التنمية اإلدارية تطلق بوابة الحكومة اإللكترونية "دولتي"

أطلقت وزارة الدولة لشؤون التنمية اإلدارية بوابة الحكومة اإللكترونية –دولتي -في السرايا الحكومي  ،وذلك برعاية وحضور دولة
رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ،وحضور وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية محمد فنيش ،وكل من الوزراء العدل شكيب
قرطباوي ،اإلعالم وليد الداعوق ،الثقافة غابي ليون ،الصناعة فريج صابونجيان ،البيئة ناظم الخوري ،اإلتصاالت نقوال صحناوي،
والنائب وليد خوري ،والمدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم وعدد من المدراء العامين وكبار الموظفين والمعنيين في
اإلدارات العامة.

افتتحت الحفل مديرة المشروع في وزارة التنمية اإلدارية اآلنسة رانيا فاخوري حيث عرّفت عن مراحل المشروع وأهميته وبعدها
قام مدير وحدة الحكومة االلكترونية في وزارة التنمية اإلدارية الدكتور علي عطايا بعرض عن بوابة الحكومة االلكترونية وأوضح
اإلمكانات التي يوفرها الموقع لإلدارات العامة في تقديم الخدمات اإللكترونية ضمن مستويات الجهوزية المختلفة لديها.

من :مركز معلومات للحكومة اإللكترونية؛
وألقى الوزير محمد فنيش كلمة أشار فيها الى «أ ّ
ن مشروع بوابة الحكومة اإللكترونية يتض ّ
الربط بين بوابة الحكومة اإللكترونية واإلدارات مع أفضل معايير الحماية؛ تطبيقات «دولتي» على الهواتف الذكية" .واعتبر أن "موقع
دولتي على اإلنترنت يوفر للمواطن معلومات عن أكثر من  0044معاملة إدارية تتضمن  224استمارة إلكترونية قابلة للتحميل
والتعبئة والطباعة لتسجيل حساب خاص وتخزين إلكتروني لألوراق الخاصة التي تستعمل في المعامالت كبطاقة الهوية وغيرها
ل اإلدارات
ل إدارة" .وطلب من ك ّ
م إطالقها عند الجهوزية اإلدارية لك ّ
إضافة إلى عدد من الخدمات اإللكترونية إلدارات عامة عدة سيت ّ
ً
"العمل مع فريق العمل في وزارة التنمية اإلدارية لتأمين أكبر عدد ممكن من الخدمات اإللكترونية للمعامالت األكثر طلبا ومنها:
المدني،
األحوال الشخصية ،قوى األمن الداخلي ،وتحديداً السجل العدلي ،السجل التجاري ،الخدمات العقارية ،خدمات التنظيم ُ
والضمان اإلجتماعي ،إجازات العمل ،إقامات األجانب ،والخدمات العامة كاإلتصاالت الكهرباء المياه وغيرها".

ن ما حققناه هو خطوة متواضعة لكنها عمل جبار قامت به
وألقى رئيس مجلس الوزراء األستاذ نجيب ميقاتي كلمة قال فيها "أ ّ
م على الرغم من
وزارة الدولة لشؤون التنمية اإلدارية شاكراً الوزير محمد فنيش وفريق عمله في الوزارة على هذا اإلنجاز المه ّ
الصعوبات الكثيرة التي نواجهها ودعا جميع الوزارات الى التواصل مع مكتب الوزير فنيش والمشاركة بتقديم خدماتهم االلكترونية
ل اإلدارات كان من أبرز المشاريع التي عملت حكومتنا على
عبر هذه البوابة" .وأضاف" :إ ّ
ن الوصول إلى الحكومة االلكترونية في ك ّ
ن تحديث اإلدارة وتطبيق الحكومة االلكترونية خطوة إصالحية مهمة تزيد إنتاجية القطاع العام ويوفر الوقت الثمين وأعباء
إنجازها أل ّ
ومصاريف التنقل للمواطنين".
ولفت ميقاتي إلى أن الرؤية تتلخص بتجديد العقد االجتماعي بين المواطن والدولة بل بين جميع المواطنين والدولة فيشعر الناس
بالتكافؤ االجتماعي والتعاضد والتضامن.

وإختتم الحفل األستاذ جهاد رياشي ،رئيس فريق المكتب المركزي للمعامالت اإلدارية في وزارة التنمية اإلدارية ،بتقديم عرض
تقني حول مكونات الموقع اإللكتروني للبوابة وما يوفره من خدمات ومعلومات.

لإلطالع على بوابة الحكومة اإللكترونية "دولتي"www.dawlati.gov.lb :

الستعمال تطبيقات الهواتف الذكية دولتي يمكن تحميلها من:

