


أهداف الوحدة

مليةعفيواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياواقعمناقشة•
.التنمية

وجياوتكنولالبشريةالتنميةبينالكليةالعالقةوصف•
.واالتصاالتالمعلومات

تصاالتواالالمعلوماتتكنولوجيااستخدامكيفيةفهمتعزيز•
.واالقتصاديةاالجتماعيةالتنميةلتحقيق

ىعلالقائمةللمداخالتالتنمية،نحوموجهإطار،توفير•
نولوجياتكتدعمهاالتيأوواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيا
القطاعاتمنمجموعةفيواالتصاالت،المعلومات
.االجتماعية



مخرجات التعلم

اتالمعلومتكنولوجياالستخدامالمنطقيةالمسوغاتتقديم•
.اإلنمائيةاألهدافلتحقيقواالتصاالت

علوماتالمتكنولوجياتطبيقاتعنبأمثلةواالستشهادمناقشة•

يتعلقفيمااسيموالللتنمية،الرئيسيةالقطاعاتفيواالتصاالت

نبيوالمساواةوالصحةوالتعليموالزراعةالفقر،بمحاربة

وإدارةوالحوكمة،والحكومة،(االجتماعيالنوع)الجنسين
.والمخاطرالكوارث

المعلوماتوجيالتكنولالفعالبالتطبيقالمتعلقةالتحدياتمناقشة•
.التنميةأجلمنواالتصاالت

جياتكنولووتطبيقتصميمفيالرئيسيةالعواملمناقشة•
.تنمويةالوالمشاريعالبرامجتنفيذعندواالتصاالتالمعلومات



المحتويات

االتصاالتالتنمية البشرية وتكنولوجيا المعلومات و

البشرية بإيجازلتنمية ا•
– Millennium Development Goals)لأللفية إلنمائية ااألهداف• MDGs)

وجدول أعمال ما بعد ( Sustainable Development Goals)أهداف التنمية المستدامة•

2015عام 

المنطقة العربيةيفالتقدم نحو تحقيق األهداف التنموية لأللفية ومبادرة التنمية المستدامة •

ي فما هي وماذا يمكن أن تحقق : المعلومات واالتصاالتتكنولوجيا •
؟البلدان النامية

(Digital Divide)الفجوة الرقمية ردم •
النفاذ الشاملتعزيز •

مراكز التواصل لخدمة المجتمعاستخدام •

الهاتف النقال لتحقيق النفاذ الشاملاستخدام •



المحتويات

المعلومات واالتصاالت والنمو االقتصاديتكنولوجيا •

المعلومات واالتصاالت والحد من الفقرتكنولوجيا •

المعلومات واالتصاالت والتعليمتكنولوجيا •

(تماعيالنوع االج)المعلومات واالتصاالت والمساواة بين الجنسين تكنولوجيا •

المعلومات واالتصاالت والصحةتكنولوجيا •

ألخضراالمعلومات واالتصاالت والبيئة، وتغير المناخ واالقتصاد تكنولوجيا •

المعلومات واالتصاالت وإدارة مخاطر الكوارثتكنولوجيا •

واردوالمالمعلومات واالتصاالت والحفاظ على التنوع الثقافي تكنولوجيا •

والحوكمةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الحكومة دور •

والسالمالمعلومات واالتصاالت تكنولوجيا •

تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التنمية



ميةالحاجة إلى سياسات لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التن•

تخطيط مشاريع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية•

القضايا المتعلقة بالتكنولوجيا والتحديات•

قضايا المحتوى والتحديات•

التحديات المتعلقة ببناء القدرات•

التحديات المتعلقة ببناء الشراكات•

تحديات أخرى لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية•

التنميةأجلمنواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيامشاريعتقييم•

االت عوامل نجاح وتحديات استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتص
من أجل التنمية

المحتويات



تنوع أساليب العرض



الفصل األول

التنمية البشرية وتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

الوحدة األولى

المعلومات واالتصاالت والتنميةتكنولوجيا العالقة بين 



تواالتصاالالتنمية البشرية وتكنولوجيا المعلومات 

:إلىالفصل يهدف هذا 

نمائية مراجعة التقدم الحاصل في المنطقة نحو تحقيق األهداف اإل•

ام الخطط لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بعد عاستعراض •
2015 .

.االتوصف المالمح الرئيسية لتكنولوجيا المعلومات واالتص•

تقديم لمحة عامة عن إمكانية وكيفية استخدام تكنولوجيا•

قضايا في معالجة ال، استراتيجيالمعلومات واالتصاالت، بشكل 
.التنموية



التنمية البشرية بإيجاز

جتماعيةاأواقتصاديةتنمويةعمليةأليكغايةاإلنسانرفاهعلىالتأكيد•

ىكمبتغالماديالتقدمعلىتركزالتيالنظروجهةتحويلخاللمن
فهدف.النهائيالهدفباعتبارهاألفرادرفاهعلىوالتركيزوحيدهدفو

.وخالقةحيةوصطويلةبحياةالناسليستمتعمواتيةبيئةخلقهوالتنمية

Human)البشريةالتنمية(مؤشر)دليل• Development Index –
HDI)هــيثالثــة،أبعــادلرصــدمؤشراتيضممركبمقيــاسهو

الالزمــةبالمــواردوالتحكــمالعلمــي،والتحصيــلالعمــر،طــول

.الكريــمللعيــش

اســتخدامبوذلــكالبشــري،التقــدمالبشــريةالتنميــةتقريــريرصــد•

ــروالفقالمســاواةعــدممثلأخــرىأدلــةوالبشــريةالتنميــةدليــل

(االجتماعيالنوع)الجنسينبينوالتفرقة





:في التقدمالمضي –2014ة البشريتقرير التنمية 

المنعة لدرء المخاطربناء 
مقياس في الدول العربية نسبةً إلى المتوسطات العالمية بتأخر هناك •

ياساً رقميا الذي يعطي قالمساواةبعامل عدم دليل التنمية البشرية معداّلً 

.لعدالة توزيع الدخل القومي

متشعّبة، التقرير عند ما تتعرض له المنطقة العربية من مخاطريتوقف •

.  اةجّراء ما تواجهه من نزاع وبطالة في صفوف الشباب وعدم المساو

وهي مخاطر، إذا ما بقيت من غير معالجة، يمكن أن تعّطل مسيرة 

المستقبلالتنمية البشرية اليوم وفي 

تتطلب التقرير على أن األعداد الكبيرة من الشباب في المنطقةيؤكد •

 ً ً اهتماما عمل على مستوى السياسة العامة، ليحظوا بفرص الخاصا

.الديمغرافيالالئق ولتستفيد المنطقة من العائد 



لأللفيةاألهداف اإلنمائية 

دولة من الدول األعضاء في منظمة األمم 189، التقت 2000سبتمبر /في أيلول•

من إعالن األمم المتحدة لأللفية، والذي تضقمة األلفية، واعتمدتالمتحدة في

.يئةتهدف إلى القضاء على الفقر، والنهوض بالتنمية، وحماية البالتزامات 

أجل تنفيذ إعالن األمم المتحدة بشأنمن خارطة الطريقكشفتالقمة من عام بعد •

ً هدفاً 18ثمانية أهداف عامة يساندها عناأللفية النقاب  48و(غايةً )فرعيا

رت الزمني الالزم للتحقيق، والتي صاطار واإلمحدداً من حيث الكم مؤشراً 

".األهداف اإلنمائية لأللفية"تُعرف فيما بعد باسم 

حقيق تاإلنمائية لأللفية على تركيز جهود المجتمع الدولي في تعمل األهداف •

2015تحسينات مهمة وقابلة للقياس في حياة الناس بحلول العام 

ة توجيه جهود الجهات المانحإلى تسعى األهداف اإلنمائية الثمانية لأللفية •
.التنميةوالمنظمات العاملة في مجال 



القضاء على الفقر والجوع الشديدين: الهدف األول

2015و1990عاميبينالنصفإلىيوميا،واحددوالرعنيقلالذيالدخلذوياألشخاصنسبةخفض:1الغاية

.2015و1990عاميبينالنصفإلىالجوعمنيعانونالذيننسبةخفض:2الغاية

تحقيق التعليم االبتدائي الشامل: الهدف الثاني

االبتدائيةللمرحلةالكاملالدراسيالمقررإكمالمنسواء،حدعلىوفتياتفتيانامكان،كلفياألطفالتمكينضمان،2015العامحلولمع:3الغاية

النوع االجتماعي  وتمكين المرأة/ تعزيز المساواة بين الجنسين :  الهدف الثالث

العامحلولمعالتعليممراحلجميعوفي2005عامحلولمعيتمأنويفضلوالثانوي،االبتدائيالتعليممستوىعلىاالجتماعيالنوع/الجنسينبينالتفرقةإزالة:4الغاية

أقصىكحد2015

خفض نسبة وفيات األطفال: الهدف الرابع

2015و1990عاميبينالثلثين،بمعدلالخامسةسندوناألطفالوفياتنسبةخفض:5الغاية

(صحة األمهات)تحسين الصحة اإلنجابية : الهدف الخامس

2015و1990عاميبينأرباعالثالثةبمعدلاألمهاتبينالوفياتنسبةخفض:6الغاية

والمالريا واألمراض األخرى( السيدا/ اإليدز )متالزمة نقص المناعة المكتسب / مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية : الهدف السادس

انتشارهعكسفيوالمباشرة2015عامبحلول(اإليدز)المكتسبالمناعةنقصمتالزمة/البشريةالمناعةنقصفيروسانتشارإيقاف:7الغاية

حدوثهاعكسفيوالمباشرة2015عامبحلولالرئيسيةواألمراضالمالرياحدوثإيقاف:8الغاية

ضمان االستدامة البيئية: الهدف السابع

البيئيةالمواردخسارةفياالتجاهوعكسوبرامجهالبلدسياساتفيالمستدامةالتنميةمبادئدمج:9الغاية

2015العاملولبحالنصف،إلىالمستدامالصحيالصرفبخدماتالمتمتعينغيروالسكاناالستعمالاآلمنةالشربلمياهالمستدامالتأمينعنالعاجزينالسكاننسبةخفض:10الغاية

2020العامبحلول،(والمكتظةالفقيرةاألحياء)العشوائيةالمناطقفيالقاطنينمنمليونمائةعنيقلالماحياةفيملحوظتحسنتحقيق:11الغاية

تطوير شراكة عالمية للتنمية: الهدف الثامن

والدولينيالوطالمستوىعلىالفقروتخفيضوالتنميةالصالحبالحكمااللتزامذلكويشملتمييزيوغيرالسلوكومتوقعمنفتحوماليتجاريلنظامالتطورمنالمزيد:12الغاية

تحترازحةالالفقيرةللدولالدينتخفيفبرامجودعمنموا،األقلالدوللصادراتوالحصصالتعرفاتتحرير:علىذلكويشملنموا،األقلللدولالخاصةاالحتياجاتمعالجة:13الغاية

الفقربتخفيضالملتزمةللبلدانللتنميةالرسميةللمساعداتالسخيةوالزيادةالرسمية،الثنائيةالديونوإلغاءللدين،الشديدةالوطأة

الجزريةلبالدوالخاصالمستدامةللتنميةالعملبرنامجعبر)الناميةالبلدانمنالصغيرةالجزرمنالمكونةوالدولباليابسةالمحاطةللدولالخاصةاالحتياجاتمعالتعامل:14الغاية

(العامةللجمعيةوالعشرونالثانيةالدورةأحكاموعبرالناميةالصغيرة

الطويلاألمدعلىللتحملقابلةالمديونيةلجعلودوليةقطريةتدابيرخاللمنالناميةالبلدانديونمشكالتمعشاملنحوعلىالتعامل:15الغاية

الناميةالدولمعبالتعاونوذلكللشباب،ومنتجالئقعملفرصإليجادخططوتطبيقتطوير:16الغاية

األدويةشركاتمعبالتعاونوذلكمعقولة،بكلفةالناميةالدولفياألساسيةاألدويةعلىالحصولتأمين:17الغاية

الخاصالقطاعمعبالتعاونوذلكواالتصاالت،المعلوماتبمجاليالمتعلقةتلكسيماالالحديثة،التقنياتفوائدتعميم:18الغاية

والغاياتلأللفية األهداف اإلنمائية 



2015أعمال ما بعد عام وجدول المستدامةأهداف التنمية 

تياجات الحاضر التنمية التي تفي باح"األمم المتحدة التنمية المستدامة على أنها تُعّرف •

".دون المساس بقدرة األجيال الُمقبلة على الوفاء باحتياجاتها

حقق االستدامة، في مفردات التنمية، النمو المسؤول ـ أي ذلك النمو الذي يتتعني •

. ية للناسعندما يتم توفيق االهتمامات االجتماعية والبيئية مع االحتياجات االقتصاد

ماعية بيئية واجت: محاور أساسيةةثالثوعليه، تقوم أهداف التنمية المستدامة على 

.واقتصادية

وتحسين نصافواإلإعادة النظر في سياسات التنمية إلى التركيز على الشمولية أدت •
.  التنمية المستدامةلتحقيق والمساءلة الفاعلة والمشاركة الجودة 

2012عام ، 20+أوصى مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة، المعروف باسم ريو•

.2015بضرورة اتساق تصميم أهداف التنمية المستدامة مع خطة التنمية لما بعد 

اشة؛ الصراع والهش: ما يليحول أهداف التنمية المستدامة شملت مواضيع المشاورات •

األمن ؛ والصحة؛ والجوع ولةاوالعموالتعليم؛ واالستدامة البيئية؛ والحوكمة؛ والنمو 
.الغذائي والتغذية؛ وعدم المساواة؛ وديناميكيات السكن؛ والطاقة؛ والمياه



المستدامةالتنمية هداف المقترح العربي أل



قيق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في سبيل تح

المستدامةالتنمية هداف األهداف االنمائية وأ

مكنيأساسيةً أداةً واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياتعتبر•

ميةنالتوأهدافللتنميةاإلنمائيةاألهدافلتحقيقتوظيفهاللحكومات

لمعلوماتاتكنولوجياتوظيفيمكنالمثال،سبيلفعلىالمستدامة،

.النمووتيرةتسريعأجلمنالفقرمنالحدبرامجفيواالتصاالت

علىالقدرةأصبحتالماضية،العشرالسنواتغضونفي•

توالتكنولوجياواإلنترنتالحاسوبألجهزةالفعالاالستخدام

لبلدانامنالعديدفيالسريعللتطورالرئيسيالمحركالمتنقلة،

.العربيةالدولومنها



أسئلة للتفكر

ما هي األهداف اإلنمائية الرئيسية التي حددتها بلدك1.
كجزء من سياستها وخطتها اإلنمائية؟

حقيق، ما األهداف اإلنمائية لأللفية في بلدك األقرب للت2.
لن تتحقق، ولماذا؟حاألرجوتلك التي على 

اً ما هي أهداف التنمية المستدامة، التي تعنى بها حالي3.
بلدك؟



الخالصة

هو،نساناإلحقوقإطارفيالتنميةعلىيركزالذيالبشرية،التنميةنهج•

.للتنميةالراهن،الوقتفيعالمياً،المقبولمفهومال

ً التنمويةاألهدافتحقيقنحوالتقدميكنلم• لمنطقةاأرجاءفيمتساويا

.الواحدةالدولةإطارضمنوالالعربية،

زتبرلأللفية،اإلنمائيةاألهدافلتحقيقالنهائيالموعداقترابمع•

تصميميتسق2015عامبعدلماالعالميةللتنميةخطةإلعدادالحاجة

.المستدامةالتنميةأهدافمعأهدافها

يتفالتيالتنمية"أنهاعلىالمستدامةالتنميةالمتحدةاألممتعرف•

اءالوفعلىالُمقبلةاألجيالبقدرةالمساسدونالحاضرباحتياجات
."باحتياجاتها



الخالصة

يالذالنموذلكأيـالمسؤولالنموالتنمية،مفرداتفياالستدامة،تعني•

اجاتاالحتيمعوالبيئيةاالجتماعيةاالهتماماتتوفيقيتمعندمايتحقق

حاورمةثالثعلىالمستدامةالتنميةأهدافتقوموعليه،.للناساالقتصادية
.واقتصاديةواجتماعيةبيئية:أساسية

صافواالنالشموليةعلىالتركيزإلىالتنميةسياساتفيالنظرإعادةأدت•

.المستدامةالتنميةلتحقيقالفاعلةالمشاركةوالجودةوتحسين

حقوقاروإنكوالفسادالرديئة،السياسيةوالخياراتالضعيف،الحكميعتبر•

.السريعالتقدمتعوقعوامالً اإلنسان

وتكاملمنهجإيجادلتسهيلواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيااستخداميمكن•

مثلللتنمية،يةالرئيسالقطاعاتفيالتكلفةحيثمنوفعالةللتطويرقابلةحلول

إدارةوالطبيعية،المواردوإدارةالصحية،والرعايةوالتعليم،الفقر،منالحد
.الكوارثمخاطر



واالتصاالتتكنولوجيا المعلومات 

؟ما هي



: تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

؟الناميةي البلدان فهي وماذا يمكن أن تحقق ما 

اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة تعريف 

معللتعاملأدواتباألساس،هي،واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيات»
يالتوالخدماتوالتطبيقات،السلع،منمتنوعةمجموعةأي–المعلومات

تشملو.هاوتبادلهاوتوزيعتهاومعالجهاوتخزينالمعلوماتإلنتاجتستخدم

ونوالتلفزياإلذاعةثلم"القديمة"واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيات

أجهزةثلم"الحديثة"واالتصاالتالمعلوماتوتكنولوجياتوالهاتف،

األدواتذههوتستطيع.واإلنترنتالالسلكيةواالتصاالتوالسواتلالحاسوب

بنيةيأ-،"المترابطعالمنا"لتشكل(االندماج)والتالقي،سويةً العملاآلن

تواإلنترن،الحواسيبوالمترابطة،الهاتفيةالخدماتمنضخمةتحتية
«ياألرضالكرةأركانمنركنكلإلىتصلوالتيوالتلفزيون،واإلذاعة



تصنيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت







والتنميةواالتصاالتتكنولوجيات المعلومات 

لتقليدية اتعتبر كل من تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت •
.  أدوات هامةً في العمل التنمويوالحديثة 

.  هناك تزايد في استخدام التكنولوجيات الرقمية•

نتاج اإلبيمتاز استخدام التكنولوجيات الرقمية الحديثة •
نية حيازته بسهولة وبإمكاتوزيع الوالقابل للنشرالديمقراطي

.التكنولوجيمن خالل التالقي 



اتتكنولوجيمنمزيجأيناقشأشخاص،أربعةإلىةثالثمنصغيرةمجموعاتفي

أومةقديواتصاالتمعلوماتتكنولوجياتتضمينيمكنك)واالتصاالتالمعلومات

المزيدجيعوتشالمواطن،إلىالخدماتتقديممجالفيأكبربفائدةيعودأنيمكن(حديثة

:(فقطحدةوامجموعةباختيارقم)التاليةالسكانيةالفئاتبيناالجتماعيةالمشاركةمن

المزارعون؛.أ

الريفيات؛النساء.ب

النائية؛القرىفياألطفال.ج

.المدرسةخارجالشباب.د

أويةالصحالرعايةمثل)تقديمهابوجوبتعتقدالتيالخدماتأوالخدمةبإيجازحدد

المعلوماتلتكنولوجياتاختياركأسبابواشرح،(المعرفةمصادرإلىالنفاذأوالتعليم،

.تهااخترالتيالسكانيةالفئةإلىالخدماتأوالخدمةهذهلتقديمتلكواالتصاالت

نشاط يمكن القيام به



(Digital Divide)الرقمية الفجوة 

فجوة بين األفراد والمجتمعات القادرة على الوصول إلى ال

. طيعتموارد عصر المعلومات، وتلك التي ال تس



(Digital Divide)الرقمية الفجوة 

منالعديدعنعبارةالواقعفيهوالرقمية،بالفجوةيسمىماإن"

قاتبالفرومتمثلةتكنولوجيةفجواتهناك.معاالمجتمعةالفجوات

منالكثيرديوجحيثالمحتوى،فجوةوهناك.التحتيةالبنيةفيالكبيرة

الحقيقيةاتلالحتياجبصلةتمتالالتياإلنترنتشبكةعلىالمعلومات

ةباللغالعالمفياإللكترونيةالمواقعمن%70منيقربوما.للناس

.المحليةواآلراءاألصواتاألحيان،بعضفيمزاحمة،اإلنجليزية،

فتياتوالالنساءتتمتعحيث،االجتماعيالنوعفيفجوةهناكأنكما

وهذا.يانوالفتالرجالمنالمعلوماتتكنولوجياإلىللنفاذأقلبفرص
".اءسوحدعلىوالفقيرةالغنيةالبلدانمنصحيحايكونأنيمكن

كانون 10األمين العام لألمم المتحدة كوفي عنان في مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات، بيان 
جنيف، 2003ديسمبر /األول





الفجوة الرقميةردم 

القادرة فجوة بين األفراد والمجتمعاتالتعرف الفجوة الرقمية بأنها •

.  طيعتتسعلى الوصول إلى موارد عصر المعلومات، وتلك التي ال 

(  ةعدم المساوا)تعتبر الفجوة الرقمية انعكاسا ألوجه التباين •

االقتصادي واالجتماعي، ويشمل ذلك الدخل والنوع االجتماعي 

. ومحو األمية

ولوجيا تتطلب معالجة الفجوة الرقمية منظوراً واسعاً يتجاوز تكن•
.  المعلومات واالتصاالت



لة، والهواتف النقاالتواصلالنفاذ الشامل، ومراكز 

حتيةالتالبنيةإنشاءخاللمنالشاملالنفاذتعزيزالضروريمن•

علىاالتصاالت،مراكزأوالمشتركة،الخدماتومرافقالمادية

.المحليالمجتمعمستوى

خازنمبمثابةتكون،إلكترونيةبواباتإنشاءكذلكالضروريمن•

كةللمشاروإقليميةوطنيةشراكاتوبناءللمعلومات،ديناميكية

.بالموارد

ً بيراً كنتشاراً إالذكي،سيماوال،النقالالهاتفتكنولوجياتشهد• وسريعا

يفوالقاطنينالمحرومينذلكفيبماكافة،المجتمعفئاتبين

ذاتاتوالخدموالمنتجاتالنقالةالهواتفانتشارومع.النائيةاألماكن
.الرقميةجوةالفسدفيكبيربشكلالتكنولوجياتهذهستساهم،الصلة



محطات المعرفة األردنية–دراسة حالة

بإتاحةلتتمثوالتيوالمعرفيالرقمياالقتصادإلىالتحولرؤيةمناألردنيةالمعرفةمحطاتفكرةتبلورت

حليالمالمجتمعلخدمةفاعلةكأداةواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياالستخداماألردنيللمواطنالفرصة

المملكة،محافظاتنبيالرقميةالفجوةتجسيربهدفوالنائيةالريفيةالمجتمعاتعلىالتركيزمعفئاتهبمختلف

الوظائفعلىلالحصوفيالتنافسيةقدرتهالزيادةالحديثاالقتصادمهاراتوإكسابهاالبشريةالقوىولتطوير

علىشاملةواجتماعيةاقتصاديةتنميةتحقيقفيللمساهمةالجهودتكاملأجلمنوذلكالعملية،كفاءتهاورفع
تأسيسمبادرةإطالقتمّ وقدالمواطنورفاهيةحياةعلىالمباشرةآثارهاتنعكسالسكانيةالتجمعاتمستوى

عامفي(األردنيةالمعرفةمحطاتمبادرةبعدفيماسميتوالتي)المجتمعوخدمةالمعلوماتتكنولوجيامراكز

المحليةعاتالمجتمفيالمعلوماتتكنولوجياتطبيقاتاعتمادطريقفيعمليةكخطوةالمبادرةهذهوأتت2001

.تواجدهمأماكنفيالمواطنينخدمةفياإللكترونيةالحكومةاستخداماتلتفعيلتمهيداً 

محافظاتجميعفيمنتشرةمعرفةمحطة2013،192عاممنتصفحتىالمعرفةمحطاتعددبلغوقد

محطاتوخدماتبرامجشملتوقد.الفقرجيوبمناطقفيمعرفةمحطة28منأكثرويتواجدالمملكة،

المحطاتخاللنمتنفيذهايتمبحيث،طفالواألالنساءعلىخاصوبتركيزالمحليالمجتمعفئاتجميعالمعرفة

عددتجاوزوقد.الفقروجيوبالنائيةالمناطقفيوخاصةاألخرىوالمبادراتالبرامجمعبالشراكةأو
حصلواالذينعددووصل2013عامولغايةنشائهاإمنذشخصمليون1.6المعرفةمحطاتمنالمستفيدين

واضحةداللةنجازاتاإلهذهلحجموكانقريباتشخصالف200المعلوماتتكنولوجيامجالفيتدريبعلى

3000منأكثرتمكنوقد.واالقتصاديةاالجتماعيةالتنميةتعزيزفيومساهمتهاالمعرفةمحطاتأهميةعلى

رصفإلىضافةباإلالمعرفة،محطاتفيالمباشرالتدريبخاللمنعملفرصةعلىالحصولمنشخص

.عملفرصة260زتوتجاوالتيالمحطاتنفسفيتوفرتعمل
/http://www.knowledgestation.joاالردنيةالمعرفةلمحطاتااللكترونيالموقع

http://www.knowledgestation.jo/


اختبر نفسك

أللفية اجمع، من المصادر المتاحة، إحصاءات تتعلق بتحقيق األهداف اإلنمائية ل1.
. في بلدك

مات اجمع، من المصادر المتاحة، إحصاءات تتعلق بانتشار تكنولوجيا المعلو2.
. واالتصاالت في بلدك

حدد، وفقاً لتلك اإلحصاءات، مواطن القوة والضعف والفرص والمخاطر 3.

ع التنمية؟ المتعلقة بتطبيق تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت كأدوات لتسري

مية؟ وهل يمكن استخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت لدفع عجلة التن

. دكبتحليل نقدي لما يمكن القيام به من حيث السياسة الوطنية في بلقم 4.

مها حدد أي جهة أو فريق يجب أن يطور السياسة الخاصة بالتنمية التي تدع5.
.  منطقتك/ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في بلدك 

لمهام حدد مجموعة من ا. وضعها حيز التنفيذحدد ما يلزم لتطوير هذه السياسة و6.
.واألطر الزمنية الالزمة

اختبر نفسك



استراحة


