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مؤسسة الرعاية الصحية مؤسسة حمد الطبية و تطبيق برنامج نظم المعلومات الطبية في -1
 قطر  - األولية

بين مقدمي  تهاومشاركللمرضى  نظم المعلومات الطبية ربطوال شك أن  ،األخيرةفي العقود تطورات كبيرة في قطر  نظام الصحة العامشهد 

مؤسسة حمد ل امستشفى تابعً  12ليشمل  نظام السجالت الطبية في قطر الهامة جدًا. ومن المتوقع البدء بتطبيق المقتضياتأصبح من  الخدمات

الدول أولى تعد قطر واحدة من سنوات. و 4خالل  لمؤسسة الرعاية الصحية األوليةمركًزا صحيًا من المراكز الصحية التابعة  27و الطبية

من سكان    %90الذي يخدم أكثر من ،القطاع الصحي العامفي لكل مريض  إلكترونيًا واحدًا ومتكامالً  سجالً  أصبحت تعتمدفي العالم التي 

   مليون شخص. 2.7 البالغ عددهم قطر

حمد الطبية والمرافق التابعة  ةبعد البدء في تطبيق نظام السجالت الطبية الموحدة، يرى المرضى في قطر، ممن يتلقون رعاية طبية في مؤسس

مرتبطة مالية و داريةإسريرية وواحد يشمل حلوالً  متكامللها أو في المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية، أنهم يخضعون لنظام 

فيه. وسيوفر نظام السجل  عالجهم لقونالذي يت المرفق الصحيعن بصرف النظر ودة يتلقون نفس الرعاية عالية الجس، وببعضها البعض

وزيادة كفاءة األطباء من خالل واحد مدى الحياة لكل شخص،  سجل طبي إلكترونيالطبي الموحد للمرضى العديد من المزايا ومنها وجود 

، عبر دعم اتخاذ القرارات السريريةوالمسارات السريرية وتقديم الرعاية المعززة  األدلة،المستندة إلى  األنظمةتفادة من مجموعات االس

جاهزة لالنتقال إلى  نظام السجالت الطبية في البياناتوتعد  تقليل األخطاء الطبية.وتحسين الكفاءة و تعفن الدموبالتالي تقليل معدل وفيات 

 تحسين الرعاية السريرية للمرضى.للمساهمة أكثر في  استخالص رؤى قابلة للتنفيذلة التالية للبدء في المرح

ويمكن الوصول  ،الظروف الوطنية والمحلية ، ُصممت لتتوائم معوالتطبيقات بياناتتية متطورة للبنية تحويعتبر نظام السجالت الطبية بمثابة 

في تسريع التقدم االجتماعي للمساهمة وتستفيد بشكل أكبر من النطاق العريض والتقنيات المبتكرة األخرى ، إليها بسهولة وبأسعار معقولة

استخدام ونشر تكنولوجيا المعلومات  نظام السجالت الطبية وقد عززوتحقيق الصحة والرفاه للمجتمع بكافة أطيافه.  قطر،واالقتصادي في 

العمليات والخدمات الحكومية في تكنولوجيا المعلومات  . ومن المؤكد أن تطبيقاتنب حياتنا اليوميةفي جميع جوالتحقيق الفائدة واالتصاالت 

المتعلقة بها، من األمور الهامة واألهداف التنموية المتفق عليها. وتعتبر الخدمات الحكومية العامة، الرعاية الصحية والمعلومات خدمات و

مجتمع  التي تتيح لكافة المقيمين في قطر إمكانية الوصول إلى سجالتهم الطبية، من األمور األساسية لبناء "صحتي"المرضى  مثل خدمة

دعم ي، ومحليةالكافة االحتياجات مع يتناسب ، ومعقولةبأسعار للجميع  ومتاح االستخدام، سهلالسجالت الطبية  نظاموألن  معلومات شامل.

 المجتمع. خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لصالح لتطبيق  في هذا المجال اا رئيسيً دورً ، فقد قدمت الحكومة التنمية المستدامة

، اإللكترونية لومات الطبيةنظم المع برنامجيق في تطب مؤسسة حمد الطبية والمراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية األوليةبدأت 

من السجالت الورقية في  التخلص تموقد وتحسين الجودة وإمكانية الوصول.  التحول اإللكترونيأولوية مطلقة من أجل تحقيق فوائد وأعطته 

، بعد أن أصبح اعتماد السجالت اإللكترونية إلزامي لألطباء والمراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية األوليةمؤسسة حمد الطبية 

على اعتماد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في هذه المرافق وأصبحت تعتمد السجالت اإللكترونية، األمر الذي سيساهم في التشجيع 

وأيًضا االعتراف  السكان،مة والفئات الضعيفة من لتحسين وتوسيع نظم الرعاية الصحية والمعلومات الصحية لتشمل المناطق النائية والمحرو

 ومجتمعاتهن. للرعاية الصحية ضمن أسرهنالنساء كمقدمات بدور 

، كما ساهم القرارات السريريةاتخاذ األرواح من خالل نظام دعم إنقاذ في  ، منذ بدء تطبيقه،ظم المعلومات الطبية اإللكترونيةبرنامج نساهم 

وإتاحة إمكانية وصول األطباء للمعلومات الطبية ، تخزينها وتوفير تكاليف السجالت الورقيةمن  بالتخلصاألموال  توفير البرنامج أيًضا في

الصحة  مجال التقدم في تحفيزوبالتالي لمرضاهم. كما أن تطبيق هذا البرنامج ساهم في تحقيق العدل والمساواة في تقديم الخدمات الطبية 

، مبادرات الصحة الرقمية، وهو أحد معلومات الطبية اإللكترونيةبرنامج نظم الوقد أظهر تطبيق . سكان قطرلجميع وتفعيل النظام العامة 

تزويدهم وتحقيق الفوائد لجميع السكان من خالل  مجال الرعاية الصحية إمكانيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تمكين العاملين في

، كأحد معلومات الطبية اإللكترونيةبرنامج نظم ال. ُصمم للجميعحياة صحية رفاه ولمناسبين لضمان ن ابالمعلومات الصحيحة في الوقت والمكا

لم، الحلول اإلكلينيكية التي ترتكز في جوهرها على مجموعة المعارف الطبية العالمية، التي أنشأها خبراء في مجاالتهم من مختلف أنحاء العا

المحتوى ذات الصلة محليًا لتعزيز برامج البحوث والوقاية في مجال الصحة العامة وتعزيز صحة موارد  وُطبقت بشكل يالئم قطر ويلبي

الخصوصية. كما جاء مع مراعاة  الصحية،تطوير المعايير الدولية لتبادل البيانات أيًضا  البرنامج يعززوعلى حد سواء.  المرأة والرجل

لتعزيز وتوسيع المبادرات القائمة على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتوفير المساعدة الطبية واإلنسانية في حاالت الكوارث  تصميمه

 والطوارئ.

 

 :في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية على النحو التالي معلومات الطبيةبرنامج نظم اليساهم 

 

 للجميع في مختلف الفئات العمرية لجيدة الصحة اتحقيق الرفاه و – 3الهدف 

 هو نظام مراقبة األم والجنين الذي يسهل تدفق البيانات من المساهمة في تقليل وفيات األمهات من خالل دعم تطبيق فيتالينك، و

 .األجهزة الطبية بطريقة تدعم احتياجات العرض لألطباء في البيئات الحادة والخارجية

https://www.hamad.qa/ar/news/2017/december/pages/qatars-world-first-implementation-of-electronic-patient-medical-records-highlighted-at-himss-conference-and-exhibition.aspx?
https://www.hamad.qa/ar/news/2017/december/pages/qatars-world-first-implementation-of-electronic-patient-medical-records-highlighted-at-himss-conference-and-exhibition.aspx?
https://www.hamad.qa/ar/patient-information/patient-portal/pages/default.aspx?
https://www.hamad.qa/ar/patient-information/patient-portal/pages/default.aspx?
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 سنوات من خالل نظام القرار السريري. 5في الحد من الوفيات التي يمكن الوقاية منها للمواليد الجدد واألطفال دون سن  ةساعدالم 

تقليل وفيات األطفال حديثي الوالدة عن طريق الحد  في برنامج نظم المعلومات الطبية اإللكترونية ساعد تنفيذ خطط الطاقة فيفقد 

 من األخطاء الدوائية.

 فيهااإلنذار المبكر وأنظمة عن طريق إرسال بيانات آنية إلى وزارة الصحة العامة  نهاوالتنبيه ع األمراض المعديةمراقبة رصد و 

 تحسين نظم المعلومات المشتركة.ل

 

 تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات – 5الهدف 

   في مؤسستي  جميع مستويات صنع القرارعلى مستوى القيادة وتكافؤ الفرص وتحقيق لمرأة الكاملة والفعالة لمشاركة الضمان

 حمد الطبية والرعاية الصحية.   

  والفتيات.  ءيتيح الوصول إلى البيانات المتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية للنسا مركز صحة المرأة واألبحاثتطبيق البرنامج في 

  مركز صحة في تطبيق البرنامج تمكين المرأة من خالل ل واالتصاالت،وتكنولوجيا المعلومات التمكينية تكنولوجيا التعزيز استخدام

 النساء.وفي قطاع التمريض وأغلبه من  المرأة واألبحاث

 

 التنمية المستدامة لتحقيقالدولية  اتالشراك تعزيز – 17الهدف 

 بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنيشراكات  بات من الضروري إيجادمع أجندة التنمية المستدامة الناجحة  اشيًاتم 

تولي أهمية للناس و ى وأهداف مشتركة،ورؤ وقيممبادئ المحلية واإلقليمية والدولية، تكون مبنية على المستويات كافة على 

 والمرضى وتجعلهم محل التركيز. 

  وال سيما تكنولوجيا  التمكين،وتعزيز استخدام تكنولوجيا  بشكل كاملتفعيل آلية بناء القدرات التكنولوجية واالبتكارية المساعدة في

 في مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية األولية. المعلومات واالتصاالت 

 

نفاق على برنامج توحيد االفي مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية األولية في  برنامج نظم المعلومات الطبية اإللكترونيةساهم تطبيق 

وجهات النظر المتعلقة برعاية المرضى على المستوى دعم لهذه الغايات. كما أنه  بدالً من شراء برامج متعددة بالبيانات الصحيةواحد متعلق 

. ومن المؤكد أن الداخليين والخارجيين في مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية األوليةالصحية للمرضى  تقديم الرعايةالمؤسسي ونقطة 

من اتخاذ قرارات مستنيرة تعتمد على البيانات دون ترك سير لتكامل المتجانس في سلسلة الرعاية سيساهم في تمكين مقدمي الرعاية هذا ا

إلطالق  تنبؤيهخوارزميات للقرارات الطبية، باالعتماد على  اقويً  ادعمً يوفر  تطبيق برنامج نظم المعلومات الطبيةكما أن  العمل السريري.

 صحية.  المريض إلى رعايةحاجة  عندالطبية مع إشراك مقدمي الخدمات  والتنبيهات،القواعد 

وذلك من خالل نداًء،  أصبح الطبيب أكثر من مجرد لقب أو دور، بل تعدى ذلك ليكون  ،نظم المعلومات الطبية اإللكترونية بعد تطبيق برنامج

قد مّكن .  والرضادرجة كفاءة المستخدم واإلنتاجية والمنصات وتعزز  مختلفعبر ا فيما بينه تتكاملالتي تصميم البرنامج المبتكر وتطبيقاته 

برنامج نظم المعلومات الصحية من خالل موقع صحتي اإللكتروني، الذي يتكامل أيًضا مع  المرضى من المشاركة في رعايتهم البرنامج

يمكن للمرضى الطبية في مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية ألولية. و تهمإلى سجالإمكانية الوصول  رضىويوفر للم الطبية اإللكترونية

، دوائيةوطلب عبوات  السريرية،وعرض المعلومات  تغييرها،التواصل مع مقدمي الخدمات من خالل المراسلة اآلمنة لحجز المواعيد أو 

تم تحقيق ذلك من خالل و المستندة إلى األدلة مع مرضاهمت مشاركة البيانا أيًضا لألطباء يمكنكما وتحديث المعلومات وإرسال الملفات. 

ساعد في توفير استهالك الورق الذي ساعد بدوره ، مما السجل الطبي اإللكترونينظام قي إلى جميع السجالت الطبية من النظام الور تحويل

 في إنقاذ العديد من األشجار وبالتالي وجود تأثير بيئي إيجابي.
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 مركز التكنولوجيا المساعدة قطر –"مدى"  – 2

تمكين األشخاص تعزيز اإلدماج الرقمي ل بهدف، 2010ي ف للتكنولوجيا المساعدة "مدى"مركز أنشأت وزارة المواصالت واالتصاالت 

من خالل برنامج "مدى" الرائد وخدمات  وجيا المعلومات واالتصاالتذوي اإلعاقة وكبار السن لتلبية احتياجاتهم في مجال النفاذ إلى تكنول

، وإطالق قدرات الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطر وخارجها تتمثل رؤية ورسالة مركز "مدى" في تعزيزاالعتماد. 

منصات الوصول إلى خالل تمكين قدرات  مناألشخاص المصابين بقصور وظيفي، واألشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة وكبار السن، 

 . القمة العالمية حول مجتمع المعلومات، بما يتماشى مع قيم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

توسيع نطاق التقنيات المتاحة  يساهم في وبالتالي إليها،يدعم المركز تطوير حلول مبتكرة للتكنولوجيا المساعدة للغة العربية وإمكانية الوصول 

عموم المناطق التي تتحدث اللغة العربية. لدعم احتياجات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لألشخاص ذوي اإلعاقة والمسنين في قطر و

 كشاك اإللكترونيةاألمثل المواقع اإللكترونية، و رقميةاعتماد منصات  ويساهم "مدى" في توسيع نطاق تكنولوجيا الوصول الرقمي من خالل

راجعة أكثر من مبرنامج "مدى" الرائد، و من خالل حالً  30توطين أكثر من . وقد نجح مركز "مدى"، حتى اآلن في لياآلصراف وأجهزة ال

إمكانية  مراحل متقدمة في مجاالت المركز حقق الوطني،على المستوى ه. وزء من برنامج االعتماد الخاص بكجمنصة إلكترونية  100

ا على مؤشر تقييم حقوق المرتبة الخامسة عالميً  ، وهذ ساهم في وصول قطر إلى٪ بين المواقع الحكومية 94 بلغت حواليوصول الرقمي ال

 (.DAREالنفاذ الرقمي )

للجميع عن طريق سد الفجوة بين األشخاص ذوي  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتإلى  الوصول يقدمه مركز "مدى"يسهل العمل الذي و

الموجهة  ،التقنيات المساعدة العربية وتمكناإلعاقة وكبار السن من خالل تطوير حلول تسمح لهم باستخدام التكنولوجيا والخدمات الرقمية. 

جهزة وخدمات تكنولوجيا األشغيل تمن حيث  ،ذوي اإلعاقة والمستخدمين المسنين األشخاص من ،نحو تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

المتزايد  نمولمنصات الرقمية اإلقليمية التقييم وتوحيد إمكانية الوصول اإللكتروني داخل ا عملية كملوت المعلومات واالتصاالت بشكل مستقل.

زيادة وقد ساهمت هذه األنشطة في الستخدام هذه الحلول بفعالية.  ايمكن الوصول إليه بيئةساعدة المحلية من خالل توفير للتكنولوجيات الم

وصول الشامل إلى المنصات والخدمات الرقمية لألشخاص لل توفر فرًصا عادلةً بيئة  خلقو التعليم،الطالب ذوي اإلعاقة في قطاع  انخراط

 ذوي اإلعاقة وكبار السن.

صول التي إمكانية الوتتيح لمعلومات واالتصاالت وتكنولوجيا امجال منصة تركز على التكنولوجيا المساعدة لويوفر برنامج "مدى" المبتكر 

ويمكن االطالع على العديد من  على تطوير وتعزيز هذه الحلول المبتكرة للشركات الناشئة ورجال األعمال. الحفاظتمويل والتساعد على 

ير الوصول الرقمي في قطر والمنطقة من مستوى معاي، والتي ترفع خدمة االعتماداألمثلة للحلول التي تم توطينها من قبل مركز "مدى" في 

الرقمية.  اومنصاته اماتهخالل االعتراف بالمؤسسات التي تعزز وتسهل إدراج األشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن مع وصول متساٍو إلى خد

 مرنة خالل بناء بنية تحتيةتقدم في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الذي يمكن الوصول إليه داخل قطر من تحقيق الينتج عن هذا 

دعم النمو المستدام ألفضل ممارسات تكنولوجيا المعلومات ، باإلضافة إلى لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يمكن الوصول إليها

 واالتصاالت.

التكنولوجيا المساعدة سوقًا  تعد صناعةو. العربيةهناك نقص في التكنولوجيا المساعدة القوية والبنية التحتية لخدمة الوصول داخل المنطقة 

نظاًما ، في خلق "مدى" يتبناها مركزالتي  ،األنشطة وقد ساهمت. في المنطقة العربيةفي جميع أنحاء العالم وأكثر محدودية داخل  متخصصةً 

ي في مراحله األولى ويتطلب الوصول المحلي واإلقليم يزال سوق التكنولوجيا وال ذلك،إيكولوجيًا يدعم تطوير هذا السوق داخل المنطقة. ومع 

 على االستدامة. القدرةلزيادة  "مدى" جهات ميسرة على غرار مركزأنظمة دعم و

إطار سياسات متعددة القطاعات حتى يكون لها  مدمجة فييجب أن تكون اإللكتروني ممارسات الوصول  بأنونؤمن، في مركز "مدى"، 

حدة لحقوق ضمن األطر السياسية التي حددتها اتفاقية األمم المت ممارسة األعمالمن خالل  وذلكأكبر تأثير على حياة األشخاص ذوي اإلعاقة. 

الرئيسيين في قطر للدعوة إلى . حيث يقوم مركز "مدى" بالتنسيق مع كافة القطاعات المعنية وأصحاب المصلحة األشخاص ذوي اإلعاقة

وتقديم توصيات تستند إلى أفضل الممارسات الدولية ودراسات  في السياسات زيادة الوصول الرقمي. ويتم ذلك من خالل تحديد الثغرات

 .إمكانية الوصول الرقمي تالحالة الناجحة في مجاال

  

https://mada.org.qa/?lang=ar
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       "التواصل األفضل"رنامج ب -3

من أجل معالجة الفجوة الرقمية التي يواجهها  2015على األبحاث تم إطالقه في عام يقوم هو برنامج وطني  التواصل األفضل"" برنامج

لم يتمكنوا من الوصول إلى أدوات تكنولوجيا المعلومات العابرة  ة٪ من العمال67أن مجموعة بحوث أساسية وجدت فقد في قطر.  العاملون

مهارات تكنولوجيا المعلومات  همامتالككانت ستعود عليهم عند والفوائد التي في الحد من معرفتهم التكنولوجية وهذا ساهم  واالتصاالت،

ما يقرب من إلى  تجوالكن العمال لتقليل وقت الاسمالمعلومات واالتصاالت داخل على إنشاء مرافق تكنولوجيا  البرنامجيعتمد  واالتصاالت.

ومحملة بمحتوى مخصص لتلبية  باإلنترنت،متصلة وتكون وأجهزة كمبيوتر تم تجديدها  اتمرافق بأثاثتجهيز هذه البحيث يتم ، الصفر

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  إمكانية الوصول إلى أدوات من هذه المرافق كل مرفقويتيح . لغات شائعة بين العمال 5احتياجاتهم في 

. وقد أعلن 2019عام للوجيا المعلومات واالتصاالت مرفق لتكنو 1500إلى للوصول هدف البرنامج  تحديدوقد تم  عامل، 1000لحوالي 

دارية د العثمان فخرو، وزير التنمية اإلسعادة السيد يوسف بن محم، والسيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصالت واالتصاالتسعادة 

، تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتمن مرافق فق مر 1676، عن الوصول إلى 2019خالل مؤتمر كيتكوم  ،والعمل والشؤون االجتماعية

 ٪ أكثر من العدد المستهدف. 10بزيادة بلغت حوالي 

نظًرا لنموذج التنفيذ الفريد القائم على  ذاتيًا،كما أنه مستدام ، لمحتوى واألدوات والنهجانفتاح ارؤيتنا المتمثلة في االبتكار وبرنامج ويطبق ال

 شركاء متعددين ونموذج التدريب المتتالي.

ما يقرب من مليون ونصف ومنهم  المرافق وعدم اإللمام باإلنترنتنقص العديد من العمال المهاجرين وتتمثل أهم العقبات الرئيسية التي تواجه 

شك أن العائق المالي ال يزال هو العائق الرئيسي ال وكل رئيسي في سكن العمال. ويعيشون بش قطر،في من العمالة المهاجرة مليون شخص 

٪ من  84أشار استطالع حديث إلى أن  ذلك،ومع . على التدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتوحصولها  أمام العمالة العابرة

تُعنى التي ويعتبر برنامج "التواصل األفضل" من البرامج  بيوتر واإلنترنت.في برامج التدريب على الكمالمشاركين أبدوا اهتمامهم للمشاركة 

حتوى العمل لتحسين فرص التدريب وتطوير الم صحابالعمل مع أ، والعماللكمبيوتر في سكن لمن خالل تطوير غرف بهذه االهتمامات 

 مع أسرهم عبر التقنيات الحديثة. العمال تواصل بحاث أنه من المهم بشكل خاص دعمأوضحت األوقد . فهمهملتسهيل  العمال بلغات

عبارة عن شراكة بين القطاعين العام ، وهو عي للعمال المهاجرين في دولة قطرمبادرة رائدة للتكامل االجتمابرنامج "التواصل األفضل" هو 

ومجموعة من الشركاء الجادين  ةالتنمية االدارية والعمل والشؤون االجتماعيبين وزارة المواصالت واالتصاالت ووزارة  والخاص

تكنولوجيا  استخدام وتمكنهم منر مهارات العمال المهاجرين يتطوتساهم في إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا ووالملتزمين. وتتيح هذه المبادرة 

أن الوصول إلى اإلنترنت نرى و ، من أجل تحسين مستوى معيشتهم ودمجهم في المجتمع الرقمي والمجتمع األوسع.المعلومات واالتصاالت

يوفر هذا البرنامج الوصول المجاني إلى أجهزة الكمبيوتر التي تم تجديدها و (.1.4 هدف التنمية المستدامةهو حق أساسي من حقوق اإلنسان )

مما يتيح لهم التواصل  المعلومات،في أماكن إقامتهم حتى يتمكنوا من أن يصبحوا جزًءا من مجتمع  تدريب العمالواإلنترنت باإلضافة إلى 

والوصول إلى الخدمات الحكومية عبر اإلنترنت والتعرف على حقوقهم ومسؤولياتهم والعودة إلى  األصلية،مع األصدقاء والعائلة في بلدانهم 

 (. 9Cو 4.4  هدف التنمية المستدامة) بلدانهم باستخدام مهارات تقنية معلومات معززة

في العالم ويفتقر العديد منهم إلى المعرفة والخبرة ا األكثر فقرً بلدان تعد إلى ينتمون  جر يعيشون في قطرمليون عامل مها 1.5يوجد حوالي 

 .مما قد يتسبب في تهميشهم في المجتمع الحديث واالتصاالت،في تكنولوجيا المعلومات 

في وزارة شرع قطاع المجتمع الرقمي المحلية، تنمية الالذين يشكلون جزًءا ال يتجزأ من إدماج العمال األجانب مواجهة تحديات وبغية 

 في إطالق عدد من المشاريع التي تبرز أهمية المسؤولية االجتماعية ودورها في تنمية المجتمعات واألفراد.المواصالت واالتصاالت 

لمهارات الرقمية بين جميع قطاعات المجتمع اإلدماج هذه ويقوم ببناء أركان الثقافة وا ستراتيجيةاجزًءا من  "التواصل األفضل"يعد برنامج و

من فهم فوائد التكنولوجيا عبر اإلنترنت ويعلمهم مهارات تكنولوجيا  المحدودةذوي المهارات من العمال أيًضا القطري. يمّكن البرنامج 

تصال مع العائلة واألصدقاء في بلدانهم تعريفهم بأنظمة التواصل االجتماعي التي تساعدهم على البقاء على اإضافة إلى  األساسية،المعلومات 

بشكل  اعد، ويسلقطراالستفادة من التنمية االقتصادية والثقافية والعمال المهاجرين يساهم البرنامج في تمكين  أوسع،من منظور واألصلية. 

 .اد قائم على المعرفةكبير في خلق مجتمع رقمي متكامل يتمتع فيه الجميع بوصول متساٍو إلى التكنولوجيا كأساس لبناء اقتص

 -كل شريك عليه  يحصلأن ما يمكن ويستند إلى شراكة بين أصحاب المصلحة المتعددين حيث يوجد  مستداًما،ليكون المشروع تم تصميم 

ما يضمن استمرار إمدادات ، مسنوات 4-3في غضون  اتر الخاصة بهالشركات الكبيرة التي ترغب في التخلص من أجهزة الكمبيو من

متطوعين والمدارس والجمعيات الخيرية واألوساط األكاديمية الذين يرغبون جميعًا في المشاركة في مشروع يكون وصوالً إلى ال، األجهزة

 فيه الخير االجتماعي وشيء يكسبه كل منهم من التدخل والخبرة.

 يقوم بناء برنامج "التواصل األفضل" على خمسة أعمدة رئيسية هي: 

 كمبيوتر والبرامج المتبرع بها لتقليل النفقاتتجديد أجهزة ال 

 إنشاء غرف مخصصة في وحدات سكن العمال للوصول إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتدريب 

 سواء الثابت أو الالسلكي باإلنترنت،تصال اال إمكانية رتوفي 

  المحددة للقوى العاملةا لتلبية االحتياجات المصممة خصيصً  يةالتدريب محتوىالتطوير وحدات 

https://www.motc.gov.qa/ar/ditoolkit/migrant-workers/better-connections-program
https://www.motc.gov.qa/ar/ditoolkit/migrant-workers/better-connections-program
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 لتوفير التدريب والدعم اللوجستيالمحلي متطوعين من المجتمع  استقطاب 

 

النجاح تحقيق حيث يساهم كل منهم في وتعد شبكة المتعاونين مع برنامج "التواصل األفضل" من العوامل األساسية التي يحتاجها البرنامج، 

الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر المحمولة المستخدمة من قبل الدوائر الحكومية والشركات أجهزة ويبدأ ذلك من التبرع ب الشامل للمشروع.

. وتقوم شركة مايكروسوفت قطر بتوفير لكمبيوترل الخضراء نديةاألفي  طالب مدرسةمتطوع  600حوالي  تجديدهايقوم ب والتيالكبرى، 

ويتم تثبيتها في المساحات المقدمة مجانًا من قبل أماكن إقامة العمال يتم تسليم األجهزة إلى التراخيص الخاصة بالبرامج المطلوبة. بعد ذلك 

توفر شركة االتصاالت فودافون و الذين يقدمون أيًضا األثاث والطاقة والكهرباء والخدمات األساسية مثل التنظيف والصيانة. العمل، أصحاب

بتقييم المتطوعين الذين لديهم بالفعل أيادي الخير نحو آسيا )روتا(  ا تقوم جمعية العمل اإلنسانيبينملهذه المواقع. قطر اتصاالً واسع النطاق 

من رواد اإلدماج مهارات أساسية في مجال تكنولوجيا المعلومات وتدربهم على تدريب العمال المهاجرين المهرة بالتكنولوجيا ليصبحوا 

يتيح هذا النموذج المتتابع للمشروع فرصة توفير التدريب لعدد  ئهم لضمان استدامة العملية.بنقل معارفهم إلى زمالبعد ذلك يقومون الرقمي و

ألف رائد رقمي.  20تم حتى اآلن تدريب حوالي ، حيث دربينمتزايد من العمال المهاجرين ألنه يدرب العمال المهاجرين ليصبحوا أنفسهم م

نولوجيا المعلومات واالتصاالت، ويقدمون التدريب والدعم بما يضمن تحقيق الوصول كما بات الرواد في المجال الرقمي يشغلون مرافق تك

 بإنشاء ودعم المجموعات االجتماعية مما يؤدي إلى تمكين المجتمع. العادل للجميع. ويقوم الرواد أيضً ا

والوصول إلى  اإلنترنت،، واكتشاف الكمبيوترمل تعلم كيفية استخدام تش ،نماذجعشر وتغطي  ست لغاتفي مجموعة أدوات التدريب تتوفر 

وكيفية  والسالمة،والصحة  واألصدقاء،واستخدام الوسائط االجتماعية للتواصل مع العائلة  اإللكترونية،والسالمة  اإلنترنت،األخبار عبر 

التدريب اآلخر المتاح أما أوقات فراغهم. في أجهزة الكمبيوتر العمال أيًضا استخدام ويستطيع ة. يلحكومالخدمات اإللكترونية االوصول إلى 

، وكيفية استخدام أموال الهاتف المحمول أو المدفوعات يفية استخدام أجهزة الصراف اآلليكتبين يشمل أجهزة محاكاة متعددة اللغات فهو 

يرها من مناهج التعليم ومعلومات عن المراكز الصحية وغ العمل،والحقوق والمسؤوليات بموجب قانون  اإلنترنت،والتحويالت عبر 

 .اإللكتروني عبر اإلنترنت

كان هناك عدد كبير من األفراد المستبعدين  التواصل األفضل" من المبادرات الوطنية لإلدماج الرقمي التي يمكن تكرارها حيثما"يعد برنامج 

في قطر أكدت  المعلومات واالتصاالت بمساكن العمالةلتكنولوجيا  750افتتاح القاعة عند  اجتماعيًا والذين يقيمون معًا في مجتمعات معزولة.

أصبحت دولة قطر واحدة من الدول الرائدة في منطقة الخليج لقد ، بالقول: "اد الدولي لنقابات العمالاألمين العام لالتح ،السيدة شاران بورو

صحيفة في  750القاعة تم اإلعالن عن افتتاح ". دول الخليج األخرى إلى أن تحذو حذوها وندعواحتياجاتهم،  ةمصالح العمال وتلبيفي تعزيز 

 . 2018أكتوبر 9بننسوال وغيرها من الصحف المحلية في 

 860، وهو الذراع البحثي التابع لجامعة قطر، آراء معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية المسحيةاستعرضت دراسة مسحية حديثة، نفذها 

٪ أنهم قد 99قال فيما  البرنامج،مشاركتهم في بفضل انخفضت لديهم اإلجهاد  قالوا إن مستويات٪ من المشاركين 93أن وبينت  ا،شخصً 

أنهم أصبحوا من المشاركين ٪ 93 وبين جديدة،أنهم تعلموا مهارات منهم ٪ 95وقال  واألصدقاء،حسنوا من قدرتهم على التواصل مع العائلة 

 رتأثمدى المراقبة والتقييم وشامل يتضمن جزًءا من إطار تقييم هذه الدراسة، التي تبحث في مستويات التأثير، تعتبر  العمل.أكثر إنتاجية في 

العمل(. قام الفريق بتطوير نظام كمبيوتر  صحابوأوالرواد في المجال الرقمي  ينالعمال والمتطوعمن جميع المستفيدين من المشروع )

ت طور كمامخصص يقوم بمراقبة جميع البيانات )أجهزة الكمبيوتر المشفرة والمتطوعين وأصحاب العمل ونوادي الكمبيوتر الخضراء(. 

 النصف سنوية. شريكنا في التقييم أدوات لتقييم فعالية التدريب وإجراء الدراسات االستقصائية  روتا

 وعلمه كيفيةأحد العاملين ، وهو أحد المتطوعين من سريالنكا في برنامج "التواصل األفضل"، كيف قام بمساعدة ومارا بادهوجكووصف 

بدأت في مساعدته خطوة بخطوة في إنشاء لقد ، وقال: "عبر اإلنترنت لتحسين نوعية حياتهاستخدام وسائل التواصل االجتماعي والخدمات 

يبلغ على رؤيتهم. رؤية شخص مر بضع سنوات  ا للغاية، فقدتأثرً م، كان فيها صورة عائلتهمن ابنته  رسالةما تلقى ، وعندبريده اإللكتروني

حتى يحفظها تماًما، يجعلني أدرك قيمة الوقت الذي  مراًرا وتكراًراوإرسال الرسائل منه إنشاء بريد إلكتروني يقوم بعاًما  53من العمر 

 قضيته في العمل التطوعي في مخيم العمال". 

بغرض الوصول ، تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من مرافقمرفقًا 1676 "التواصل األفضل" برنامج أنشأ، هذا التقريرإعداد وقت حتى 

. كما تطور برنامج جهاز كمبيوتر معاد تدويره 16000 تم تجهيز المنشآت بأكثر منوقد . مليون عامل في جميع أنحاء البالد 1.5أكثر من  إلى

"التواصل األفضل" ليصبح من أكبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطر وحصل البرنامج أيًضا على العديد من الجوائز، بمل 

 .2015، ومبادرة المسؤولية االجتماعية للشركات لعام أسبوع البناءبادرة معن  2012للشركات لعام جائزة المسؤولية االجتماعية في ذلك 

 

عالوة على  خطر االستبعاد االجتماعي.كبير كانت تواجه لوصول إلى مجتمع تي تهدف إلى اال مشروعبالالجدير بالذكر أن األطراف المعنية 

المجتمع فئات أخرى في العمال المهاجرين، ولكن أيًضا على  وهم فقط على المستفيدين الرئيسيين مقتصر يسفإن تأثير المشروع ل ذلك،

 :األوسع

 معرفةالذين لديهم قوة عاملة أفضل وأكثر سعادة وأكثر  العمل أصحاب 

 يةالتدريبلح االجتماعي وتطوير مهاراتهم الذين ينخرطون في الصا ونالمتطوع 
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 بالصالح االجتماعيالذين يشاركون في حماية البيئة أثناء قيامهم  المدارس طالب 

 استخدام أجهزة الكمبيوتر ويتم التخلص منها وفقًا لمبادئ حماية البيئةيُعاد  –بيئة ال 

  

 األساسية للقمة العالمية لمجتمع المعلوماتالقيم يراعي  ، إلى أبعد من ذلك فهوربط العمال باإلنترنتالتواصل األفضل" "يتعدى برنامج 

بغض النظر عن  للجميع،الوصول حق في تسخير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلنشاء مجتمع معلومات مستدام وشامل يضمن  المتمثلة

 . االقتصادية أو االجتماعيةخلفياتهم 

 

  األعمالبيئة  تسريع الكفاءة الرقمية لتنمية 4

تتمثل رؤية البرنامج في تعزيز النظام اإليكولوجي للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر في القطاعات الرئيسية من خالل التمكين الرقمي 

لوذلك ب ومواءمة أهدافها االستراتيجية مع رؤية قطاع تكنولوجيا المعلومات  قطر،لجميع أصحاب المصلحة في االقتصاد الرقمي في د قيمة يتوَّ

شجع االبتكار في مجال ياقتصاد ذكي تنافسي إقليمي يحسن والمتمثلة في االستفادة من التكنولوجيا لتطوير  2022تصاالت في قطر واال

الترويج لالبتكار الرقمي كما تتمثل رسالة البرنامج في  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مع التركيز على النشاط الدولي والصادرات.

التمكين في  ها في مجاالتإلى النهاية لسلسلة قيمّ البداية ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خالل التحول الرقمي من  والقدرة التنافسية

لوجي لعوامل التمكين التي يدعمها نظام إيكومجال اإلنترنت، والتجارة اإللكترونية، التكنولوجيا السحابية وغيرها من التكنولوجيا الناشئة 

وتمكين الشركات الصغيرة  والمتوسطة،يهدف البرنامج إلى: زيادة المعرفة والوعي بالحلول الرقمية للشركات الصغيرة  .التكنولوجية

والمتوسطة لتحسين نموذج أعمالها من خالل الحلول الرقمية وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لتوفير وصول أفضل للخدمات لتلبية 

 طلبات العمالء الخفية.

 270شركة صغيرة ومتوسطة من خالل تنفيذ أكثر من  5600في زيادة الوعي حول التبني الرقمي بين أكثر من م، نجح البرنامج حتى اليو

من الشراكات الرقمية التمكينية للتكنولوجيا والكيانات الحكومية في النظام البيئي الرقمي بمؤسسات األعمال  50أكثر من وربط  تفاعلية،جلسة 

 في قطر.

لبرنامج كمحرك داعم لتعزيز النظام اإليكولوجي الرقمي المتصل بالشبكات ويعزز الشراكات بشأن التبني الرقمي داخل مؤسسات يعمل ا

 في األسواق المحلية والدولية على حد سواء. لزيادة تغلغلها الناشئة،األعمال واالنتعاش من الشركات 

 اإليكولوجي،لحلول الرقمية المتاحة لجميع القطاعات والصناعات في النظام تحسين االتصال والوصول إلى افي الهدف من ذلك يكمن و

 اتصالللعمل على تطوير االتصال بالتحول الرقمي من خالل قنوات  ،عالوة على فهم احتياجات السوق والتحديات التي يواجهها المجتمع

 ورش العمل التعاونية.و والمؤتمرات،، المعارض الفعاليات المتتالية، مثل: الجلسات التفاعلية األساليب، ، وأيضاً تطويرالوصول إلى األسواق

تعزيز توعية المستخدم والوعي بالخصوصية على اإلنترنت ووسائل حماية ل بفعاليةينبغي للحكومات وأصحاب المصلحة أن يعملوا 

ة ينبغي مساعدكما الصغيرة والمتوسطة الحجم ، إدراك اإلمكانيات االقتصادية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للمؤسسات ، والخصوصية

على  اإلى رأس المال وتعزيز قدرته اتسهيل وصولهو، اإلدارية التنافسية عن طريق تبسيط اإلجراءاتا في زيادة قدرته هذه المؤسسات

برنامج، بالتعاون مع أصحاب أن يعمل هذا ال ويجبالمشاريع / الحكومات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، المشاركة في 

"التحول الرقمي  وتركز أهدافالمصلحة اآلخرين، على زيادة الوعي بأهمية المعايير الدولية للتشغيل البيني للتجارة اإللكترونية العالمية: 

االستفادة من تمثل في أحد المحاور الرئيسية التي تتبناها وزارة المواصالت واالتصاالت في قطر وي " علىللشركات الصغيرة والمتوسطة

 يسلط الضوء على:، التكنولوجيا لتطوير اقتصاد ذكي تنافسي إقليميًا

  المتجاورة زيادة اعتماد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المتقدمة في القطاعات 

  وتعزيز روح المبادرة مالئمإنشاء نظام بيئي رقمي 

تكنولوجيا المعلومات في مجاالت  ر والتصديرستثمااالو واالتصاالتزيادة تحسين قدرات االبتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات ول

في النظام اإليكولوجي للمحافظة على   كافة األطراف المعنية معوزارة المواصالت واالتصاالت  ترتبط هذه األهداف بمشاركة، واالتصاالت

التحول  من خالل بوابة تشغيل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والنظام اإليكولوجي للشركات الصغيرة والمتوسطة. تطوير وتطوير بدء

يتم عرض شبكة من عوامل التمكين التكنولوجي ذات الخبرة العالية وغيرها من الشركات الرائدة في مجال ، (Godigital.qa)الرقمي 

ص وتركز على بناء شراكات رقمية لزيادة تخصيص الحزم بمعدالت مخفضة مناسبة لالستخدام من قبل االبتكار التكنولوجي في القطاع الخا

وبالتالي تقديم حلول رقمية يمكن الوصول إليها ويمكن  المختلفة،الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات التجارية ذات مستويات النضج 

ة والمتوسطة. تُعد شراكات القطاع العام أيًضا دفقًا رئيسيًا لدعم أهداف البرنامج حيث أن الحفاظ عليها داخل النظام البيئي للشركات الصغير

تهدف إلى خلق فرص لشركات تكنولوجيا التي واألهداف الحكومية  وزارة المواصالت واالتصاالتالشراكات التي تم تطويرها بين 

 لشركات الناشئة ورجال األعمال.المعلومات واالتصاالت المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة وا
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بهدف توصيل  التكنولوجيا،كمحور للشراكات الحالية والمستقبلية بشأن التبني الرقمي ضمن النظام البيئي لموفري  بوابة التحول الرقميتعمل 

الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتقنيات الصحيحة المتاحة في السوق من خالل مبادرات التوعية بالتحول الرقمي وجلسات تفاعلية من شأنها 

 وخاصة في مجاالت التركيز ذات االعتماد واالتصاالت،أن تضمن لهم فهًما صحيًحا حول تأثير األعمال على تبني تكنولوجيا المعلومات 

السماح  ذلك،عالوة على الشبكات،  وفيرت اإللكترونية،، التجارة التكنولوجيا السحابيةالمنخفض داخل الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر: 

رحلة  التكنولوجيا المقترحين المتنوعين الذين سيتولون السلطة في تنفيذ مورديومرنة مع مجموعة متنوعة من  باعتماد تكنولوجيا سلسة

مصلحة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتدعم استدامة التحول الرقمي وشراكات مخصصة  مناسب سعرهامن خالل عروض  التحول

 والمؤسسات التجارية في الرقمية اعتماد نماذج أعمالهم.

ويوّسع نطاق  عات،القطاجميع  فييربط البرنامج عوامل التمكين التكنولوجية المحتملة للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات في قطر 

من المقرر . والتعليم والنقل باعتبارها قطاعات رئيسية في رؤية قطر الذكية واللوجستياتجهوده للتركيز على قطاعات: الصحة والرياضة 

تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المستهدفة ضمن هذه القطاعات من خالل استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

مثال على الشركات الصغيرة  إليها،تعزيز تعاونهم ومشاركتهم في السوق لتقديم منتجات وخدمات المستهلكين المزدهرة والتي يمكن الوصول ل

لتعزيز الرفاه للجميع وضمان حياة بهدف التنمية المستدامة الثالث، والمتوسطة التي سيتم ترقيمها في قطاع الصحة والتي ترتبط مباشرة 

ركز ي( التي تسهل العمليات الطبية واإلجراءات الطبية. كما السحابية التكنولوجيا)المستندة اعتماد العيادات على المنصات الرقمية صحية مع 

المرأة العربية في سلسلة اعتماد  البرنامج على ربط سيدات األعمال بشكل مالئم في مجال التكنولوجيا بالمجتمع المزدهر لكبار قادة األعمال.

القيادات النسائية الناجحة في مجال التكنولوجيا ، هي األولى من نوعها في قطر، وتسلط الضوء على كأحد أهداف التواصل في البرنامج التقنية

المرأة العربية في التكنولوجيا في وقت بوابة بتقدير كبير من قبل مجتمع األعمال القطري. تم إطالق وحظيت  التي تشاركت خبراتها ورؤيتها

الوعي بالمساواة بين الجنسين تحت إشراف وزارة المواصالت واالتصاالت. تعزيز  حاضنة األعمال الرقمية سابق من هذا العام بالشراكة مع

للمساواة بين  أهداف التنمية المستدامةالهدف الخامس من يدعم وجانبًا حاسًما في البرنامج يعتبر في مؤسسات األعمال في جميع القطاعات 

 . نالجنسي

ص يعد تمكين رواد األعمال والشركات المنزلية من خالل التقدم التكنولوجي لنماذج أعمالهم محور تركيز رئيسي للبرنامج لتأمين تكافؤ الفر

)الهدف الثامن من اهداف التنمية  النمو االقتصادي المستداموكذلك يدعم  واالتصاالت،لقدرات العمل المتنوعة مع ابتكار تكنولوجيا المعلومات 

ويشجع االبتكار  السوق،يكرس البرنامج أيًضا جهوده لتوفير معلومات يسهل الوصول إليها عن حلول التكنولوجيا المقدمة في و. المستدامة(

ق الهدف المشترك المتمثل في منتجات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من خالل عوامل تمكين التكنولوجيا المتصلة التي تسعى إلى تحقي

 )الهدف التنموي التاسع من أهداف التنمية المستدامة(. في تعزيز ريادة األعمال 

الذي يتعلق ببناء شراكات من أجل التبني الرقمي بين جميع الشركات ( 17)يبرز التركيز األقوى للبرنامج على الهدف التنموي المستدام 

نهج تمييزي أو أي إجراءات مطولة قد تعيق الهدف النهائي المتمثل في تحويل المعاهد الراسخة الصغيرة والمتوسطة والشركات دون أي 

يتم تأمين شراكات البرنامج الداخلية مع الكيانات الحكومية أيًضا للوصول إلى األهداف والرؤى المشتركة الموضوعة أساًسا . رقميًا في البالد

تحقيق األعمال للتحول الرقمي داخل الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم تطوير مستويات نضجها  لبناء نظام بيئي رقمي أكثر ترابطاً ويقدر

 .للوصول إلى األسواق الدولية

يهدف برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى دعم االقتصاد الرقمي في قطر من خالل تعزيز المستوى الحالي للنضج 

يتحقق أساًسا من خالل التركيز المبدئي على ، والستثمارات واالبتكار والحضانةلمتوسطة القطرية من خالل االرقمي للشركات الصغيرة وا

( الشركات الصغيرة والمتوسطة الرقمية تحول الوعي حول كيفية االستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتوفير 1االتجاهات االستراتيجية الثالثة: 

( التطوير المستمر من خالل تحسين االتصال وتدفق المعلومات واالستجابة 2 .ائي بفوائد االقتصاد الرقميخدمات أفضل وعي المستهلك النه

 وتعزيز القدرة التنافسية وجذب االستثمارات. الخاص،( التنويع االقتصادي من خالل دعم نمو القطاع 3السريعة للتغيرات في السوق. 

لمواصلة وضع قنوات توصيل  الرقمي،وسلوكيات سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة في التبني  ا لفهم احتياجاتا حازمً اتبع البرنامج نهجً 

ويركز النهج أيًضا على نقل المعرفة المناسبة ألهمية التحول الرقمي  دعم تبني تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت داخل مؤسسات األعمال.

، وتستمر الدورة بدفع قطر يفالتمكينية التكنولوجية لزيادة اعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة بدعم من مجموعة متنوعة من العوامل 

نجح البرنامج في رفع وقد ه الشركات في رحلة التحول الرقمي. ودعم وتحسين هذ الناجحة،كاٍف من البرنامج لتقديم الجوانب الهامة لإلدارة 

جلسة تفاعلية بدعم من  270شركة صغيرة ومتوسطة الحجم من خالل تنفيذ أكثر من  5600مستوى الوعي حول التبني الرقمي بين أكثر من 

ززت عوامل التمكين التكنولوجية اعتماد أكثر عكما شركة تمكين رقمية وشركاء حكوميين في النظام البيئي الرقمي في قطر.  50أكثر من 

. يدعم البرنامج الهدف التكنولوجيا السحابية واإلنترنتوتمكين  اإللكترونية،شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في مجاالت التجارة  600من 

ومشاركة وقادرة على  صغيرة ومتوسطة الحجم متصلةرقمية ناجحة تؤدي إلى وجود مؤسسات  تحولالوطني المتمثل في وجود رحالت 

 الحفاظ على رحلة التحول من خالل الفرص المتاحة:

 سهولة الوصول إلى مقدمي الخدمات ومتابعة التوجيه 

 المتنوعة عبر اإلنترنت الخدمات اإللكترونيةستخدام سهولة في ا 

  التقنية والدعم الفني اتمع الخبرجاهزية االنخراط 

  الصغيرة والمتوسطةلشركات ل قاعدة أكبرالتواصل مع 

  موجهة للمجال او القطاعالتدريب والتوجيه من خالل ورش عمل  
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 شركات التكنولوجيا الرائدة في هذه الصناعة الرقمي بواسطة التحول تتبع كفاءة 

  عملية التحول لتيسيرمتطلبات األجهزة والبرامج توافر 

  وزارة المواصالت واالتصاالت  من خاللشبكات التحول الرقمي في المستقبل إمكانية الوصول إلى أحداث 

 

لتمكين شركاء التكنولوجيا من التواصل مع الشركات  ،2018في عام  والمتوسطة رسميًالتحول الرقمي للشركات الصغيرة ا تم إطالق برنامج

وقد أدى الموقع . www.godigital.qa الصغيرة والمتوسطة بسهولة عبر مجموعة من الجلسات التفاعلية المفصلة على البوابة اإللكترونية

افتراضية للشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة للتواصل. تم ومساحة مادية توفير و، نقل المعرفة واألدوات والفرص عدة أهداف شملت

فاض اعتماد األعمال على التجارة اإللكترونية والتواجد عبر بعد مالحظة انخ 2017البدء في تطوير البرنامج وتطويره في أوائل عام 

 الصادر عن وزارة المواصالت واالتصاالت، وتحديدًا 2015لمشهد الرقمي لدولة قطر ا استنادًا إلى تقريروالتقنيات السحابية، اإلنترنت 

د جهوالتركيز ل٪ ، تم تحديد البرنامج  12ال يتجاوز من جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة بمعدل منخفض  -استخدام التجارة اإللكترونية 

، والتمكين على شبكة حابيةفي تمكين هذه الشركات في العديد من المجاالت التكنولوجية مثل استخدام الخدمات الرقمية على الحوسبة الس

 لناشئة(.اإلنترنت ، والتجارة اإللكترونية ، والخدمات الرقمية األخرى )بما في ذلك التكنولوجيات ا

نقل المعرفة بأهمية التحول  إلى، 2019وات القادمة حتى نهاية عام لسنخالل ابرنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة يهدف 

شركات بما في ذلك الرقمي إلى أكبر عدد ممكن من الشركات في جميع القطاعات من خالل ربطها بمزودي الخدمات الفنية للبرنامج 

كنولوجيا المعلومات العاملة في تتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت متعددة الجنسيات وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية 

 واالتصاالت.

مع  برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، المرحلة التالية من أهدافمتخصص خالل سيكون برنامج التسريع الرقمي و

في استخدام التكنولوجيات  لقطرزيادة الترتيب العام وذلك بهدف ومجاالت التكنولوجيا. أو فئات من األعمال  ات معينةكيز على قطاعالتر

مع التركيز على  2020الواقع المعزز والذكاء االصطناعي. سيبدأ البرنامج في أوائل عام  االفتراضي،الواقع  األشياء،مثل: إنترنت  الناشئة

نضج األعمال واالقتراب من تحول الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر من خالل كل من التحوالت المادية في الموقع وكذلك مستويات 

 عبر اإلنترنت.

  

http://www.godigital.qa/
http://www.godigital.qa/
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 خدمة تحليل وسائل اإلعالم الحكومية 5

أي محتوى إلكتروني عام وتحليله معرفة من  اوالدوائر الحكومية من أجل تمكينهللوزارات  تُقدمهي إحدى الخدمات الحكومية المشتركة التي و

 والمدونات، األنباء،ووكاالت  الصحف،ومواقع  االجتماعية، لالتواصبما في ذلك منصات وسائل مليون مصدر  170 يوجدعبر اإلنترنت. 

يضم ومتنوع تمع في قطر إلى ان المجنظًرا ، وذلك لغة 70بـ وتُقدم هذه الخدمة والمكتبات وغيرها الكثير.  البحوث،ومراكز  والمجالت،

 . العالمبشكل مفتوح مع  يتعاملو الجنسيات،العديد من 

يمكن أيًضا أن تتعرف على و استباقي،قدمة لهم بشكل مدى رضا المستخدمين عن الخدمات المُ المختلفة  الحكومية أن تحدد المؤسساتيمكن 

 المستخدمين،. يمكن أن يستجيب أيًضا لشكاوى نلمستخدميل العامة مناقشاتالبناًء على  جديدة،الحالية أو تقديم خدمات  اتحسين خدماتهفرص 

السفارات القطرية تتبع وأيضاً تستطيع حتى لو لم يقترب المستخدم من قناة الشكاوى الصحيحة )مثل البريد اإللكتروني أو مركز االتصال(. 

من ويمكن للكثير  محددة،عات القطرية تقدم البحوث في مجاالت الجامالتي تتواجد بها. وتواكب بلدان الوتحليل األخبار حول قطر في 

 حسب احتياجاتها المختلفة. االستفادة من الخدمة المؤسسات 

الحكومية  للمؤسساتالمواصالت واالتصاالت  الخدمات المشتركة التي تقدمها وزارة من خدمة تحليل وسائل اإلعالم الحكومية مشروعويعد 

على منصات المواضيع التي تهمها مراقبة وتحليل إمكانية حكومية  مؤسسة. تتيح هذه الخدمة لكل مع كل مؤسسةاتفاق نموذجي على أساس 

لغة  70دولة بأكثر من  240معلومات تغطي أكثر من للمليون مصدر  170 حوالي التواصل االجتماعي والوسائط اإللكترونية التقليدية من

والتفاعل وتحديد األزمات  العام،وقياس الرأي  مؤشراتها،المنشورة والمتابعة حول  المواضيعو على مراقبة المعلومات الفة لمساعدتهمخت

  .اإللكترونية المدمجةلوحات البسهولة من خالل العديد من وتحسينها تساعد الخدمة في إعداد تقارير الجودة الالزمة كما المحتملة. 

 

في قياس وزيادة تأثير األنشطة االجتماعية للمؤسسة  تساعدجموعة جديدة من المقاييس عبارة عن م بأنه عائد االستثمار االجتماعيويعرف 

 الحكومية.

 :عالمتك التجاريةلة إلى أي مدى يمكن أن تنتشر رسا الوعي 

 االستحواذ: نمو مجتمعك على اإلنترنت 

 التنشيط: ما مدى نجاحك في التواصل مع المجتمع 

  أو الخدمات الحكوميةالخاصة بك الرضا: كيف يشعر جمهورك تجاه العالمة التجارية 

 

 المعلومات تتطلب مهارات تحليليةالهائلة من كمية ال، كما أن من التحديات الدائمةعبر اإلنترنت اإللكترونية قياس تأثير األنشطة يعتبر 

 :في التاليلجميع الجهات الحكومية القطرية  ضروريهذا المشروع  والفوائد التي تجعل االستخداماتأهم تتلخص مهنية عميقة. 

 الحكومية فيما يتعلق بجودة الخدمات والدراسات المرجعية كافة المؤسساتحول  قياس الرأي العاممعرفة و 

 لقرارات السريعة وسرعة االستجابةاالكتشاف المبكر للحوادث والحقائق واتخاذ ا 

   حكومية وفقا لكل خدمة مؤسسةفهم جمهور كل 

   تهاسمع أثروالمؤسسة مراقبة سمعة 

 ية لكل جهة حكوميةوحمالت التوعالوى قياس مست 

  السوقلالستماع االجتماعي بمستويات تفوق مستوى  متطورة توفير خدمات 

 من حيث النوعية والكمية عبر اإلنترنت التواصللمقدار وشعور  اواضحً  افهمً  اءعطإ 

  متابعة في حاالت األزماتالتوقع والو المحتملة،وتتبع القضايا  تالحمالرصد ومقارنة 

  الل القنوات االجتماعية من خالعام  الرأياالتجاهات الغير مرغوب فيها في فهم وتحليل

  والرقمية
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 اإللكترونية  البوابةالوصول المفتوح للبيانات و ةسياس 6

 للمؤسساتمشروع إلنشاء منصة بيانات مفتوحة تتيح  اُطلق ، ولذا فقد2014عام سة الحكومة المفتوحة في أعلنت حكومة قطر عن تبني سيا

مجموعات البيانات واالستفادة منها في مكان واحد  فرصة استكشاف ، وأيضاً توفر للمتلقينإصدار وإدارة مجموعات البيانات الخاصة بها

 بالطريقة األكثر كفاءة.

على تشجيع الحكومة المفتوحة وهذا موضح أيًضا في أحد  2020الرقمية  قطر استراتيجية حكومةيؤكد أحد المحاور الرئيسية األربعة في 

، بشكل مباشرتنمية المستدامة والنمو االقتصادي األمم المتحدة للمع أهداف كله يتماشى هذا ولزيادة انفتاح الحكومة.  االستراتيجيةاألهداف 

المدن والمجتمعات المستدامة والصناعة األهداف المتعلقة بويؤثر بشكل غير مباشر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة األخرى مثل 

 واالبتكار والبنية التحتية والتعليم الجيد.

شكل مفتوح وببسهولة  بياناتهاة في قطر من نشر مجموعات الحكومي المؤسسات ستمّكن، و2019في أبريل  بوابة البيانات المفتوحةأُطلقت 

وبالتالي المساهمة في تحقيق األهداف الوطنية. سيمكن ذلك أيًضا األفراد والمؤسسات والشركات من لهذه المجموعات، لالستخدام السريع 

 الوصول بحرية إلى مجموعات البيانات التي لم تكن متوفرة من قبل. 

 

 النافذة الواحدة  7

بطرق سهلة وسريعة، أو إدارة أعمالهم  يرغبون في بدءالذين  المستثمرين لكافة ذكية توفر واجهة موحدة لدولة قطر منصة الواحدةالنافذة تعد 

 نموالبدورها في  ستسهمالتي بدء األعمال التجارية سهولة إجراءات حيث  مما يساهم في تعزيز مكانة قطر على المستوى الدولي من

 االقتصادي.

التي تواجهه. وقد  التحديات الرئيسيةمعرفة وفي قطر الرقمي إجراء دراسات مستفيضة لتحليل المشهد  على منصة النافذة الواحدةساعدت 

 اوقياسهراسات هذه الد نتائجساهمت ، حيث خدمة 180مؤسسة و 22شارك في هذه الدراسات كافة األطراف المعنية وتناولت أكثر من 

محورها  ليكونومكوناتها وحالتها المعاد تصميمها في تشكيل مفهوم مؤسسات النافذة الواحدة المماثل مقارنةً بالنماذج الدولية الناجحة 

الرقمي وبوابة تتألف المنصة الرقمية من: التطبيق الذكي والتوقيع وفي نجاحها.  احاسمً  افي المنصة دورً العنصر التكنولوجي ويقدم . المستثمر

 .ومركز معلومات الشركة ولوحة معلومات مراقبة األداء واإلدارة وبوابة المعرفة اتالموافق

للنافذة الواحدة  حاليًا على المرحلة الثانية التي تركز على إدارتها. كان يتم العملركز إطالق المرحلة األولى على إنشاء خدمات أعمال جديدة و

رقميًا متكاماًل  فقد قدمت تحوالً  والحكومة،ديد من الفوائد مثل خفض تكاليف ترخيص األعمال على كل من المستثمرين إيجابي للغاية والع تأثير

ومية سهلة وفعالة التكنولوجيا لتوفير خدمات حكتعزز استخدام نها أكما تماًما للخدمات الحكومية وقدمت تجربة مستخدم معززة ومحترفة. 

 .وسيلة موسعة لتقديم الخدمة، مما يتيح وصديقة لإلنسان

من أدائها الحقيقي لجميع مستويات  تحقق الفائدةإلى جعلها أكثر كفاءة و النافذة الواحدة أدى التحول الرقمي للجهات الحكومية المشاركة في

وبالتالي خلق بيئة مفتوحة وشفافة وخاضعة للمساءلة. كما ساعد الكيانات الحكومية في خفض نفقات معالجة  للجمهور،السلطة وكذلك 

تساهم النافذة الواحدة في ، وتصميمها يلبى احتياجات المستثمرينمحورها المستثمر ضبط نفقاتها. وألن وبالتالي  ،بهاالمعامالت الخاصة 

تستخدم أحدث التقنيات في جوانب األنظمة وتكامل البيانات واألمن كما أن النافذة الواحدة مية العامة. الخدمات الحكو عن مستويات رضازيادة 

التكنولوجيا تحرص البنوك على ضمان أن  المثال،على سبيل  الخدمات،والجهات الخارجية ومقدمي لربط المؤسسات الحكومية العمل  وأتمتة

ستدفع المزيد من ولإلنترنت في قطر في قطر مالئمة جداً تحتية ال بنيةترافقها ثوابت هي أن القة في تعزيز بناء القدرات. هذه الحقيتساهم 

 الناس نحو االستخدام الفعال لإلنترنت.

 وتتضمن فوائد النافذة الواحدة ما يلي: 

 31خدمة في  180وإعادة هندسة أكثر من  شمولإجراءات الخدمات الحكومية وغموضها من خالل دمج و اتتقليل كبير في تعقيد 

 خدمة شاملة.

  في وثيقة رقمية الظروففي أفضل و رسمية،تقليل التكرار في إصدار الوثائق الرسمية عن طريق دمج أكثر من سبع وثائق ،

 أيًضا في حماية البيئة. مما يساهم، رسمية واحدة

 وبالتالي تقليل تضييع  واحد،ذكي  رقمي ي كيانفتطبيق  100من االستخدام غير الضروري لألوراق من خالل دمج أكثر  تقليل

 الوقت والموارد.

 (قية وأرشفتهاالوروتكلفة طباعة المستندات  أمريكي،دوالر  165,000مبلغًا يقدر بـ  ستوفران أعالهالمذكورتين يُشار إلى أن النقطتين ) 

 ونظام حكومي في منصة واحدة. مؤسسة 22في بناء حكومة متكاملة من خالل دمج أكثر من  المساهمة 

https://www.motc.gov.qa/ar/documents/document/qatar-digital-government-2020-strategy-%E2%80%93-executive-summary
https://www.data.gov.qa/pages/home/
https://www.data.gov.qa/pages/home/
https://investor.sw.gov.qa/wps/portal/investors/home/!ut/p/z1/dY1NC4JAGIR_iwevvi9-RhCxYSiFqRhlewmlbRVlt9bN_n5CHW1uMzwzAxRKoKIaW17pVoqqn_yF-tcoRd-OF_Yhck8E8ygMQi9zEWMbzkCBToiTuTbGe0zT4uhgTk5pEsSJg0HwA_CPCMIOKO9l_b0jonYWHKhid6aYsl5qihutH8PSRBOHVvCevVtxk2-Ly9F6ViZupOwKpkYT1_1qO7fSyEFDOVOGggl4dN090V7tEsP4AAq4LXE!/dz/d5/L0lHSkovd0RNQU5rQUVnQSEhLzROVkUvYXI!/
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  50لتطبيق عبر أكثر من بيانات الطريق إدخال التحقق اإللكتروني تقليل األخطاء البشرية في التعامل مع التطبيق ومراجعته عن 

ل أفضل مما يقلل من وقت المعالجة ويسمح باستخدام القوى العاملة بشك الرسمية،لنظام مع مصادر البيانات في ا متكاملةنقطة 

 أخرى.لتنفيذ مهام غير روتينية 

 

 وبالتالي تمكين الحكومية بتقديم خدماتها بكفاءةالمؤسسات لوحة معلومات واضحة وشفافة لمراقبة األداء لقياس التزام  توفير ،

 الخدمات الحكومية.الشفافية والمساءلة والقدرة على اتخاذ إجراءات تصحيحية متبصرة وقائمة على الحقائق من أجل تحسين جودة 

 

دوالر  29,000,000 )من المتوقع أن تؤدي النقاط المذكورة أعاله إلى خفض التكلفة السنوية على الحكومة إلصدار تراخيص العمل بمبلغ 

 .موظفًا( 380وأتمتة المهام اليدوية التي يقوم بها ما ال يقل عن  أمريكي،

  وهذا يوفر بيانات كاملة وموحدة حول المشهد االستثماري في قاعدة بيانات مركزية بالمؤسساتالمعلومات المتعلقة جمع كافة ،

كما يقدم إمكانية  تنبؤي،واالستفادة من البيانات لصانعي القرار إلجراء تحليل  دقيقة،وبالتالي يسمح بتوليد إحصاءات  قطر،في 

 الت الحكومية لتعزيز عروضهم.إدخال منصة البيانات التي يمكن استخدامها من قبل المجتمع والوكا

 . (والمخالفاتسيؤدي إلى زيادة مستويات الرضا العام وزيادة الثقة في الممارسات الحكومية وتقليل عدد الشكاوى ذكره )كل ما سبق  

 

 مركز االتصال الحكومي في قطر  8

، دعم الخط األول المركزية للجمهورلتوفير خدمة  ""مركز االتصال الحكوميمشروع واالتصاالت في تنفيذ  تبدأت وزارة المواصال

أنشأت الوزارة "مركز االتصال الحكومي" والذي يعتبر مركز االتصال الرسمي  ،2007لحكومية. في عام وتمكين التواصل بين الدوائر ا

االتصال  صال بمركزيمكن للشركات والمواطنين والمقيمين والزوار االتويدعم خدمات حكومة قطر على مدار الساعة طوال أيام األسبوع. و

 يع المعلومات الحكومية أو رفع الشكاوى أو االقتراحات.في أي وقت من أي جهة لالستفسار عن جم الحكومي

بأعلى مستويات التكنولوجيا واعتمدت أفضل الممارسات وزارة المواصالت واالتصاالت "مركز االتصال الحكومي" وزودته طورت وقد 

ومن خالل الدعم  أعلى معايير الجودة في الخدمة المقدمة. لضمان واأليزو( مكتبة البنية التحتية للمعلوماتيةمثل مثل )صناعة التكنولوجيا في 

زيادة مما يمكن الحكومة من  ،الشاقةأتمتة العمليات و العمليات اإلدارية الحكومي اإللكتروني الذي يقدمه مركز االتصال الحكومي، يتم تسهيل

وداخلها من خالل االستفادة من  جهاتكفاءة التشغيل عبر ال تحسينيمكن أيًضا واإلنتاجية وإعادة توجيه الموارد إلى أولويات أكثر أهمية. 

، واستخدام الخدمات اإللكترونية عبر ا بالحفاظ على البيئةأيضً يلتزم مركز االتصال الحكومي المنصات والبيانات والموارد المشتركة. 

 والمعامالت اليدوية التي تستخدمها الجهات الحكومية التي تعتمد عليها. االستخدام الورقيمما يساعد على تقليل  الخدمات،اإلنترنت ودعم هذه 

، من الهيئات والمؤسسات الحكومية اكبيرً ا دً عديضم ، والتصال الحكومية في منطقة الخليجأكبر مراكز ايعتبر مركز االتصال الحكومي من 

 ا، مما يساعد على: ودوليً ا ورها المستهدف محليً ترونية وجمهة اإللكيمات الحكومالخد كافةبين  حلقة الوصل وهو بمثابة

  لتسهيل وتوفير كل الدعم الفني والمعلومات لجميع خدمات الحكومة على مدار الساعة. سريعوقت استجابة توفير 

  والماالياالمية  يةوالنيبال وردولغات )العربية واإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية والهندية واأل 9الحكومية بـ  اتالدعم للخدمإتاحة

 (.والتغالوغ

  مختلفة جنسيات  إلىوهم من الجنسين الذكور واإلناث،  المركز،في  تسهيل عملية التواصل مع العمالء حيث ينتمي فريق العمل

 .  واللهجاتمختلف اللغات  ويتحدثون

 الذين يعيشون ويعملون في قطريركز هذا الهدف على األشخاص حيث  ،خدمات الحكومية لألفراد والشركاتتحسين مستوى ال، 

 يها. أو االستثمار ف قطر والزوار الذين يخططون لزيارة شركات التي تدعم النمو االقتصاديوال

 كما أنه يعمل بشكل  للدولة،لتحقيق أقصى قدر من االستفادة من الموارد العامة  عم الخدمات اإللكترونية الحكوميةرفع كفاءة د

 . اا جيدً مدربة تدريبً الل معايير عالية الجودة وقدرات أساسي لصالح العمالء من خ

  وكذلك لتحديد القيمة السياسية واالقتصادية التي يمكن تحقيقها من خالل االنفتاح  المجتمعية،زيادة مستوى الشفافية والمشاركة

 والتواصل مع جميع الشركاء وتقديم الخدمات التي تلبي احتياجاتهم.

ترويج لمختلف خدمات على كافة األصعدة واللزيادة الوعي بمركز االتصال التابع لها جهودًا حثيثةً  ت واالتصاالتوزارة المواصال بذلتوقد 

الكثير من يوفر المركز هيئة تنظيم االتصاالت، وجمارك والهيئة العامة للمثل  يةالحكوم الجهات مختلف التي تقدمها اإللكترونيةالحكومة 

 تشمل:   قنوات مختلفةالمعلومات للعمالء من خالل 

  االتصاالت الهاتفية 

  البريد اإللكتروني 

https://www.motc.gov.qa/ar/service/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A
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 تفاعليةالصوتية الستجابة اال 

  الرسائل اإللكترونية الحكومية على المواقع اإللكترونية 

قطر والهند  في تقديم خدماته والتي تقع في  مواقع مختلفة لضمان المرونةيقدم مركز االتصال الحكومي خدماته من خالل عدة فروع في 

 معاييرتخدم نفس األنظمة وبنك المعلومات للمحافظة على التوافق مع الوالسودان. تتم إدارة جميع هذه المواقع بواسطة موقع قطر الرئيسي وتس

يحتوي على مراكز االتصال المختلفة على "تعهد بعدم اإلفصاح" الذي أفرع يوقع الوكالء في جميع و المركزي،األخالقية لمركز االتصال 

 قواعد صارمة للغاية.

لمنتجات والخدمات والسياسات واإلجراءات واألدوات التي ل فهمهملوكالئها لضمان الالزم ومتابعته التدريب  هذه الفروعتوفر كما 

 متصلين بهم.للل أفض خدمةليقدموا  مثل بنك المعلومات الذي يزود الوكالء بجميع المعلومات التي يريدونها وظائفهم،يستخدمونها ألداء 

 تشمل:ليتم توفير دورات تدريبية لبناء القدرات للوكالء 

  تدريب المهارات الشخصية 

 المعرفة ونظام التدريب 

  برنامجHP Service Manager 

 الرصد وردود الفعل 

  وكالء التدريب 

 نه يوفر الوقت، كما أقيمة للعمالء المباشرين، حيث يقدم حكومة قطرلاألول للخدمات اإللكترونية  دعميوفر مركز االتصال الحكومي خط ال

يتخلص عندما  ،مستخدمأفضل للتجربة  أيًضا يوفروإلى المكاتب الحكومية.  الزياراتألنهم لم يعودوا بحاجة إلى القيام بالعديد من  للعمالء

يسمح بمعالجة العمل المحوسب ، ألن الخدمةجودة أمن مركز االتصال الحكومي ويعزز  ،شهاداتغيرها من الورقية والنماذج من تقديم ال

 طلبات العمالء بشكل أسرع وأقل عرضة للخطأ.

من أبرز الجهات الحكومية التي تستخدم مركز االتصال الحكومي لتقديم خدماتها بشكل أفضل للجمهور، حيث وزارة البلدية والبيئة ولعل 

 أو دعم أي طلبات بيئية على مدار الساعة.يسمح بتقديم و/" الذي 109يقدم مركز االتصال الحكومي خط الدعم األول، عبر الرقم "

 ومن أبرز الخدمات التي تقدمها وزارة البلدية والبيئة عبر مركز االتصال الحكومي: 

 النظافة العامة خدمات 

 شجرة تقليم طلب 

 طلب مكافحة الحشرات 

 نظام الصرف الصحي 

 سيارة الصرف الصحي 

  إزالة ماء المطر 

  المركبات المهجورةخاص بطلب 

 توفير حاويات القمامة 

 حماية المواد الخطرة وإدارة النفايات 

 خدمات قطاع البيئة. 

 تصريح بيئي إلكتروني 

 شحنة مواد كيميائيةالتخليص الجمركي ل  

 خدمات قطاع الزراعة 

 التفتيش شحنة الزراعية 

 إصدار الشهادات الصحية البيطرية للحيوانات 

 خدمات الحدائق العامة 

 

" التي تتيح تقديم المرضى الذين الخط الساخن 107على الخدمات التي يقدمها المركز خدمة مواعيد الرعاية الصحية "من األمثلة األخرى و

 .االستفسارات العامة والشكاوىغيرها من و ئهاإلغا تها أووإعادة جدولطبية مواعيد تحديد يحتاجون إلى 
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جاء المشروع كجزء من برنامج مبادرات دولة قطر لتعزيز مستوى وعي العمال المغتربين بحقوقهم وفقًا لقانون العمل القطري والتشريعات 

متاح من خالل قنوات إلكترونية وهو لغة رئيسية(  11لغات متعددة )حاليًا  نظام إدارة عقود العمل اإللكترونيةويدعم األخرى ذات الصلة. 

المحددة مسبقًا والتي النماذج بالكامل بناًء على مجموعة من  بشكل تلقائيللعقود بلغات مختلفة  صتلخي إصدارفة محليًا وعالميًا. يتم إنشاء مختل

عملهم  صحابيوفر للعمال الوافدين طريقة حقيقية لفهم حقوقهم بشكل كامل في شروط االتفاقية التعاقدية مع أويمكن توسيعها ديناميكيًا. 

 .المحتملين بلغتهم األم

الشراكة مع ب تم توسيع نطاقه ، ثملوزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية اإللكترونيموقع البقناة واحدة من خالل النظام بدأ 

من الخدمات التي يقدمها مركز قطر للتأشيرات بهدف تبسيط عملية توظيف المغتربين من متكاملة صبح جزًءا من مجموعة يوزارة الداخلية ل

أثبت النظام من خالل خدماته وقنواته المختلفة تعزيز عملية شفافية وقد في ست دول حول العالم. التواجد الفعلي ، من خالل إلى النهاية البداية

تزويد العامل المحتمل في قطر بمحتوى ، وذلك بالتالعب المتعمد بحقوق العمال منوالحد التوظيف وتقليل حاالت المنازعات والقضاء 

 . مخصصة تساعد في حماية حقوق العملوإنشاء محتويات  اللغوي،تنوعه  يراعيمخصص 

لهدف الثامن من )اوالنمو االقتصادي  تعزيز فرص العمل الكريم المستدامة مثلأهداف التنمية  من يرتبط المشروع ارتباًطا واضًحا بعدد

يشجع على إنشاء كما أنه (. الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامةوالمدن والمجتمعات المستدامة )أهداف التنمية المستدامة(، 

جمة والتر المحتوى،وهو يدعم تطوير ، توى ذا صلة بمختلف شرائح السكاناإللكترونية بلغات مختلفة توفر محات الخدمووتوزيع البرامج 

 بثقافات ولغات أفراد مجتمع المعلومات )المغتربين(. المتصلوالمحتوى  والتكيف،

قام فريق المشروع بتجربة تقديم المساعدة الصوتية المترجمة كجزء من امتداد المشروع  المتعلمين،في مجال دعم العمال األجانب غير و

الخدمات اإللكترونية  لقد أثبت نموذج المشروع أنه قابل للتكرار لتطويرولتقديم الخدمة اإللكترونية المتقدمة لتقديم الشكاوى اإللكترونية. 

أو  (اإللكترونية...إلخحماية األجور و وى اإللكترونيةا)الشك مثل عمل والشؤون االجتماعيةوزارة التنمية اإلدارية والاألخرى التي تقدمها 

 علىاستنادًا . وتأشيرات قطر خارج البالدب الخدمات الخاصة ستخدام الناجح ضمن الشراكة مع وزارة الداخلية كجزء من مراكزقابل لال

ال يوجد ما يمنع ، ( والتطورات التكنولوجية األخرىUnicodeة )مجموعة أحرف مجموعات األحرف القياسية الحالية ورموز اللغة العالمي

 تكرار نموذج المشروع على الخدمات اإللكترونية المماثلة أو المختلفة التي تقدمها أي دولة أخرى حول العالم.

حقوق والمسؤوليات التعاقدية الشفافة بين أطراف اللتعزيز  للتنمية االقتصادية في أي بلد يعتبر سوق العمل الفعال والمستدام ركيزة أساسية

 .استقرار هذا السوقوالعمل 

األميين تساهم في تقليل حاالت أو الحاصلين على التعليم األساسي  العمل والعمال المغتربين أصحابإزالة الحواجز اللغوية بين وقد ثبت أن 

لوحظت زيادة في حاالت العمال المغتربين الذين يتفاوضون أو يرفضون اتفاقات العمل قبل االنتقال من  وقدالنزاع المتعلقة باتفاق العمل. 

  حيث أصبح العمال أكثر اطالًعا بحقوقهم والتزاماتهم بلدانهم،
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كبيرة في مرافق التعليم والخدمات والتقنيات الستثمارات اال مع األخيرة،ا في السنوات كبيرً  شهدت وزارة التعليم والتعليم العالي في قطر تحوالً 

 . لتعليمية لسكان البالد المتناميةواألمن وتحويل البنية التحتية لضمان الحاجة ا

، والتي تمكن الحكومية المدارسشبكة االتصال المركزي في ها، مشروع بتنفيذالتعليم والتعليم العالي قامت وزارة ومن أبرز المشاريع التي 

في جميع مركزية ومراقبة وآمنة وموثوقة وقابلة للتطوير والعالي من الحصول على بنية تحتية لإلنترنت عالية السرعة  والتعليم وزارة التعليم

 إلىالمتفرقة ستقلة الحالية االتصاالت المشبكات ذلك من خالل إعادة هيكلة ، وفي جميع أنحاء البالدالمدارس الحكومية ورياض األطفال 

ميجابايت في الثانية لكل  60ومدرسة ميجابايت في الثانية لكل  200ومتكاملة وآمنة وفعالة من حيث التكلفة وقائمة على األداء مع  قويةشبكة 

المناطق الحضرية بما فيها  البالد،هذا المشروع جميع المدارس ورياض األطفال في جميع أنحاء  وشمل. مركزي وتطبيق إنترنت روضة

 أحدث التقنيات في مجال األمن والمراقبة واإلدارة الالسلكية. اعتمادتم والريفية. و

 151000أكثر من  أطفال، تستوعب رياض 70ومدرسة  200حوالي بمن هذا المشروع االستراتيجي  المدارس التي تستفيدويقدر عدد 

لخدمة المدارس الحكومية ورياض األطفال فقط مع  أُنشئتمعزولة  منطقةالمركزية بمثابة  كةالشبوتعتبر (. موظفين/معلمينطالب/مستخدم )

يتم نشر السياسة الفردية والقائمة السوداء الفردية وسهولة االتصال بالشبكة من أي مكان في قطر دون االعتماد على الخدمات األخرى. 

والتي يمكن توسيعها التي يوفرها مجموعة من المزودين من خالل أحدث التقنيات  ،أعالهوتوزيع برامج التصحيح لجميع الكيانات المذكورة 

  .أيًضا خالل العامين المقبلين

رسة أو الروضة أو تحميل والخدمة االستباقية من فريق الدعم قبل تقارير المد الجهاتتحتوي الشبكة على نظام مراقبة مركزي لجميع 

المذكورة أعاله وتوفر لهم  الجهاتخفض خطوط اإلنترنت المستقلة من جميع من خالل رة في التكاليف وفورات كبي، كما أنها تحقق المشكلة

 .اإلنترنت من خالل وسيلة مركزية ومراقبة
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تسهيل التحول الرقمي  إلىأطلقت وزارة المواصالت واالتصاالت مشروع الرقمنة الوطني الذي يهدف ، الوطنية 2030رؤية قطر  معتماشياً 

 يوفر المشروع قائمة بالخدمات الرقمية المتنوعة وإدارة السجالت. و .والتراثيةالحية  لوثائقا ل رقمنةللقطاع الحكومي في قطر من خال

 الجوانب الرئيسية للبرنامج هي:

 رقمنة الوثائق المادية 

 يمحتوى المؤسسالدارة إ 

  ومؤمنة بدرجة عالية مجهزة للتخزينأماكن في تخزين المستندات المادية   

  للسجالتاإلتالف اآلمن 

  إدارة شريط البيانات 

  اإلعالمي وسائط التخزينلاإلتالف اآلمن 

 

 نتج عن ذلك ما يلي:وقد 

 

 يستطيع مكنمقت في أقل و ،الرئيسية المفتاحية أو استخدام بعض الكلماتمن خالل ، فإنه قسهولة الوصول إلى هذه الوثائ ،

 مستخدم استرداد المستند المطلوب.ال

 الوصول المتعدد إلى نفس المستندات في نفس الوقت . 

 حفظ الوثائق. حفظ واسترجاع وإعادة  تقليص وقتمن خالل  توفير الوقت 

 الحكومية المختلفة. المؤسساتمشاركة المستندات عبر  إمكانية 

 .تقليل استخدام األوراق مما يساهم في الحفاظ على البيئة 

 .تقليل تكاليف تخزين الوثائق المادية 

 .تقليص خطر ضياع الوثائق أو تلفها 

 الوصول إليها. عملية وتتبع المعلومات الحساسة التحكم في  
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وهو عالمة إلكترونية  ،نوعهمنترنت في قطر بغض النظر عن يهدف إلى دعم مجتمع المتسوقين عبر اإلهو برنامج حكومي غير ربحي  "ثقة"

 قد أثبت مطابقته للمعايير المتعلقة بممارسة األعمال والخصوصية واألمن. اإللكتروني، تشير إلى أن التاجرللثقة

والمقيمين عند راحة للمواطنين التوفر شارة الثقة وإلى ارتفاع معدل انتشار اإلنترنت.  نظًرالتجارة اإللكترونية في قطر اأُطلق البرنامج ليقود 

الثقة وتمكين النمو في جميع أنحاء قطر من خالل تعزيز إلى كما يهدف البرنامج  البرنامج.  التجار المحليين الذين يحملون شارة منتسوقهم 

من فرص العمل يزيد الجدد  التجارزيادة مشاركة  ة، كما أنالتجارة اإللكتروني إلى سوقجدد مشتركين تشجيع اإلنفاق وتسهيل دخول 

 قطر. واالستثمار في 

من األعضاء  42بمشاركة  2019ألكثر من عام وأطلقته رسميًا في أكتوبر  "ثقة" برنامج على إنشاءالمواصالت واالتصاالت وزارة  عملت

موفري الخدمات المحليين بتوسيع شبكة للنمو على المستوى الوطني وتخطط الوزارة األوائل من مجتمع التجار المحليين عبر اإلنترنت. 

شبكة التجارة وتوسيع المشتركة  األهدافلضمان تحقيق  وذلكالدولية  تعزيز الثقة وعلى المستوى الدولي من خالل الشراكة مع جمعيات

 .اإللكترونية في قطر

في الحد من الفقر والجوع من ومساعدته  المجتمع لدعم "ثقة"برنامج حيث تم إنشاء  ،المشروع في عدد من أهداف التنمية المستدامةيساهم و

يمكن لألفراد أيًضا و. المواصالت واالتصاالتخالل توفير فرص عمل جديدة واستثمارات للتجار الجدد بالنظر إلى الدعم المقدم من وزارة 

، وإيجاد حول إنشاء شركة تجارة إلكترونية لتقديم معلومات ت واالتصاالتوزارة المواصالالتي أنشأتها  بوابة التجارة اإللكترونيةاستخدام 

 . "ثقة"برنامج شركاء للعمل معهم وإرشادات التجارة اإللكترونية التي ستسهل الحصول على عالمة 

 ،المساواة بين الجنسين تحقيقويضمن التجارة اإللكترونية يعزز  "ثقة"فإن برنامج  اإللكترونية،اتساع صناعات ومنتجات التجارة  في ظلو

بمساواة. ويدعم برنامج  ميتم التعامل معهحيث  امرأة،رجل أو  سواءمتجر التجارة اإللكترونية من ينشئ أنه ال يأخذ بعين االعتبار نوع حيث 

 للتجارة اإللكترونية وفوائدها. أيًضا النمو االقتصادي من خالل زيادة مبيعات التجارة اإللكترونية المتوقعة نظًرا ألن البرنامج يروجثقة 

خيارات من متاجر التجارة مجموعة بديالً سهالً لألشخاص الذين يعانون من صعوبات في الوصول من خالل تقديم  "ثقة"برنامج يوفر 

لتجار الذين يصبحون اوهي إمكانية ال يملكها الجميع. كما يؤكد البرنامج على أن  حركة،اإللكترونية الستبدال التسوق الفعلي الذي يتطلب 

 تجربة المستخدم. للمساهمة في تعزيزمتماسكة لضمان االتساق في جميع أنحاء المتجر اإللكتروني وموحدة وأعضاء يتبعون عملية وقائمة 

 

 

 

 

 

  

http://www.theqa.qa/ar/
http://www.theqa.qa/ar/
https://ecommerce.gov.qa/ar/
https://ecommerce.gov.qa/ar/


دولة قطر –قصص نجاح  –حكومة قطر الرقمية   
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كمنّصٍة لرفع الوعي باألمن والسالمة عبر اإلنترنت، استنادًا إلى ثالثة ، 2010عام للمّرة األولى في  ،""سيف سبيساإللكتروني  أُطلق الموقع

المجتمعِ القطرّي  إلى توجيهه منذ انطالق الموقع هدفيت: الوقاية والحماية والتمكين. ومبادئ أساسية للوصول إلى استخدام آمن لإلنترن

ورش عمل للتوعية بالسالمة اإللكترونية  وقُدّم بمسؤوليٍّة أكبر.وةٍ آمنٍة والمنطقِة العربيّة نحو استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بطريق

 شخص في ورش عمل مباشرة. 30,000، كما شارك أكثر من مدرسة حكومية ودولية في قطر 400 ألكثر من

تشتمل على باقة من المعلوماٍت والمواردَ القيّمٍة وبشكٍل أساسي، احتياجات الشباَب ومقدّمي الرعاية والمربّين،  "،"سيف سبيستُلبّي منصة 

ت حوَل السالمِة على اإلنترنت والتعامل اآلمن مع أدوات الوصول لإلنترنت، كما توفّر نصائَح تعليميةً ورًؤى متجدّدةً عن أبرز الموضوعا

غيةَ مساعدةِ اآلباِء والمعلّمين على حمايِة األطفاِل من تلَك التهديدات رنت مثل التنّمِر اإللكترونّي، باألمن والخصوصية على اإلنتالتي تهدد 

ميّة" اإلضافِة إلى ذلك، تقدّم المنّصةُ برنامجين تعليميّين فريدين هما "مناهُج محِو األّميِة الرقب، اإلرشادات المناسبة للتعامل معهاوتقديم 

مصحوبةً بمجموعٍة واسعٍة من المواردَ اإللكترونيِّة لتوفيِر  –باللغتين العربية واإلنجليزية  –و"َحصين". يتضّمن كّل برنامجٍ دوراٍت مكثّفٍة 

 تدريٍب عالي الجودةِ للمؤّسساِت والمدارَس وأولياء األمور. 

 على حد سواء، وهيفي المجتمعات العربية والدولية رئيسية من القيم المقبولة تعتبر قيم البرنامج الأخرى حيث دول يمكن استخدام الموقع في 

. كما إننا نشجع "سيف سبيس" ة المرجعية الرئيسية لمحتوى موقعوالتي تعد النقط بنا،القيم التي تم إنشاؤها في مدونة قواعد السلوك الخاصة 

"سيف . تتمثل رؤية في الحياة الحقيقيةكما أثناء االتصال باإلنترنت  إتباعهاالتي يجب ، ومثل االحترام والصدق والمسؤوليةعلى تبني قيم 

أن تكون المرجع النهائي ألي شيء متعلق بالسالمة اإللكترونية وأن تكون مصدًرا لمستخدمي اإلنترنت الجيدين في قطر والعالم في سبيس" 

العالي وزارة التعليم والتعليم الجهات صاحبة العالقة ومنها التعاون مع العديد من تعزيز . كما أن تحقيق رؤيتنا يتطلب بالضرورة العربي

والتعاون أيضاً مع مؤسسات القطاع الخاص وغيرها من  دارية والعمل والشؤون االجتماعية وغيرها من الجهات الحكوميةالتنمية اإل ووزارة

 . نالمؤسسات الكبيرة مثل مايكروسوفت وفودا فو

تمكين مقدمي الرعاية والشباب والمعلمين والجمهور المساهمة في ، يمكننا على الموقع اإللكترونيلمعلومات والمحتوى الذي نقدمه من خالل او

اء المحتوى المتاح لجعل من معرفة كيفية التعامل مع تكنولوجيا المعلومات واستخدامها بطريقة أكثر أمانًا ومنع وقوع الحوادث. لم يتم إنش

تعد االختبارات ومقاطع الفيديو واحدة من أكثر و، ولكن أيًضا لتغيير سلوكه لألفضل. فحسب بسلسلة الرسائل اطالععلى ستمع المالقارئ/

إلى زيادة تجربة المستخدم  "سيف سبيس" األدوات الفعالة والسهلة التي يميل الناس إلى استخدامها لزيادة الوعي بالسالمة اإللكترونية. يهدف

 . رونياألمان اإللكت ضرورةزيادة وعيه بو

والحياء مثل الصدق والمسؤولية  الالزمةالقيم بالمستخدمين  وعيالتي ت األخالقياتقواعد وإرشادات حددت وزارة المواصالت واالتصاالت 

والمعلمين تثقيف الطالب واألمية الرقمية  لمحو" "سيف سبيسمنصة مدرسة حكومية ومدرسة دولية  400أكثر من وقد استخدمت . العام

 وكذلك اآلباء حول السالمة اإللكترونية:

  في محتوى "سيف سبيس".بالسالمة اإللكترونية  الخاصة التوعيةمن جلسات شخص  30,000استفاد حوالي 

 ( 9تسع) خاصة لتعزيز الوعي بالسالمة اإللكترونية.حكومية ومنظمات  مؤسساتمحلية بين  شراكات 

  على مفهوم األمن اإللكترونيتعرفوا أكثر نهم أوقالوا " بعد استخدام محتوى "سيف سبيس٪ من المستخدمين 90تمت مقابلة. 

  مختلفةمواضيع  (4لتناول أربعة ) تربوي رقمي كتاب 1500أكثر من تم تسليم . 

 من تسلم. #آ من اإللكترونيحملة األحول  انطباعمليون  1.5أكثر من  تم رصد 

النظام الحالي من خالل تبني نهج يركز على اإلنسان  صياغةوزارة المواصالت واالتصاالت أعادت  المحدّث، منصةمع إطالق تصميم ال

تصفح أفضل مختلف الفئات العمرية. يشتمل اإلصدار األخير على محتوى جديد و بينلزيادة التفاعل وذلك وتجربة مستخدم جديدة تماًما 

لسالمة  المرجعيإلى أن تصبح المركز  "سيف سبيس"تهدف  المحدثة، منصةال . مع إطالقمتطورة وقدرات وظيفية أعلىوتصميم واجهة 

 يستخدم اإلنترنتإنشاء مجتمع  فإننا نتطلع إلى، السالمة اإللكترونيةمع استمرار نمو الوعي حول و ،إلنترنت في قطر والمنطقة العربيةا

 يكون بمثابة أساس لألجيال القادمة.و

خاصة باألطفال، من خالل محتوى مرئي جذاب في سلسلة من حلقات الكارتون أبطالها )سالم وسلمى(  اادً ا موأيضً  "سيف سبيس"موقع قدم ي

وهما توأمان يتعرضان لمواقف متنوعة تهدف إلى ترسيخ قيم السالمة على اإلنترنت وبعض نصائح ارشادية لألطفال بطريق ممتعة ومسلية 

 حتى يثني غرس القيم بشكل فعال.

 :والمواقع اإللكترونية األخرى "سيف سبيس"أبرز الفروقات بين موقع 

 على تحفيز القيم الجوهرية للدولة "سيف سبيس"موقع ة قدر . 

  مقاالت ، اختبارات ، ألعاب ، إلخ. فيديو،مقاطع  - االستيعاب تنسيقات خفيفة وسهلةإتاحة محتوى مترابط من خالل 

 التي بنيت عليها قطر األصيلةالوعي حول أهمية الحفاظ على القيم  رفع . 
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إنتاج مجموعة من دروس التعليم الرقمي المرتبطة بمعايير المناهج القطرية لجميع طالب المدارس من الصف الثالث إلى الصف الثاني عشر 

. يتم والبيولوجيااإلنجليزية والدراسات االجتماعية والرياضيات والتربية اإلسالمية والعلوم العامة والكيمياء والفيزياء للمواد التالية: العربية و

بعد تلقي تدريب متخصص في إنتاج دروس الفيديو  الحكومية،من قبل معلمي هذه المواد في المدارس الدروس اإللكترونية إنتاج هذه 

 . ي وزارة التعليم والتعليم العاليمتخصصة فلجان تقدمه ا ومراجعتها أكاديميًا وفنيً 

دروس اليتم تحميل ورفع مستوى التحصيل الدراسي للطالب وضمان تحقيق أهدافهم التعليمية. تتمثل أهداف هذه الدروس اإللكترونية ب

 منها. يرغب االستفادةمتاحة ألي شخص  وهياإللكترونية على قناة يوتيوب الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي 

 : اآلتي النتائج المتحققةوتشمل قناة الوزارة. درس فيديو على  1836تم تحميل  اآلن، وحتى، 2015في عام الدروس اإللكترونية بدأ إنتاج 

 .رفع مستوى التحصيل الدراسي للطالب 

 خالل نشر دروس الفيديو المعتمدة ليتم الوصول إليها في أي ل االعتماد على الدروس الخصوصية من يقلتع التعلم الذاتي ويشجت

 وقت وفي أي مكان من قبل المعلمين والطالب وأولياء األمور والطالب البالغين.

  والمجتمع القطري. بلغ  قطاع التعليمتوفير العديد من فرص التعلم التي تمكن المعلمين من تحسين إمكاناتهم والمساهمة بفعالية في

 ألف من مختلف البلدان في العالم. 30وبلغ عدد االشتراكات  العالمفي جميع أنحاء  3,893,177المشاهدة  عدد مرات

  لتصميم وإنتاج دروس الفيديو. في مختلف المجاالتفي بناء القدرات والمهارات التكنولوجية للمعلمين المساهمة 

  من استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والمحرومة دة في المناطق الريفيةوخاصة الموجو المحلية،تمكين المجتمعات ،

 . لجميعلتحقيق الفائدة لمغزى اجتماعي بوتشجيع إنتاج محتوى 

  يشمل هذا جميع المواد التي و ،يوتيوببإنتاج دروس فيديو ونشرها على قناة  الحكوميةمختلفة في المدارس المواد اليقوم مدرسو

 يدرسها المعلمون في تخصصاتهم.

  بما في  المستويات،وضع سياسات محلية لضمان دمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالكامل في التعليم والتدريب على جميع

 ذلك تطوير المناهج الدراسية وتدريب المعلمين واإلدارة المؤسسية، ودعم مفهوم التعلم مدى الحياة.

على المجتمع بأكمله. وقد ساهم ذلك في تحويل المناهج  توزيعهية والتعليم العالي وتم وزارة الترب من قبلتم اعتماد مشروع الفيديو التعليمي 

لألطراف في العملية التعليمية في المجتمع المحلي والدولي. اجهة مما جعل القناة و ،تطوًراالدراسية من الشكل التقليدي إلى محتوى رقمي أكثر 

للمناهج الوطنية وتساهم في تحسين مهارات المعلمين من خالل تزويدهم باألفكار التي تتيح لهم يتم تحديث الدورات المقدمة باستمرار وفقًا 

شرح المواد للطالب. تطوير وتعزيز برامج للقضاء على األمية باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على المستويات الوطنية 

 واإلقليمية والدولية.

بالتعاون مع  للحكومات،وكبار السن وجميع الفئات األخرى محليًا ودوليًا. ينبغي  النظاميطالب التعليم غير  تستهدف مقاطع الفيديو التعليمية

 من خبراء تكنولوجيا المعلومات المؤهلين والمهرة.تشكيل مجموعات ، إنشاء برامج لبناء القدرات مع التركيز على الجهات المعنية األخرى

 والتعليم العالي. يشمل هذا التدريب:التعليم بواسطة وزارة  المنتجين الدروس لجميع المعلمين يتم توفير تدريب متخصص في إنتاج

  برنامج تصوير الفيديو وتحريره باستخدامCamtasia 

  برنامج الميزات المتقدمة فيMicrosoft Office  

  مواقع الرسومات المتحركة مثلPaw toon  وgo animate           

 العرض التفاعلي امجبر 

 برنامج صوتي باستخدامالتسجيل ال Camtasia والبرامج الصوتية المتخصصة 

لوحظ  (،من خالل االستبيانات التي توزع بانتظام على مختلف األطراف المساهمة في العملية التعليمية )المعلمين والطالب واإلرشاد التربوي

 ما يلي:

  مستوى التحصيل الدراسي للطالبزيادة 

 الطالب نحو التعلم الذاتيعند دافع ال تعزيز 

 للمعلمين األكاديمية والتكنولوجية هاراتمال تطوير 

 

هناك أيًضا قوائم تشغيل كما يوجد استخدامها بسهولة. التي يمكن الثالث حتى الصف الثاني عشر والصف في طالب لتم إنشاء قوائم التشغيل ل

الرئيسية ذات الصلة إلى كل فيديو المفتاحية تمت إضافة العالمات والكلمات و. بحثحسب مواضيع كل  فتصنالتي و صفلموضوعات كل 

، مما إضافة دروس الفيديو إلى نظام إدارة التعلم ضمن عالمة تبويب المحتوى اإللكترونيو يوتيوب تعليمي لتسهيل عملية البحث على قناة

 الوحدة،أو اسم  الدرس،أو اسم  ،الصفأو  بالموضوع،غوب باستخدام أدوات البحث المرتبطة الوصول بسهولة إلى الدرس المر المعلم يساعد

 إلخ.المعيار...أو 


