييغت وأ لاغشإلا راعشإو ،ءانبلا صخر عاونأ فلتخم ىلع
مازتلا نع اًضيأ ليبج ةيدلب تنّيب .رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،نالعإلا صخرو
ديق لازي ال ينورتكلإلا اهعقوم يف ةيمقرلا تامدخلا مسقّ نأ الإ ،ةنمقرلاب يدج
ينورتكلإ قيبطت ريوطتب تايدلبلا ضعب ترمثتسا ،كلذ ىلع ةوالع .ريوطتلا
حمسيو تانالعإو تامولعم يسيئر لكشب ضرعي نأ هنأش نم ةلومحملا فتاوهلل
.ىواكشلا لاسرإب

يسايسلا داصتقالا قايس
تائفلا فلتخم حلاصمو تامامتها مهف ىلإ يسايسلا داصتقالا ليلحت فدهي
ةسدعلا هذه نإ .ةماعلا تاسايسلل اهزارفإ ةيفيكو ،اهزفاوحو عمتجملا يف
ةيفاقثلا تاديقعتلاب تاسايسلا عنص ةيلمع ّرثأت ةيفيك مهفو دصر يف دعاست
مادص يأ يدافت يف مهاست ةبراقملا هذه .ماعلا نأشلاب ةطبترملا ةيعامتجالاو
وأ ،ةيعامتجالا فارعألاو ةديدجلا تاسايسلا اهلمحت يتلا تارييغتلا نيب لمتحم
راطإ يف اًمهم يسايسلا داصتقالا ليلحت ربتعي ،يلاتلاب .هلوصح لاح يف هّلح

.اهذيفنتو ءارشلا لاجم يف ةلاّعف تاحالصإ ةغايص
مجرتت ،ةيفافشلا مدعو ةينئابزلا نم ةفاقث نانبل يف تاسسؤملا ىلع نميهت

.تاحالصإلا ءارجإل ةسامحلا بايغ ،تالاحلا لضفأ يفو ،ةديدش ةمواقم ربعً ايلمع
فارعألا هذه عم شابك يف اهسفن ينورتكلإلا ءارشلا ةّصنم دجتس يلاتلابو
،قايسلا اذه يف .ةلودلا يفظوم ىدل ‘داتعملاك لمعلا’ ةيلقع قرأت يتلا يهو
اًسيئر ًالماع تاعيرشتلاو ةيعامتجالا فارعألا نيب دعابتلا ىتح وأ ةّوهلا هذه لكشت
يفو .اهقيبطت تيرارمتسا ىدمو نانبل يف نيناوقلا ذافنإ ةيلاعف ىدم ديدحت يف
ًايجيتارتسا اًدهج ةيعامتجالا ميقلا ةموظنم يف اهلاخدإو ةيفافشلا زيزعت ربتعُي نيح
فيفختلل اهب ةناعتسالا نكمي يتلا ةيلمعلا تايجيتارتسالا ضعب ةّمث ،ًالايجأ دتمي

82
.2202 ،نورخآو يبتكم
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دامتعا نع ةجتانلا بساكملا ىلع ةءاضإلا ديدشت دعاسي ،كلذل .محازتلا ةدح نم
يف نيلوؤسملا نيب’رييغتلا ّلبقت‘ ىلع ًاباجيإ ريثأتلا يف ينورتكلإلا ءارشلا
.تايدلبلا

تايصوتلا
ةيليغشتلاو ةيميظنتلا تاردقلا ءانب

ءاربخلا راشأ:مجحلا ةطّسوتملاو ةريغصلا ةيراجتلا لامعألل تاردقلا ءانب جمارب
ميمعتل مزاللا بيردتلاّ نأ ،ةساردلا هذه راطإ يف مهتراشتسا تمت نيذلا
كارشإ  ةيمهأ رهظت ،انه نم.ماوعأةثالث قرغتسي دق ةّصنملا مادختسا
تاردقلاب اهديوزتو ،ذيفنتلا ةيلمع لاوط ،تايدلبلا اميس ال ،ةينعملا تاهجلا
ام وهو ،ةيمقرلا ءارشلا ةيلمع ىلإ ةيقرولا ءارشلا ةيلمع نم لاقتنالل ةمزاللا
لامعألل تاردقلا ءانب جمارب ريوطت ناكمب ةيمهألا نم ،كلذك .لعفلاب لصحي
،تايدلبلا ىوتسم ىلع طشنت يتلا مجحلا ةطسوتملاو ةريغصلا ةيراجتلا
ءارشلاب ةينعملا تاعاطقلا يف اميس ال ،اهل تاسسؤملا هذه لوصو ليهستو
ةراجتلاو داصتقالا ةرازوو ةعانصلا ةرازوو تايدلبلا ىلع نيعتي ،اذل .ماعلا
نأ ،توريب يف ةعارزلاو ةعانصلاو ةراجتلا ةفرغ لثم ،ةيراجتلا تامظنملاو
.جماربلا هذه ميظنتل يداصتقالاو يلاملا ناحيلف لساب دهعم عم نواعتت
تايدلبلا يف زربت:تايدلبلا يف نيتباثلا نييفظوملا ىلع ربكأ لكشب دامتعالا
ةيدلبلا يفظوم ىلع نكمي ام لقأ دامتعالاب يضقت ةعئاش ةسرامم ةينانبللا

،ءارشلا ةطشنأ نونواعملاو ةيدلبلا سلاجملا يّلوت عمو .ءارشلا تايلمع يف
نيتباثلا نييفظوملل ىنستي مل هنأ ثيحةيباختنا ةرود لك دعب ةيلآلا لطعتت
ةيدلبلا سلاجمللّ مهملا نم ،كلذل .بسانملا وحنلا ىلع مهتاردق ريوطت ةصرف
نيلوخملاو نيحاتملا نييساسألا ةيدلبلا يفظومل ءارشلاب ةّقلعتملا ماهملا دانسإ
اهدحوّ نأ ىلع صرحت نأ ماعلا ءارشلا ةئيه ىلع نيعتي امك .كلذب مايقلا
سلجملا ءاضعأ حيشرتب اهل حمسُي ،نيلهؤملا نيفظوملل رقتفت يتلا تايدلبلا
 .ماعلا ءارشلا نوناق نم101 ةداملل اًقفو مالتسالا ةنجلل يدلبلا
جمارب ميظنتل ماعلا ءارشلا نوناق نم27 ةداملا وعدت:ةلاّعف لئاسر مادختسا
صاخلاو ماعلا نيعاطقلا يف ءارشلا نع نيلوؤسملا ةيعوت لجأ نم ةيبيردت
نأ لعفلاب مهملا نمو .ةهازنلا مادعناو لايتحالاو داسفلا لثم ،لئاسم لوح
ريغ ةينهملا تايكولسلا لاكشأ فلتخمل نيكردم ماعلا عاطقلا يفظوم نوكي
.ةماعلا ةحلصملا ىلع تايكولسلا هذه رثأو ،ماعلا ءارشلا قاطن يف ةحابملا
هذه نإف ،يسايسلا داصتقالا ليلحت ىلإ اًدانتسا انحرشو قبس امك ،نكل
.رييغتلل ةمواقمو ةرذجتم ةيعامتجا فارعأ نم عبنت تايكولسلا
لساب دهعم ًايلاح اهمظني يتلا ،تاردقلا ءانب ةطشنأ زّكرت نأ يغبني ،يلاتلاب
قيبطت نود لوحت يتلا زربألا تايدحتلا ىلع ،يداصتقالاو يلاملا ناحيلف
يف اًسيئر ًالماع لّكشت يتلا نيفظوملا ةمواقم اهنمو ،ماعلا ءارشلا نوناق

n

n

n
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ةمّدقملاو ةغاصُملا تارابعلا بعلت ،انه92.يميظنتلا رييغتلا تاردابم ضيوقت
نيفظوملا ّلبقت ةجرد يف اًمساح اًرصنع يقلتملا ىلإ ةهجوملاو بسانم لكشب
ةينورتكلإلا ةيموكحلا ةصنملا،TCAPMI ةصنم ةبرجت ىلإ اًدانتساو .رييغتلل
مومع رابتعاّ نأ وهو ،اًسيئر اًسرد صالختسا نكمي ،نانبل يف اًراشتنا رثكألا
ناك  ،ةديفمو ةماهو ةيرورض اهنأب ةّصنملا ماعلا عاطقلا يفظومو سانلا
 .اهحاجنإ يفً امساح ًالماع
يتلا عفانملا ىلع ءوضلا طلست نأ تاردقلا ءانب ةطشنأ ىلع يغبني ،هيلعو
نيفظوملا ىلع لب ،اهدحو تاسسؤملا ىلع سيلو ،رييغتلا اذه مهيلع اهردي
ربع كلذ قيقحت نكمملا نم .ةّصنملا مدختست يتلا ةيراجتلا تاسسؤملاو
ضعب ليهست يف دعاست يتلا ةصنملل ةيفيظولا صئاصخلا ىلع زيكرتلا
يلاملا نمألا ززعي ام ،ليوطلا ىدملا ىلع لاملا ريفوت يف وأ ،ماهملا
ثيح نم( لقنلا فيلاكت يف ريفوتلا ىلإ ةراشإلا اًضيأ نكمُي .مهفئاظول
ةيراجتلا تاسسؤملاو نيماعلا نيفظوملا نم لكل )دوقولا كالهتساو تقولا
.ناكم يأ نم تالماعملا ءارجإ ةيناكمإ ربع

ةّصنملا ميمصت يف ةماه تازيم
ىلإ ةّوُعدم ةكيرشلا ةحناملا تاهجلاو ماعلا ءارشلا ةئيه نإ:ةّصنملا تازيم
.ريوطتلا ىلع ةردقلاو ةنورملاب زاتمي ،نمآو يبيكرت ينورتكلإ ءارش ماظن ريوطت
نوكي نأ بجي ،نيناوقلا يف ةديدج تاءارجإ دامتعا لاح يف ،لاثملا ليبس ىلع
مدختسملا ةقث مستت ،كلذك .اهجامدإب حمسيل يفكي امب يبيكرتو اًنرم ماظنلا
ةيامح رابتعا يغبني ،يلاتلاب .ةريبك ةّيمهأب تانايبلا ةيامحل ةينمألا ريبادتلاب
ةينمألا ريبادتلا دامتعا ربع كلذو ،ةصنملا ريوطت ةطخ يف ةيولوأ تانايبلا
.نيمدختسملل ةيصخشلا تانايبلا ةجلاعم يف ًامدقت رثكألاو ثدحألا
يفIPA تاقيبطتلا ةجمرب تاهجاو دامتعا ةهجل ينورتكلإلا ءارشلا صيصخت
نيب لعافتلا تاقيبطتلا ةجمرب تاهجاو لّهست :ةلودلا تاسسؤم فلتخم
.ةزهجألاو ،تاقيبطتلاو ،تانايبلا دعاوق جامدإ يف دعاستو نيينورتكلإ نيجمانرب
ةزهجأب ةصاخلا مداوخلا/ةمظنألا نيب سلسلا لصاوتلاب تاهجاولا هذه حمست
ةطّسبمو ةدحوم ةينورتـكـلإ ةـيـلـمـع ئشنـت ،يلاـتـلاـبو .ةـفـلـتـخـم تاسسؤمو
،تاموكحلا يف يمقرلا لّوحتلا قيقحتب ايجولونكتلا حمست ،كلذل .نيمدختسملل
فصي يذلا ،ةيبوروألا ةيضوفملل عباتلا كرتشملا ثاحبألا زكرم راشأ امك
عاطقلا يف يمقرلا لوحتلا قيبطتل ةيروث ةقيرطك تاقيبطتلا ةجمرب تاهجاو
.صاخلا

داحتالاو ،يبرعلا قودنصلا نم ةيبنجأ تامهاسم صيصخت مت ،نانبل يف
تاهجلا نم اهريغو ،يلودلا كنبلاو ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربو ،يبوروألا
ضعب يزعيو03.جئاتنلا نم ليلقلا قيقحت عم ينيبلا لدابتلا تاردابم ليومتل
،ةحناملا تاهجلا اهكّرحت يتلا تاردابملا هذه ةعيبط ىلإ لشفلا اذه ءاربخلا

n

n

92
؛7991 ,ريروم ؛6991 ،ريروم

؛5991 ,رسيلو ركيابس
.7991 ,سيفيرغو يسردلاو

03
،vogtramS ةمظنمو زياكس
2202.
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.اهحاجنإب يقيقحلا مازتلالل نورقتفي ام ًابلاغ نانبل يف رارقلا عانصّ نأ ةقيقحو
تامولعملا ايجولونكت لاجم يف ةيلبقتسملا تاردابملل نوكي نا مهملا نم ،كلذل
.سايقلل ةلباقلاو ةسموململا تازاجنإلا نم ةحضاو ةعومجم تالاصتالاو
ىرخألا ةيموكحلا مداوخلاو ينورتكلإلا ءارشلل ةيولوألا ءاليإ ربتعُي ،انه نم
ةسيئر تالاجمك ماعلا ءارشلاب ةطبترملا )تاباوبلا/تاصنملا/ةينورتكلإلا عقاوملل(

ةينورتكلإلا ةصنملا حاجن يف اًيروحم ًالماع ،تاقيبطتلا ةجمرب تاهجاو دامتعال
مّدقمل يمسرلا ليجستلل يئاقلتلا ققحتلاب ًالثم كلذ حمسي دق .ةيزكرملا
رئاودب ةّصنملا طبر ربع ،ةصقانملا تابلطتم نم اهريغو ،هتاداهشو ،ضرعلا
،ةعارزلاو ،ةيلاملاو ،ةراجتلاو ةعانصلا( تايريدملاو تارازولا لثم ىرخأ ةيموكح
.ةعارزلاو ةعانصلاو ةراجتلا فرغو ،يراجتلا لجسلاو ،)خلإ ،داصتقالاو
لدابتلا قيقحتلّ لحلا يه اهدحول تاقيبطتلا ةجمرب تاهجاو تسيل ،عبطلاب
ةيهيجوتلا ئدابملاو ريياعملا ديحوت يعدتسي ذإ ،عساو قاطن ىلع ينيبلا
تاعاطقلا لخاد ،ةلودلا عورف فلتخم نيب نواعتلا بناج ىلإ ،تاسرامملاو
ةيجيتارتسا ريوطتّ مهملا نم ،كلذل .صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيبو ةيرادإلا
ةيتحتلا ةينبلا نّسحتو عيضاوملا هذه لوانتت تاقيبطتلا ةجمرب تاهجاو نأشب
ةزهجألا فلتخم نيب اهدامتعا عّسوتو ،تاهجاولا هذه ةيحانل ةينانبللا ةلودلا يف
13.ةلودلا يف تاسسؤملاو

ينورتكلإ جمانرب وه ىوتحملا ةرادإ ماظن:تازيمملاب ينغ ىوتحملا ةرادإل ماظن
،هنيزختو ،تنرتنإلا ىلع اهعقومل يمقرلا ىوتحملا ةرادإل ةّمظنم همدختست
ٍعقومل نييفلخلا نيمدختسملل حمسي هنأ يهف ةسيئرلا هتدئاف ّامأ .هرشنو
،ةيبسن ةلوهسب اهليغشتو تاحفص ءاشنإو ،هليدعتو ىوتحملا ليمحتب ينورتكلإ
يعدتستو.PHP وأLMTH ةغلبّ ملم رّوطم ىلإ ةّمهملا ميزلت ىلإ ةجاحلا نود

قيقدو لماش ىوتحم ينورتكلإلا عقوملا مّدقي نأ ماعلا ءارشلا ةطشنأ ةعيبط
ىلع .ينيبلا ىوتحملا ةرادإ ماظن ربع ةلوهسب هقيقحت نكمي ام اذهو ،ثّدحمو
ةئيهب ردجي ،ينورتكلإلا ءارشلا ةصنم ةفلك عافتراب مهاسيس هنأ نم مغرلا
ىلع عيطتست اهّنأل تازيمملاب ينغ ىوتحم ةرادإ ماظن بلط ماعلا ءارشلا
ةجاحلا ةلازإو ةنايصلا فيراصم ضيفخت ربع فيلاكتلا ضّفخت نأ ليوطلا ىدملا
 .ةطيسبلا ىوتحملا ثيدحت تايلمعل ةينورتكلإلا عقاوملا يريدم وأ يرّوطم ىلإ
ءارش ماظن لضفأ ءاشنإ ةموكح قلطم ناكمإب:تنرتنإلا تامدخ نيسحت
ةطّسبم ةهجاو عم ينيبلا لدابتلاب حمسيو ،ءارشلا لحارم عيمج لوانتي ينورتكلإ
عاطقلاكارشإ عم ،مزلي ام لكب هزيهجتو يرادإلا اهقيرف ريضحتّ مث ،مدختسملل
يواستملا لوصولا مدعو ،ةئيس تنرتنإ تامدخ لظ يف ،نكل .همعدو صاخلا
حاجن ىلع ريبك رثأ لماعلا اذهلف .ينورتكلإلا ءارشلا ميمعت اًدبأّ متي نل ،اهيلإ
ةلسلس نم دحاو الإ اذه امو23.ةيمانلا نادلبلا يف ينورتكلإلا ءارشلا دامتعا
ريغ روهدتلا فقو ىلع تالاصتالا ةرازوو ءارزولا سلجمّ ثح اهنأش نم بابسأ
.تالاصتالل ةيتحتلا ةينبلا نيسحتب مازتلالاو ،تنرتنإلا تامدخ يف قوبسملا

n

n

13
.9002 ،تروش

23
لماوع ّميقت ةسارد ترهظأ
ءارشلا دامتعال ةمساحلا حاجنلا
يف ءانبلا عاطق يف ينورتكلإلا
ةّينعملا تاهجلاّ نأ ايريجين
حاجنلا يف مهألا لماعلا تربتعا

ةقوثوملا تنرتنإلا تامدخ وه
ةلوقعم ةفلكب ةعيرسلاو
.)9102 ،نورخآو يبالوفأ(
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ةماع ةيصوت
يجيتارتسا ىعسم وه ةلودلا ةنمقرّ نإ:SFCةمساحلا تاحاجنلا لماوع تامييقت
هذه يف .ةحضاو قيرط ةطراخ مسر عم دمألا ةليوط فادهأ ديدحت يعدتسي
ةسيئرلا لماوعلل قّمعمٍ مهف قيقحت فادهألاو ططخلا عضو بلطتي ،ةلاحلا
،ددصلا اذه يف .تايدلبلا ىوتسم ىلع ماعلا ءارشلا ذيفنت حاجن يف ةرثؤملا
ددحت اهّنأل تامولعملا ةمظنأل اًديفم ًايمك اًمييقت ‘ةمساحلا حاجنلا لماوع’ ربتعت
ربتعت ،يلاتلاب .حجانلا ءادألا نامضل  تائارجا بجوتست يتلا فئاظولا وأ تالاجملا
،ماعلا ءارشلا ةئيه وأ ةيلاملا ةرازو اهيرجت ةيرودلا ةمساحلا حاجنلا لماوع تامييقت
ةادأو ،تايدلبلا ىوتسم ىلع ينورتكلإلا ماعلا ءارشلا ميمعت يف ًايساسأ اًرصنع
 .اهرايهنا عنمل ةيروحم
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عجارملا
.nonabeL ni scitiloP lapicinuM،نانبل يف ةيدلبلا تايسايسلا .)6102( شير وبأ .ز
زومت21 يف ذوخأم .PIREM طسوألا قرشلا يف تامولعملاو ثاحبألا عورشم
نم2202

لماوع .)9102( يمنولوأ.أ ،ينيالوأ -يجنوت .ب ،ويودأ.أ ،مابيإ .أ ،يبالوفأ.أ
عقوم .ايريجين يف ءانبلا عاطق يف ينورتكلإلا ءارشلا دامتعال ةمساحلا حاجنلا
sgnidliuB،9)2(،74. 

 نم ،2202 ناريزح2 يف ذوخأم ,ةيفافشلا زيزعتل ةينانبللا .)1202 زومت5( طبغملا .م

:”ةلواطلا ىلع دعقملا“ ةميق .)2202 راذآ71( يبتكم.و ،تالمحم .م ،هللاطع .س
etilE :’elbat eht ta taes‘ a fo eulav ehT .نانبل يف ماعلا ءارشلا يف ةبخنلا لّخدت

.tnemerucorp cilbup s’nonabeL ni ecnerefretni2 يف ذوخأم ،يلودلا ومنلا زكرم
 نم ،2202 ناريزح

.لمعلا نم ةعونمم تايدلبلا :ماعلا ءارشلا نوناق )2202 زومت92( بويأ .ن
نم ،2202 بآ1 يف ذوخأم .رابخألا ةفيحص

rof seicnetepmoC رييغتلا ةرادإل تاءافك .)0102 رايأ( سايمهن .ه.أ ،رفورك .ل
.egnahc gniganam214-504 ,)4(82 ،عيراشملا ةرادإل ةيلودلا ةفيحصلا.

 نم ،2202 لوليأ91 يف ذوخأم.TCAPMI ةحوتفملا تانايبلا ةّصنم

حالصإ‘ ةطاحإ ةركذم .)2202 رايأ( .يداصتقالاو يلاملا ناحيلف لساب دهعم
’.نانبل يف ماعلا ءارشلا

يدلبلا قودنصلا .)1102 يناثلا نيرشت( هللاطع .سو ،تاساردلل ينانبللا زكرملا
.عيزوتلا ريياعم حالصإ :لقتسملا

https://merip.org/2016/10/municipal-politics-in-lebanon/

https://doi.org/10.3390/buildings9020047.

https://transparency-lebanon.org/blogs/Lebanon’s%20new%20Public%20
Procurement%20Law%20-A%20missed%20opportunity

https://www.theigc.org/blog/the-value-of-a-seat-at-the-table-elite-inter-
ference-in-lebanons-public-procurement/

https://www.al-akhbar.com/Politics/342199/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9
%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-

%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85

https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2010.01.015

https://impact.cib.gov.lb/home?dashboardName=user-activity

https://merip.org/2016/10/municipal-politics-in-lebanon/
https://doi.org/10.3390/buildings9020047.
https://transparency-lebanon.org/blogs/Lebanon�s%20new%20Public%20Procurement%20Law%20-A%20missed%20opportunity
https://transparency-lebanon.org/blogs/Lebanon�s%20new%20Public%20Procurement%20Law%20-A%20missed%20opportunity
https://www.theigc.org/blog/the-value-of-a-seat-at-the-table-elite-interference-in-lebanons-public-procurement/
https://www.theigc.org/blog/the-value-of-a-seat-at-the-table-elite-interference-in-lebanons-public-procurement/
https://
https://
https://
https://
https://
https://
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2010.01.015
https://impact.cib.gov.lb/home?dashboardName=user-activity
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يأ :ديدجلا ماعلا ءارشلا نوناق .)2202 رايأ01( .قوسلا تاساردل ينانبللا دهعملا
 نم2202 زومت71 يف ذوخأم .؟لبقتسملل ةهجو

مكحب لامعألا داور ىلع ةددعتملا تامزألا رثأ .)2202 يناثلا نوناك42( ،حاّدم .ل
.تاساردلل ينانبللا زكرملا- نانبل يف ةيفيرلا قطانملا يف ةرورضلا

لعافت ةقيرط .)2202 راذآ13( تالمحم .م ،هللاطع .س ،بيغز .س ،يبتكم .و
TCAPMI eht htiw detcaretnI seitilapicinuM evaH woH؟TCAPMI ةّصنم عم تايدلبلا

?mroftalPتاسايس ةردابم. 

ينانبللا زكرملا .)1202 يناثلا نيرشت01( .قلاخلا دبع .ب ،طاسب ضّيبملا .ل
ةيعامتجالا ةميقلاو ةيلاعفلا وحن نانبل راسم :ماعلا ءارشلا يف لّوحتلا - تاساردلل
نم ،2202 بآ3 يف ذوخأم .تاساردلل ينانبللا زكرملا.ةيفافشلاو

.ينورتكلإلا ءارشلل وروزورب ماظن.)9102 طابش5( ماعلا عاطقلا يف راكتبالا دصرم

.)5102 يناثلا نوناك8( زمراه .ر ،ريكينتيارب .ج.ر ،زتراوش .ج.أ ،يتوتساراب .ز
تاكرشلا رييغت ةيفيك حرشت يتلا ةيرظنلا ميهافملا ضارعتسا :يميظنتلا رييغتلا
snoitpecnoc laciteroeht fo weiver a :egnahc lanoitazinagrO .كلذ بابسأو ةثيدحلا
egnahc smrfi gnuoy yhw dna woh nialpxe taht.ةّلجم laireganaM fo weiveR

.952–142 ,)2(9ecneicS

ةرازو يف ينورتكلإلا ءارشلا ذيفنتل ةمساحلا حاجنلا لماوع .)9102( وتيسارب.أ
naisenodnI ehT ةفيحص .ايسينودنإ ةيروهمج يف زانيماب/ةينطولا ةيمنتلل طيطختلا

gninnalP tnempoleveD fo lanruoJ.1(3 ,9102 ناسين ,1 مقرلا ,3 دلجملا(.

نوناك01(ةماعلا لاومألا يف راخدالا نم %21 ماعلا ءارشلا يف ةيفافشلا دّلوت
.)1202 لوألا

https://limslb.com/news-34948/

https://www.lcps-lebanon.org/articles/details/3647/the-impact-of-multi-
ple-crises-on-necessity-driven-entrepreneurs-in-lebanon%E2%80%99s-rural-

areas--hidab

https://www.thepolicyinitiative.org/article/details/70/how-have-munici-
palities-interacted-with-the-impact-platform?lang=en&src=init

https://www.lcps-lebanon.org/articles/details/3629/transforming-public-pro-
curement-lebanon%E2%80%99s-path-to-efficiency-social-value-and-

transparency

https://oecd-opsi.org/innovations/eprocurement-system-prozorro/

https://doi.org/10.1007/s11846-014-0155-3

https://www.one.org/international/follow-the-money/public-procurement-
transparency-generates-12-savings-of-public-funds/

https://limslb.com/news-34948/
https://www.lcps-lebanon.org/articles/details/3647/the-impact-of-multiple-crises-on-necessity-driven-entrepreneurs-in-lebanon%E2%80%99s-rural-areas--hidab
https://www.lcps-lebanon.org/articles/details/3647/the-impact-of-multiple-crises-on-necessity-driven-entrepreneurs-in-lebanon%E2%80%99s-rural-areas--hidab
https://www.lcps-lebanon.org/articles/details/3647/the-impact-of-multiple-crises-on-necessity-driven-entrepreneurs-in-lebanon%E2%80%99s-rural-areas--hidab
https://www.thepolicyinitiative.org/article/details/70/how-have-municipalities-interacted-with-the-impact-platform?lang=en&src=init
https://www.thepolicyinitiative.org/article/details/70/how-have-municipalities-interacted-with-the-impact-platform?lang=en&src=init
https://www.lcps-lebanon.org/articles/details/3629/transforming-public-procurement-lebanon%E2%80%99s-path-to-efficiency-social-value-and-transparency
https://www.lcps-lebanon.org/articles/details/3629/transforming-public-procurement-lebanon%E2%80%99s-path-to-efficiency-social-value-and-transparency
https://www.lcps-lebanon.org/articles/details/3629/transforming-public-procurement-lebanon%E2%80%99s-path-to-efficiency-social-value-and-transparency
https://oecd-opsi.org/innovations/eprocurement-system-prozorro/
https://doi.org/10.1007/s11846-014-0155-3
https://www.one.org/international/follow-the-money/public-procurement-transparency-generates-12-savings-of-public-funds/
https://www.one.org/international/follow-the-money/public-procurement-transparency-generates-12-savings-of-public-funds/
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سلجملا ههّوش امدعب ماعلا ءارشلا نوناق .)1202 لوألا نوناك6( ةيغاص .ن
1 يف ذوخأم ،ةينوناقلا ةركفملا.ةريثك رطاخم اهبوشت ةديدج ةيؤر :يروتسدلا
نم2202 ناريزح

ءارشلا حسم ثاحبأ .)1202 يناثلا نيرشت(.vogtramS ةمظنمو زياكس زكرم
ةيصوصخ مارتحاو ةيجولونكتلا ةينانبللا ةيلودلا ةيزهاج نع ةماع ةحمل :ينورتكلإلا
hcetvog esenabeL fo weivrevo :hcraeser gnippam tnemnrevog-Eنينطاوملا

.ycavirp nezitic rof tcepser dna ssenidaer

ءارشلا حسم ثاحبأ .)1202 يناثلا نيرشت(.vogtramS ةمظنمو زياكس زكرم
ةينانبللا ةلودلا يف ينورتكلإلا ينيبلا لدابتلا قايس نع ةّماع ةحمل :ينورتكلإلا
eht fo weivrevO :hcraeseR gnippaM tnemnrevoG-E.ةلمتحملا تايناكمإلاو

.laitnetoP dna txetnoC ytilibareporetnI hceTvoG esenabeL

ءارشلا حسم ثاحبأ .)1202 يناثلا نيرشت(.vogtramS ةمظنمو زياكس زكرم
ةينورتكلإلا ةموكحلا يف مدخستملا ةهجاو/مدختسملا ةبرجت مييقت :ينورتكلإلا

.tnemssessA IU/XU tnemnrevoG-E s’nonabeL :gnippaM tnemnrevoG-E.نانبل يف

.ةدحتملا ممألاL/23-S/A.1. دنتسملا .)1202 ناريزح( .ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا

نأشب ةعبارلا ةدحولا .ةمظنملا ةميرجلاو تاردخملاب ينعملا ةدحتملا ممألا بتكم
.ماعلا ءارشلا يف داسفلا :ةيسيئرلا لئاسملا :داسفلا ةحفاكم

ىلع رثؤت يتلا ةمساحلا لماوعلا .)6002( ردنلاك ،ج ،فيجاس .م.س.أ ،ايدياف .ك
ecneuflni taht srotcaf lacitirC .ماـعـلا عاـطـقـلا يف ينورـتـكـلإلا ءارشلا حاــجــن
.rotces cilbup eht ni sseccus noitatnemelpmi tnemerucorp-e

 ةّلجم

ةماعلا ةسايسلا صخلم لوح
وه ةماعلا ةسايسلا صخلم
لكشب ردصت ةريصق ةروشنم
ينانبللا زكرملا نع مظتنم
عيضاوم للحت تاساردلل

ةيعامتجاو ةيداصتقاو ةيسايس
يف تايصوت مدقتو ةيساسأ
ةحيرشل ةماعلا تاسايسلا
رارقلا عانص نم ةعساو
.ماع هجوب روهمجلاو

تاساردلل ينانبللا زكرملا لوح
ينانبللا زكرملا سسأت
وه .9891 ماع يف تاساردلل

،توريب يف هرقم ثاحبألل زكرم
ةدياحمو ةلقتسم هترادإ

ةرصانمو جاتنإ هتمهم ً،ايسايس
ىلإ ىعست يتلا تاسايسلا
يف ديشرلا مكحلا نيسحت
،ةيزكرماللا لثم تالاجم
ةيلاملاو ،ةيداصتقالا ةيمنتلاو
.زاغلاو طفنلاو ةماعلا

انب لاصتإلل
تاساردلل ينانبللا زكرملا
رشاعلا قباطلا ،تاداسلا جرب

نويل عراش ،55-512 .ب.ص
نانبل ،توريب سأر

+ 1039971169 :ت
+ 2039971169 :ف

info@lcps-lebanon.org
www.lcps-lebanon.org
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https://legal-agenda.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-
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https://www.skeyesmedia.org/
https://www.skeyesmedia.org/documents/bo_filemanager/E-Gov-Mapping-

SKF-SmartGov-English.pdf

\https://www.skeyesmedia.org/documents/bo_filemanager/SKF-SG-
interoperability-report-20220226.pdf

https://www.skeyesmedia.org/documents/bo_filemanager/SKF-SG-UX-UI-
assessment-20220228.pdf

https://press.un.org/en/2021/ga12329.doc.htm

https://www.unodc.org/e4j/en/anti-corruption/module-4/key-issues/cor-
ruption-in-public-procurement.html
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