
الفصل الثاني

في واالتصاالتتكنولوجيا المعلوماتتطبيقات 
التنمية

الوحدة األولى

المعلومات واالتصاالت والتنميةتكنولوجيا العالقة بين 



ي التنميةفواالتصاالتالمعلومات تكنولوجيا تطبيقات 

:إلىالفصلهذايهدف

ختلفمفيواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياتطبيقاتوصف•

اإلنمائيةباألهدافمباشرةالمعنيةتلكوخاصةالقطاعات،

.لأللفية

دراساتاستعراضخاللمنالجيدةالممارساتمبادئتحديد•

فيواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيالتطبيقاتمختارةحالة

.األولويةذاتالتنميةقطاعات



واالتصاالتتوظيف تكنولوجيا المعلومات 

:  هناك نهجان لتوظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

م تكنولوجيا ، ويستخدساسيينالمستفيدين األويستهف: النهج المباشر•

. المعلومات واالتصاالت لربطهم مباشرة مع مقدمي الخدمات

خالل تطوير هو يدعم النهج المباشر من و:النهج غير المباشر•

لمتوقع ، التي من االسياسات والبنى التحتية وأنظمة الدعم والمحتوى
ساسيينأن تعود بدورها بالنفع على المستفيدين األ



واالتصاالت والنمو االقتصاديالمعلومات تكنولوجيا 

هناك أدلة 

تظهر عالقة 

مباشرة بين 

االستثمار في

تكنولوجيا 

المعلومات 

واالتصاالت 

واإلنتاجية 

االقتصادية

2012جنيف، 2012االتحاد الدولي لالتصاالت، قياس مجتم المعلومات : المصدر

ماليمؤشر تطور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ونصيب الفرد من الدخل القومي اإلج



دراسة 

االتحاد 

الدولي 

لالتصاالت
2012



الفصل الثاني

ةواالتصاالت في التنميتكنولوجيا المعلوماتتطبيقات 

الوحدة األولى

المعلومات واالتصاالت والتنميةتكنولوجيا العالقة بين 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والحد من الفقر



تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والحد من الفقر
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من قبل الشركات الصغيرة استخدام •

تكاليف من خالل تقليلتحسينات في الممارسات التجارية والمتوسطة يؤدي إلى 
اذ إلى االتصاالت والمعامالت، والمساعدة في إدارة المخزون، وتوفير إمكانية النف

.  وبالتالي زيادة اإلنتاجية واألرباحاألسواق العالمية، 

روري أنه ض، إال النمو االقتصادي ليس ضماناً للحد من الفقرعلى الرغم من أن •
.  على المدى الطويلالستدامة الحد من الفقر 

امج بريمكن أن تنفذ هذه المداخالت، سواء المباشرة أو غير المباشرة، من خالل•
إطار حكومية، أو مبادرات تطلق من قبل المجتمع المدني، أو مشاريع تنفذ ضمن

.المسؤولية المجتمعية لشركات القطاع الخاص

التي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتغير المباشرة تركز معظم المداخالت •
، وال فرادخالل تدريب وتأهيل األتعنى بالحد من الفقر، على تنمية االقتصاد من 

دورها التي تعمل بدعم المشارع الصغيرة سيما في المناطق األقل دخالً، وعلى 
.على تخفيف حدة الفقر من خالل توفير فرص العمل



دراسة حالة

ي مصربيوت التكنولوجيا ف/ تكنولوجيا المعلومات نوادي 

المعلوماتموقع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 

http://www.mcit.gov.eg/Ar/Human_Capacity/Telecenters_Egypt

http://www.mcit.gov.eg/Ar/Human_Capacity/Telecenters_Egypt


التصاالت بدأ التفكير في إنشاء نوادي تكنولوجيا المعلومات ضمن الخطة القومية لوزارة ا،2000في بداية عام 

ائية خاصة المناطق النلدى شريحة كبيرة من المجتمع مية الرقميةاألمحو وتكنولوجيا المعلومات بغرض 

توفير ولتأهيلهم لسوق العمل، وتنمية المهارات لدى خريجي المدارس والجامعات المصرية والفقيرة والمهمشة، 
.للتيسير على رواد النوادي االتصال بالعالم الخارجيخدمة اإلنترنت

 يقتصر تطوير أداء العمل بنوادي تكنولوجيا المعلومات بحيث البدأ التفكير في 2011أغسطس /وفي بداية آب

لبيئة المتواجد العمل بالنوادي على االستخدام الحر ودورات الحاسوب بل يمتد ذلك إلى تنفيذ األنشطة التي تخدم ا

(المرأة والطفل وذوى االحتياجات الخاصة)بها النادي والخدمات التي تهتم بخدمة عناصر المجتمع

:االنجازات
ً ناد2163• ً يا ؛2011أغسطس /بجميع محافظات الجمهورية حتى آب2000منذ بداية المشروع عام تكنولوجيا

ً بيت124إنشاء • ً ا بمراكز الشباب والوحدات المحلية والجمعيات األهلية 2011ارا  من عام باعتتكنولوجيا

ات شمال بها وهي محافظوغيرهم في محافظات مختلفة وتم البدء بالمحافظات االستراتيجية واألماكن المهمشة
وجنوب سيناء

نوادي "اسما جديدا وهو اكتسبت وشموال ، ازداد مفهوم المشروع اتساقا وأصبح أكثر 2014عام ي فإ•

"تكنولوجيا المعلومات للتنمية المجتمعية

صربيوت التكنولوجيا في م/ نوادي تكنولوجيا المعلومات 

المعلوماتموقع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 

http://www.mcit.gov.eg/Ar/Human_Capacity/Telecenters_Egypt

http://www.mcit.gov.eg/Ar/Human_Capacity/Telecenters_Egypt


أسئلة للتفكر

ولوجياالتكنبيوتأوالمعلوماتتكنولوجيانواديتعمل

ينتمكعلىاألردنية،المعرفةمحطاتوكذلكالمصرية

ً األقلسيماوالالمحلية،المجتمعاتأبناء من،حظا

جديدةوفرصفاقآوفتحالمعلومات،تكنولوجيااستخدام

ذههأنإالمعيشتهم،مستوىتحسنوبالتاليللعمل،

.لوالتشغياالستدامةفيصعوباتتواجهقدالمراكز

، كيف يمكن لهذه المراكز النجاح واستدامةكدباعتقا

نشاطاتها وتوسعتها؟



قرتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والحد من الف

لتكنولوجياالمباشرةالمداخالتمنالعديدتعمل•
قر،الفمنبالحدتعنىالتيواالتصاالتالمعلومات

بالمعلوماتوتزويدهمباألسواقالفقراءربطعلى
.راعةالزقطاعفيالعاملينسيماوالبالسوق،الخاصة



دراسة حالة
العربيةمصر جمهورية -(زراعة تك)مشروع الزراعة المعرفية 

http://zera3atec.com/

http://zera3atec.com/


يخدم،2014آذارشهرفيالعربيةمصرريةوجمهفيشرقيةلابمحافظةالمنيرقريةداخلوتنفيذهتطبيقهتممشروع

عديو.الزراعيةالمحاصيلوتاجرالزراعيةالجمعيةومديرزراعيومرشدفالحمنالمعنية،االطرافكافةالمشروعهذا

.المصريةبالقرىالزراعيةالعمللدورةمتكاملةتكنولوجيةمعرفيةلمنظومةنموذجامشروعال

:الزراعةمراحلجميعفيالفالحتساعدرئيسيةخدماتأربع"تكزراعة"المشروعويقدم

فىالمساعدةوتقديمالقريةفالحيإلرشادوالناطقةالمصورةالمعلوماتمنمجموعةعلى"تكازرع"خدمةتحتوي-•

تقنياتواآلفاتمحاربةوسائلأحدثعلىالتعرفللفالحيتيحبماالقرية،بهتشتهرالتىالفراولةمحصولزراعة

.الفالحمعالدائمللتواصلللمرشدفعالةوسيلهويوفرالحديثة،الزراعة

المعامالتهأتمتتمتالمحمول،وتطبيقاتالمواقعوتطويرالبياناتقواعدتقنياتوباستخدام"تكجمعية"خدمةوفى-•

طالعاالمنويمكنهالجمعيةمعتعامالتهفيالفالحمنكليخدممماالزراعيةالتعاونيةالجمعيةمعبالفالحالخاصة

ياألراضبياناتوتبويبلتوثيقالمجالالزراعيةالجمعيةلمديرويقدمالمختلفةللمواسمالزراعيةالخططعلى

اعيةالزرللمواسموفقاالمزروعةالمحاصيلوكمياتالزراعيةاألراضيحصرفىالقرارمتخذيخدمكماوالمحاصيل،

.الزراعيةالجمعياتجميعمستوىعلىاإلنتاجومستلزماتالمختلفة

للمشرفمطورنظامتوفرفهيالمحمولوتطبيقاتGPSالمواقعتحديدنظاموبتقنيات"تكفحص"خدمةأما-•

اوذكىمحمولبجهازصورةأخذطريقعنالفالحمنالمقدمةالمحصولبياناتمنبالتأكديقومالذىالزراعي

معيةبالجالموثقةبالبياناتومضاهاتهااألرضموقعبإحداثياتمصحوبةالفالحارضمنللمحصوللوحىحاسوب

جمعيةوالالفالحبينالمتبادلةالثقةوإعادةالبياناتوتدقيقفحصعمليةأتمتةعلىيساعدمماالفالحبمعرفة

.الزراعية

"تكسوق"خدمةطريقعنوالسوقبالتاجرالفالحبربطالمنظومةتكتملاإللكترونية،التجارةمفاهيموبإضافة-•

تصفحبيقالتططريقعنيستطيعالذيالتاجرالموقعويخدمللبيعالزراعيةالمحاصيلعرضفىالفالحيساعدالذى

.شراءهاالمرادالمحاصيلعلىبمزايدةوالقيامللبيعالمعروض

دراسة حالة

، في جمهورية مصر العرية(زراعة تك)مشروع الزراعة المعرفية 



دراسة حالة
العربيةمصر جمهورية -(زراعة تك)مشروع الزراعة المعرفية 

http://zera3atec.com/

http://zera3atec.com/


أسئلة للتفكر

مشروع باعتقادك، ما هي عوامل نجاح ومحددات 

؟ في مصرة تكزارع

.يمكن التغلب على هذه المحدداتوكيف 



يمكن القيام به نشاط 

جهوعلىتستهدفبلدك،فيتنمويةمشاريععنابحث

:الخصوص

ووالمتوسطة؛الصغيرةالشركات(1)

.الفقيرةالمجتمعات(2)

ن على دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، إتعرف 

.وجد، في هذه المشاريع



الفصل الثاني

ةواالتصاالت في التنميتكنولوجيا المعلوماتتطبيقات 

الوحدة األولى

المعلومات واالتصاالت والتنميةتكنولوجيا العالقة بين 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتعليم



تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتعليم

رلتوفيواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيااستخداميمكن•

التعليميةنوعوتحسين،المستمروالتعليمالتعليمإلىالوصول
.الدراسيةالفصولفي

لالتواصتمكينواالتصاالتالمعلوماتلتكنولوجيايمكن•

ثرييممامختلفة،مدارسفيوالمعلمينالطالببينوالتعاون
ً شيقالتعلمويجعلالتعليميةالعملية .ا



دراسة حالة
جامعة محمد بن حمدان الذكية

اإللكتروني لجامعة حمدان بن محمد الذكية الموقع 

http://www.hbmsu.ac.ae/ar

http://www.hbmsu.ac.ae/ar


ً تحوالً أحدثتوقد2002عامفياإللكترونيةمحمدبنحمدانجامعةتأسست دادإعخاللمنالتعليمفينوعيا

التقنياتأحدثتوظفالتيالتعلمبيئةبفضلوذلك،استراتيجيتهافيالدارسينعلىالتركيزأساسهاحلول

التعليميةاأللعابوتقنياتاإللكترونيةالدراسيةوالقاعاتالنقاشومدوناتالمحمولبالهاتفالتعلممثلالمبتكرة

والمهنييننوالخريجيالمتعلمينحاجاتتحقيقإلىيهدفمتكاملتعليميفضاءضمناالجتماعية،والشبكات

.سواءحدعلى

راضيةاالفتالمجتمعاتعبراألكاديميالقبولبإجراءاتابتداءللدارسينالكاملالدعمالجامعةتوفركما

.المهنيشادلإلراإللكترونيةوالخدماتالمكتبةمثلاإلضافيةالتعلممصادرإلىباإلضافةالدارسين،ونوادي

التعلمفوائدبينالمدمجالنهجويجمع.المختلفةودوراتهابرامجهاتقديمفيالمدمجالتعليمنهجالجامعةتعتمد

 ً بالمنحيينادةعاإللكترونيالتعاونيالتعلمويتم.الذاتيوالتعلماإللكترونيالتعاونيوالتعلملوجه،وجها

الجزءفهوالمدمجمالتعليفيالذاتيالتعلمعنصروأما.تطوراً التقنياتأكثرباستخدامالمتزامنوغيرالمتزامن

المختلفةعمالدمواداستخدامعلىيعتمدوهوالعلم،اكتسابهمعنالمسؤوليةأنفسهمالدارسونفيهيتحملالذي

لدراسةاوكتبالتفاعليةاإللكترونيةالدراسيةالمواد:مثلوالمدرسيناألساتذةعبرالجامعةتعدهاالتي

المدمجمالتعليمكوناتمنمكونكلنسبةوتختلف.ذلكإلىوماالمسّجلةالرئيسيةالدراسيةوالحصص

التيالكفاءاتوالمهاراتطبيعةمثلمختلفةجوانبباالعتبارتؤخذإذالدراسية،والمستوياتالبرامجباختالف

بالدارسينالمرتبطةوالخصائصالدراسي،البرنامجنهايةعنداكتسابهاالدارسينعلىينبغي

دراسة حالة
جامعة محمد بن حمدان الذكية



أسئلة للتفكر

جامعة حمدان بن محمد عوامل نجاح برأيك، ما هي 

في التي قد تؤدي إلى فشلهاالمخاطرالذكية، وما هي 
؟حال عدم معالجتها بشكل صحيح



تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتعليم

تكنولوجيالالرئيسيةالتطبيقاتمنواحداً يعدالمعلموتأهيلتعليم•

.التعليمفيواالتصاالتالمعلومات

منتواالتصاالالمعلوماتلتكنولوجياالنطاقواسعاستخدامهناك•

مامالعامةوالمعرفةاألميةلمحوخاصةالنظاميغيرالتعليمأجل
.الحياةنوعيةتحسينإلىيؤدي



دراسة حالة
لسعوديةمبادرة قوافل التدريب االلكتروني في المملكة العربية ا

:  مبادرة قوافل–الموقع االلكتروني لوزارة االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية 

http://www.mcit.gov.sa/Ar/MediaCenter/Download/qwafil_introuduction_Ar.pdf

http://www.mcit.gov.sa/Ar/MediaCenter/Download/qwafil_introuduction_Ar.pdf


ً سنويقافلةخمسينبواقعواإلنترنت،الحاسوبأميةلمحوقوافلتسييرالمبادرةهذهخاللمنيتم يتمحيث،ا

.أسبوعمدةلالقادرينغيرالمواطنينبتدريبتقومبحيثواالرياف،القرىإلىللوصولالقوافلهذهتسيير

االتصالئلووساوالطابعات،الحاسوببأجهزةمجهزةالمعلوماتلتقنيةمتنقل  معمل  عنعبارةالقافلةوتكون

عشرةبواقعكوذلواإلنترنتالحاسوباستخدامفيتدريبيةدوراتأربعتقديماالسبوعخاللويتم.باإلنترنت

.دورةلكلتدريبيةساعات

:المستهدفةالفئات

لديهمليسوالذينالعامالتعليمفيالمتوسطةالمرحلةوطالباالبتدائيةالمرحلةمنالعلياالصفوفطالب•
.الحاسوباستخدامفيخبرة

تسابالكالفرصةلهتتسنلمومنالمحدودالدخلذويمنوالهجروالقرىالريفيةوالمناطقالمدنساكني•
.واإلنترنتاالليالحاسباستخداممهارات

:واالجرائيالعلميالمحتوى

.المدربكتابوالمتدربكتابعلىتحتوياإللكترونيالتدريبلقوافلالعلميةالمادة•

نعومبسطةمختصرةمعلوماتوالتدريبية،المادةعلىيحتويالمتدربكتابمعيرفقمدمجقرص•
.القطاع

.االلكترونيالتدريبلقوافلالذاتيللتدريببرنامج•

دراسة حالة
يةمبادرة قوافل التدريب االلكتروني في المملكة العربية السعود



يمكن القيام به نشاط 

توسيعلواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياتاستخداميمكن
اونيةالتعالشبكاتوتمكينالتعليمعلىالحصولفرص

نولوجياتكاستخداميمكنهلولكن.التعليمنوعيةتحسينو
ياتمستومناألدنىالحدغيابفيواالتصاالتالمعلومات

الفقراء؟بيناألميةمحو

فيأوبلدكفيمشروع،أوتجربةأيومناقشةتحديدحاول
.ذلكتحقيقمحاولةفيهتمالعالم،فيآخرمكانأي



الفصل الثاني

ةواالتصاالت في التنميتكنولوجيا المعلوماتتطبيقات 

الوحدة األولى

المعلومات واالتصاالت والتنميةتكنولوجيا العالقة بين 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والنوع االجتماعي



ماعيوالنوع االجتتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

وتكنولوجياالتعليمإلىالوصولفيالنساءتواجههاالتيالعوائقتتشابه•

عدموالوقتوضيقواألمية،الفقر،تشملوهيواالتصاالتالمعلومات

.صلةذاتمحتوىوجود

يفواالجتماعيةاالقتصاديةعهناأوضتحسينعلىقادراتالنساء•

.أيديهنبينالتكنولوجياوضععندالمجتمع

كذلكوانما،لالدخوتحقيقللتعلمفقطليسالتكنولوجياالنساءتستخدم•

التوعيةوقضاياهن،لمناقشةشبكاتلبناءاإلنترنتعلىساحاتميجادإل
.(االجتماعيالنوع)الجنسينبينالمساواةتحقيقأجلمنوالضغط



زويدهاتطريقعنواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيااستخدامخاللمنالمرأةدورتفعيلإلىالمبادرةتهدف

هذهاعدوتس.الحقوقهذهبشأنوإرشادهابهاوتعريفهاأطفالهاوحقوقالقانونيةحقوقهاإلىالوصولبسبل

األقراصخاللمنونشرهارقميةصيغةفيصلةذاتقانونيةمعلوماتوضعخاللمنالنساءالمبادرة

باللغةىالمحتوويتضمن.الساخنةالهاتفوخطوطوالمسموعةالمرئيةواألشرطةاإللكترونيةوالمواقعالمدمجة

بسيطةبلغةشائعةالاألسئلةإلىباإلضافةرئيسية،كلمةعنفيهالبحثيمكنالذيالكاملالقانونيالنصالعربية

الزواجوقضايا،األطفالرعايةدفعاتذلكفيبمااألسرة،بقوانينتتعلقودينيةوقانونيةمدنيةقضاياتتناول

.والوصايةوالتبنيوالعملوالطالق

كنولوجياتعلىالتدريبباالجتماعيةوالمراكزاألحياءفياالجتماعيينوالمتطوعينالعاملينتزويدويتم

التيالالنساءإلىالمعلوماتهذهنقلمنليتمكنواذاتها،المادةاستخدامعلىتدريبإلىإضافةالمعلومات

تمكينيتمقةالحقيففي.للمشروعالمباشرةاألهدافتتجاوزيتلقونهالذيالتدريبفوائدولكن.إليهايحتجن

بينهمفيمالللتواصالتقنيةاستخداملألشخاصتتيحالتيالطاقاتلبناءالعمليةهذهخاللمنالمدنيالمجتمع

قضاياهملنصرةأفضلبشكلوالضغطوالدفاع

ولبنانمصرمنكلفيبنجاح"المعلوماتإلىالوصولخاللمنوالطفلالمرأةحقوق"مبادرةتنفيذوقدتم

.وتونس

.

دراسة حالة 

دعم المرأة والطفل من خالل الوصول إلى تكنولوجيا مشروع 

"ورقتي"المعلومات 



أسئلة للتفكر

هل تم تطبيق مشروع دعم المرأة والطفل من خالل 

لدك؟ في ب" يتورق"الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات 

المشروع في حال عوامل نجاح ومحددات ، ما هي برأيك

بلدك؟تنفيذه في 



يمكن القيام به نشاط 

تطويرلواالتصاالت،المعلوماتتكنولوجياتدعمهمشروعبتصميمقم

.بلدكفيشاتالمهمالنساءبيناالقتصاديالذاتيواالكتفاءبالنفسالثقة

بتحديد مجموعة معينة من النساءابدأ 

ضرية على سبيل المثال كبيرات السن، أو النساء في المجتمعات الح)

جموعة الفقيرة، أو الفتيات المراهقات في المجتمعات الريفية، أو أي م
(.  من النساء في مجتمع معين

هداف وضح أثم واالقتصادية،أوضاعهن واحتياجاتهن االجتماعية صف 

أيضا م ق.المشروعالنتائج المستهدفة واستراتيجيات وحدد المشروع، 
.بتحديد جدول زمني لتحقيق النتائج المستهدفة



الفصل الثاني

ةواالتصاالت في التنميتكنولوجيا المعلوماتتطبيقات 

الوحدة األولى

المعلومات واالتصاالت والتنميةتكنولوجيا العالقة بين 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والصحة



والصحةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

اصاألشخ:الصحيالقطاعفيالرئيسيونالمصلحةأصحابيشمل•

فرصمحدوديةمعسيماوال،الصحيةالخدماتإلىيحتاجونالذين

ذلكوكوالمهمشين،الريفسكانمثلالصحيةالرعايةعلىالحصول

.الصحيةالرعايةمجالفيالعاملين

وماتالمعللتكنولوجياالشائعةالتطبيقاتمنهيدبععنالطبابة•

الدولمنعددفيتاستخدموقدالصحة،مجالفيواالتصاالت

.العربية

البحوثإلىالوصولإتاحةمبادرةمثلالعالميةالجهودمنالعديدهناك•

منالمعرفةاحتياجاتلدعم(HINARI)اإلنترنتشبكةعبرالصحية

.الصحةمجالفيالمختصينقبل



والصحةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

رةالعاباألمراضخطراحتواءمنالبلدانالعالميةالرصدنظممكنت•

.الطيوروانفلونزاالسارسمثلللحدود

وجيالتكنولالهامةالتطبيقاتمنالصحيةالمعلوماتدارةإأنظمةتعد•

ريجذتطويرتحققحيثالصحة،مجالفيواالتصاالتالمعلومات

صاديةاالقتالكفاءةجانبإلىللمواطنينالمقدمةالصحيةالرعايةفي

.العملسيرجراءاتإوتحسين



علوماتالمإلدارةعمانسلطنةفيمحليإلكترونينظاموتطويرببناءالتسعيناتمنتصفمنذالعملبدأ

شملهتبماالمرضىسجالتعلىالنظامهذاويحتوي.الشفاءنظامعليهأطلقالصحةوزارةبواسطةالصحية

طرقوأدويةمنللمريضيوصفوماواألشعةالمختبريةالفحوصاتونتائجوسريريةصحيةمعلوماتمن

الخاصةالصحيةالمعلوماتتبادلعلىالشفاءنظامسمحوقدهذاالصحية،المعلوماتمنوغيرهاعالج

المؤسساتينوبالصحيةالمؤسسةداخلوالتشخيصيةالعالجيةاالقسامبينالصحيةالمؤسساتبينبالمرضى

المرضىرعايةتحسينوبالتاليالطبيةالمعلوماتنقلودقةسرعةفيساهممماإلكترونيبشكلالبعضبعضها
.الصحيةبالمؤسسات

ً الشفاءنظامويعد ً نظاما ً 30منأكثرعلىيحتويمتكامالً مركبا ً تخصصا النظممنعددمنومكونسريريا

بأنواعهاخازنوالمالصيدلةونظامالدمبنكونظامالطبيالمختبرنظام”الحصرالالمثالسبيلفعلىالفرعية،

العالجيةالوحداتتخدمالتياألنظمةمن"وغيرهاالحرجةوالحاالتوالطوارئوالعملياتاألشعةونظام

علىكذلكييحتوالشفاءنظامفإنالمختلفةوأنظمتهاالصحيةالمعلوماتإلىباإلضافة.الصحيةبالمؤسسات

.والمشترياتالعهدنظاممنهاالصحيةالمؤسساتتلكتخدموماليةإداريةأنظمة

وتحويلسلطنةالداخلالمستشفياتبينالتواصلليسهل؛اإللكترونيالتحويلوتحديثبتطويرالوزارةقامت

ً المريض ً اإللكترونياإلخطاربرنامجوتطويرالصحية،المؤسساتمختلفبينإلكترونيا عنللتبليغأيضا

البياناتوفرزجمعاآلنباستطاعتهالمشروعأصبحوللمريض،بالنسبةالمهمةاألحداثأوالحاالت
.الوطنيالمستوىعلىالطبيةواإلحصاءات

دراسة حالة 
الشفاء إلدارة المعلومات الصحية في سلطنة عماننظام 



أسئلة للتفكر

ما هي أنظمة إدارة المعلومات الصحية المتوفرة
في بلدك؟ 

هي الجهة الرائدة في تطبيقها، أهو القطاعومن 
العام أم الخاص؟ 

ي المعلومات فدارة إهي تحديات تطبيق أنظمة ما 
بلدك؟ 



يمكن القيام به نشاط 

فقراء واحدة للمطلب أو حاجة صحية أساسية قم بتحديد 

ذه في بلدك، وخدمة صحية واحدة قادرة على تلبية ه

.  الحاجة

أي نوع من تطبيقات تكنولوجيا المعلوماتناقش 

ته يعود بالفائدة من خالل قدرن أواالتصاالت يمكن 

.بشكل فعالالربط بين تلك الحاجة والخدمة على 



الفصل الثاني

ةواالتصاالت في التنميتكنولوجيا المعلوماتتطبيقات 

الوحدة األولى

المعلومات واالتصاالت والتنميةتكنولوجيا العالقة بين 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتغيّر المناخ 

واالقتصاد األخضر



لمناخ وتغير اوالبيئة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

األخضرواالقتصاد 

ً األخضراالقتصاديعرف• :أنهبللبيئةالمتحدةاألمملبرنامجوفقا

خدمات، نظام أنشطة اقتصادية تتعلق بإنتاج وتوزيع واستهالك السلع وال»

ت نفسه يفضي في األمد البعيد إلى تحسن رفاه البشر، وال يعرض في الوق

«األجيال المقبلة الى مخاطر بيئية أو حاالت ندرة إيكولوجية كبيرة

لهابديالً وليسالمستدامةالتنميةلتحقيقوسيلةاألخضراالقتصاديعد•

كاستهالوأنماطالمواردكفاءةعلىاألخضراالقتصاديركزأنيجب•

الوطنيةواألولوياتالظروفحسبيطوعوأنمستدامةوإنتاج



لمناخ وتغير اوالبيئة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

األخضرواالقتصاد 

ً دوراً واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياتلعب• القضايالجةمعافيرئيسيا

إلىاهاالنتبولفتالجغرافيةالمعلوماتنظماستخدامخاللمنالبيئية،
.المناختغيراتعواقب

لقضاياديالتصفيرئيسيادوراً واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياتلعب•

الحدواليدويةالعملياترقمنةخاللمناألخضرواالقتصادالمناختغير

.إلكترونيةبأخرىالبشريةاألنشطةاستبدالأوالمواداستخداممن

بكفاءة،اقةالطتستخدمالتيواالتصاالت،المعلوماتتكنولوجيااستخدامإن•

فيأيضايساهمأنيمكنالنقالةوالهواتفالمحمولةالحاسوبأجهزةمثل

صاالتواالتالمعلوماتتكنولوجياعنالناتجةالكربونانبعاثاتمنالحد
ذاتها



المصريئيةالبيالمعلوماتنظاملمبادرةالتابعالمشتركالبيئيةالمعلوماتنظامتشغيل2000/2001عامشهد

ً فيهاعالتوسيجريالتيالبيئيةوالبياناتالخرائطمنعدداً النظامهذاويضم.الكنديةالحكومةمنبدعم .تدريجيا

لوماتمعنظامتشملالمصريالبيئيةالمعلوماتنظامإطارفيالخاصةالتطبيقاتمنعددبدعمبوشركما

مواجهةخطةمعلوماتنظاموكذلكالجديدةالتنميةلمناطقالبيئيالتقييمتنفيذلدعمالجديدةالتنميةمناطق

وحدةسطةبواإداريةكأداةالستخدامهالصناعيالتلوثمعلوماتنظامإعدادعلىالعملبدأكما.البيئيةالكوارث

.ئيةالبيواألنظمةبالقوانينالصناعيالقطاعبالتزامالخاصةالمعلوماتلتتبعالبيئيالتفتيش

منولىاألللمرحلةاستكماالً ،باإلنترنتوربطهاالخطرةالموادبياناتقاعدةبناءتم2002/2003العاموفي
خاصنظاملبناءالجغرافيةالمعلوماتنظماستخدامتمكما.المصريالخطرةالموادوإدارةمعلوماتنظام

مثلالمختلفة،يةالبيئللتطبيقاتبعدعناستشعاروحدةنشئتأوكذلك.(صناعية-زراعية)الصلبةبالمخلفات

وتحديدلزيتية،االبقعانسكابعنالناجمالتلوثمتابعةمعالساحليةالمناطقومراقبةالطبيعيةالمحمياتتنمية
.الهواءتلوثمصادرتحديدبعدالخضراءاألحزمةوإنشاءالعمراني،الزحفاتجاهات

الدولةبوزارةتللمعلوماالداخليةالشبكةتنفيذواستكملإلكترونيةبيئيةمكتبةأنشئتالالحقةاألعواموفي

وفي.لهيميةاإلقلبالفروعوالجهازالوزارةلربطالخارجيةالمعلوماتوشبكةالبيئةشؤونوجهازالبيئةلشؤون

لبحرا-المتوسطالبحر)المصريةالسواحلعلىالمياهلحالةالجغرافيالمعلوماتأطلسإعدادتم2009العام
للمحمياتالجغرافيةالبياناتقاعدةإنشاء2011عامفياالنجازاتأهمومن،(والعقبةالسويسخليجي–الحمر

ومساراتخطوطوخرائطومساحتهاوحدودهامحميةلكلتفصيليةخرائطعلىشامالمحمية،29لـالطبيعية

عليهاحموضالعربيةمصرلجمهوريةاالستثماريةوالخريطةالمصرية،االراضيعبرتمرالتيالطيورهجرة

رصدمحطاتلمواقعالجغرافيالمعلوماتأطلسواعداد.2017حتىوالمستقبليةالحاليةالمحمياتمواقع
.الضوضاء

دراسة حالة 
نظم المعلومات البيئية في مصر



أسئلة للتفكر

دك، ما هي أنظمة المعلومات البيئية المتوفرة في بل

تستخدم من قبل صانعي السياسات؟وكيف 



الفصل الثاني

ةواالتصاالت في التنميتكنولوجيا المعلوماتتطبيقات 

الوحدة األولى

المعلومات واالتصاالت والتنميةتكنولوجيا العالقة بين 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وإدارة مخاطر 

الكوارث



ثالكواروإدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

.عادلةالالمستدامةالتنميةلتحقيقمهمةً الكوارثمخاطرإدارةتعتبر•

خداماستمجالفيجهودالنجاحإعواملأهممنالبشريالعنصريعتبر•

.وارثالكآثارومعالجةمنللوقايةواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيا

يجبو.والمهمشينالضعفاءعلىتؤثرالتيالقضايامعالجةالمهممن•

معالشاملةالتنميةبرامجمنجزءاً الكوارثمخاطرإدارةتكونأن

.الفقراءدعمعلىالتركيز

علوماتالمتكنولوجياعلىالقائمةبعدعناالستشعارنظمغيرتلقد•

ابتناواستجفهمناطريقة،للكوارثالمبكراإلنذارونظمواالتصاالت
.والمناخالطقسلعوامل



عنشعارواالستالطبيعية،المواردإدارةمجالفيقيمةذاتخدماتالسودانفيبعدعناالستشعارهيئةقدمت

.التكنولوجياونقلالمواقعتحديدونظامالجغرافية،المعلوماتونظمبعد،

سوداناليفالكوارثبياناتقاعدةوتطويربناءالهيئةفيالمبكرواإلنذارالكوارثدراساتقسممهامومن

علىصولالحمهامهفمنالفضاءتقاناتقسمأما.بالكوارثوالتنبؤالمبكراإلنذارنظموتوطينونقلوبناء

معالجةطرقوتطويروالخطيةالرقميةالبياناتوأرشفةومعالجتهاالمتنوعةبعدعناالستشعاروصوربيانات

.الجغرافيةالمواقعتحديدنظامتقنياتنطوراتومتابعةبعدعناالستشعاربيانات

نظموبعدعنواالستشعارالطبيعية،المواردإدارةمجالفيقيمةخدماتبعدعناالستشعارهيئةوتقدم
:دبععناالستشعارهيئةنفذهاالتياالستشاراتمناألمثلةبعضو،GPSوتكنولوجياالجغرافيةالمعلومات

.للسوداناألرضيالغطاءخرائطرسم•

.2006عامالدقةعاليةالصناعيةاألقمارصورباستخدامالقاشنهرلفيضانالمعرضةالمناطقتحديد•

.2008عامللسودانالمائيالتصريفشبكةبياناتقاعدةإنشاء•

.2009عامالمراعيإلدارةلكردفانالطبيعيةللمواردبياناتقاعدةوإنشاءتقييم•

2011عامالمعلوماتللهندسةالسودانمركزمعبالتعاونسنارلواليةالطبيعيةالمواردبياناتقاعدةإنشاء•

دراسة حالة 
هيئة االستشعار عن بعد وعلوم الزالزل في السودان



أسئلة للتفكر

فية نظم المعلومات الجغراما هي الجهات التي تستخدم 

للمساهمة في إدارةوبيانات االستشعار عن البعد 

األزمات والكوارث في بلدك؟ 

هي النشاطات التي تقوم بها تلك الجهات؟ وما 



يمكن القيام به نشاط 

ت قائماً على تكنولوجيا المعلوماحدد نظاماً واحداً 
ارة واالتصاالت تم تطويره أو يستخدم في بلدك إلد

.  الموارد الطبيعية أو الكوارث

ا هذا النظام بالتفصيل، وأوضح كيف يأخذ هذصف 
.  النظام مصالح الفقراء بعين االعتبار

لبية على النظام لتدخالها إهي التعديالت التي يجب ما 
احتياجات الفقراء في حال عدم أخذ مصالحهم بعين

االعتبار؟



الفصل الثاني

ةواالتصاالت في التنميتكنولوجيا المعلوماتتطبيقات 

الوحدة األولى

المعلومات واالتصاالت والتنميةتكنولوجيا العالقة بين 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والحفاظ على 

التنوع الثقافي والموارد



ع والحفاظ على التنوتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
والمواردالثقافي 

العالميةالقمةعنالصادر2003جنيفإعالنفيالتأكيدتم•
،امهواحترالثقافيالتنوعتعزيزأهميةعلىالمعلوماتمجتمعحول

الثقافيةالهويةاحترامأساسعلىالمعلوماتمجتمعقيامووجوب
.المفاهيمذههاحتراموتعزيزواألديانوالتقاليدواللغويالثقافيوالتنوع

وجياتكنولفيهااستخدمتماإذايمكن،التيالمجاالتمنالعديدهناك•
.الثقافيةالهويةتعزيزفيتسهمأنفعال،بشكلواالتصاالتالمعلومات

الترويجمجالفيواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيااستخدامإن•

الفرصنوتحسيالمحليةالثقافاتتعزيزفييساهمالداخليةللسياحة
.المحليةللمجتمعاتاالقتصادية



الثقافةىعلللحفاظواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيااستخداميمكن
:نهجينباتباع

شكلبالمتوفرة،الثقافيةالموادتوثيقأي–Digitizationالرقمنة•

حركة،المتوالرسومالفيديو،مثلرقمية،منتجاتوصناعةرقمي،

التيفاعليةالتاإللكترونيةوالمواقعوالكتيباتالتعليميةوالبرامج
.والثقافاتبالتاريختعنى

البازغةالتكنولوجياتاستخدامأي–Distributionالنشر•

اإلنترنتقاتتطبيذلكفيبما،المعاصرةالثقافيةالتعبيرووسائط
Webالتفاعلية .مالعالأنحاءجميعفيللثقافاتللترويج2.0

ع التنووالحفاظ على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
والمواردالثقافي 



دراسة حالة
ريمركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي المص

http://www.cultnat.org/

http://www.cultnat.org/


والتراث-لملموساوغيرالملموس-الثقافيالمصريالتراثتوثيقفيالتقنياتأحدثتطبيقإلىالمركزيسعى

فيالمركزاهمسوقد.الطبيعيةومكنوناتهابمصرالطبيعيةبالمناطقالخاصةالمعلوماتيتضمنالذيالطبيعي
:طريقعنبالتراثالمتعلقةالمعلوماتونشرتوثيق

معبالتعاونوماتالمعلتكنولوجياتقنياتأحدثواستخدامالقوميةالعملبخطةالخاصالتوثيقبرنامجتنفيذ-•
والدولية؛المحليةالمتخصصةالمؤسسات

المختلفة؛اإلعالموسائلطريقعنوالطبيعيالحضاريبالتراثالوعيزيادة-•

.عليهوالحفاظوالطبيعيالحضاريالتراثتوثيقمجالفيالعاملينقدراتبناء-•

مصرلمشروعاإللكترونيالموقعيعتبرحيثالجمهور؛إلىأبحاثهإليصالمبهرةأدواتالمركزطورقدو

ومن.لغاتبثالثمتوافروهووتاريخها،بمصرالمهتمينلكلدفينًاكنًزا-جوائزعدةعلىحصلالذي-الخالدة

رقميةشاشاتتسعخاللمنيُقدَّمتفاعليعرضوهوالحضارية؛البانوراماأيًضالإلعجابالمثيرةاإلنجازات
.العالمفينوعهامناألولىهي

منيعرضالتيالعرضوشاشاتالمعارضمنمجموعةوالطبيعيالحضاريالتراثتوثيقمركزيمتلك

هذهأبرزومن.المدمجةاألقراصأوالنشرطريقعنبإصدارهايقومكماللجمهور،مشروعاتهجميعخاللها

اتمحافظفيالمفصلووصفهااآلثاربمواقعشاملةخرائطيتضمنالذياآلثارأطلسمجموعةاإلصدارات
/.المختلفةمصر

دراسة حالة
مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي المصري

http://www.eternalegypt.org/EternalEgyptWebsiteWeb/HomeServlet?ee_website_action_key=action.display.home&language_id=3
http://www.cultnat.org/


أسئلة للتفكر

ثيق هل يوجد في بلدك تجارب شبيهة في مجال التو
الرقمي للمصادر التراثية والثقافية؟ 

هي تلك التجارب إن وجدت، وما هي الجهات ما 
؟المختصة المعنية بها



والتراث-لملموساوغيرالملموس-الثقافيالمصريالتراثتوثيقفيالتقنياتأحدثتطبيقإلىالمركزيسعى

فيالمركزاهمسوقد.الطبيعيةومكنوناتهابمصرالطبيعيةبالمناطقالخاصةالمعلوماتيتضمنالذيالطبيعي
:طريقعنبالتراثالمتعلقةالمعلوماتونشرتوثيق

معبالتعاونوماتالمعلتكنولوجياتقنياتأحدثواستخدامالقوميةالعملبخطةالخاصالتوثيقبرنامجتنفيذ-•
والدولية؛المحليةالمتخصصةالمؤسسات

المختلفة؛اإلعالموسائلطريقعنوالطبيعيالحضاريبالتراثالوعيزيادة-•

.عليهوالحفاظوالطبيعيالحضاريالتراثتوثيقمجالفيالعاملينقدراتبناء-•

مصرلمشروعاإللكترونيالموقعيعتبرحيثالجمهور؛إلىأبحاثهإليصالمبهرةأدواتالمركزطورقدو

ومن.لغاتبثالثمتوافروهووتاريخها،بمصرالمهتمينلكلدفينًاكنًزا-جوائزعدةعلىحصلالذي-الخالدة

رقميةشاشاتتسعخاللمنيُقدَّمتفاعليعرضوهوالحضارية؛البانوراماأيًضالإلعجابالمثيرةاإلنجازات
.العالمفينوعهامناألولىهي

منيعرضالتيالعرضوشاشاتالمعارضمنمجموعةوالطبيعيالحضاريالتراثتوثيقمركزيمتلك

هذهأبرزومن.المدمجةاألقراصأوالنشرطريقعنبإصدارهايقومكماللجمهور،مشروعاتهجميعخاللها

اتمحافظفيالمفصلووصفهااآلثاربمواقعشاملةخرائطيتضمنالذياآلثارأطلسمجموعةاإلصدارات
/.المختلفةمصر

دراسة حالة
مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي المصري

http://www.eternalegypt.org/EternalEgyptWebsiteWeb/HomeServlet?ee_website_action_key=action.display.home&language_id=3
http://www.cultnat.org/


الفصل الثاني

ةواالتصاالت في التنميتكنولوجيا المعلوماتتطبيقات 

الوحدة األولى

المعلومات واالتصاالت والتنميةتكنولوجيا العالقة بين 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الحكومة 

والحوكمة



وكمةوالحفي الحكومة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

حلتصبوتنفذهاالقراراتواتخاذالقواعدبوضعالحكومةتعنى•

المعامالتمنالعديدةيالحكومعملياتالوتشمل.مرئيةمخرجات

رجاتمختصبحأنقبلالحكوميةوالجهاتالمسؤولينبينالداخلية

.ككلالنظامفيومؤثرةللعامةمعروفةالقراراتهذه

العملياتومخرجاتبنتائج،(الرشيدالحكمأو(الحوكمةتعنى•

.نينوالمواطالحكومةبينتشاركيةكعملياتإليهاينظروالحكومية



كمةوالحوفي الحكومة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

مةالحكوفيواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيااستخداممنالهدفإن•
دماتختوفيرخاللمنالحكوميةالعملياتكفاءةتحسينهووالحوكمة

امةالعوالشؤونالحكمفيتهممشاركتشجيعوينالمواطنحياةسهلت
.أكبربشكل

خفضإلىالحكومةفيواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيااستخداميؤدي•
فرصيلوتقلشفافةاإلجراءاتجعلخاللمنكبيرلحدالفسادمستويات
.(وةالرشمثل)الحكوميينالموظفينمعالتعاملفيالمخالفاتحدوث

ةالحكومخدماتعلىالشاملةااللكترونيةالحكومةتطبيقاتإن•
الحوكمةأما،العرضجانبعلىعادةتركز(G2C)للمواطن

.الطلبجانبعلىفتركزااللكترونية



دراسة حالة

دبيالتوريد اإللكتروني في إمارة 

http://esupply.dubai.gov.aeاإللكتروني للتوريد االلكتروني لحكومة دبيلموقع 

http://esupply.dubai.gov.ae/web-ar/login.html


لجميعواحدةنيةإلكترووجهةوتعدّ .دبيلحكومةاإللكترونيللتوريدالرسميةالبوابةهي"اإللكترونيالتوريد"

أقسامفيمشترياتخبير1000منأكثرالبوابةهذهيستخدم.دبيحكومةوجهاتدوائرإلىالموردين

يمهمتقيثمموردين،عنوللبحثالمقبلة،المناقصاتفرصعنلإلعالنحكوميةجهة35لـالتابعةالمشتريات

ً تداربرمتهاالعملية.عليهمالعقودلترسيةمنهماألنسبواختيار والمورديننالمشتريتزويدمع،إلكترونيا
.بينهمالتفاعللتحقيقوشفافيةوفعاليةكفاءةاألكثربالوسائل

فعبرها؛لحكوميةاالجهاتكافةمعالمشترينبينماللتفاعلالرسميةالقناةلدبياإللكترونيالتوريدبوابةتعد

إلكترونياً،صةالمناقوثائقعلىوالحصولالجديدة،المناقصاتبشأناإللكترونيالبريدتنبيهاتتلقييجري
ً العطاءاتوتقديم .التامةالشفافيةمنبيئةفيإلكترونيا

معتفاعلهاّسطتبالتيالمتقدمةبالتكنولوجيادبيحكومةالتزامعلىآخردليالً "اإللكترونيالتوريد"ويقدم

رونياإللكتالشراءعملياتخاللمندبيحكومةوتؤكد.التفاعلهذامستوياتوتحسنواألفراد،الشركات

ترسيةعنداويةالمتسالفرصومنحالتعامل،فيالشفافيةبانتهاجيتعلقمافيبوعدهاللوفاءالمتناميالتزامها

الالزمةوالخدماتلعالسمنكل  توفيرعمليةفيواالبتكارالتنافسيةمزاياالتوريدسلسلةوإكساب،العامةالعقود
.إلدارتها

دراسة حالة

التوريد اإللكتروني في إمارة دبي



يمكن القيام به نشاط 

دك، قم باختيار مبادرة للحكومة اإللكترونية في بل

فيها، ( إن وجدت)وناقش مواطن القوة والضعف 
.لكواقترح كيف يمكن التغلب على مواطن الضعف ت



الفصل الثاني

ةواالتصاالت في التنميتكنولوجيا المعلوماتتطبيقات 

الوحدة األولى

المعلومات واالتصاالت والتنميةتكنولوجيا العالقة بين 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والسالم



تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والسالم
ً السالمأجلمنواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياتشمل• منفةمختلأنواعا

بهالقيامايتموالتيواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياتدعمهاالتياألنشطة

ةاإلنسانيواإلغاثةالسالم،حفظعملياتوفيوإدارتها،الصراعاتلمنع

وإعادةالصراع،انتهاءبعدالسالموبناءالكوارث،حاالتفيوالمساعدة

.اإلعمار

السالم،قتحقيفيالمساهمةواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيالتدخالتيمكن•

لكبيرةاالصراعاتآثارمنالتخفيففيوالحقاالصراعات،تجنبمنبدءاً 

.حدوثهابعدوالصغيرة

لقبمنالسالمأجلمنواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياتوظيفيتم•

مثلالخاصالقطاعوجهودالمتحدة،األمممثل،األطرافالمتعددةالوكاالت
.عالميةالاإلسالميةاإلغاثةهيئةمثلالحكوميةغيرالمنظماتوحتىرويترز،



الشؤونلتنسيقالمتحدةاألمممكتبقبلمنمقدمةخدمةوهو(ReliefWeb.int)ويبريليفموقعيعتبر•

United)اإلنسانية Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs – -
OCHA)،نسانيةاإلاألوضاعحولالمناسب،الوقتوفي،موثوقةمعلوماتعلىللحصولالرئيسيالمصدر

.1996عاممنذالعالميةوالكوارثاألزماتفي

لمساعدةوذلكفيها،اإلنسانيةلألوضاعوتحليلواألزماتالكوارثحولبهاموثوقتحديثاتالموقعويقدم•

تمعلوماعلىبناءللمساعدةفعالةخططووضعواعيةقراراتاتخاذمنالقراروصناعالمعنيةالجهات

.محدثةصحيحة

:رئيسيةمهامثالثة(ReliefWeb)خدمةل•

مدارعلىعالميمعلوماتمصدراآلف4منأكثرمنوالتحليالتالمحدثةالمعلوماتجمع(1)–

والساعة،

المحتوىاهذويتضمن.العالمأرجاءجميعفيالخدمةلمتابعيمالءمةاألكثرالمحتوىوتقديمتحديد(2)–

المتاحةالتعلموفرصالوظائفعنوإعالناتبيانية،ورسوماتوخرائطوالكوارثالبالدحولتقارير

واإلنساني،المجالفيالعاملينتهمالتيواألحداث

والمواقفالسياقاتتحليلمناإلنسانيالمجالفيالشركاءتمكنالتيوالخدماتالمنتجاتتطوير(3)–

.أفضلقراراتواتخاذ

دراسة حالة

موقع ريليف ويب

http://reliefweb.int/


دراسة حالة
موقع ريليف ويب

http://reliefweb.int/

http://reliefweb.int/


يمكن القيام به نشاط 

شؤوناللتنسيقالمتحدةاألمممكتبللتكرونياإلالموقعبزيارةقم.1
United)اإلنسانية Nations Office for the Coordination of

Humanitarian Affairs (OCHA))www.unocha.orgبتحديدوقم

ً هووهللموقع،أهدافهيمابرأيك،.المستهدفةالجهات فيفعال  فعليا
.السالمإحاللمجال

فبوصقم.المنطقةفيالمسلحةالصراعاتحولمعلوماتعنابحت.2

المعلوماتتكنولوجياتوظيفمكانيةإحولمقترحاتوقدمالصراع

عنداالمكانقدرمحدداكن.أثارهمنالتقليلأوالصراعلحلواالتصاالت

لتياالتقنياتمجموعةأوالتكنولوجياهيماأذكرأي)مقترحاتكوصف

بهذهيشاركأنيجبومناستخدامها،يمكنوكيفاستخدامها،يمكن
.(المستهدفةوالنتائجالجهاتهيوماالجهود،

http://www.unocha.org/


استراحة


