الخطة التدريبية ألكاديمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية للنصف الثاني
من العام  5102بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية )(OMSAR
والمعهد الوطني لإلدارة

 .0الهدف:
تسعى الخطة التدريبية إلى نشر الوعي لدى المدراء والموظفين في القطاع العام اللبناني ألهمية الدور الذي تلعبه تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت في رفع مستوى أداء القطاع الحكومي ،وتعزيز قدرته على تلبية متطلّبات التنمية االقتصادية
واالجتماعية ،وتحفيز اإلدارات العامة على استثمار الفرص التي تتيحها لها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتحسين العالقة
بين القطاع العام من جهة ،وفعاليات المجتمع كافة والمواطنين عموماً من ٍ
جهة أخرى.

 .5األسلوب التدريبي:
اسية ،وورش العمل ،والصفوف
تتميز الخطة التدريبية بالمرونة الالزمة لتطبيق عدة أساليب تدريبية ،من بينها الحلقات الدر ّ
ّ

تدربين مع إمكانية تكييف
المستَ َ
التدريبية التقليدية ،بحيث يمكن ّ
الم ّ
هدفة من المشاركين و ُ
تبني األسلوب المناسب وفق الشريحة ُ
الساعات التدريبية وفق الحاجة.

 .3الوحدات التدريبية:
يتضمن البرنامج التدريبي أربع وحدات تدريبية:
ّ
*الوحدة التدريبية األولى :العالقة بين تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتنمية.
تسعى هذه الوحدة إلى تسليط الضوء على العالقة القائمة بين المعلوماتية والتنمية بأبعادها كافة وكيفية إدماجها في عملية صنع
وتنفيذ السياسات العامة خدمةً للجمهور.
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*الوحدة التدريبية الثانية :سياسات تكنولوجيا المعلومات واال تصاالت :العناصر األساسية وأدوات إدارتها
كيفية وضع السياسات واالستراتيجيات الوطنية في مجال تكنولوجيا المعلومات
تسعى هذه الوحدة إلى عرض ومناقشة ّ
التقدم الحاصل في هذا المجال ،مع إبراز الدور الرئيسي للقيادة اإلدارية
واالتصاالت والوسائل القانونية لها الداعمة وقياس مدى ّ

والسياسية لضمان ُحسن تنفيذ حوكمة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

*الوحدة التدريبية الثالثة :الحكومة اإللكترونية :االستراتيجيات ،والسياسات ،والتطبيقات
تعرف هذه الوحدة مفهوم الحكومة اإللكترونية واستراتيجياتها ومدى ارتباطها بالمصلحة العامة ،وبناء الثقة بين اإلدارة والمواطن،
ّ
مكونات القطاع العام ،واشراك فعاليات المجتمع في صياغة السياسات والق اررات ،ومدى ارتباط
وتعزيز التعاون والتكامل بين ّ
الحكومة اإللكترونية بتحديث القطاع العام والمجتمع.

*الوحدة التدريبية الرابعة :حوكمة اإلنترنت
المتخذة لتنظيم استخدام وتشغيل شبكة اإلنترنت ،والمبادرات المتخذة على
ترّكز هذه الوحدة على السياسات واإلجراءات العالمية ُ
صعيد العالم العربي في هذا المجال ،ومتطلّبات الحوكمة الناجحة.

ستهدفة:
الم ّ
 .4الفئات ُ
*القيادة السياسية (وزراء ونواب)
*القيادة اإلدارية العليا (الفئتان األولى والثانية)
*موظفو اإلدارة الوسطى (الفئة الثالثة)
* الموظفون الحكوميون الذين يواكبون مشاريع التطوير اإلداري التي يديرها مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية
* الموظفون الحكوميون الذين يواكبون مشاريع تكنولوجيا المعلومات والحكومة اإللكترونية التي يديرها مكتب وزير الدولة لشؤون
التنمية اإلدارية
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*الموظفون الذين يستكملون دورات إعدادية وتدريبية لدى المعهد الوطني لإلدارة (دورات العام )5102

المستهدفة لتشمل ،باإلضافة إلى الفئات المشار إليها أعاله ،رؤساء وأعضاء
وخالل العام  5102سيتم توسيع الشريحة ُ
المجالس البلدية ،قضاة ،محامين ،ناشطين في المجتمع المدني ،رجال ونساء أعمال.

 .4الجدول التدريبي المقترح:
األسلوب

الوحدة التدريبية

التدريبي

الوحدة التدريبية األولى :صفوف تدريبية
العالقة

تكنولوجيا

تطبيقات

بين

عدد

األيام

الساعات

X

عدد الفئة المستهدفة

4X3

العدد

التقديري

موظفون إداريون وموظفو 01
معلوماتية من اإلدارات كافة

المعلومات

الزمان
(3

مجموعات)

الربع األخير من العام
5102

واالتصاالت والتنمية
الموظفون الذين يستكملون 01

من

دورات إعدادية لدى المعهد أصل 031

الربع األخير من العام
5102

الوطني لإلدارة (دورات العام

)5102
الوحدة التدريبية الثالثة :ورشة عمل

الحكومة

اإللكترونية:

4X0

25

مدراء عامون

االستراتيجيات،

الربع األخير من العام
5102

والسياسات ،والتطبيقات
الوحدة التدريبية الثالثة :ورشة عمل

الحكومة

اإللكترونية:

الموظفون الحكوميون الذين 25

4X3

يواكبون مشاريع تكنولوجيا

االستراتيجيات،

المعلومات

والسياسات ،والتطبيقات

والحكومة

اإللكترونية التي يديرها مكتب

وزير الدولة لشؤون التنمية

اإلدارية
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الربع األخير من العام
5102

األسلوب

الوحدة التدريبية

التدريبي

الوحدة التدريبية الثانية :ورشة عمل

سياسات

تكنولوجيا

عدد

األيام

الساعات

X

عدد الفئة المستهدفة

4X0

العدد

التقديري

نواب (خاصة أعضاء اللجان 41
النيابية)

المعلومات واالتصاالت:

الزمان
من الربع األخير من العام

أصل 051

5102

العناصر األساسية وأدوات

إدارتها

مدراء عامون

52

موظفو معلوماتية

40

الربع األخير من العام
5102

الوحدة التدريبية الرابعة :صف تدريبي

حوكمة اإلنترنت

2 X 3

4

الربع األخير من العام
5102

