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 كلمة معالي وزيرة الدولة لشؤون التنمية اإلدارية د. مي شدياق

ي 
 
 ف

ي حفل افتتاح مؤتمر االقتصاد الرقمي 
 
 ف

وت   2019أيلول/سبتمير  13فندق فينيسيا، بير

 

 دولة رئيس مجلس الوزراء السيد سعد الحريري،

،  معالي وزير االتصاالت السيد محمد شقير

، ي
 معالي وزير الدولة لشؤون االستثمار والتكنولوجيا السيد عادل أفيون 

 ، ة ممثلي البنك الدولي
 حض 

 

ي هذا المؤتمر حول االقتصاد الرقمي 
 
ي المشاركة اليوم ف

فن  ي كما يشر
برعاية دولة  Conference Digital Lebanonيسعدن 

اكة مع وزارة االتصاالت ووزارة  رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الحريري ومن تنظيم مجموعة االقتصاد واالعمال بالشر

ي لبنان 
 
الدولة لشؤون االستثمار والتكنولوجيا ووزارة الدولة لشؤون التنمية اإلدارية لمناقشة خطة تطوير االقتصاد الرقمي ف

ي هذا المجال. واستقطاب االستثمارات إل القطاعات المرتبطة به وتعزي
 
 ز دور لبنان العالمي وتشجيع المشاري    ع الناشئة ف

 

ة للثورة الرقمية عل  ة مبارسر ات كبير ة تطورات رسيعة وتأثير ي السنوات األخير
 
لقد شهدت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ف

أنماط الحياة بمختلف مجاالتها وذلك عل األصعدة االقتصادية واالجتماعية والثقافية مما جعلت التنمية االقتصادية 

ل مواكبة هذه التحوالت والتحكم فيها الستغالل اإلمكانات المتوفرة والمتجددة مرتبطة إل حد كبير بمدى قدرة الدول ع

 لديها. 

 

 من اإلقتصاد عرف 
ً
 جديدا

ً
ي وسائل وأساليب تنفيذ األنشطة اإلقتصادية، وأنتج نوعا

 
كما أدى ذلك بشكل مبارسر إل تغيير ف

، هو ذلك االقتصاد الذي يعتمد عل اإلبداع وتفاعل ي من خالل استخدام الهواتف الذكية وما  باإلقتصاد الرقمي العنض البشر

، بشكل  ي الرقمي
 
نت من أجل تحقيق التبادل التجاري والمعرف  االنير

ً
تشمله من تطبيقات، وعنارص التكنولوجيا كافة وخصوصا

 :  من تحقيق التالي
ّ
، البد  يعود باألرباح عل المستثمرين. وللولوج إل اقتصاد رقمي

 

ي  •
 
  إدارات ومؤسسات الدولة،التحول الرقمي ف

يعات الالزمة، •  سن القوانير  والتشر

 ( لنموه وازدهاره. Building Blocksوتوفير البن  التحتية والدعامات الالزمة ) •

 

ية  ي ظل وجود بيئة بشر
 
تير  االساسيتير  لالنتقال نحو اقتصاد رقمي ف فعولمة االقتصاد واالستفادة من التكنولوجيا هما الركير 

 وفاعلة.  متفاعلة

 

إن التحول الرقمي هو ذراع رئيسية من أذرع التنمية المستدامة وهو مستمر ومتجدد مع التقدم المتواصل، بل والمتسارع، 

 بير  القطاع العام والقطاع الخاص. 
ً
ي تتطلب تنسيقا

الذي تشهده التقنيات وتطبيقاتها وبات يمثل أحد أهم المواضيع النر

ي صدد وضع اللمسات االخ
 
اتيجية وطنية للتحول الرقمي وخطة تنفيذية لها وذلك بالتنسيق مع الوزارات ونحن ف ة السير ير
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مجيات  ي مجاالت الير
 
يعية والتقنية والمؤسسية لتأمير  بيئة حاضنة لالستثمار ف ي تطوير البنية التحتية التشر

 
المعنية تسهم ف

ي القطاع العام، والقطاع الخاص، مشاورة  220وتكنولوجيا المعلومات. ولغاية تاريخه، أجرينا أكير من 
 
مع إدارات ومؤسسات ف

والجامعات والمنظمات الدولية، وعدد من الحكومات )مثل إستونيا وجورجيا وتشيكيا واإلمارات العربية المتحدة والمغرب 

ها(، وكذلك المنظمات المهنية اللبنا ي والواليات المتحدة والمملكة المتحدة وغير نية، والنقابات، وتونس واالتحاد األورونر

 . ي
 ومنظمات المجتمع المدن 

 

ي موضوع الحوكمة وخطط عملنا مع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
 
، OECDكما أجرينا عدة نقاشات حول مقاربتنا ف

. ESCWA، واإلسكوا World Bankوالبنك الدولي   . كما أجرينا نقاشات مع العديد من الوزراء اللبنانيير 

 

 بير  القطاع العام والقطاع الخاص إن تفعيل العمل 
ً
 وتنسيقا

ً
ي مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي يتطلب تعاونا

 
واالستثمار ف

 لعدة أسباب: 

 

مجيات وتكنولوجيا المعلومات  : من المتوقع ان يكون القطاع العام المستثمر األول والمستهلك األساسي لخدمات الير
ً
 أوال

 

: القطاع العام هو الجهة ا
ً
ي مجال تنظيمه من خالل التطبيق ثانيا

 
ي مجال التحّول الرقمي والمخول لعب دور رائد ف

 
لناظمة ف

اكة بير   ونية وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي وقانون الشر الفعال للمنظومة القانونية وخاصة قانون المعامالت اإللكير

 القطاع العام والقطاع الخاص. 

 

: يستطيع القطاع العام ان ي
ً
يبية والتقنية ومن خالل إنشاء مناطق ثالثا يعات والحوافز الض  ز من خالل التشر

ّ
لعب دور المحف

 اقتصادية خاصة. 

 

مجيات بحاجة ال عدة عنارص مكملة، مثل: مصادر للطاقة موثوقة وبأسعار تنافسية وبحاجة  : إن قطاع التكنولوجيا والير
ً
رابعا

اكة بير  القطاع العام ال بنية تحتية متطورة لالتصاالت وبكلفة مقبول ة مقارنة بديل المنطقة، وتطبيقات عضية وفعالة للشر

ها من العنارص  ات األجنبية وغير  لدى االستعانة بالخير
ً
والقطاع الخاص، ونظام توظيف يرىع خصوصية القطاع خصوصا

ي ا
 
ي التنسيق بير  كافة القطاعات وف

 
لدفع باتجاه التطبيق العملي لرؤية والمكونات ذات الصلة وهنا يكمن أهمية القطاع العام ف

 .  عضية للتحول الرقمي

 

ة أمور أهمها العمل عل تأمير  بنية تحتية مالئمة، ووضع 
ّ
ي البلدان العربية مرهون بعد

 
إن مستقبل وتطور االقتصاد الرقمي ف

كات العالمية وإنشاء ر  عه، وجذب االستثمارات والشر ي تدعم االقتصاد الرقمي وتشر
وابط التعاون بير  القطاع العام القوانير  النر

ية والقدرات الشبابية المبدعة من خالل التشجيع عل اإلبداع ودعمه، وال بد  ي الموارد البشر
 
والقطاع الخاص، واالستثمار ف

ي هذا المجال، والتشجيع أيضا عل االستهالك الرق
 
ي المدارس االبتدائية وزيادة اإلنفاق عل التعليم ف

 
مجة ف ، من تعليم الير مي

نت، ودعم برامج نشر المعرفة والمعلومات؛  ي واستخدام التكنولوجيا واإلنير
ون  وتسهيل عمليات التبادل التجاري االلكير

ي فقط أن نطور أفكار جيل الشباب لدينا، 
. وبالتأكيد ال يكف  ي عملية االقتصاد الرقمي

 
ائح المجتمع ف اك جميع رسر وبالتالي إرسر

ض أيضا أن نشجع  كات ناشئة، أو وإنما من المفير بير  اللبنانيير  القدوم إل لبنان إلطالق رسر المستثمرين األجانب والمغير

 لإلبتكار. 

 

ي الفجوة الرقمية ما بير  الواقع والمرتجر وفقا لحاجات األفراد والمؤسسات مع مقارنتها بالدول 
 
أبرز التحديات الرقمية تكمن ف

ي هذا المجال. كما أن تهديد الخصوصية و 
 
ك فيها جميع المتقدمة ف ي تشير

الجرائم المعلوماتية تعتير أحد التحديات والنر
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األعمال القائمة عل تكنولوجيا المعلومات لذلك يجب حماية هذا االقتصاد الرقمي بما يضمن رسية البيانات وسالمتها 

اتيجية األم . وتوفرها عل مدار الساعة. وهنا نشير إل أن مجلس الوزراء قد وافق مؤخرا عل اسير ي
ان   ن السيير

 

ي الختام نؤكد أن الفرصة متاحة اليوم لتوحيد جهود جميع الحكومات العربية، وضمان مواكبة الدول العربية للثورة 
 
وف

امج الوطنية الهادفة لتعزيز  الرقمية، وتحقيق آثارها اإليجابية عل النمو االقتصادي، والتنمية المستدامة بتكاملها مع الير

ي مجال تقنيات المعلومات اقتصادات المنطقة العربية، واستقرا
 
ه ف رها وال بد من التأكيد أيضا أن لبنان مشهود له بتمير 

مجيات والمعلوماتية حنر أن بعض الدول  ي مجال الير
 
ي كافة أنحاء العالم ف

 
 ف
ً
 رائدا

ً
كات اللبنانية تلعب دورا واالتصاالت وأن الشر

ات ي هذا المجال بأشواط استعانت بخير
 
ي سبقت لبنان ف

كات اللبنانية لتصل إل ما وصلت إليه من تطور  الشقيقة النر الشر

 وتقدم. 

 

ي برنامج 
 
ورية لالنطالق ف ي الحكومة من اتخاذ القرارات واإلجراءات الض 

 
، لذلك نأمل ان نتمكن ف إن مجتمعنا ينتظر منا الكثير

ي هو عل جهوزية تامة لدعم تلك الخطو 
 ات. التحول الرقمي وكلنا ثقة أن القطاع الخاص اللبنان 

 

،
ً
 فإل اللقاء، وشكرا

 


