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ملخ�ص تنفيذي

تتعر�ص حكومات اليوم ل�سغوط هائلة للتكيف 

مع االحتياجات المتغيرة ل�سعوبها، وا�ستخدام 

اأ�ساليب تت�سم بالكفاءة والمرونة للتجاوب مع 

هذه التحديات، في زمن يت�سم بتزايد غير 

م�سبوق في التوا�سل بين ال�سعوب والتحوالت في 

التركيبة ال�سكانية والنمو في الحركات ال�سيا�سية 

واالجتماعية. لذا، تعمل الحكومات الرائدة على 

انتهاج اأف�سل الممار�سات االبتكارية لدى القطاع 

الخا�ص للتو�سل اإلى حلول الأعقد التحديات 

التي تواجهها، والتعّلم ب�سرعة منها، بعد اأن 

كان االبتكار التجاري والم�ستدام مح�سورا لدى 

ال�سركات النا�سئة.

يعر�ص هذا التقرير - االبتكار في الخدمات الحكومية - بع�سا من 

المقارنات الدولية لحكومات تميزت في تقديم خدماتها ب�سورة مبتكرة ، 

واأهم البرامج واالتجاهات التي تنتهجها لتلبية احتياجات مواطنيها ب�سورة 

موؤثرة.  

لقد اختار التقرير 8 حكومات رائدة حول العالم الإجراء التحليل التقرير،  

قطاعات” مختارة، وهي التعليم وال�سحة والخدمات  واقت�سر على “

االجتماعية وذلك لتقديم ت�سّور اأكثر و�سوحا. 

تجدر االإ�سارة اإلى اأن كاًل من �سنغافورة وكندا والنرويج تت�سدر الدول 

المختارة من حيث االأداء االبتكاري عالي االأثر.   ونالحظ وجود تذبذب 

في الت�سنيف بالن�سبة للقطاعات الثالثة: ال�سحة والتعليم والخدمات 

االجتماعية.   فاأ�ستراليا التي حلت رابًعا في الت�سنيف االإجمالي، احتلت 

اأدنى ت�سنيف بين مجموعة الدول المختارة في قطاع التعليم )المركز 

.  بينما الواليات المتحدة االأمريكية التي قبعت في المركز الثامن  الثامن(

واالأخير بين مجموعة الدول، احتلت المركز االأول في قطاع التعليم.  وفي 

المقابل نالحظ احتالل كوريا الجنوبية المركز الثاني في قطاع التعليم، مع 

كونها في المركز ال�سابع في كل من قطاع ال�سحة والخدمات االجتماعية. 

قد يظهر هذا التباين في اأداء بع�ص الدول وجود انعكا�ص قليل للجهود 

والنجاحات المبذولة في بع�ص القطاعات على القطاعات االأخرى، بالرغم 

من وجود ارتباط بين الخدمات االجتماعية والتعليمية وال�سحية اإلى حد ما.   

 

الت�صنيف العامالدول
 ت�صنيف 

ال�صحة

 ت�صنيف 

التعليم

 ت�صنيف 

الخدمات 

االجتماعية

1152�صنغافورة

2443كندا

3236النرويج

4381اأ�صتراليا

5574فنلندا

6727كوريا الجنوبية

7665هولندا

الواليات المتحدة 

االأمريكية
8818
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في قطاع التعليم، ت�سمل موا�سيع االبتكار الرئي�سية التي الحظنا 

ظهورها في الخدمات الحكومية تلك االبتكارات المعتمدة على 

التقنيات، وعلى العمليات، وعلى الجهود التعاونية اأو التن�سيقية. 

لقد اأدى النمو المت�سارع في مراكز االبتكار في الجامعات 

حول العالم اإلى زيادة انخراط طالب الجامعات واأع�ساء 

هيئة التدري�ص في حل التحديات االجتماعية، وبالتالي اإحداث 

تاأثيرات ملحوظة.  وال عجب في اأن تت�سدر �سنغافورة والواليات 

المتحدة االأمريكية الم�سهد من حيث عدد الجامعات التي بها 

مراكز ت�سجع على النهو�ص باالبتكار االجتماعي، وتاأتي كندا 

بعدهما في هذا ال�سدد.  ومن ناحية اأخرى، يدفع مبداأ التعليم 

كم�سدر لالإيرادات حكومات مثل كندا واأ�ستراليا و�سنغافورة 

والواليات المتحدة االأمريكية واالتحاد االأوروبي اإلى جعل برامج 

التعليم العالي لديها ذات م�ستوى تناف�سي عالمي. اإن الكثير من 

االبتكارات في قطاع التعليم في مجاالت الكفاءة، والنمذجة 

االقت�سادية، وقنوات التوزيع، والتوا�سل تتم بف�سل المبادرات 

الحكومية المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات واالت�ساالت.  )راجع 

، في هولندا، تطوير  )Leraar24( 24ملف البرامج التعليمية: ليرار

مهارات معلمي وم�سوؤولي وموظفي المدر�سة.(  كما تركزالعديد 

من االبتكارات على تعزيز مبداأ تكافوؤ الفر�ص في المجاالت 

المتعلقة بالدخل والِعرق والجغرافيا،  ومن بين تلك البرامج:

 Alabama Connecting Classrooms, Educators & Students Statewide ( 

 “ACCESS” ( ف��ي الوالي��ات المتح��دة االأمريكي��ة، وبرنامج 

)First Nations in Canada( ف��ي كندا.

نالح��ظ اأن الوالي��ات المتح��دة االأمريكية احتلت المرتبة االأولى 

ف��ي ت�سني��ف االبتكار ف��ي التعليم من بين دول المجموعة 

المعياري��ة. كم��ا يوج��د دمج كبير وفع��ال للتكنولوجيا في البرامج 

التعليمي��ة بم��ا ف��ي ذلك برامج تدري��ب المعلمين.  وخير مثال 

عل��ى ذل��ك، برنام��ج التعلم عن ُبعد )ACCESS( وهو برنامج فّعال 

يه��دف اإل��ى تطوير جودة المدار���ص الحكومية في المناطق النائية 

الأالباما وتح�س��ين نتائج طلبتها.

  االبتكار في خدمات التعليم 

  �سيدة ت�ستخدم هاتفها الجوال لتنزيل كتب من مكتبة متنقلة 

 مجانية في و�سط مدينة كييف. رويترز/جليب جاراني�ص 



عل��ى �سعي��د المب��ادرات ال�سحية الحكومية، ت�س��مل مجاالت 

االبت��كار الرئي�س��ية تل��ك االبتكارات المعتمدة عل��ى التقنيات، 

اإل��ى جان��ب االبت��كارات المعتمدة عل��ى العمليات، والتوا�سل، 

والتن�س��يق.   تمّك��ن تكنولوجي��ا المعلوم��ات واالت�ساالت من 

تخزي��ن المعلوم��ات بط��رق اأكثر موثوقية،  واال�س��ترجاع الفوري 

لل�س��جالت الطبي��ة، االأمر الذي ي�س��اعد االأطب��اء والمهنيين 

بمج��ال الرعاي��ة ال�سحي��ة في تح�س��ين خدماتهم، وفي نف���ص 

الوق��ت تمكي��ن المر�س��ى من اإدارة الرعاية ال�سحية الأنف�س��هم 

. وتهدف  )عل��ى �س��بيل المث��ال، النظام ال�سحي ب�س��نغافورة(

��ا اإلى تي�س��ير ح�س��ول الجمهور على  البرام��ج االبتكاري��ة اأي�سً

الخدم��ات م��ن خ��الل اإتاحة الخدم��ات ال�سحية حتى بعد 

انته��اء ي��وم العم��ل المعتاد )على �س��بيل المثال، يت��م توفير خدمة 

رعاي��ة المر�س��ى ف��ي هولن��دا على مدار 24 �س��اعة / 7 اأيام في 

، باالإ�ساف��ة اإل��ى تلبي��ة  ) Patient Care for Patients — االأ�س��بوع

احتياج��ات المر�س��ى عب��ر اال�ست�س��ارات الهاتفية والزيارات 

ا )على �س��بيل المثال: �س��بكة  المنزلي��ة وعب��ر االإنترن��ت اأي�سً

 Ontario Telemedicine Network“—اأونتاري��و للتطبي��ب عن بعد

.  وم��ن بي��ن الموا�سي��ع االأخرى برامج االأبح��اث المبتكرة  )”OTN

)عل��ى �س��بيل المث��ال، تمويل منظم��ة “ZonMw” ال�سحية في 

هولن��دا( والبرام��ج االبتكاري��ة المتعلقة بتكاف��وؤ الفر�ص )على 

 �س��بيل المث��ال، الرعاي��ة التلطيفية ف��ي المناطق النائية باأ�س��تراليا

. )Rural Palliative Care —

نالح��ظ اأن �س��نغافورة احتل��ت المرتبة االأولى ف��ي ت�سنيف 

االبت��كار ف��ي الخدم��ات ال�سحية  من بي��ن دول المجموعة 

المعياري��ة.  فق��د �س��جلت �س��نغافورة في ه��ذه المجموعة اأعلى 

مع��دل عم��ر متوق��ع وه��و 76 عاًما اإلى جان��ب اأقل معدل وفيات 

للر�س��ع بن�س��بة 2  م��ن بي��ن كل 1,000 مولود جدي��د. وقد تمكنت 

�س��نغافورة م��ن تحقي��ق ذلك االإنج��از بنفقات �سحية قليلة ن�س��بًيا 

مقارنة بمبلغ 9,055  قدره��ا 2,426 دوالًرا اأمريكًي��ا ل��كل ف��رد )

.  ف�ساًل عن ذلك، تعود  دوالًرا اأمريكًي��ا ل��كل ف��رد ف��ي النروي��ج(

ه��ذه النتائ��ج اإلى تركيز �س��نغافورة على المب��ادرات ال�سحية 

المعتم��دة عل��ى التقني��ات والحوافز مثل اإن�س��اء م�ست�س��فى رقمي 

)Digital Hospital(، وتقدي��م الدع��م المال��ي لمحدودي الدخل 

وكب��ار ال�س��ن وذوي االحتياج��ات الخا�س��ة، اإ�سافة اإلى البرامج 

ال�سحي��ة اال�س��تباقية المتعلق��ة بمكافح��ة التدخين.  

  االبتكار في الخدمات ال�صحية 

  �سيدة تقدم محرك الت�سوير الت�سريحي والرمزي 

  )ASME( من الرعاية ال�سحية ب�سركة اآي بي اإم، في 

  معر�ص اآي بي اإم الذي �سي�سارك في معر�ص �سيبيت 

هانيبال هان�سكي   القادم في هانوفر. رويترز/
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اأم��ا عل��ى �سعيد المب��ادرات االجتماعية التي تقودها الحكومة، 

فت�س��مل مجاالت االبتكار الرئي�س��ية التي الحظنا ظهورها تلك 

المعتم��دة عل��ى التقني��ات، والعمليات، وكذلك التوزيع.  وُتعرف 

مختب��رات االبت��كار االجتماعي باأنها اأماكن عمل م�س��تركة 

��ا للنهو�ص بم�س��توى التعاون واالبتكار بهدف  م�سمم��ة خ�سي�سً

اإح��داث تغيي��ر اجتماعي اإيجابي. وتعم��ل تلك المختبرات جنًبا 

اإلى جنب مع الحكومات البتكار �سيا�س��ات جديدة، وتح�س��ين 

الخدم��ات العام��ة، وتنفيذ برام��ج تعتمد على االأبحاث المبنية 

عل��ى تقيي��م االحتياجات واالأداء، واإن�س��اء مجتمعات تعليمية.  ومن 

بي��ن تل��ك المختب��رات مختبر ايج )AgeLab( وهو مركز ابتكار 

 )MIT( اجتماع��ي يتخ��ذ من معهد ما�سات�سو�ست���ص للتكنولوجيا

مق��ًرا ل��ه، ويركز على تطوير ج��ودة الخدمات المقدمة لكبار 

  )MaRS Solutions(ال�س��ن.  كما يركز مختبر مار���ص للخدمات

ف��ي كن��دا عل��ى مجموعة من الق�سايا االجتماعية التي ت�س��كل 

تحدي��ًا للحكوم��ة، مث��ل البطالة عند ال�س��باب.  وتلعب تكنولوجيا 

المعلوم��ات واالت�س��االت دوًرا رئي�س��ًيا في هذا ال�سدد، فقد القت 

بوابة االأعمال الخيرية )Charity Portal( ب�س��نغافورة والمدعوم 

ا و�سع �س��عادة  م��ن قب��ل الحكوم��ة �سدى ناجحًا.  كما تم اأي�سً

ذوي االحتياج��ات الخا�س��ة و�س��المتهم �سمن اأولويات اأجندة 

العمل، حيث ابتكرت اأ�س��تراليا تقنية �س��ينما ذوي االحتياجات 

الخا�س��ة )Accessible Cinema( لتمكي��ن ذوي االإعاقات الب�سرية 

وال�س��معية من اال�س��تمتاع بم�ساهدة ال�سينما.  

نالح��ظ اأن اأ�س��تراليا احتلت المرتب��ة االأولى في ت�سنيف االبتكار 

ف��ي الخدم��ات االجتماعية من بي��ن دول المجموعة المعيارية.  

وم��ع و�س��ول متو�س��ط العمر المتوق��ع اإلى 73 عاًما، ت�سع الحكومة 

االأ�س��ترالية الم�س��نين �سمن اأولوياتها االأ�سا�س��ية حيث يعتبرون 

م��ن اأكب��ر الفئات الم�س��تفيدة من الخدمات االجتماعية، وقد 

و�سع��ت الحكوم��ة خطط للمعا�س��ات واالإعانات وبرامج الحماية.  

كم��ا تجاوب��ت الحكومة مع احتياجات المواطنين الذين يعي�س��ون 

ف��ي المناط��ق النائية، ولّبت احتياجات مجتمعات ال�س��كان 

االأ�سليي��ن، واالأقلي��ات، والالجئي��ن ببرامج لتوفير فر�ص عمل 

له��م.   وت�س��هم برام��ج الجودة التي رك��زت عليها الحكومة مثل 

 Protecting(  برنام��ج حماي��ة االأطف��ال من التنمر االإلكتروني

ه��ي االأخ��رى في اإحداث تاأثير  )Children from Cyberbullying

ع��ام في الخدمات االجتماعية.

 االبتكار في الخدمات االجتماعية

  م�سارك في ماراثون الكرا�سي المتحركة يعبر ج�سر 

  كوينزبورو اأثناء ماراثون مدينة نيويورك. رويترز/بريندان 

 مكديرمد 
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الت�صنيف العام

االبتكار يف اخلدمات 
احلكومية — مقارنات 
دولية

ت�سنيف ال�سحة بالدولة

ت�سنيف التعليم بالدولة

ت�سنيف اخلدمات االجتماعية بالدولة

درا�سات احلالة املطلوب متييزها

�صنغافورة

1

1

5

2

 امل�ست�سفى الرقمي

)Digital Hospital(

   بوابة االأعمال اخلريية

)Charity Portal(

اأ�صتراليا

 الرعاية التلطيفية يف 

 املناطق النائية

 )Rural Palliative Care(

4

3

8

1

كوريا الجنوبية

 برنامج الدماغ الكوري

 )Brain Korea(

6

7

2

7

ت�صنيف االبتكار في الخدمات الحكومية 

والبرامج المختارة
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كندا

2

4

4

3

 �سبكة اأونتاريو للتطبيب عن 

)OTN( بعد 

 )Ontario Telemedicine Network(

   خمترب مار�ص للخدمات

)MaRS Solutions Lab(

النرويج

3

2

3

6

 جمموعة الداء الرئوي 

 االن�سدادي املزمن 

)COLD kit(

هولندا

7

6

6

5

 “لريار 24”

)Leraar24(

فنلندا

5

5

7

4

   املواطنون/ال�سباط

)Citizens Officers(

الواليات 

المتحدة 

االأمريكية

8

8

1

8

 برنامج ACCESS للتعلم عن ُبعد

)ACCESS Distance Learning Program(

  معهد ما�سات�سو�ست�ص 

للتكنولوجيا – خمترب اأيج 

)MIT AgeLab(
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اإنتاج:

 حول توم�صون رويترز

توم�سون رويترز هي الم�سدر الرائد للمعلومات الذكية 

لل�سركات والمحترفين. وهى تجمع بين الخبرة في هذا المجال 

والتكنولوجيا المبتكرة لتقديم معلومات حيوية لكبار �سانعي 

القرار في اأ�سواق المال والقانون وال�سرائب والمحا�سبة والعلوم 

واالإعالم التي تحركها الموؤ�س�سة االخبارية االأكثر م�سداقية في 

العالم. ولتوم�سون رويترز مقر رئي�سي في نيويورك ولها مراكز 

عمليات رئي�سية في لندن وايغان ومين�سوتا ويعمل لديها اأكثر 

من 60 األف موظف في اأكثر من 100 بلد. لمزيد من المعلومات، 

www.thomsonreuters.com يرجى زيارة الموقع

 

فريق التقرير

 الم�صوؤول عن التقرير

 د/ �سيد فاروق

الرئي�ص العالمي الأ�سواق راأ�ص المال االإ�سالمية بوكالة توم�سون رويترز

 موؤلف التقرير

 رفيق الدين �سيكو

المدير التنفيذي ل�سركة دينار �ستاندارد

 من�صق التقرير 

 عمار ر�سي

مدير اإدارة البحوث وتطوير المنتجات - توم�سون رويترز

 الم�صوؤول عن االأبحاث

م�سطفى عادل، رئي�ص اإدارة البحوث وتطوير المنتجات - 

توم�سون رويترز

 المحرر/المحلل االأول

 اأمبرين ميزرا

م�ساعد رئي�سي ب�سركة دينار �ستاندارد 

 المنهجية/المحلل االأول

 عمران عبدول

م�ساعد رئي�سي ب�سركة دينار �ستاندارد

 محلل البحوث 

 فران�سي�ص دور

م�ساعد ب�سركة دينار �ستاندارد

 ت�صميم التقرير 

 كانج بيك ليو

موؤ�س�ص �ستوديو كانج بيك ليو

�شكر وتقدير



اإخالء الم�صوؤولية

ُيعتقد باأن البيانات الواردة في هذا التقرير �سحيحة وقت 

الن�سر، ولكن ال يمكن �سمان �سحتها. فيرجى مالحظة اأن 

النتائج واال�ستنتاجات والتو�سيات التي قدمتها وكالة توم�سون 

رويترز و�سركة دينار �ستاندارد ت�ستند اإلى المعلومات التي جرى 

جمعها بح�سن نية من كال الم�سدرين الرئي�سي والثانوي مًعا 

والتي ال يمكننا على االإطالق �سمان دقتها. وال تعبر تلك النتائج 

والتف�سيرات واال�ستنتاجات المذكورة في هذا التقرير بال�سرورة 

عن اآراء توم�سون رويترز. ومن هذا المنطلق، فاإن المعلومات 

الواردة في هذا التقرير تهدف اإلى توفير معلومات عامة فقط، 

، ال ينبغي اعتبارها بمثابة م�سورة قانونية اأو مهنية اأو  ومن ثمَّ

بمثابة بديل عن م�سورة تغطي اأي موقف بعينه. وعليه، تخلي 

وكالة توم�سون رويترز و�سركة دينار �ستاندارد ب�سفة خا�سة 

م�سوؤوليتها القانونية النا�سئة عن االعتماد على ما ورد في هذه 

المادة. وال تقدم توم�سون رويترز ودينار �ستاندارد اأي اإقرارات اأو 

�سمانات من اأي نوع، �سراحًة اأو �سمًنا، ب�ساأن اكتمال هذه المادة 

اأو دقتها اأو م�سداقيتها اأو مالئمتها الأغرا�ص الجمهور.

جميع الحقوق محفوظة لوكالة توم�سون رويترز لعام 2015.

 © حقوق الطبع: القمة الحكومية، دولة االإمارات العربية المتحدة

اإن المحتوى واالآراء الواردة في هذه الوثيقة تعود للموؤلف/

 الموؤلفين، وال تعك�ص بال�سرورة وجهات نظر اأو منهجية حكومة

دولة االإمارات العربية المتحدة و/اأو منظمي القمة الحكومية 

 والم�سرفين عليها.

جميع الحقوق محفوظة. يحظر على اأي كان اإعادة اإنتاج اأو نقل 

 اأي جزء من هذا التقرير باأي �سيغة اأو طريقة، بما في ذلك

الت�سوير اأو الت�سجيل، اأو باأي نظام لتخزين وا�سترداد المعلومات 

 دون موافقة خطية من اأ�سحاب حقوق الن�سر. واأي طلب

للح�سول على موافقة خطية من اأ�سحاب حقوق الن�سر الإعادة 

 اإنتاج اأي جزء من هذه المادة، ينبغي توجيهه اإلى النا�سرين،

وزارة �سوؤون الدولة، بالتوافق مع قانون حقوق الن�سر الدولية لعام 

 1965 والقانون االتحادي رقم )7( لدولة االإمارات

العربية المتحدة لعام 2002 المعني بحقوق الن�سر والحقوق 

 الم�سابهة. واأي �سخ�ص يخالف هذه التوجيهات �سيكون عر�سة

للمالحقة القانونية والمطالبة بالتعوي�ص عن االأ�سرار.
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الغر�ض

يكمن الغر�ص من تقرير االبتكار في الخدمات الحكومية — 

مقارنات دولية في تحفيز قادة الحكومات واإطالعهم على 

الخدمات الحكومية المبتكرة والمتميزة حول العالم في مجاالت 

رئي�سية مختارة، اإلى جانب المقارنات التي تكون بمثابة الدافع 

للحكومات نحو تقديم خدمات مبتكرة.  

االأهداف

تتلخ�ص اأهداف التقرير في النقاط التالية:

تحدي��د مجموع��ة اأ�سا�س��ية من الدول الكبرى حول العالم . 1

للتع��رف عل��ى الخدمات الحكومي��ة المبتكرة التي تقدمها في 

مجموعة مختارة من القطاعات االأ�سا�س��ية

ا�س��تعرا�ص الخدمات المبتكرة في تلك الدول وفي . 2

القطاعات المختارة 

تقيي��م ج��ودة الخدم��ات الحكومية وكذلك قنوات التوزيع . 3

الخا�سة بها

المنهجية

   يتناول منهجية التقرير المجاالت الرئي�سية التالية:

تعريف االبتكار: “هو عملية تح�سين اأو تكييف اأو تطوير منتج اأو 

نظام اأو خدمة بهدف تقديم نتائج اأف�سل للمتعاملين وخلق قيمة 

م�سافة لهم”.1 

تنظر الحكومات اإلى االبتكار على اأنه تحقيق اأهداف الحكومة 

وغاياتها - ب�سكل اأكثر فعالية وكفاءة من خالل اإزالة التحديات 

والحواجز ال�سابقة ب�سورة خالقة ومبدعة.  

يمكن اأن يكون االبتكار في الحكومة عبارة عن اأفكار جديدة يكون 

لها اآثار باهرة، اأو عبارة عن تح�سينات تدريجية باال�ستعانة باأفكار 

تم اختبارها في �سياق جديد.   ويمكن تطبيق االبتكار في الحكومة 

بالن�سبة لهذين الم�ستويين في المجاالت التالية :

”2011 ،IDEO 1  الم�سدر: “االبتكار في الحكومة: �سراكة للخدمات الحكومية/ �سركة

• الخدمات/العرو�ص الجديدة	 

• العمليات الت�سغيلية / الخدماتية	 

• قنوات التوزيع	 

• النموذج االقت�سادي	 

• الت�سويق/التوا�سل	 

التركيز على قطاعات ودول مختارة: يركز التقرير على 

قطاعات” اأو مجاالت مختارة من الخدمات الحكومية لتقديم  “

درو�ص وا�سحة.  وتنح�سر القطاعات المختارة محل التركيز 

فيما يلي:  

الخدمات التعليمية  .1

الخدمات ال�سحية  .2

الخدمات االجتماعية  .3

يعر�ص الق�سم التالي من التقرير المجاالت المحددة التي تمت 

تغطيتها في القطاعات المذكورة اأعاله اإلى جانب المعايير 

الم�ستخدمة في ذلك.

لقد حدد التقرير 8 حكومات رائدة حول العالم في مجال االبتكار 

في الخدمات الحكومية لت�سليط ال�سوء عليها والتعرف على 

اأف�سل الممار�سات لديها، مع االأخذ في االعتبار التمثيل االإقليمي 

المتوازن الإجراء التحليل. 

فيما يلي هي الحكومات الثمانية الرائدة التي تم اختيارها 

: للتحليل في هذا التقرير  )مرتبة ح�سب الترتيب االأبجدي(

الغر�ص من التقرير والنطاق والمنهجية

االبتكار في الخدمات الحكومية - مقارنات دولية

اآ�سيااأ�صتراليا

االأمريكتانكندا

اأوروبافنلندا

اأوروباهولندا

اأوروباالنرويج

اآ�سيا�صنغافورة

اآ�سياكوريا الجنوبية

االأمريكتانالواليات المتحدة االأمريكية



ا�ستندت منهجية تحديد الحكومات الثمانية الرائدة في 

الت�سنيف على تقييم تقريرين معياريين عالميين:   وهذان 

التقريران الم�سار اإليهما هما:  

درا�سة الحكومة االإلكترونية  2014 التي اأجرتها االأمم   .1

المتحدة، وهي عبارة عن ت�سنيف �سنوي لجميع الدول 

االأع�ساء باالأمم المتحدة وعددها 193 دولة.   وتقدم 

هذه الدرا�سة تقييًما منهجًيا الإمكانات تقنيات المعلومات 

واالت�ساالت وا�ستخدامها لتحويل القطاع الحكومي.  على 

ح لثالثة  اأن يكون الموؤ�سر الناتج عبارة عن متو�سط مرجَّ

ت�سنيفات تمت ت�سويتها حول االأبعاد االأكثر اأهمية من 

الحكومة االإلكترونية، وهي بالتحديد:  نطاق وجودة 

الخدمات على االإنترنت، جودة �سبكة االت�ساالت، والقدرات 

الب�سرية.

اأ�سباب ا�ستخدام التقرير:    الريادة في تقديم خدمات   

الحكومة االإلكترونية موؤ�سًرا جيًدا في تحديد اأكثر الحكومات 

ابتكارا ب�سكل عام.  لقد تم اختيار اأف�سل الدول االإقليمية في 

تقرير الحكومة االإلكترونية كمدخل رئي�سي في اختيار ال� 8 

حكومات في هذه الدرا�سة.  

 2014 �س��ر ليجات��وم لالزده��ار لع��ام   موؤ  .2 

، وه��و عب��ارة عن  )Prosperity Legatum 2014 Index(

ت�سني��ف �س��نوي يطوره معه��د ليجات��وم بالمملكة المتحدة 

وي�س��مل 142 دول��ة ح��ول العال��م.  وي�س��تند الت�سنيف اإلى 89 

متغي��ًرا يت��م تجميعه��ا في 8 موؤ�س��رات فرعي��ة هي: االقت�ساد، 

وري��ادة االأعم��ال والفر�ص، والحوكم��ة، والتعليم، وال�سحة، 

واالأمن وال�س��المة، والحرية ال�س��خ�سية، وراأ���ص المال 

االجتماع��ي.  ت�س��مل م�س��ادر البيانات من م�س��ح جالوب 

العالم��ي، وموؤ�س��رات التنمي��ة العالمية، واالتحاد الدولي 

لالت�س��االت، وموؤ�س��رات البنك الدول��ي للحوكمة، ومنظمة 

ال�سح��ة العالمي��ة، وم�س��ح القي��م العالمي،ومنظمة العفو 

الدولية. 

اأ�س��باب ا�س��تخدام التقرير:  ت�س��كل المعايير الخا�سة   

بالج��ودة الفعلي��ة للخدم��ات الحكومية مكم��اًل للمعايير 

المتعلق��ة بالري��ادة ف��ي تقديم خدمات الحكوم��ة االإلكترونية، 

ل��ذا ت��م ا�س��تخدام ت�سنيف موؤ�س��ر ليجاتوم لالزدهار نظًرا 

لت�سنيف��ه الأن��ه يغط��ي ج��ودة الخدم��ات وتاأثيرها العام.  ومع 

ذل��ك، ل��م تتم مراعاة �س��وى قائمة الموؤ�س��رات الفرعية لكل 

، وذل��ك على اعتبار  م��ن “التعلي��م” و“الرعاي��ة ال�سحية”

اأنهم��ا اأكث��ر المج��االت �سلة بمج��ال هذا التقرير. 

وق��د ا�س��تند االختي��ار النهائي لل��دول الثمانية في هذا   

التقري��ر اإل��ى نتائجه��م في تقرير موؤ�س��ر ليجاتوم لالزدهار. 

نطاق القطاع ومنهجية التقييم

النهج والمقايي�ص: تم اإجراء مراجعة وا�سعة النطاق على 

المطبوعات بهدف تحديد اآلية وا�سحة المعالم لتقييم الدول 

المختارة فيما يخ�ص االبتكار في التعليم وال�سحة والخدمات 

االجتماعية.   وقد تم التعرف على االأنواع التي تندرج تحتها 

الخدمات الحكومية على النحو التالي:  من الحكومة اإلى 

المواطن )المتعامل( ومن الحكومة اإلى الموظفين ومن الحكومة 

اإلى الحكومة ومن الحكومة اإلى ال�سركات. 2 

تركز درا�سة االأمم المتحدة عن الحكومة االإلكترونية على 

الخدمات المقدمة من الحكومة اإلى المواطن )المتعامل( ب�سفة 

اأ�سا�سية.   كما يركز هذا التقرير على الخدمات المقدمة 

ا  اإلى المواطنين، ومع ذلك، تمت مراعاة خدمات اأخرى اأي�سً

باعتبارها من العوامل الم�ساعدة المهمة.   وبناًء على هذا 

النهج، تم تحديد القطاعات المعنية االأ�سا�سية التابعة للحكومة 

باعتبارها ممثلة عن اأق�سام المواطنين لكل قطاع، ثم جرى بعد 

ذلك تحديد اأهداف الحكومة االأ�سا�سية المرتبطة لتوجيه دفة 

التركيز نحوها.   ومن قائمة االأهداف الناتجة هذه، تم تحديد 

مقايي�ص محددة مرتبطة بكل هدف الأغرا�ص متعلقة بالتقييم.  

تندرج هذه المقايي�ص تحت ثالث فئات: 1( مقايي�ص االأ�سا�سيات: 

وهي التي تحدد االأ�سا�ص الذي تقوم عليه البنية االأ�سا�سية للدولة 

وم�ستويات الخدمات التي تقدمها تلك الدول في كل قطاع، 2( 

مقايي�ص التميز: وهي التي تك�سف الريادة الكامنة التي تتمتع 

بها الدولة في قطاع ما، 3( مقايي�ص االبتكار: وهي التي تنظر 

اإلى الخدمات المقدمة مق�سمة اإلى اأربعة م�ستويات من التقّدم 

في الخدمات االبتكارية. وقد تم تطوير هذه الم�ستويات ب�سفة 

خا�سة لتخدم هذا التقرير.  

2  جار�سون، د. ج. )2006(. تكنولوجيا المعلومات العامة والحوكمة االإلكترونية. 

�سادبري، ما�سات�سو�ست�ص: جونز وبارتليت للن�سر
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اأ�سلوب البحث:  لقد ا�ستعنا ببيانات معيارية عالمية متوفرة 

علًنا وم�ستقاة من م�سادر متعددة االأطراف مثل االأمم المتحدة 

والبنك الدولي، وذلك بالن�سبة لمقايي�ص االأ�سا�سيات والتميز.  

اأما بالن�سبة لمقايي�ص االبتكار، فقد اأجرينا بحًثا مكتبًيا اقت�سر 

على تقييم مواقع الحكومات على الويب فيما يتعلق بالم�ستويات 

المختلفة للخدمات المعرو�سة والمقدمة.   وقد نتج عن تحليل 

المدخالت ت�سنيف الدول اإلى 4 م�ستويات من االبتكار.

)راجع الملحق للح�سول على تفا�سيل حول المنهجية(

تعريف م�صتوى البرنامج االبتكاري:  

تعريف الم�صتويات:

الم�صتوى الرابع:الم�صتوى الثالث:الم�صتوى الثاني:الم�صتوى االأول:

يت�سمن الم�ستوى برامج حكومية 

اأ�سا�سية )غير فريدة على م�ستوى 

العالم/ غير مبتكرة( تغطي معظم 

مجاالت احتياجات القطاعات المعنية.  

ومع ذلك، يكون التاأثير متو�سط 

االنخفا�ص.

يت�سمن الم�ستوى برامج حكومية اأ�سا�سية )غير 

فريدة على م�ستوى العالم/ غير مبتكرة( تغطي 

معظم مجاالت احتياجات القطاعات المعنية.  

ولكن لها تاأثيًرا كبيًرا.

يت�سمن الم�ستوى برامج حكومية اأ�سا�سية 

)غير فريدة على م�ستوى العالم/ غير مبتكرة( 

تغطي معظم مجاالت احتياجات القطاعات 

المعنية.، ولكن لها تاأثيًرا كبيًرا.  باالإ�سافة 

اإلى ذلك، فاإنه يت�سمن برامج فريدة على 

م�ستوى العالم في القطاع.

يت�سمن الم�ستوى برامج حكومية )غير فريدة( 

اأ�سا�سية ذات تاأثير كبير.  باالإ�سافة اإلى ذلك، 

فاإنه يت�سمن عدًدا كبيًرا من البرامج المبتكرة 

عالمًيا في القطاع، وذات تاأثير وفاعلية 

كبيرين.  وتملك الحكومة محرًكا لالبتكار 

)مثل مختبرات االبتكار واأق�سام االبتكار 

. والموازنات ...اإلخ(
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مقايي�ض “االأ�صا�صيات” و“التميز” الم�صتخدمة من ِقبل القطاع والقطاعات المعنية لتحديد المعايير

منهجية تجهيز ملف الخدمات المبتكرة االأ�صا�صية:

تم تجهيز مزيج ثري من الخدمات المبتكرة من الدول المحددة ولكل قطاع، وذلك بغر�ص تكملة تحليل البحث المعياري.  تم �سياغة م�سودة 

لهذه الملفات من خالل اإجراء بحث في المواقع االلكترونية المتعلقة بالحكومات ذات ال�سلة )راجع المرفق( باالإ�سافة اإلى مراجعة االأخبار 

والق�س�ص االإعالمية ذات العالقة.  

 

الطالب - من الرو�صة 

اإلى ال�صف الثاني ع�صر

�سافي معدالت االلتحاق 

بالتعليم )المرحلة الثانوية(

ن�سبة التحاق البنات اإلى 

البنين بالمدار�ص

النفقات الخا�سة بالتعليم 

التي ت�سكل ن�سبة مئوية من 

اإجمالي نفقات الحكومة

ن�سبة الطالب اإلى المعلمين

متو�سط االأداء في الريا�سيات 

ببرنامج التقييم الدولي للطالب

المواطن - الرعاية الوقائية 

الحمالت االإعالمية لمكافحة التبغ

الن�سبة المئوية الحتمالية الوفاة 

بين العمرين 30 و70 على وجه 

الدقة نتيجة االإ�سابة بمر�ص 

القلب واالأوعية الدموية اأو 

ال�سرطان اأو ال�سكر اأو اأمرا�ص 

االأجهزة التنف�سية المزمنة

االأطباء )لكل 1,000 �سخ�ص(

الن�سبة المئوية للبالغين 

ممن عمرهم 20 عاًما اأو 

يزيد ويعانون من ال�سمنة

معدل انت�سار مر�ص ال�سكر 

)الن�سبة المئوية لل�سكان ممن 
تتراوح اأعمارهم من 20 اإلى 79(

الطالب - التعليم العالي

التعليم العالي المكتمل. الن�سبة 

المئوية لل�سكان فوق �سن 25 عاًما

اإجمالي معدالت االلتحاق 

بالتعليم )التعليم العالي(

فيما فوق 25 �سنة( معدل البطالة )

براءات االختراع: طلبات 

المقيمين في مقابل كل 100 

مليار دوالر اأمريكي من 

الناتج المحلي االإجمالي

عدد الجامعات الم�صنفة عالمًيا

المواطن - عالج المر�صى 

النفقات ال�سحية لكل �سخ�ص

العمر المتوقع المعدل 

ح�سب ال�سحة

معدالت وفيات الر�سع )لكل 

1,000 مولود جديد حي(

اأ�سّرة الم�ست�سفيات )لكل 

1,000 �سخ�ص(

ذوو االحتياجات الخا�صة

�سنوات العمر المفقودة ب�سبب 

، ح�سب الدولة )YLD( االإعاقة

كبار ال�صن

اأهمية �سناديق المعا�سات مقارنة 

بحجم االقت�ساد، الن�سبة المئوية 

من الناتج المحلي االإجمالي

النفقات العامة على ال�سيخوخة 

واالإعانات النقدية للناجين، بن�سبة 

مئوية من الناتج المحلي االإجمالي

االأ�صرة/ال�صباب

الن�سبة المئوية لالأطفال في 

ال�سنة االأولى من العمر الذين 

تلقوا التطعيم �سد الح�سبة

الن�سبة المئوية للمت�سربين من 

التعليم في المدار�ص االإبتدائية 

اإجازة و�سع مدفوعة 

االأجر )باالأ�سابيع(

محدودو الدخل

الح�ساب في موؤ�س�سة مالية 

ر�سمية ح�سب الدخل، اأقل من 

ن�سبة من هم فوق 15 �سنة( ( %40

معايير االأبتكار 
في الخدمات 

الحكومية

 الخدمات االجتماعية
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االبتكار في التعليم
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 مقدمة

يلعب االبتكار في الخدمات التعليمية، دوًرا محورًيا يبداأ بتوفير تعليم اأ�سا�سي يتميز بجودة عالية 

لل�سكان، بل ويمتد ليغطي التعليم عبر الخدمات االجتماعية والخدمات ال�سحية وغير ذلك 

من المجاالت.  ونالحظ االآن اأن هناك اتجاًها في قطاع التعليم ال�ستخدام التكنولوجيا لحل 

الم�ساكل الم�ستع�سية.  وثمة مثال على ذلك، وهو تركيز االهتمام ب�سكل اأ�سا�سي على ا�ستخدام 

الفيديو واللوحات الذكية للو�سول اإلى المناطق الجغرافية غير االآمنة اأو المنعزلة. كما نالحظ، 

باالإ�سافة اإلى ما �سبق، وجود مبادرات تعليمية تخلق جو من التناف�ص بين االأمم على ال�سعيد 

الدولي في هذا العالم الذي ت�سوده العولمة.  ومن هذا المنطلق، تاأخذ العديد من المدار�ص 

االختبارات الدولية )مثل اختبار برنامج التقييم الدولي للطالب - PISA( بعين االعتبار 

بهدف التحقق من نجاحها باالإ�سافة اإلى ما لديها من المعايير الوطنية. ونالحظ اأخيًرا 

الحاجة الما�سة ال�سيما في االقت�ساديات الغربية اإلى راأب “الفجوة في المهارات” وو�سع حد 

لعدم التوافق بين التدريب التعليمي وما يحتاجه �سوق العمل في الم�ستقبل.   وتعك�ص البرامج 

االبتكارية االأ�سا�سية المو�سوفة في هذا التقرير تلك الخدمات التي ت�سب تركيزها في: مبداأ 

تكافوؤ الفر�ص في التعليم، وا�ستخدام تكنولوجيا المعلومات واالت�ساالت في التعليم، و�سراكات 

الجامعات/الحكومات، ومراكز االبتكار.

لقد وجه هذا التحليل المعياري المحدد للبرنامج التعليمي دفة التركيز �سوب جهتين اأ�سا�سيتين 

من القطاعات المعنية التابعة للحكومة، وهما: 1( الطالب من الرو�سة اإلى ال�سف الثاني ع�سر، 

 2( طالب التعليم العالي )مدار�ص التعليم المهني والمدار�ص التجارية والكليات والجامعات 

.  وقد ا�ستملت اأهداف الحكومات االأ�سا�سية التي تم التعرف عليها عبر  وال�سهادات المهنية(

مجموعة الدول المعيارية للقطاعات المعنية المختارة على ما يلي:  )1( زيادة معدل معرفة 

القراءة والكتابة ومعدالت االلتحاق بالمدار�ص االبتدائية والثانوية؛ )2( االرتقاء باأداء الطالب 

عبر توفير تعليم يتميز بجودة عالية وتاأهيل المعلمين/العاملين بالمدر�سة؛ )3( تجهيز الطالب 

الغتنام الفر�ص االقت�سادية؛ )4( خلق بيئة تعليمية عالية الجودة تدعم ال�سناعات التناف�سية.

مقارنات معيارية وتحليل
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مقايي�س تحديد المعايير االأ�صا�صية:

ت�سلط موؤ�سرات التعليم االأ�سا�سية ال�سوء على التاأثير العام لبرامج الخدمات التعليمية. وُتظهر المعايير التالية مجموعة القيم لدى 

الدول المعيارية الثمانية بخ�سو�ص المقايي�ص المختارة. 

احلد االأدنى

احلد االأق�صى

المتو�سط

%13.5

المتو�سط

16

المتو�سط

99

المتو�سط

511

المتو�سط

%90.5

النفقات اخلا�صة 

 بالتعليم

)الن�سبة املئوية من اإجمايل نفقات 

احلكومة( )لعام 2010(

ن�صبة الطالب اإىل 

املعلمني يف التعليم ما 

 قبل االبتدائي

)2012(

ن�صبة التحاق البنات 

 اإىل البنني باملدار�ض

)2012(

متو�صط االأداء يف 

الريا�صيات بربنامج 

التقييم الدويل 

PISA للطالب 

)لعام 2012(

�صايف معدالت 

 االلتحاق بالتعليم 

)املرحلة الثانوية( )2012(

براءات االخرتاع: 

الطلبات يف مقابل 

كل 100 مليار دوالر 

اأمريكي من الناجت 

 املحلي االإجمايل 

)لعام 2013(

 التعليم العايل املكتمل

الن�سبة املئوية لل�سكان فوق �سن 25 

عاًما )لعام 2010(

عدد اجلامعات امل�صنفة 

 عاملًيا 

)مقيا�ص من 0 اإىل 5( )2013(

اإجمايل معدالت 

 االلتحاق بالتعليم 

)التعليم العايل( )2012(

 معدل البطالة 

فيما فوق 25 �سنة( )2011( (

كوريا الجنوبية

%22

اأ�صتراليا

24

فنلندا

102

هولندا

523

كوريا الجنوبية

%96

كوريا الجنوبية

9,739

كوريا الجنوبية

%35

  الواليات

 المتحدة 

االأمريكية

5

كوريا الجنوبية

%98

  الواليات

 المتحدة 

االأمريكية

 %7.6

%12

فنلندا

10

النرويج

97

اأ�صتراليا

376

كوريا الجنوبية

%63

�صنغافورة

 278

�صنغافورة

%14.4

فنلندا

2

النرويج

%59

كندا/�صنغافورة

%2.4

 النرويج
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احلد االأدنى

احلد االأق�صى

المتو�سط

831

المتو�سط

%26

المتو�سط

3.5

المتو�سط

%81.5

المتو�سط

%4.4

النفقات اخلا�صة 

 بالتعليم

)الن�سبة املئوية من اإجمايل نفقات 

احلكومة( )لعام 2010(

ن�صبة الطالب اإىل 

املعلمني يف التعليم ما 

 قبل االبتدائي

)2012(

ن�صبة التحاق البنات 

 اإىل البنني باملدار�ض

)2012(

متو�صط االأداء يف 

الريا�صيات بربنامج 

التقييم الدويل 

PISA للطالب 

)لعام 2012(

�صايف معدالت 

 االلتحاق بالتعليم 

)املرحلة الثانوية( )2012(

براءات االخرتاع: 

الطلبات يف مقابل 

كل 100 مليار دوالر 

اأمريكي من الناجت 

 املحلي االإجمايل 

)لعام 2013(

 التعليم العايل املكتمل

الن�سبة املئوية لل�سكان فوق �سن 25 

عاًما )لعام 2010(

عدد اجلامعات امل�صنفة 

 عاملًيا 

)مقيا�ص من 0 اإىل 5( )2013(

اإجمايل معدالت 

 االلتحاق بالتعليم 

)التعليم العايل( )2012(

 معدل البطالة 

فيما فوق 25 �سنة( )2011( (

كوريا الجنوبية

%22

اأ�صتراليا

24

فنلندا

102

هولندا

523

كوريا الجنوبية

%96

كوريا الجنوبية

9,739

كوريا الجنوبية

%35

  الواليات

 المتحدة 

االأمريكية

5

كوريا الجنوبية

%98

  الواليات

 المتحدة 

االأمريكية

 %7.6

%12

فنلندا

10

النرويج

97

اأ�صتراليا

376

كوريا الجنوبية

%63

�صنغافورة

 278

�صنغافورة

%14.4

فنلندا

2

النرويج

%59

كندا/�صنغافورة

%2.4

 النرويج
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اأنواع االبتكارات واتجاهاتها:

تتمثل مو�سوعات االبتكار الرئي�سية في الخدمات التعليمية الحكومية التي انبثقت من تحليل التقارير هذا فيما يلي:

مراكز االبتكار في الجامعات 

انت�سرت في ال�سنوات االأخيرة مراكز االبتكار في اأروقة الجامعات 

حول العالم، وتدعم الحكومة الكثير منها.  يجلب الطلبة معهم 

العديد من االإيجابيات في حل التحديات التي يتعامل معها �سناع 

ال�سيا�سة، حيث يت�سفون بال�سغف وياأتون بمنظور جديد في 

كثير من االأحيان. كما تعمل مناهج درا�سية عديدة على تعزيز 

االأفكار التي من �ساأنها اأن تترك اأثرًا اإيجابيا على المجتمع.  وقد 

ا خ�سبة لالإبداع  اأ�سبحت مثل هذه البرامج في الجامعات اأر�سً

حيث تنخرط ال�سناعة والحكومة واالأو�ساط االأكاديمية مع 

بع�سها البع�ص لتحقيق االأهداف الم�ستركة.   وتت�سدر �سنغافورة 

والواليات المتحدة االأمريكية الم�سهد من حيث عدد الجامعات 

التي بها مراكز ت�سجع على النهو�ص باالبتكار االجتماعي، وتاأتي 

كندا بعدهما في هذا ال�سدد.  الحاالت الواردة في هذا التقرير 

ت�سلط ال�سوء على مراكز االبتكار التي ت�سارك فيها الجامعات 

والحكومات.

التعليم من اأجل الت�صدير

 تجني الحكومات مثل كندا واأ�ستراليا و�سنغافورة واالتحاد 

االأوروبي عوائد مالية من طلبتها والطالب الدوليين ب�سفة 

خا�سة.   وفيما يلي بع�ص البرامج التي تنحو نحو اإ�سفاء طابع 

تناف�سي على ال�سعيد العالمي بين الدول:

اال�ستثمار الكوري في مراكز البحوث التناف�سية على ال�سعيد 	 

العالمي في الجامعات، والذي ي�سفر عن قوى ب�سرية بحثية 

تمتاز بالجودة العالية في كوريا.

ال�سيا�سة التي تنتهجها كندا لتمكين الطالب االأجانب من 	 

الدرا�سة والعمل وطلب الح�سول على الجن�سية بعد التخرج 

تدعم التطور في موؤ�س�ساتها التعليمية العليا. 

المبادرات التي تنتهجها كوريا و�سنغافورة والواليات المتحدة 	 

لتاأهيل �سعوبها بالمهارات الالزمة في العلوم والتكنولوجيا 

والهند�سة والريا�سيات.
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تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت في التعليم

تحتل تكنولوجيا المعلومات واالت�ساالت )ICT( مكانة مركزية 

في قطاع التعليم برمته من ناحية النهو�ص بمهارات المعلمين 

ومديري المدار�ص والعاملين بها. وتقود المبادرات الحكومية 

المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات واالت�ساالت كًما كبيًرا من 

االبتكار في مجاالت دعم كفاءة قطاع التعليم، والنموذج 

االقت�سادي، وقنوات التوزيع، والتوا�سل في القطاع. )راجع 

الملف: ليرار “Leraar24”  في هولندا وبرنامج “ACCESS” في 

. الواليات المتحدة االأمريكية.(

تكافوؤ الفر�ض

 ت�سب العديد من البرامج الحكومية االبتكارية تركيزها على 

مبداأ تكافوؤ الفر�ص في مجاالت الدخل والِعرق والجغرافيا.  ومن 

بين تلك البرامج:

، وهو برنامج بالواليات المتحدة يركز 	  )ACCESS( برنامج

على تح�سين اأداء الطالب في المناطق النائية من والية 

اأالباما من خالل بع�ص البرامج االبتكارية مثل التعلم عن 

ُبعد وعقد االجتماعات عبر الفيديو.

يهدف برنامج ال�سراكات التعليمية في كندا اإلى تح�سين 	 

اأداء طالب المرحلة االأ�سا�سية والثانوية من مجتمع ال�سكان 

االأ�سليين، والذين يعتبرون من الفئات المحرومة تاريخيًا، 

فيما يتعلق بحق الح�سول على التعليم الجيد وفيما يتعلق 

بالدخل المنخف�ص قيا�ًسا بالمجتمعات االأخرى في اأرجاء 

كندا. وقد قامت الحكومة الكندية عبر هذا البرنامج براأب 

ال�سدع بينها وبين مجتمع المهم�سين والمحرومين في 

ال�سابق   .

ثمة مثال اآخر على ا�ستخدام التعليم في تمكين المواطنين 	 

وهو البرنامج الكندي لتدريب ال�سباب من ذوي االحتياجات 

وهذا البرنامج له و�سف في  الخا�سة لاللتحاق ب�سوق العمل )

. قطاع الخدمات االجتماعية(
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 المقارنات بين الدول

احتلت الدول التالية اأعلى المراتب في التعليم من بين المجموعة المعيارية: الواليات المتحدة االأمريكية وكوريا الجنوبية والنرويج وكندا 

و�سنغافورة. 

الت�صنيف العام للدول في الخدمات التعليمية

ت�صنيفات الدول بناًء على “مقايي�ض االأ�صا�صيات” في الخدمات التعليمية

الواليات 

المتحدة 

االأمريكية

كوريا 

الجنوبية

النرويج كندا �صنغافورة هولندا فنلندا اأ�صتراليا

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00

0.84
0.76

0.63 0.61 0.59 0.58
0.49

0.28

رتبة التعليم
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الواليات المتحدة . 1

االأمريكية
4.0012.6687.0099.007.6094.0030.94481.0014.001,770.005.00

4.0021.9396.0099.003.0098.0034.79376.0018.009,739.003.00كوريا الجنوبية. 2

4.0015.3195.0099.002.4074.0015.26489.0010.00508.002.00النرويج. 3

4.0012.3991.0099.006.1059.0027.72518.0020.00310.004.00كندا. 4

4.0018.3163.00100.003.6059.0030.55518.0018.00278.003.00�صنغافورة. 5

3.0011.7490.0099.003.8077.0019.21523.0012.001,155.004.00هولندا. 6

3.0012.2792.00102.006.1094.0014.36519.0014.001,719.003.00فنلندا. 7

3.0014.3385.0097.005.0086.0025.18504.0024.00309.004.00اأ�صتراليا. 8
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مجموعات االبتكار

 في الت�سنيف المعياري لقطاع التعليم، نالحظ تقدم الواليات 

المتحدة االأمريكية وكوريا الجنوبية بفارق كبير عن بقية 

المجموعة.  حيث يقارب ت�سنيف الدول المتبقية “0.5” كت�سنيف 

ُم�سّوى.  وقد يعني هذا تقدم م�ستوى االبتكار في التعليم في 

الواليات المتحدة االأمريكية وكوريا الجنوبية بينما تتناف�ص 

باقي الدول مع بع�سها البع�ص بمعدل 0.5.  بينما تبقى اأ�ستراليا 

كا�ستثناء بح�سولها على اأدنى ت�سنيف اإجمالي في التعليم. 

الواليات المتحدة االأمريكية 

تتقدم الواليات المتحدة االأمريكية القائمة باأعلى ت�سنيف 	 

في قطاع التعليم.  فهي لديها اأعلى عدد من الجامعات في 

ت�سنيف اأف�سل 500 جامعة حول العالم، وت�سهم الحكومة 

ب�سكل فعال في تمكين ذلك.  يوجد دمج قوي للتكنولوجيا 

بالبرامج التعليمية بما في ذلك برامج تدريب المعلمين.    

 ، )ACCESS( وخير مثال على ذلك، برنامج التعلم عن ُبعد

ذلك البرنامج الفّعال في بناء وتطوير الجودة في المدار�ص 

العامة بالمناطق النائية في اأالباما وكذلك اأداء الطالب 

بالوالية.  كما تلعب الجامعات في الواليات المتحدة دورا 

مهما كمراكز بحث رئي�سية لتطوير قطاع التعليم والبرامج 

المتعلقة بها .

كما اأدت المبادرات التعليمية في الواليات المتحدة االأمريكية 	 

اإلى تحقيق نتائج كبيرة حيث اأن 31% من تعداد ال�سكان 

البالغ عمرهم اأكثر من 25 �سنة حا�سلين على التعليم 

العالي )تاأتي في المرتبة الثانية بعد كوريا الجنوبية بالن�سبة 

. كما تمتلك اأدنى ن�سبة طالب  لمجموعة الدول في الدرا�سة(

اإلى معلمين )14( وثاني اأعلى ت�سنيف بالن�سبة لبراءات 

االختراع ال�سادرة - مما يعك�ص جودة النتائج المنبثقة من 

نظامها التعليمي.   

 

كوريا الجنوبية

احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الثانية في ت�سنيف التعليم:

فقد �سجل الكوريون اأعلى معدالت التحاق بالتعليم الثانوي 	 

فوق  والعالي. يمتلك حوالي 35% من �سكان كوريا الجنوبية )

�سن 25 عاًما( موؤهالت تعليم عالي. 

باالإ�سافة اإلى ذلك، فاإنهم يتقدمون لح�سول على براءات 	 

اختراع بكثرة لكل 100 مليار دوالر من الناتج المحلي 

االإجمالي )بالتحديد 9,739 طلًبا بفارق �سا�سع عن الدولة التي 

 . تليها في ذلك وهي الواليات المتحدة بر�سيد 1,770 طلًبا(

ينفق الكوريون الكثير على التعليم. لذا، يتفوق الطالب 	 

الكوريون على اأقرانهم في المهارات االأ�سا�سية ب�سورة 

مطردة. 

اأطلقت الحكومة الكورية العديد من البرامج لتح�سين 	 

التعليم: فعلى �سبيل المثال، �ساهم برنامج الدماغ الكوري 

)Brain Korea 21( في زيادة االأبحاث في الجامعات من خالل 

تمويلها للمجموعات البحثية. 

النرويج

تثبت النرويج اأنها ت�سعى وراء القيمة فيما يتعلق باالإنفاق 	 

العام. فنالحظ ارتفاع نتيجتها االإجمالية )تمت ت�سويتها( 

حيث �سنفت ثالثا في قطاع التعليم وانخفا�ص النتيجة 

. المتعلقة باالإنفاق )تمت ت�سويتها(

كندا 

تتمتع كندا بخدمات تعليمية لها عظيم االأثر نظًرا لتوّزع 	 

الفر�ص التعليمية بين جميع فئات ال�سكان، والدعم المقّدم 

للتعليم،  والتركيز على الجودة العالية، والتطوير القائم على 

البحث، وال�سراكات بين القطاعين العام والخا�ص.

�صنغافورة 

�س��نغافورة الت��ي احتل��ت الت�سنيف الثالث نظرا لالأداء 	 

المتميز لطالبها، يمكن تف�س��ير ذلك اإلى ات�س��اق جودة 

 التعلي��م في مدار�س��ها وبرامجها االبتكارية للطلبة

  .)BAS, Opportunity Fund:مث��ال( 
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مقايي�ض التميزمقايي�ض االأ�صا�صيات 

النفقات التعليمية

�سايف معدالت 

االلتحاق بالتعليم 

)املرحلة الثانوية(
ن�سبة التحاق البنات 

اإىل البنني باملدار�ص

فيما  معدل البطالة )

فوق 25 �سنة(

اإجمايل معدالت 

االلتحاق بالتعليم 

)التعليم العايل(

التعليم العايل 

املكتمل. الن�سبة 

املئوية لل�سكان 

فوق �سن 25 عاًما

متو�سط االأداء 

يف الريا�سيات 

بربنامج التقييم 

الدويل للطالب

ن�سبة الطالب 

اإىل املعلمني

طلبات براءات 

االخرتاع لكل 

100 مليار دوالر 
اأمريكي

 الرتتيب �سمن 

اأف�سل 500 جامعة 

)على مقيا�ص 
من 0 اإىل 5(

الواليات المتحدة 

االأمريكية

	
0.04

	
0.73

	
0.40

	
0.00

	
0.90

	
0.81

	
0.71

	
0.71

	
0.16

	
1.00

	كوريا الجنوبية
1.00

	
1.00

	
0.40

	
0.88

	
1.00

	
0.79

	
0.00

	
0.43

	
1.00

	
0.33

	النرويج
0.31

	
0.97

	
0.40

	
1.00

	
0.38

	
0.04

	
0.77

	
1.00

	
0.02

	
0.00

	كندا
0.01

	
0.85

	
0.40

	
0.29

	
0.00

	
0.65

	
0.97

	
0.29

	
0.00

	
0.67

	�صنغافورة
0.63

	
0.00

	
0.60

	
0.77

	
0.00

	
0.79

	
0.97

	
0.43

	
0.00

	
0.33

	هولندا
-0.05

	
0.82

	
0.40

	
0.73

	
0.46

	
0.24

	
1.00

	
0.86

	
0.09

	
0.67

	فنلندا
0.00

	
0.88

	
1.00

	
0.29

	
0.90

	
0.00

	
0.97

	
0.71

	
0.15

	
0.33

	اأ�صتراليا
0.21

	
0.67

	
0.00

	
0.50

	
0.69

	
0.53

	
0.87

	
0.00

	
0.00

	
0.67

 º”عر�ض موجز لمقايي�ض “االأ�صا�صيات” و“التميز

لكل دولة من الدول الثمانية في التقرير:
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مقايي�ض التميزمقايي�ض االأ�صا�صيات 

النفقات التعليمية

�سايف معدالت 

االلتحاق بالتعليم 

)املرحلة الثانوية(
ن�سبة التحاق البنات 

اإىل البنني باملدار�ص

فيما  معدل البطالة )

فوق 25 �سنة(

اإجمايل معدالت 

االلتحاق بالتعليم 

)التعليم العايل(

التعليم العايل 

املكتمل. الن�سبة 

املئوية لل�سكان 

فوق �سن 25 عاًما

متو�سط االأداء 

يف الريا�سيات 

بربنامج التقييم 

الدويل للطالب

ن�سبة الطالب 

اإىل املعلمني

طلبات براءات 

االخرتاع لكل 

100 مليار دوالر 
اأمريكي

 الرتتيب �سمن 

اأف�سل 500 جامعة 

)على مقيا�ص 
من 0 اإىل 5(

الواليات المتحدة 

االأمريكية

	
0.04

	
0.73

	
0.40

	
0.00

	
0.90

	
0.81

	
0.71

	
0.71

	
0.16

	
1.00

	كوريا الجنوبية
1.00

	
1.00

	
0.40

	
0.88

	
1.00

	
0.79

	
0.00

	
0.43

	
1.00

	
0.33

	النرويج
0.31

	
0.97

	
0.40

	
1.00

	
0.38

	
0.04

	
0.77

	
1.00

	
0.02

	
0.00

	كندا
0.01

	
0.85

	
0.40

	
0.29

	
0.00

	
0.65

	
0.97

	
0.29

	
0.00

	
0.67

	�صنغافورة
0.63

	
0.00

	
0.60

	
0.77

	
0.00

	
0.79

	
0.97

	
0.43

	
0.00

	
0.33

	هولندا
-0.05

	
0.82

	
0.40

	
0.73

	
0.46

	
0.24

	
1.00

	
0.86

	
0.09

	
0.67

	فنلندا
0.00

	
0.88

	
1.00

	
0.29

	
0.90

	
0.00

	
0.97

	
0.71

	
0.15

	
0.33

	اأ�صتراليا
0.21

	
0.67

	
0.00

	
0.50

	
0.69

	
0.53

	
0.87

	
0.00

	
0.00

	
0.67
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  مجموعة من طالب مدر�سة ها�سبرج االأوروبية بمدينة 

  برلين ي�ستخدمون اأحد اأجهزة الكمبيوتر ال�سطحية 

  متعددة اللم�ص من مايكرو�سوفت في ف�سل درا�سي رقمي 

  على من�سة مايكرو�سوفت اأثناء عر�ص تقديمي 

فابريزيو بين�ص   بمركز �سيبيت للمعار�ص في هانوفر. رويترز/
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البرامج التعليمية الحكومية المبتكرة — ملفات مختارة

برنامج التعلم عن ُبعد

ACCESS (Alabama Connecting Classroom, Educators & Students Statewide) 

الواليات المتحدة االأمريكية

برنامج ال�صراكات التعليمية

Education Partnerships Program
كندا

ليرار 24

Leraar24
هولندا

الدماغ الكوري

Brain Korea 21
جمهورية كوريا

حوافز المعلمين في المدار�ض المحرومة

Incentives for Teachers at Disadvantaged Schools
جمهورية كوريا

الوجبات المدر�صية المجانية

Free School Meals
فنلندا

مختبر التغيير بجامعة �صنغافورة لالإدارة

SMU Change Lab
�سنغافورة
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  الرئي�ص االأمريكي باراك اأوباما ي�سحك اأثناء اطالعه 

  على برامج التعلم الرقمية خالل زيارته لمدر�سة 

  موري�سفيل االإعدادية في بلدة موري�سفيل بوالية 

 كاروالينا ال�سمالية. رويترز/كيفين المارك 
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البرنامج/المبادرة:

برنامج التعلم عن ُبعد /  الواليات المتحدة االأمريكية

ACCESS )Alabama Connecting Classrooms, Educators & Students Statewide(  

Distance Learning Program

الموؤ�ص�صة/الوزارة:

)ALSDE( وزارة التعليم بوالية اأالباما

النوع: 

اخلدمات/العرو�ص اجلديدة [

العمليات الت�سغيلية / اخلدماتية [

قنوات التوزيع [

النموذج االقت�سادي [

الت�سويق/التوا�سل ¨

الو�صف:

بهدف االرتقاء بجودة  )ACCESS( تم اإن�ساء برنامج التعلم عن ُبعد

المدار�ص الحكومية في المناطق النائية بوالية اأالباما والنهو�ص 

باأداء الطالب. وكان قد تم ت�سجيل ثلث طالب المدار�ص 

الحكومية بوالية اأالباما في المدار�ص النائية عام 2003، وغالًبا 

ما كانت هذه المدار�ص في اأ�سد المناطق فقًرا بالوالية، حيث لم 

يكن من ال�سهل اأبًدا ا�ستقطاب معلمين ذوي كفاءة عالية.

الخدم��ات التالية: )1( التعليم القائم  )ACCESS( يوف��ر برنام��ج

عل��ى عق��د االجتماعات عب��ر الفيديو )VCI( للدورات التدريبية، 

وم��ن ميزات��ه توفير ات�س��ال متزامن بين المعلم والطالب؛ 

، اأو التعلم عبر االإنترنت،  )WBI( والتعلي��م القائ��م عل��ى الويب

وال��ذي يت�سم��ن في اأغلب االأحي��ان ات�سااًل غير متزامن بين 

المعل��م والطال��ب؛ ومزيج م��ن هذين النهجين؛ )2( المحتوى: 

تراخي�ص دائمة لعدد 32  )ACCESS( ا�س��ترى مكتب برنامج

دورة تدريبية من مدر�س��ة فلوريدا االفترا�سية و13 من موؤ�س�س��ة 

. كم��ا و�س��ع 20 دورة تدريبي��ة خا�سة به،  )Aventa Learning(

ف�س��اًل ع��ن توفير خم���ص وحدات غي��ر معتَمدة للتعليم العالجي 

لتاأهي��ل الط��الب الختبار التخرج من المدر�س��ة الثانوية باأالباما؛ 

)3( االأجهزة والبنية االأ�سا�س��ية: تم تزويد المدار���ص الثانوية 

الحكومي��ة باأجه��زة خا�سة بعق��د االجتماعات عبر الفيديو و25 

كمبيوت��ر لوح��ي �س��خ�سي وتطبيق )WebEx( لعقد االجتماعات 

عبر االإنترنت. كما تم توفير �س��بكة البيانات AREN )�س��بكة 

البح��ث والتعلي��م باأالباما( فائقة ال�س��رعة لنظام الرو�سة اإلى 

ال�سف الثاني ع�س��ر. اإ�سافة اإلى ذلك، تم تزويد جميع المدار���ص 

الثانوي��ة ومكات��ب المناطق المركزية ب�س��بكة ات�سال باالإنترنت 

وا�س��عة النطاق وفائقة ال�س��رعة. )4( تدريب وتعيين المعلمين 

��ار ومن�س��قي التكنولوجيا والموجهين والمدراء. والنظَّ

التاأثير:

 احتل برنامج )ACCESS( المرتبة الثالثة في قائمة اأف�سل 

المدار�ص االفترا�سية بالواليات المتحدة االأمريكية، حيث �سجل 

فيه 29,415 طالًبا في عام 2010 اإلى جانب 11,746 ت�سجياًل غير 

معتَمد. وقد قفز عدد المتقدمين الختبار الم�ستوى المتقدم في 

المدار�ص الحكومية بوالية اأالباما اإلى ال�سعف تقريًبا من عام 

2004 اإلى 2010؛ وهذا يعني اأن نتائج درجات االختبار التاأهيلي 

قد قفز اإلى اأكثر من ال�سعف. وما بين عامي 2002 و2008، 

تح�سن اأداء الطالب من الرو�سة اإلى ال�سف الثاني ع�سر، وقفز 

معدل التخرج من المدر�سة الثانوية من 62.1% اإلى %69. 

الم�صدر:

http ://accessdl.state.al.us 
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  رئي�ص الوزراء الكندي �ستيفين هاربر ي�سير بيده اأثناء عمل 

  بع�ص االأعمال الفنية والحرفية مع طالبة بمجمع 

  مدار�ص جوزيف وولف ليبوفيت�ص للجالية اليهودية 

مارك بلينت�ص   بمدينة فاوجان. رويترز/
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البرنامج/المبادرة:

 برنامج ال�صراكات التعليمية/كندا

Education Partnerships Program

الموؤ�ص�صة/الوزارة: 

)AANDC( وزارة �صوؤون ال�صكان االأ�صليني والتنمية ال�صمالية بكندا

النوع: 

اخلدمات/العرو�ص اجلديدة ¨

العمليات الت�سغيلية / اخلدماتية [

قنوات التوزيع [

النموذج االقت�سادي ¨

الت�سويق/التوا�سل ¨

الو�صف:

يهدف برنامج ال�سراكات التعليمية اإلى تح�سين اأداء طالب 

المرحلة االأ�سا�سية والثانوية من مجتمع ال�سكان االأ�سليين، من 

مجتمع ال�سكان االأ�سليين، والذين يعتبرون من الفئات المحرومة 

تاريخيا، فيما يتعلق بحق الح�سول على التعليم الجيد وفيما يتعلق 

بالدخل المنخف�ص قيا�ًسا بالمجتمعات االأخرى في اأرجاء كندا.    

ت�ساهم الحكومات ومنظمات ال�سكان االأ�سليين واالآباء والطالب 

في اإنجاح البرنامج. ويلعب مجتمع ال�سكان االأ�سليين دوًرا رئي�سًيا 

في تحديد نجاحه. تت�سمن المنظمات والموؤ�س�سات الخيرية 

البارزة كاًل من موؤ�س�سة االأمل وموؤ�س�سة اإند�سباير والمجل�ص 

التعليمي لل�سكان االأ�سليين. كما ت�سمل الخدمات المقدمة اإلى 

ال�سكان االأ�سليين ومدار�ص المقاطعات االأولويات التالية:

االإدارة والقيادة	 

العالقات الخارجية	 

م�ساركة االآباء/المجتمع	 

التخطيط وقيا�ص االأداء واإدارة المخاطر	 

االإدارة المالية	 

اإدارة الموارد الب�سرية	 

اإدارة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات	 

التاأثير:

وفًقا للدرا�سة اال�ستق�سائية الوطنية لالأ�سر المعي�سية ال�سادرة 

عن اإح�ساءات كندا، يوجد 16,7800 طفل من ال�سكان االأ�سليين 

يبلغ متو�سط اأعمارهم من 5 اإلى 14 عاًما في كندا منذ عام 

2011. وعبر برنامج ال�سراكات التعليمية يحق لطالب ال�سكان 

االأ�سليين الح�سول على التعليم الجيد الذي يحتاجونه لبناء 

م�ستقبل ناجح الأنف�سهم ولمجتمعاتهم.  ومن الق�س�ص الناجحة 

مركز �سوؤون اأطفال االإنويت في اأوتاوا الذي يقدم المنهج 

الدرا�سي نف�سه الذي يتلقاه اأي طفل في اأونتاريو مع وجود 

ا�ستحقاقات اإ�سافية تتعلق بتعلم ثقافتهم الخا�سة ولغتهم. 

ومن الُم�سَلّم به اأن مجتمع ال�سكان االأ�سليين في الميكماك هو 

اأحد اأكثر المجتمعات المتقدمة تكنولوجًيا في كندا، وذلك 

بف�سل ا�ستخدامهم للوحات الذكية وتقنية عقد االجتماعات 

عبر الفيديو وا�ستخدام االإنترنت في المناهج الدرا�سية مع دمج 

التعاليم التقليدية الثقافية. وتجدر االإ�سارة اإلى نجاح برنامج 

ال�سراكات التعليمية في تعليم طالب ال�سكان االأ�سليين، االأمر 

الذي يوؤدي اإلى بناء مجتمع كندي قوي ومتما�سك ب�سكل عام.  

الم�صدر: 

https ://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/ 

1100100033760/1100100033761
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 IPAD مجموعة من الطالب يلعبون باأجهزة  

  الخا�سة بهم في مدر�سة �ستيف جوبز بمدينة 

مايكل كورين   �سنيك الهولندية. رويترز/
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البرنامج/المبادرة:

لريار 24 /هولندا 

Leraar24

الموؤ�ص�صة/الوزارة:

�صبكة املعلومات، لوك - املركز العلمي لالأبحاث العلمية والتعليم التعاوين 

النوع: 

اخلدمات/العرو�ص اجلديدة [

العمليات الت�سغيلية / اخلدماتية [

قنوات التوزيع [

النموذج االقت�سادي [

الت�سويق/التوا�سل• ¨

الو�صف:

ليرارLeraar24( 24( الذي بداأ في عام 2009 و عبارة 

عن  من�سة على �سبكة اإنترنت تحتوي على مواد�سمعية 

وب�سرية تهدف اإلى دعم معلمي المرحلة االأ�سا�سية 

والثانوية والمعلمين المهنيين في تطورهم المهني. 

يمكن للمعلمين من خالل ليرار24 تبادل االأفكار والخبرات 

المكت�سبة من الف�سل الدرا�سي فيما بينهم، مع مالحظة 

حاالت النجاح والف�سل داخل الف�سل الدرا�سي، ويناق�ص 

المعلمون الم�سكالت واالتجاهات الرئي�سية في مجال التعليم.

كما اأن ليرار24 يت�سم باالبتكار بو�سفه مجموعة اأدوات 

د المعلمين بحلول عملية واإجابات،  عبر االإنترنت تزوِّ

باالإ�سافة اإلى اأمثلة يمكن تطبيقها مبا�سرة في حياتهم 

المهنية من خالل ال�سور ومقاطع الفيديو. وجدير بالذكر 

اأنه يتوفر على ال�سبكة ما يزيد عن 4,000 مقطع فيديو.

التاأثير:

يمكن اإرجاع الف�سل اإلى ليرار24 في اإن�ساء مجتمع تعليم 

افترا�سي بين المعلمين،  يمكن للمعلمين تعديل اأ�ساليب التعليم 

وفق ما يحقق م�سلحة الطالب ا�ستناًدا اإلى حاالت نجاح وف�سل 

المعلمين االآخرين الذين ي�ساركون خبراتهم من خالل ليرار24. 

حيث طّور ليرار24 اأداء المعلمين في الف�سل الدرا�سي.

الم�صدر: 

https ://www.leraar24.nl

https://www.leraar24.nl/
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  معلمة )اأ�سفل الي�سار( تو�سح لطالبها طريقة ت�سغيل اآلة 

  ن�سيج اأثناء ح�سة درا�سية بمعهد �سام�سونج للفن والت�سميم 

 في مدينة �سول بتاريخ 2 مايو 2013. رويترز/كيم هونج جي
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البرنامج/المبادرة:

الدماغ الكوري 21 /كوريا اجلنوبية 

Brain Korea 21 )BK21(

الموؤ�ص�صة/الوزارة: 

وزارة التعليم

النوع: 

اخلدمات/العرو�ص اجلديدة [

العمليات الت�سغيلية / اخلدماتية ¨

قنوات التوزيع ¨

النموذج االقت�سادي ¨

الت�سويق/التوا�سل ¨

الو�صف:

الدماغ الكوري BK21( 21( هو م�سروع من مرحلتين يرمي 

اإلى تطوير تناف�سية كليات الدرا�سات العليا والجامعات 

البحثية عالمًيا، باالإ�سافة اإلى بناء قدرات ب�سرية بحثية 

عالية الجودة في كوريا. يقوم البرنامج بتمويل الزماالت 

الدرا�سية للخريجين الجامعيين، وخريجي الدكتوراة،  

واأ�ساتذة االأبحاث المتعاَقد معهم والمن�سمين اإلى 

مجموعات االأبحاث لدى اأف�سل الجامعات. وللتاأهل اإلى 

البرنامج والح�سول على التمويل الحكومي، يتعين على 

الجامعات تنظيم اتحادات بحثية مكونة من هيئة اأ�ساتذة 

الجامعة والتعاون فيما بينهم في م�سروعات محددة. 

تم اإطالق المرحلة االأولى من الم�سروع في عام 1999 بميزانية 

تبلغ 1.2 مليار دوالر. وبداأ الم�سروع الثاني من الدماغ الكوري 

21 في عام 2006 بميزانية تبلغ 1.8 مليار دوالر. وبعد االنتهاء 

من مرحلتي برنامج الدماغ الكوري 21، اأطلقت الحكومة برنامج 

الدماغ الكوري 21 “بل�ص” في عام 2013 والذي �سيعمل حتى 

عام 2019. اإجمالي ا�ستثمارات هذا الم�سروع الجديد 2 مليون 

دوالر والهدف هو اإنتاج قفزة نوعية بداًل من النمو الكمي.

وتجدر االإ�سارة اإلى اأن تخ�سي�ص اأموال الدماغ الكوري 

21 يتم ب�سورة اأ�سا�سية للفرق البحثية ولي�ص الجامعات، 

حيث ي�سّهل ذلك من عملية التركيز على اأهداف 

الم�سروع وتقييم اأداء المنتفعين من الم�سروع. وقد جرى 

الربط بين الدعم المالي المقدم اإلى الجامعات وجهود 

الجامعات في التطوير المتعّلق بالمناهج الدرا�سية 

و�سيا�سات القبول واأنظمة تقييم اأداء الكليات. 

التاأثير:

وقد اأ�سفر م�سروع الدماغ الكوري 21 عن اإن�ساء بيئات 

متمركزة حول االأبحاث في الجامعات. وتم ن�سر مزيد من 

االأبحاث والمجالت العلمية البحثية، اإ�سافة اإلى ح�سول 

زيادة في ت�سجيل براءات االختراع.  وفي الواقع، ت�سجل 

كوريا العدد االأكبر من براءات االختراع )973,900 لكل 

100 دوال اأمريكي( مقارنة بالدول في هذه الدرا�سة.
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قرية  “ GOSHICHON معلم يعطي محا�سرة في مدر�سة للتعليم المكثف في  

  االختبارات” باللغة الكورية بمدينة �سول. ويقطن 30 األف مواطن في اأحد االأحياء 

قرية االختبارات”   الرتيبة بالعا�سمة الكورية والمعروف با�سم “

  حيث انجذب االأ�سخا�ص ممن يجهزون اأنف�سهم لخو�ص اختبارات

  وظائف الخدمة المدنية متدنية الم�ستوى على مدار 

 �سنوات عدة. رويترز/ لي جاي وون
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البرنامج/المبادرة:

حوافز املعلمني لدى مدار�ض املحرومني / جمهورية كوريا

Incentives for Teachers at Disadvantaged Schools

الموؤ�ص�صة/الوزارة: 

وزارة التعليم

النوع: 

اخلدمات/العرو�ص اجلديدة ¨

العمليات الت�سغيلية / اخلدماتية [

قنوات التوزيع ¨

النموذج االقت�سادي ¨

الت�سويق/التوا�سل ¨

الو�صف:

تقدم وزارة التعليم في كوريا الجنوبية حوافز للمعلمين العاملين 

في مدار�ص المحرومين. وتت�سمن هذه الحوافز راتًبا اإ�سافًيا، 

وف�سواًل اأ�سغر، ووقتّا اأقل للتعليم، ونقاطّا اإ�سافية للح�سول على 

ترقية م�ستقبلية لمن�سب اإداري، والفر�سة في اختيار المدر�سة 

التالية بعد التعليم في منطقة �سعبة، باالإ�سافة اإلى فر�ص ترقية 

اأكبر. ونتاًجا لذلك، فاإن احتمال ح�سول الطالب المحرومين في 

كوريا على تعليم اأف�سل اأكثر منه للطالب ذوي االمتيازات بف�سل 

المعلمين اأ�سحاب الجودة العالية.

اإذا، فاإن اأهم اأ�سباب تحقيق مخرجات تعليم مت�ساوية ومن�سفة 

بجمهورية كوريا هو ح�سول المجموعات المحرومة على حظ 

وافر من المعلمين االأكثر خبرة وتاأهياًل. وتجدر االإ�سارة اإلى 

اأن حوالي 77% من المعلمين في القرى حا�سلون على درجة 

البكالوريو�ص مقارنة ب� 32% في المدن الكبرى، بينما 45% لديهم 

20 �سنة من الخبرة مقارنة ب� 30% في المدن الكبرى.3

3  بولين روز. التعليم والتعلم: تحقيق الجودة للجميع - 4/2013. تقرير. اليون�سكو، 

طبعة. 2014.

التاأثير:

يتفوق الطالب الكوريون بانتظام على اأقرانهم من البلدان 

المتقدمة االأخرى في درجات االختبار، حيث احتلت كوريا 

المرتبة االأولى ح�سب موؤ�سر بير�سون العالمي لعام 2014 

المتعلق بالمهارات المعرفية والتح�سيل العلمي والذي يقارن 

اأداء 39 دولة في المهارات المعرفية والتح�سيل العلمي. وُيَعد 

وجود معلمين ذوي كفاءة عالية في مدار�ص المحرومين ولي�ص 

فقط التركيز على المدار�ص ذات االأداء المرتفع اأحد العوامل 

الم�ساهمة في االأداء المرتفع للطالب الكوريين. 

الم�صدر: 

 http ://english.moe.go.kr/enMain.do

http://english.moe.go.kr/enMain.do
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  مجموعة من الطالب يتناولون وجبة الغذاء 

  في مدر�سة �سالو�سبوري االبتدائية �سمال 

�سوزان بالنكيت  غرب لندن. رويترز/
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البرنامج/المبادرة:

الوجبات املدر�صية املجانية/فنلندا

Free School Meals

الموؤ�ص�صة/الوزارة: 

املجل�ض الوطني الفنلندي للتعليم

النوع: 

اخلدمات/العرو�ص اجلديدة ¨

العمليات الت�سغيلية / اخلدماتية [

قنوات التوزيع [

النموذج االقت�سادي ¨

الت�سويق/التوا�سل ¨

الو�صف:

الحكومة الفنلندية هي االأولى في العالم من حيث تقديم 

الوجبات المدر�سية المجانية.   ُتعتبر الوجبات المدر�سية 

المجانية ا�ستثماًرا في م�ستقبل االأطفال حيث اإنها ترمي اإلى 

الحفاظ على رفاهية االأطفال وتطويرها، كما يتم ا�ستخدامها 

كاأداة تربوية لتعليم العادات الغذائية ال�سحية. كما ت�ساهم 

الوجبات المنتظمة وال�سحية ب�سكل ملحوظ في رفاهية االأطفال 

وقدرتهم على التعلم ونموهم ال�سحي وتنميتهم االجتماعية.   

وتهدف هذه المبادرة، التي يعود تاريخها اإلى عام 1948 4، اإلى 

تقديم وجبة مدر�سية مجانية لكل طفل في التعليم قبل االبتدائي 

واالأ�سا�سي والثانوي.  ويتم تح�سير الوجبات وفق االإر�سادات 

المحددة في قانون التعليم االأ�سا�سي والذي ين�ص على “توفير 

التعليم وفًقا لعمر الطالب واإمكاناته كي يت�سنى تعزيز النمو 

 . ال�سحي وتطويره لدى للطالب”

تتكون الوجبات المدر�سية ب�سورة عامة من االأطعمة الفنلندية 

النموذجية وتحتوي على: اأ. طبق رئي�سي �ساخن، ب. بع�ص 

، ه�. مياه. الخ�سروات، ج. خبز وزبدة، د. م�سروب )مثل اللبن(

http ://unpackingschoollunch.wordpress.com/2010/10/26/school-lunch-in-  4

finland/

التاأثير:

ا ما يقرب من  في عام 2013، ان�سم اإلى هذه المبادرة اأي�سً

900,000 تلميذ و47,000 طفل مدَرجين في اأن�سطة ما قبل 

الدرا�سة وما بعدها.   توجد مجموعة كبيرة من االأبحاث العلمية 

المن�سورة عن الربط بين التغذية ال�سليمة والنجاح االأكاديمي. 

ويظهر نجاح برنامج الوجبات المدر�سية المجانية في فنلندا 

جلًيا في ن�سبة النجاح الكلية لطالب فنلندا، تلك الدولة التي 

تاأتي دائًما في الت�سنيف االأول في ا�ستطالع البرنامج الدولي 

لتقييم الطلبة، الذي يعقد كل 3 �سنوات بوا�سطة منظمة التنمية 

والتعاون االجتماعي. ووفًقا الآخر ا�ستطالع قدمه البرنامج 

الدولي لتقييم الطلبة عام 2012، يحتل الفنلنديون الت�سنيف 

ال�ساد�ص في القراءة والثاني ع�سر في الريا�سيات والخام�ص 

في العلوم.5  وي�سع المنتدى االقت�سادي العالمي التعليم العالي 

الفنلندي في الت�سنيف االأول على م�ستوى العالم. وال عجب، اإن 

الحظنا انت�سار برامج م�سابهة في الدول االأخرى. 

الم�صدر:

“الوجبات المدر�سية في فنلندا: اال�ستثمار في التعليم” بوا�سطة 

المجل�ص الوطني الفنلندي للتعليم

YLI Finish : تيمو هاالما )3 دي�سمبر 2013( في  5
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  رجل يقراأ داخل اأحد متاجر الكتب في �سنغافورة 

  بتاريخ 1 دي�سمبر 2007. جدير بالذكر اأن االأطفال 

  البالغين ع�سر �سنوات في رو�سيا وهونج كونج بال�سين 

  و�سنغافورة يتمتعون بقدرة على القراءة تفوق بكثير قدرة 

فيفيك براكا�ص  اأقرانهم في الدول االأخرى. رويترز/
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البرنامج/المبادرة:

خمترب التغيري بجامعة �صنغافورة لالإدارة/�صنغافورة

SMU Change Lab

الموؤ�ص�صة/الوزارة: 

جامعة �صنغافورة لالإدارة

النوع: 

اخلدمات/العرو�ص اجلديدة [

العمليات الت�سغيلية / اخلدماتية [

قنوات التوزيع ¨

النموذج االقت�سادي ¨

الت�سويق/التوا�سل ¨

الو�صف:

بجامعة  )SMU Change Lab(  تم تاأ�سي�ص مختبر التغيير

�سنغافورة لالإدارة بمقر مركز لين لالبتكار االجتماعي بجامعة 

�سنغافورة لالإدارة، حيث يتجمع كل من اأع�ساء المجتمع 

واالأكاديميون والموؤ�س�سات غير الربحية والطالب لمناق�سة 

احتياجات المجتمع الملحة لكبار ال�سن والمعاقين واالأ�سر ذات 

العائل الواحد ب�سنغافورة.  حيث يجمع الطالب االأبحاث االأولية 

النوعية وي�ساركونها ويعملون على تحليلها وتطبيقها من اأجل 

ت�سميم خدمات اجتماعية جديدة ومطّورة تلبي احتياجات 

المجتمع بالتن�سيق مع اأع�ساء المجتمع والموؤ�س�سات غير 

الربحية.

يتم تنفيذ م�سروعات مختبر التغيير بجامعة �سنغافورة لالإدارة 

بال�سراكة مع مختبر الفر�ص في جامعة �سنغافورة للتكنولوجيا 

والت�سميم. نقاط القوة لدى مختبر التغيير ومختبر الفر�ص 

جديرة باالعتبار بجانب خبرة مركز لين الم�سارك في االأبحاث 

االأولية وتحليل االحتياجات، باالإ�سافة اإلى التطبيق الذي يقوم 

به مختبر الفر�ص على المهارات في تي�سير م�سروعات الت�سميم 

المجتمعية في �سنغافورة والمنطقة.

وهذه العملية تكرارية وتت�سمن االأبحاث االإثنوغرافية وتحليل 

القطاعات المعنية وبناء التحالفات والدرا�سة النقدية 

للممار�سات الحالية في ت�سميم الخدمات. وجدير بالذكر اأنه 

بمجرد تحديد و�سياغة تحديات محددة في الت�سميم، يعمل 

الم�ساركون على اقتراح اإجابات عدة واختبارها واإعداد نماذج 

اأولية منها وتقييمها.

التاأثير:

يوفر مختبر جامعة �سنغافورة لالإدارة من�سة اأ�سا�سية بنيوية 

و�سلبة لكل من الممار�سين لالبتكارات االجتماعية الإن�ساء حلول 

ممكنة للم�ساكل االجتماعية الهامة التي تتطلب تغييًرا اجتماعًيا، 

بينما في نف�ص الوقت يوفر تدريًبا للطالب حتى ي�سيروا مهنيين 

في خدمة المجتمع، وتدريًبا للو�سطاء والمنظمات غير الربحية 

على تطوير �سنغافورة من خالل االبتكار.

يدعم مختبر التغيير بجامعة �سنغافورة لالإدارة مع مختبر 

الفر�ص في الوقت الحالي �سل�سلة من م�سروعات ت�سميم 

االأبحاث الموَجهة لالأغرا�ص العملية حيث يوجه كل منهما 

تركيزه على مجموعة مختلفة من التحديات التي تواجه 

الخدمات، باالإ�سافة اإلى اإدخال خدمات مختلفة باللجوء اإلى 

المجتمعات في �سنغافورة. وتت�سمن ما يلي:

العزل االجتماعي للم�سنين بمدينة اآنج مو كيو	 

توفير الرعاية ودعم احتياجات البالغين ذوي االإعاقات	 

االحتياجات غير الملباة لالأ�سر ذات العائل الوحيد	 

الم�صدر:

http ://lcsi.smu.edu.sg/actionresearch/ 

http ://www.smu.edu.sg/ 
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مقدمة: 

لن ت�ستطيع اأي بلد اأن تزاول مهامها بالم�ستوى االأمثل من الكفاءة دون االهتمام ب�سحة 

مواطنيها ورفاهيتهم.  والطالب االأ�سحاء يتح�سن اأداوؤهم خالل درا�ستهم االأكاديمية.  كما 

اأن العمال االأ�سحاء اأكثر اإنتاجية. وتتمثل اأهداف الحكومة في تح�سين نتائج المر�سى و�سمان 

�سالمتهم وتعزيز الكفاءة مع تخفي�ص التكاليف.  ومن ثم فاإن جميع الحكومات في هذا التقرير 

تتقا�سم التحديات التالية: )1( التغيرات في البيانات ال�سكانية والخ�سائ�ص االجتماعية، )2( 

التوازن بين توفير  التكاليف وبين تو�سيع نطاق الو�سول اإلى الخدمات وتح�سين الجودة )3( 

تحديد االأولويات المتغيرة  في  تقديم الرعاية ال�سحية  ل�سالح اإدارة االأمرا�ص المزمنة �سمن 

اإطار ال�سحة والعافية. 6

اأدركت الحكومات اأن الوقاية من االأمرا�ص بداًل من عالجها اأكثر فعالية من حيث التكاليف.  

.  وت�سمل  يتناول العديد من البرامج االبتكارية المحددة في هذا الق�سم االأهداف “الوقائية”

نطاًقا من المبادرات التي تتيح للمواطنين االعتناء ب�سحتهم.  ويتم ا�ستخدام تكنولوجيا 

المعلومات واالت�ساالت عبر النظام االإيكولوجي لل�سحة لتوعية الم�ستهلك وتح�سين االت�ساالت 

بين كل من مقدمي الرعاية ال�سحية والمر�سى مًعا وبين مقدمي الرعاية ال�سحية اأنف�سهم.  

كما يتم ا�ستثمار المزيد في التقنيات المتعلقة بك�سف االأمرا�ص والتعامل معها وعالجها. 

تت�سارك الحكومة مع الجامعات والمنظمات غير الربحية والعلماء والقطاع الخا�ص لتح�سين 

توفير الرعاية ال�سحية با�ستمرار.

 يدل ازدياد متو�سط العمر المتوقع لمواطني جميع دول هذا التقرير على نجاح حكوماتها، 

ا تمثل تحدًيا جديًدا لها.  وفي حين اأن مواليد الجيل الحالي يمتد بهم العمر اأكثر  ولكنها اأي�سً

من اآبائهم واأجدادهم، فقد بداأ التطور في مجال رعاية الم�سنين.  ومن جانبها، فاإن الحكومات 

تواجه التحديات الناجمة عن التغيرات في البيانات ال�سكانية والخ�سائ�ص االجتماعية من 

خالل االبتكارات التي ت�سمل الفعالية والتكاليف والعدالة والرفاهية.

ز هذا التحليل المعياري للخدمات ال�سحية على قطاعين عري�سين من القطاعات الحكومية  رَكّ

المعنية : 1( عالج المواطنين المر�سى، 2( الرعاية الوقائية للمواطنين.  وقد ا�ستملت اأهداف 

الحكومة االأ�سا�سية التي تم التعرف عليها عبر مجموعة الدول المعيارية للقطاعات المعنية 

المختارة على ما يلي:  )1( تح�سين الجودة مع تقليل التكاليف، )2( تعزيز اأ�سلوب الحياة ال�سحي 

واالكت�ساف المبكر لالأمرا�ص.

 

  

  P. 8, ”Strengthening Health Systems Through Innovations“  6

مقارنات معيارية وتحليل



االبتكار يف الرعاية ال�سحية  44 االبتكار يف الرعاية ال�سحية 45  

مقايي�س تحديد المعايير االأ�صا�صية:

ت�سلط موؤ�سرات ال�سحة االأ�سا�سية ال�سوء على التاأثير العام لبرامج الخدمات ال�سحية. وُتظهر المعايير التالية مجموعة القيم لدى 

الدول المعيارية الثمانية بخ�سو�ص المقايي�ص المختارة. 

النفقات ال�صحية لكل 

 �صخ�ض

)الدوالر االأمريكي حالًيا( )2012(

احتمال الوفاة )%( من 

�صن 30 اإىل 70 عاًما 

 بال�صبط

)نتيجة اأي مر�ص من اأمرا�ص القلب 

الوعائية اأو ال�سرطان اأو ال�سكر اأو 

االأمرا�ص التنف�سية املزمنة( )2012(

العمر املتوقع املعدل 

 ح�صب ال�صحة

)2012(

معدالت وفيات الر�صع 

)لكل 1,000 مولود 
 جديد حي(

)2012(

الأطباء )لكل 1,000 

 �صخ�ض( 

)2012(

اأ�صّرة امل�صت�صفيات )لكل 

 1,000 �صخ�ض(
)2012(

احلمالت االإعالمية 

 ملكافحة التبغ 

)2012(

الن�صبة املئوية للبالغني 

ممن عمرهم 20 عاًما 

اأو يزيد ويعانون من 

 ال�صمنة

)2008(

معدل انت�صار مر�ض 

ال�صكر )الن�صبة املئوية 

لل�صكان ممن ترتاوح 

اأعمارهم من 20 اإىل 

 )79 
)2013(

النرويج

$9,055

الواليات المتحدة 

االأمريكية

%14.25

�صنغافورة

76

الواليات المتحدة 

االأمريكية

6

النرويج

4.16

كوريا الجنوبية

10.30

�صنغافورة

5

الواليات المتحدة 

االأمريكية

31.7

�صنغافورة

10.4

$1,703

كوريا الجنوبية

%9.34

كوريا الجنوبية

70

الواليات المتحدة 

االأمريكية

2

 �صنغافورة/

النرويج

1.92

�صنغافورة

 2

�صنغافورة

2

كندا

6.40

�صنغافورة

4.70

هولندا/ النرويج

المتو�سط

$5,739

المتو�سط

%10.7
المتو�سط

71.5

المتو�سط

3.6

المتو�سط

2.6

احلد االأدنى

احلد االأق�صى
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النفقات ال�صحية لكل 

 �صخ�ض

)الدوالر االأمريكي حالًيا( )2012(

احتمال الوفاة )%( من 

�صن 30 اإىل 70 عاًما 

 بال�صبط

)نتيجة اأي مر�ص من اأمرا�ص القلب 

الوعائية اأو ال�سرطان اأو ال�سكر اأو 

االأمرا�ص التنف�سية املزمنة( )2012(

العمر املتوقع املعدل 

 ح�صب ال�صحة

)2012(

معدالت وفيات الر�صع 

)لكل 1,000 مولود 
 جديد حي(

)2012(

الأطباء )لكل 1,000 

 �صخ�ض( 

)2012(

اأ�صّرة امل�صت�صفيات )لكل 

 1,000 �صخ�ض(
)2012(

احلمالت االإعالمية 

 ملكافحة التبغ 

)2012(

الن�صبة املئوية للبالغني 

ممن عمرهم 20 عاًما 

اأو يزيد ويعانون من 

 ال�صمنة

)2008(

معدل انت�صار مر�ض 

ال�صكر )الن�صبة املئوية 

لل�صكان ممن ترتاوح 

اأعمارهم من 20 اإىل 

 )79 
)2013(

النرويج

$9,055

الواليات المتحدة 

االأمريكية

%14.25

�صنغافورة

76

الواليات المتحدة 

االأمريكية

6

النرويج

4.16

كوريا الجنوبية

10.30

�صنغافورة

5

الواليات المتحدة 

االأمريكية

31.7

�صنغافورة

10.4

$1,703

كوريا الجنوبية

%9.34

كوريا الجنوبية

70

الواليات المتحدة 

االأمريكية

2

 �صنغافورة/

النرويج

1.92

�صنغافورة

 2

�صنغافورة

2

كندا

6.40

�صنغافورة

4.70

هولندا/ النرويج

المتو�سط

3.6

المتو�سط

18

المتو�سط

7.6

MEDIAN
5

احلد االأدنى

احلد االأق�صى
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اأنواع االبتكارات واتجاهاتها  

تتمثل المو�سوعات االبتكارية الرئي�سية في الخدمات ال�سحية الحكومية التي انبثقت من تحليل التقارير هذا فيما يلي:

تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت في الرعاية 

)ICT( ال�صحية

 وتعمل تكنولوجيا المعلومات واالت�ساالت على تمكين تخزين 

ل عليه ب�سكل اأكبر واال�سترجاع الفوري  المعرفة تخزيًنا يعوَّ

لل�سجالت الطبية بما ي�ساعد االأطباء والمهنيين بمجال الرعاية 

ال�سحية في تح�سين خدماتهم، وفي نف�ص الوقت، تمكين المر�سى 

من اإدارة الرعاية ال�سحية الأنف�سهم )على �سبيل المثال، النظام 

.  يمكن للمر�سى من خالل “برنامج الزر  ال�سحي ب�سنغافورة(

االأزرق بالواليات المتحدة” )Blue Button USA Program( ، تنزيل 

�سجالتهم الطبية من اأي جهاز كمبيوتر محمول اأو هاتف ذكي اأو 

كمبيوتر لوحي مع وجود ميزات ابتكارية متنوعة. 

تي�صير التوا�صل

��ا اإلى تي�س��ير ح�س��ول الجمهور  وته��دف البرام��ج االبتكاري��ة اأي�سً

عل��ى الخدم��ات م��ن خالل اإتاح��ة الخدم��ات ال�سحية حتى 

بع��د انته��اء ي��وم العم��ل المعت��اد )على �س��بيل المث��ال، يتم توفير 

خدم��ة رعاي��ة المر�س��ى ف��ي هولن��دا على مدار 24 �س��اعة / 7 

، باالإ�سافة اإل��ى تلبية احتياج��ات المر�سى  اأي��ام ف��ي االأ�س��بوع(

عب��ر اال�ست�س��ارات الهاتفي��ة والزي��ارات المنزلي��ة وعبر االإنترنت 

��ا )عل��ى �س��بيل المث��ال: �س��بكة اأونتاري��و للتطبي��ب عن بعد -  اأي�سً

  . )Ontario Telemedicine Network
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م�صاعدة المر�صى في االعتماد على اأنف�صهم

د الحكومات المر�سى باأدوات بغر�ص الح�سول على نتائج  تزوِّ

�سحية اأف�سل.  ومن بين ما تم تعريفه:

البوابات المخ�س�سة لتوعية المواطنين فيما يخ�ص االعتناء 	 

ب�سحتهم )Health.gov( وتحديد االإ�سارات التحذيرية 

)Cancer.govو AIDS.gov( والوقاية من االأمرا�ص وعالجها

ال�سراكات مع الموؤ�س�سات غير الربحية ا�ستكمااًل للجهود 	 

الحكومية ب�ساأن االعتناء بال�سحة.

تعمل مجموعة عالج الداء الرئوي االن�سدادي المزمن 	 

)COLD( على تح�سين الحلول التقنية للمر�سى الذين يعانون 

من هذا الداء، كما تعمل على تمكينهم من التعامل مع 

اأمرا�سهم بمفردهم مع البقاء بالمنزل.

االأبحاث

تعمل الحكومات على اال�ستثمار في االأفكار االبتكارية والخالقة 

لتح�سين الوقاية من االأمرا�ص والرعاية ال�سحية. وتعمل اأي�سًا 

على تخفيف االأعباء المالية الناجمة عن الح�سول على المعرفة 

وتعمل على اال�ستفادة من البيانات في تطوير الرعاية ال�سحية. 

)راجع تمويل منظمة زون اإم دبليو  “ZonMw” – لالأبحاث 

. ال�سحية في هولندا(

تكافوؤ الفر�ض

الرعاية ال�سحية حق للجميع.  لدى جميع الحكومات برامج متَبعة 

ل�سمان ح�سول جميع المواطنين على التغطية ب�سرف النظر 

عن الدخل، وذلك حتى في الدول التي خ�سخ�ست معظم نظام 

الرعاية ال�سحية لديها مثل الواليات المتحدة.  وبالن�سبة للمناطق 

النائية حيث تتفاقم االأو�ساع ال�سحية نظًرا لنق�ص العمالة الطبية 

الموؤهلة، يتم تخ�سي�ص حوافز ال�ستقطاب االأطباء واالإبقاء 

عليهم. )راجع الرعاية التلطيفية “Rural Palliative Care” – في 

. المناطق النائية باأ�ستراليا(
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المقارنات بين الدول

تاأتي كل من �سنغافورة والنرويج واأ�ستراليا في �سدارة الدول من حيث ت�سنيف برامج الرعاية ال�سحية الحكومية.

�صنغافورة النرويج اأ�صتراليا كندا فنلندا هولندا كوريا 

الجنوبية

الواليات 

المتحدة 

االأمريكية

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00

0.82
0.75

0.64 0.62 0.59
0.50

0.42
0.33

الت�صنيف العام للخدمات ال�صحية بين الدول

الت�صنيفات الكلية “مقايي�ض االأ�صا�صيات” للخدمات ال�صحية بين الدول

رتبة الرعاية ال�صحية

ر
كا

البت
ى ا

و
�صت

م
ي 

م
و

ك
ح

ل
ع ا

طا
ق

ل
ا

را(
كا

ر ابت
ث
ك

الأ
4 ا

 -
ة 

ط
ي
�ص

)1 ب

مقايي�ض التميزمقايي�ض االأ�صا�صيات

ت 
يا

ف
�س

�ست
م

ة ال
ّر

�س
اأ

ص
�

خ
�س

 1,000
ل 

ك
ل

ل 
د

ع
م

ع ال
ق
و
مت

ر ال
م

ع
ال

ة
ح

�س
ب ال

�س
ح

ص
�

خ
�س

ل 
ك

ة ل
ي
ح

�س
ت ال

قا
ف
ن
ال

ة 
ي
م

ال
ع

الإ
ت ا

ال
م

ح
ال

غ
ب
ة الت

ح
ف
كا

م
ل

ع ) 
�س

ر
ت ال

يا
ف
و
ل 

د
ع
م

ة(
د

ال
و
ة 

حال
 1000

ل 
ك

ل

ة 
ي
مال

حت
ال

ة 
وي

مئ
ة ال

ب
�س

ن
ال

 30
ن 

ري
م

ع
ن ال

ي
ة ب

فا
و
ال

*
ة 

ق
د

ه ال
ج

و
ى 

عل
 70

و

ص(
�

خ
�س

 1,000
ل 

ك
ء )ل

با
ط

الأ
ا

ن 
ي
غ
بال

ة لل
ي
و
مئ

ة ال
ب
�س

ن
ال

و 
ًما اأ

عا
 20

م 
ه

ر
م

ع
ن 

م
م

ة
ن
م

�س
ن ال

م
ن 

و
عان

ي
و
د 

ي
ز

ي

ر 
ك

�س
ص ال

�
ر

م
ر 

�سا
ل انت

د
ع
م

ن 
م

م
ن 

كا
�س

ة لل
وي

مئ
ة ال

ب
�س

ن
)ال

)79
ى 

20 اإل
ن 

م
م 

ه
ر
ما

ع
ح اأ

و
را

تت

4.002.0076.002,426.005.002.0010.501.926.4010.42�صنغافورة. 1

3.003.3071.009,055.005.002.0010.664.1619.754.70النرويج. 2

3.003.9073.006,140.005.004.009.433.8525.057.77اأ�صتراليا. 3

4.002.7072.005,741.002.005.0010.672.0724.257.91كندا. 4

3.005.5071.004,232.003.002.0011.232.9116.104.78فنلندا. 5

3.004.7071.005,737.002.004.0012.212.8616.104.70هولندا. 6

2.0010.3073.001,703.005.003.009.342.027.307.48كوريا الجنوبية. 7

الواليات المتحدة . 8

االأمريكية
3.002.9070.008,895.005.006.0014.252.4231.709.21

* نتيجة االإ�سابة بمر�ص القلب واالأوعية الدموية اأو ال�سرطان اأو ال�سكر اأو اأمرا�ص االأجهزة التنف�سية المزمنة
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االبتكار المنت�صر

بالن�سبة للقطاع ال�سحي، فاإن نطاق النتائج الممكنة هو االأ�سغر 

- وهذا موؤداه اأن االبتكار في ال�سحة منت�سر ب�سورة اأكبر من 

االبتكار في الخدمات التعليمية اأو االجتماعية.   ويعني ذلك 

ا اأنه يتم توجيه مزيد من الجهود والبرامج االبتكارية  اأي�سً

اإلى ال�سحة من قبل الحكومات المعيارية مقارنة بالمجالين 

االآخرين.   وتجدر مالحظة اأنه في حين تقع �سنغافورة واأ�ستراليا 

ا  �سمن اأعلى ثالث في ت�سنيفات قطاع ال�سحة فاإنهما اأي�سً

�سمن اأعلى ثالث في قطاع الخدمات االجتماعية، مما يعني 

ارتباط البرنامج ال�سحي الناجح بنتائج الخدمات االجتماعية 

القوية في هذه الدول. 

�صنغافورة

احتلت �سنغافورة اأعلى ت�سنيف في القطاع ال�سحي بين مجموعة 

الدول، كما �سجلت في هذه المجموعة اأعلى عمر متوقع-معدل 

ح�سب ال�سحة وهو 76 عاًما اإلى جانب اأقل معدل وفيات للر�سع 

بن�سبة 2 من بين كل 1,000 مولود جديد. وقد تمكنت �سنغافورة 

من تحقيق ذلك االإنجاز بنفقات �سحية قليلة ن�سبًيا قدرها 2,426 

دوالًرا اأمريكًيا لكل فرد )بينما بلغت 9,055 دوالًرا اأمريكًيا في 

.   ف�ساًل عن ذلك، ركزت �سنغافورة على المبادرات  النرويج(

ال�سحية المعتمدة على التقنيات والحوافز مثل اإن�ساء “م�ست�سفى 

، ويمكن اأن ُتعزى الخطط العديدة  )Digital Hospital( ”رقمي

المعنية بالدعم المالي لمحدودي الدخل وكبار ال�سن وذوي 

االحتياجات الخا�سة، والبرامج ال�سحية اال�ستباقية المكافحة 

للتدخين اإلى تحقيق تلك النتائج.  

 النرويج

يبدو اأن النظام ال�سحي هناك ير�سد قدًرا اأكبر من الموارد 

فيما يخ�ص الوقاية من االأمرا�ص بداًل من عالجها. ولهذا 

ال�سبب، يوجد عدد قليل من اأ�ّسرة الم�ست�سفيات لكل 1,000 

�سخ�ص وذلك بالرغم من وجود اأعلى عدد من االأطباء لكل 

1,000 �سخ�ص هناك. كما اأنها تنفق المزيد في مجال الرعاية 

ال�سحية لكل فرد، بما في ذلك اأعلى معدل اإنفاق على حمالت 

مكافحة التبغ. وتجدر االإ�سارة اإلى اأن ابتكار مجموعة عالج الداء 

ف في هذا التقرير  الرئوي االن�سدادي المزمن)COLD( المو�سَ

يقوم باختبار المر�سى الذين يعانون من هذا الداء با�ستخدام 

الحلول التقنية للمر�سى، باالإ�سافة اإلى تمكينهم من اإدارة 

اأمرا�سهم بمفردهم مع اإمكانية البقاء بالمنزل. 

اأ�صتراليا

تحت��ل اأ�س��تراليا الت�سني��ف الثال��ث بي��ن نظرائه��ا م��ن الدول 

م��ن حي��ث الخدم��ات ال�سحي��ة الحكومي��ة وتاأثيره��ا.   وخي��ر 

مث��ال عل��ى الحل��ول االبتكاري��ة ه��و برنام��ج الرعاي��ة التلطيفية 

)Rural Palliative care program(  لل�س��كان ف��ي المناط��ق 

النائي��ة ف��ي اأ�س��تراليا )الرعاي��ة التلطيفي��ة ه��و تخ�س���ص ف��ي 

الرعاي��ة الطبي��ة يهت��م بتوفي��ر الراح��ة للمر�س��ى م��ن االآالم 

.  ونظ��را لتن��وع مبادرات  واالأوج��اع والح��االت المر�سي��ة(

الخدم��ات ال�سحي��ة، تمتل��ك اأ�س��تراليا اأدن��ى ن�س��بة احتمالي��ة 

لمتو�س��ط االأعم��ار م��ن 30 اإل��ى 70 �س��نة( ب�س��بب مختلف  وف��اة )

االأمرا���ص )�س��واء اأكان��ت اأمرا���ص قلب اأو �س��رطان اأو �س��كري اأو 

اأمرا���ص تنف�س��ية مزمن��ة( م��ن بي��ن مجموع��ة الدول الم�س��اركة 

ف��ي التقرير.

كندا

في حين احتلت كندا قمة الت�سنيف بعد �سنغافورة بوجه عام - اإال 

اأنهما احتلتا اأدنى مرتبى في الت�سنيف من حيث عدد االأطباء لكل 

1,000 مري�ص ومن حيث عدد اأ�ّسرة الم�ست�سفيات لكل �سخ�ص. 

ولعل ذلك يف�سر كيف ا�ستطاعت �سبكة اأونتاريو للتطبيب عن بعد 

)OTN( اأن تكون اإحدى ال�سبكات الكبرى في العالم التي يمكن  

الو�سول اإليها من جميع الم�ست�سفيات والعديد من مرافق الرعاية 

ال�سحية االأخرى عبر المقاطعة باأكملها. 
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مقايي�ض التميزمقايي�ض االأ�صا�صيات

اأ�سّرة امل�ست�سفيات 

)لكل 1,000 �سخ�ص(
العمر املتوقع املعدل 

ح�سب ال�سحة
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عر�ض موجز لمقايي�ض “االأ�صا�صيات” و“التميز” 

لكل دولة من الدول الثمانية المعيارية:
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مقايي�ض التميزمقايي�ض االأ�صا�صيات

اأ�سّرة امل�ست�سفيات 

)لكل 1,000 �سخ�ص(
العمر املتوقع املعدل 

ح�سب ال�سحة

النفقات ال�سحية 

لكل �سخ�ص

احلمالت االإعالمية 

ملكافحة التبغ

معدل وفيات 

الر�سع )لكل 1,000 

حالة والدة(

الن�سبة املئوية 

الحتمالية الوفاة 

بني العمرين 30 و70 

على وجه الدقة

االأطباء )لكل 

1,000 �سخ�ص(

الن�سبة املئوية للبالغني 

ممن عمرهم 20 

عاًما اأو يزيد ويعانون 

من ال�سمنة

معدل انت�سار مر�ص 

ال�سكر )الن�سبة 

املئوية لل�سكان ممن 

ترتاوح اأعمارهم 

من 20 اإىل 79(
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  رجل تجارب ُيدعى نيكال�ص ثيل يظهر في �سورة وهو 

  يرتدي قبعة تخطيط كهربية المخ )EEG( التي تقي�ص ن�ساط 

  المخ، وذلك في جامعة ميونيخ التقنية )TUM( الكائنة 

ميكايال ريلي  بمدينة جار�سينج قرب ميونيخ. رويترز/
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البرامج ال�صحية الحكومية المبتكرة — ملفات مختارة

تمويل منظمة “زون اإم دبليو” لالأبحاث ال�صحية

ZonMw-Funds Health Research
هولندا

رعاية المر�صى على مدار ال�صاعة 

24/7 Patient Care for Patients 
هولندا

برنامج اإدارة االأمرا�ض المزمنة

Chronic Disease Management Program
كندا

الم�صت�صفى الرقمي

Digital Hospital
�سنغافورة

الزر االأزرق

Blue Button
الواليات المتحدة االأمريكية

�صبكة اأونتاريو للتطبيب عن بعد 

Ontario Telemedicine Network (OTN) 
كندا

الرعاية التلطيفية في المناطق النائية

Rural Palliative Care
اأ�ستراليا

مجموعة عالج الداء الرئوي االن�صدادي المزمن

COLD Kit (COLD)
النرويج
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  متطوع يخ�سع لر�سم قلب ثالثي االأبعاد في مكان انعقاد 

  الجمعية االأوروبية الأمرا�ص القلب في مدينة اأم�ستردام. 

  وكان الحديث قدر دار بين 30 األف طبيب تجمعوا 

  في اأم�ستردام لح�سور الموؤتمر ال�سنوي للجمعية االأوروبية 

  الأمرا�ص القلب ب�سكل اأ�سا�سي حول م�ستقبل عالج اأمرا�ص 

 القلب واالأوعية الدموية. رويترز/كري�ص تواال اأوليفار�ص
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البرنامج/المبادرة:

متويل منظمة زون اإم دبليو لالأبحاث ال�صحية / هولندا 

ZonMw-Funds Health Research

الموؤ�ص�صة/الوزارة:

وزارة ال�صحة والرفاه والريا�صة، واملنظمة الهولندية لالأبحاث العلمية

النوع: 

اخلدمات/العرو�ص اجلديدة [

العمليات الت�سغيلية / اخلدماتية ¨

قنوات التوزيع ¨

النموذج االقت�سادي ¨

الت�سويق/التوا�سل ¨

الو�صف:

تركز منظمة زون اإم دبليو )ZonMw( جهودها على االأبحاث التي 

تهدف اإلى الوقاية من االأمرا�ص وتطوير الرعاية ال�سحية من 

خالل تقديم منح مالية بهدف دعم جميع مراحل االبتكار، بدًءا 

من االأبحاث االأ�سا�سية و�سواًل اإلى تطبيق العالجات الجديدة، 

اأو التدخالت الوقائية اأو التح�سينات التي تتم على الرعاية 

ال�سحية.7 

تعمل منظمة زون اإم دبليو على محاكاة دورة االبتكار بالكامل 

وت�سمن عن طريق تمويل االأفكار االبتكارية والخالقة في القطاع 

ال�سحي عدم وقوف ال�سعوبات المالية بالعديد من ال�سركات في 

قطاع الرعاية ال�سحية كعائق اأمام تطوير م�سروعاتها. 

يعكف العلماء في هذه المنظمة على الح�سول على المعلومات 

والمعرفة من داخل هولندا وخارجها لمنع الم�سكالت الكبيرة 

في قطاع الرعاية ال�سحية اأو حل هذه الم�سكالت. يتم تمويل 

االأبحاث المبتكرة ذات الجودة العالية، كما يتم ت�سجيع تطبيق 

 المعرفة الجديدة.  تعمل زون اإم دبليو على تن�سيق الجهود من 

http://www.zonmw.nl/uploads/tx_vipublicaties/ZonMw_corporate_EN_site.  7

pdf

اأجل جمع االأبحاث وو�سع ال�سيا�سات المالئمة لتطبيق هذه 

االأبحاث ب�سورة عملية.  والهدف من ذلك هو توفير رعاية 

�سحية مرتفعة الجودة باأ�سعار مي�سورة للمجتمع في الوقت 

الحالي وفي الم�ستقبل. 

التاأثير:

تعمل الجائزة التي تمنحها منظمة زون اإم دبليو على ن�سر الوعي 

ال�سحي واإلقاء ال�سوء على الم�ساريع المبتكرة التي �ساهمت في 

تحقيق نتائج ذات مردود اإيجابي، ما يدعو اإلى االعتراف بجميل 

العمل الذي تقدمه زون اإم دبليو. ومن خالل تمويل تلك المنظمة 

للم�سروعات المبتكرة واالإبداعية في مجال الرعاية ال�سحية، 

فاإنها ت�سيف تاأثيًرا هاًما على �سيا�سة وجودة الرعاية ال�سحية 

مي�سورة التكلفة التي ُتقّدم في جميع اأنحاء هولندا.

الم�صدر:

www.zonmw.nl/en 

http://www.zonmw.nl/en
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  م�سنة مري�سة تجل�ص في مكان بدار م�سنين م�سمم 

  بحيث ي�سابه مق�سورة قطار حيث تنظر اإلى 

  �سا�سة تعر�ص المناظر الطبيعية في مدينة ديلفيت 

روبن فان لونخويج�سين  الهولندية. رويترز/
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البرنامج/المبادرة:

رعاية املر�صى على مدار ال�صاعة / هولندا 

24/7 Patient Care for Patients

الموؤ�ص�صة/الوزارة:

وزارة ال�صحة والرفاه والريا�صة

النوع: 

اخلدمات/العرو�ص اجلديدة [

العمليات الت�سغيلية / اخلدماتية [

قنوات التوزيع [

النموذج االقت�سادي [

الت�سويق/التوا�سل ¨

الو�صف:

رعاية المر�سى على مدار ال�ساعة هي مبادرة هولندية ين�سب 

تركيزها على تح�سين الرعاية االأولية، من خالل تقديم خدمات 

الرعاية ال�سحية االأولية على مدار 24 �ساعة في اليوم ولمدة 7 

اأيام في االأ�سبوع. الرعاية االأولية ما بعد الدوام )5 م�ساًء اإلى 

8 �سباًحا خالل اأيام االأ�سبوع والعطالت( تتاألف من م�ساعدي 

االأطباء الذين ي�سل عددهم ما بين 40 اإلى 250 ممار�ص عام 

)GP( ل�سكان يتراوح عددهم من 100 األف اإلى 500 األف.8  

يفح�ص ممار�سوا الطب العام المر�سى في العيادات التي 

تقدم رعاية ما بعد الدوام. كما يزورون المر�سى في منازلهم 

الخا�سة، باالإ�سافة اإلى تقديم اال�ست�سارات عبر الهاتف. 

هذه المبادرة ابتكارية نظًرا لتوفر ممار�سي الطب العام دائًما. 

http ://sites.ivey.ca/healthinnovation/files/2011/11/GlobalHealthSystemsWhitePaperFINAL.pdf  8

التاأثير:

ت�سمن هذه المبادرة االبتكارية اإجراء الفحو�سات الطبية على 

من هم بحاجة اإليها من جانب الطبيب بغ�ص النظر عن الوقت 

ومكان االإقامة، �سواًء كانت خدمات النقل متوفرة اأم ال. 

وتتعدد االمتيازات التي تعود على المري�ص جراء ذلك. فبالن�سبة 

اإلى كبار ال�سن اأو غير القادرين على القيادة اأو ال�سفر، يكون 

خيار الفح�ص في المنزل منا�سًبا ومريًحا. 

كما اأن ذلك ي�سب في م�سلحة الم�ست�سفيات التي توجه مواردها 

اإلى رعاية المر�سى الذين بحاجة اإلى الرعاية الحرجة اأو 

لديهم حاالت طبية طارئة. وفي الواليات المتحدة على �سبيل 

المثال، في حالة عدم وجود اأي طبيب، ُيو�سى بالتوجه اإلى غرفة 

الطوارئ حيث االنتظار طوياًل لمقابلة الطبيب. ويمكن اإح�سار 

المر�سى ذوي الحاالت الطارئة الحرجة اإلى الم�ست�سفيات، 

وذلك بف�سل وجود عيادات مفتوحة بعد �ساعات الدوام اأو ميزة 

الفح�ص المنزلي بوا�سطة الطبيب.

ومن المنتظر اأن يكون لهذه المبادرة الم�سحوبة باالإ�سالحات 

الطبية االأخرى اأثًرا اإيجابًيا على عديد من الموؤ�سرات مثل: 1( 

معدالت النجاة، 2( نق�سان معدالت الوفيات، 3( انخفا�ص عدد 

المترددين على الم�ست�سفيات.9

 http ://sites.ivey.ca/healthinnovation/files/2011/11/GlobalHealthSystemsWhitePaperFINAL.pdf  9

http://sites.ivey.ca/healthinnovation/files/2011/11/GlobalHealthSystemsWhitePaperFINAL.pdf
http://sites.ivey.ca/healthinnovation/files/2011/11/GlobalHealthSystemsWhitePaperFINAL.pdf
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  رئي�ص الوزراء الكندي �ستيفين هاربر )جهة الكاميرا( 

  يظهر في �سورة مع اثنين من فنيي المختبرات وهما 

  �سونيتا اأويت )جهة الي�سار( وفولكر جرديت�ص، قبل االفتتاح 

  الكبير لمركز التح�سين الدولي في جامعة �سا�سكات�سوان 

ليام ريت�ساردز  في مدينة �سا�سكاتون. رويترز/
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البرنامج/المبادرة:

برنامج اإدارة االأمرا�ض املزمنة / كندا

Chronic Disease Management Program

الموؤ�ص�صة/الوزارة:

 األربتا

النوع: 

اخلدمات/العرو�ص اجلديدة ¨

العمليات الت�سغيلية / اخلدماتية [

قنوات التوزيع ¨

النموذج االقت�سادي ¨

الت�سويق/التوا�سل ¨

الو�صف:

 )CDM( ين�سب تركيز األبرتا على برامج اإدارة االأمرا�ص المزمنة

كو�سيلة لالبتعاد بالنظام ال�سحي عن معالجة المر�ص فور 

ظهوره  نحو نهج الرعاية اال�ستباقية والمتعددة االخت�سا�سات 

والذي يعمل على معالجة االأعرا�ص الموؤدية اإلى ظهور المر�ص. 

وين�سب التركيز االأعلى على مكافحة االأمرا�ص المزمنة التي 

تتطلب اإدارة �سريعة. وتم تمويل برنامج األبرتا مبدئًيا بوا�سطة 

برنامج األبرتا لل�سحة وال�سالمة بهدف بناء  موؤ�س�سة في النظام 

ال�سحي الإدارة االأمرا�ص المزمنة. 10

ت�سير الخدمات ال�سحية في األبرتا اإلى اأن حوالي 30% من �سكان 

األبرتا يعانون من االأمرا�ص المزمنة. وتبرر تكلفة اإدارة االأمرا�ص 

المزمنة اال�ستثمار في توعية ال�سعب بخ�سو�ص الوقاية من 

االأمرا�ص.

 ي�سدد البرنامج على تطوير البرامج الريا�سية الخا�سعة 

لالإ�سراف وور�ص االإدارة الذاتية وتعليم اأ�سلوب حياة خا�ص 

 باالأمرا�ص و�سحي للمر�سى. ويتوفر رقم هاتفي مجاني على

P.64, ”Strengthening Health Systems Through Innovations“  10

 مدار ال�ساعة للرد على اال�ستف�سارات ال�سحية. وتجدر االإ�سارة 

اإلى اأنه تم تخطيط وتحديد �سير العمل المتعلق بالمر�سى 

وال�ُسبل التي ي�سلكونها بعناية كما تم ا�ستخدام اتفاقيات تقديم 

الخدمات  لدعم االأ�سخا�ص المعر�سين لالإ�سابة بمر�ص الربو 

وارتفاع �سغط الدم ومر�ص القلب والتهاب المفا�سل وال�سمنة 

واالألم المزمن وال�سكر وغيرها من االأمرا�ص. وجدير بالذكر اأن 

االإدارة الذاتية للمري�ص هي جزء مهم من البرنامج مع العلم 

بتزويد المهنيين بمجال ال�سحة بالتدريب واالأدوات المطلوبة 

لدعم االإدارة الذاتية.

لتاأثير:

ُيعزى االنخفا�ص الذي يبلغ 41% في عدد المترددين على 

الم�ست�سفيات واالنخفا�ص بن�سبة 34% في المتابعة لمدة �سنة 

واحدة اإلى نجاح البرنامج.

 الم�صدر:

“اإدارة االأمرا�ص المزمنة” على موقع ويب الخدمات ال�سحية في 

http ://www.albertahealthservices.ca/10356.asp األبرتا
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  �سيدة تخ�سع الختبار العين في العيادة الطبية 

كير هاربو اإل اآيه” في لو�ص اأنجلو�ص    المجانية “

ماريو اأنزوني  بوالية كاليفورنيا. رويترز/
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البرنامج/المبادرة:

امل�صت�صفى الرقمي/�صنغافورة

Digital Hospital

الموؤ�ص�صة/الوزارة:

اخلدمات ال�صحية يف �صنغافورة

النوع: 

اخلدمات/العرو�ص اجلديدة [

العمليات الت�سغيلية / اخلدماتية [

قنوات التوزيع [

النموذج االقت�سادي [

الت�سويق/التوا�سل ¨

الو�صف:

تم تاأ�سي���ص الخدمات ال�سحية في �س��نغافورة )SingHealth( عام 

2000، ه��ي اأكب��ر مجموع��ة رعاي��ة �سحية تقدم اإطاًرا متكاماًل من 

الرعاي��ة الطبي��ة المتكاملة ومتعددة التخ�س�سات عبر �س��بكتها 

المكونة من ثالثة م�ست�س��فيات وخم�س��ة مراكز تخ�س�سية محلية  

وت�س��ع عيادات �ساملة.

الم�ست�سفى الرقمي )Digital Hospital( للخدمات ال�سحية في 

�سنغافورة هو  عبارة عن مفهوم لم�ست�سفى “غير ورقي” و “يعتمد 

على التكنولوجيا”  ويت�سم بكونه ناجع التكاليف،  ويت�سمن مرفق 

رعاية �سحية مزود باأحدث التقنيات.  ا�ستخدمت “الخدمات 

ال�سحية في �سنغافورة” تكنولوجيا المعلومات واالت�ساالت 

لتح�سين نتائج وعمليات الرعاية  ، مع االرتقاء بم�ستوى الخدمات 

في  ثالثة  اأق�سام رئي�سية في الم�ست�سفى الرقمي: الجناح 

الرقمي، والعيادة الرقمية، والتطبيب عن بعد/ الرعاية عن بعد/ 

الرعاية المنزلية. 

 تقوم �سفحة الويب الرئي�سية ل�برنامج “الخدمات ال�سحية في 

�سنغافورة” باإدراج جميع الخدمات مع معلومات االت�سال بكل 

موؤ�س�سة فرعية يمكنها تقديم الخدمة الخا�سة. وجدير بالذكر 

اأنه يتم  البحث عن اأطباء وحجز ميعاد و�سداد الر�سوم اإلكترونًيا 

من خالل �سحفة الويب.  ويتم اإخبار المر�سى بحاالتهم المر�سية 

وطرق العالج من خالل المعلومات  والتدريب واالأ�سئلة واالإجابات  

مع تقديم االأطباء والممر�سين بالكامل عبر االإنترنت.

التاأثير:

توفير الوقت في الو�سول اإلى االأوراق/الملفات المطبوعة. 	 

يتم اإجراء المهام المملة وال�ساقة في وقت اأقل عبر 

االإنترنت.

توفير االأموال  نتيجة ا�ستخدام عدد اأقل من العاملين لكل 	 

جناح وا�ستخدام كم اأقل من االأوراق، كما اأنه ال توجد 

�سرورة لتكرار التحاليل المعملية عند وجود التحاليل 

ال�سابقة في الملفات.

 التح�سن الملمو�ص فيما يخ�ص كفاءة الت�سغيل.	 

تح�ُسن جودة خدمات الرعاية ال�سحية وخا�سة وقت 	 

اال�ستجابة للحاالت غير الطبيعية وغير المتوقعة. 

تح�ُسن االت�ساالت بين المر�سى واالأطباء وبين المر�سى 	 

واالأطباء ال�سريريين �سمن العاملين بالم�ست�سفى، وبين 

الخدمات ال�سحية في �سنغافورة )SingHealth( وبين 

مجموعة الرعاية ال�سحية القومية.

تمكين المري�ص من خالل تعليم المري�ص قادر على اإدارة 	 

رعايته ال�سحية على نحو اأف�سل.

فعالية و�سائل الراحة للمري�ص وممار�سي الطاب العام 	 

للرعاية ال�سحية والم�سوؤولين.

حل م�سكلة الوثائق غير القانونية من جانب االأطباء 	 

ال�سريريين واالأطباء.

الم�صدر:

http ://www.singhealth.com.sg/AboutSingHealth/ 

 CorporateOverview/CorporateProfile/Pages/Home.aspx

http://www.singhealth.com.sg/AboutSingHealth/CorporateOverview/CorporateProfile/Pages/Home.aspx
http://www.singhealth.com.sg/AboutSingHealth/CorporateOverview/CorporateProfile/Pages/Home.aspx
http://www.singhealth.com.sg/AboutSingHealth/CorporateOverview/CorporateProfile/Pages/Home.aspx
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، 12 عاًما، ي�سع يده    ليون مكارثي )جهة اليمين(

  ال�سناعية البديلة على طابعة ثالثية االأبعاد من نوع 

  3D PRINTER DESKTOP 2 REPLICATOR من اإنتاج 

  �سركة ميكربوت، اأثناء التحدث مع المدير التنفيذي 

  لل�سركة بري بيتي�ص، وذلك في متجر ميكربوت الجديد 

 بمدينة بو�سطن في ما�سات�سو�ست�ص. رويترز/بريان �سنيدر
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البرنامج/المبادرة:

الزر االأزرق/الواليات املتحدة االأمريكية  

The Blue Button

الموؤ�ص�صة/الوزارة:

وزارة الدفاع، ووزارة ال�صحة واخلدمات االإن�صانية، ووزارة �صوؤون املحاربني القدامى، 

ومراكز خدمات الرعاية وامل�صاعدة الطبية، واإدارة ال�صمان االجتماعي

النوع: 

اخلدمات/العرو�ص اجلديدة [

العمليات الت�سغيلية / اخلدماتية ¨

قنوات التوزيع ¨

النموذج االقت�سادي ¨

الت�سويق/التوا�سل ¨

الو�صف:

الزر االأزرق )The Blue Button(  عبارة عن �سورة معرو�سة لدى 

البوابات المخ�س�سة للمر�سى ومواقع الويب االآمنة االأخرى 

والتي ت�سمح للم�ستفيدين من الرعاية بتنزيل الملفات الرقمية 

للبيانات ال�سحية ال�سخ�سية المتوفرة على جهاز الكمبيوتر 

اأو الهاتف الذكي اأو محرك االأقرا�ص المحمول مع تزويدهم 

باإمكانية الح�سول الفوري على المعلومات المهمة باالإ�سافة اإلى 

اإتاحة االإدارة ال�سخ�سية للرعاية ال�سحية الخا�سة بهم. كما 

ن  اأنها اأ�سبحت رمًزا للم�سي قدًما تجاه نظام رعاية �سحية مح�سَّ

حيث يمكن للمر�سى ومقدمي الرعاية ا�ستخدام تكنولوجيا 

المعلومات للعمل مًعا ولتح�سين ال�سحة بوجه عام.

ن�ساأ البرنامج في اإدارة �سوؤون المحاربين القدامى، ولكن تم 

تداوله منذ ذلك الحين في الجهات الحكومية االأخرى والقطاع 

الخا�ص. ويمكن ا�ستخدام البيانات الواردة من المواقع التي 

تدعم برنامج الزر االأزرق الإن�ساء �سجالت طبية متنقلة؛ مما 

ي�سهل من عملية الحوار بين الجهات التي تقدم الرعاية ال�سحية 

واالأفراد اأو الكيانات االأخرى الموثوق بها. هذا البرنامج م�سمم 

لتح�سين الو�سائل التي يح�سل من خاللها الم�ستهلكون على 

المعلومات المتعلقة بال�سحة وي�ساركونها بتن�سيقات مقروءة 

ا ليتيح  لالأ�سخا�ص واالأجهزة على حد �سواء، كما اأنه م�سمم اأي�سً

ا�ستخدام هذه المعلومات في تطبيقات خا�سة بجهة خارجية.

التاأثير:

ق��ام م��ا يزي��د عن 250 األ��ف �س��خ�ص بتنزي��ل المعلومات 

المتعلق��ة ب�سحته��م ع��ن طري��ق مب��ادرة الزر االأزرق الوليدة 

بربي��ع ع��ام 2011؛ حي��ث قام مليون مري�ص بالت�س��جيل في برنامج 

الزر االأزرق ب�س��هر اأغ�سط���ص من عام 2012. ولقد اأثبتت هذه 

المب��ادرة اأنها و�س��يلة ناجح��ة التكلفة ومالئمة للو�سول اإلى 

المعلوم��ات، االأم��ر الذي جعل مجموعة من �س��ركات التاأمين 

ال�سح��ي الخا�س��ة، بم��ا في ذلك مجموع��ة اآتنا اآند يونايتد هيلث 

ا.  )Aetna and UnitedHealth Group( ت�س��تخدم االأداة اأي�سً

وال ت��زال هن��اك اإمكاني��ة ال�س��تخدام النظام م��ن ِقبل ماليين 

الم�س��تخدمين.

الم�صدر: 

http ://www.whitehouse.gov/open/innovations/BlueButton 

http ://www.healthit.gov/patients-families/faqs/what-blue-button

http://www.healthit.gov/patients-families/faqs/what-blue-button
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  الر�سيعة اأبي، 4 اأيام، ترتدي قناًعا للعين حيث تخ�سع 

  لعملية معالجة �سوئية لعالج اليرقان في م�ست�سفى 

  بمدينة وينيبيج بكندا. وكانت اأبي قد ولدت قبل �ستة 

 اأ�سابيع من الموعد المحدد للوالدة. رويترز/�سون
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البرنامج/المبادرة:

�صبكة اأونتاريو للتطبيب عن بعد

Ontario Telemedicine Network )OTN(

الموؤ�ص�صة/الوزارة:

OTN هي منظمة م�صتقلة غري هادفة للربح متولها حكومة اأونتاريو

النوع: 

اخلدمات/العرو�ص اجلديدة ¨

العمليات الت�سغيلية / اخلدماتية ¨

قنوات التوزيع [

النموذج االقت�سادي [

الت�سويق/التوا�سل ¨

الو�صف:

توف��ر �س��بكة اأونتاري��و للتطبيب ع��ن بعد  )OTN(حلواًل للمنظمات 

المعني��ة بالرعاي��ة ال�سحي��ة والمتخ�س�سين في هذا المجال. 

وب�سفته��ا واحدة من ال�س��بكات الرائ��دة المعترف بها عالمًيا 

ف��ي مج��ال تقدي��م الخدمات الطبية عن بعد، تعد �س��بكة اأونتاريو 

للتطبي��ب ع��ن بعد  اإحدى ال�س��بكات الكبرى في العالم،والتي 

يمك��ن الو�س��ول اإليه��ا من جميع الم�ست�س��فيات والعديد من مرافق 

الرعاي��ة ال�سحي��ة االأخرى عبر المقاطع��ة باأكملها. فباالإ�سافة 

اإل��ى تقدي��م الرعاية ال�س��ريرية للمر�سى في مناطق بعيدة عن 

ا في توفير الو�سول اإلى التعليم  المقاطعة، ت�س��اعد ال�س��بكة اأي�سً

عن ُبعد؛ حيث تقدم ال�س��بكة خدمة اإجراء االجتماعات مبا�س��رة 

عب��ر االإنترن��ت، ف�ساًل عن خدم��ة التخزين واإعادة التوجيه، مما 

يتي��ح لال�ست�س��اريين المتخ�س�سي��ن فح�ص ال�سور والبيانات 

ال�س��ريرية في وقت اآخر. 

ا للمر�سى  وم��ن بي��ن برامج التطبيبعن بعد الم�سمم��ة خ�سي�سً

من ال�س��كان االأ�سليين: ال�سحة النف�س��ية وحاالت االإدمان، 

وواالأمرا���ص الجلدية،  ووال�س��كتات الدماغية، وال�سدمات 

الج�س��دية، والح��روق، والرعاية المنزلية، ومراكز اإتاحة 

الخدمات ال�سحية لل�س��كان االأ�سليين، ومنح �س��فر تلقي الرعاية 

ال�سحية ل�س��كان �سمال اأونتاريو.

تق��دم �س��بكة اأونتاري��و للتطبيب عن بع��د خدمات متعددة م�سممة 

لدع��م تقدي��م خدمات مح�ّس��نة من الرعاية ال�سحية و/اأو 

التعلي��م؛  تدع��م هذه الخدم��ات التو�سيل عبر “القنوات” االأربعة 

للرعاي��ة ال�سحي��ة في �س��بكة اأونتاريو للتطبيب عن بعد:

مكتب الرعاية ال�سحية؛	 

العناية الحرجة؛	 

الرعاية المنزلية والمجتمعية؛	 

العمليات التعليمية واالجتماعات.	 

التاأثير:

ي�ساعد االأ�سخا�ص الذين لي�ص لديهم اأطباء رعاية 

اأولية، وهو االأمر الذي يوجد حاجة لحله في كندا.

ويتم عالج المر�سى من ال�سكان االأ�سليين من خالل برامج 

ا  تقديم الخدمات الطبية عن بعد الم�سممة خ�سي�سً

لتلبي احتياجاتهم.   وفًقا للتقرير ال�سنوي ل�سبكة اأونتاريو 

لتقديم الخدمات الطبية عن ُبعد، قدمت تلك ال�سبكة 

390,000 ا�ست�سارة طبية وعملت مع 1,300 منظمة رعاية 

�سحية واأكثر من 8,000 موفر رعاية �سحية في 1,748 موقع 

عبر اأونتاريو. وكنتيجة لذلك، تم اختزال م�سافة �سفر 

260 مليون كيلو متر كان على المر�سى قطعها للح�سول 

على الرعاية وتوفير اأكثر من 25,000 لتر من الوقود.

الم�صدر:

https ://otn.ca/en

https://otn.ca/en
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  رئي�ص الوزراء االأ�سترالي توني اأبوت ي�سارك في عر�ص 

  تقديمي عن جهاز محاكاة المر�سى خالل زيارته لمركز 

 )AIIMS( ال�سدمات بمعهد عموم الهند للعلوم الطبية  

 في مدينة نيودلهي. رويترز/عدنان عبيدي
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البرنامج/المبادرة:

 الرعاية التلطيفية يف املناطق النائية/اأ�صرتاليا

Rural Palliative Care

الموؤ�ص�صة/الوزارة:

وزارة ال�صحة

النوع: 

اخلدمات/العرو�ص اجلديدة [

العمليات الت�سغيلية / اخلدماتية [

قنوات التوزيع [

النموذج االقت�سادي [

الت�سويق/التوا�سل ¨

الو�صف: 

يعي�ص خارج المدن الكبيرة في اأ�ستراليا ما يقرب من 7 مليون �سخ�ص 

تقريًبا.  وال توجد في المناطق النائية حتى مجرد �سيدليات اأو ما يكفي 

من االأطباء. ومن ثم يتلقي ال�سكان رعاية تلطيفية فقيرة تنتج عن 

ثانخفا�ص متو�سط االأعمار المتوقع وازدياد المخاطر ال�سحية اأكثر من 

مقابلها لدى غالبية ال�سكان في المدن الكبرى. 

فالرعاية التلطيفية هي رعاية �سحية متخ�س�سة  توفر الراحة 

للمر�سى للتخل�ص من اآالمهم واالأعرا�ص التي يعانون منها واإرهاق 

االأمرا�ص المميتة، والغر�ص من ذلك هو توفير الحياة الكريمة على 

اأف�سل م�ستوياتها لالأحياء الذين تنزوي حياتهم من االأمرا�ص المميتة،  

وتت�سمن الرعاية التلطيفية العالج المهني والموا�ساة وا�ست�سارات 

الت�سلية والعمل االجتماعي.

 وقد بداأت خدمات الرعاية التلطيفية في المناطق النائية

)Rural Palliative Care( عام 2011 كم�سروع لتقييم كيفية تطبيق 

اإ�ستراتيجية الرعاية التلطيفية الوطنية في المناطق النائية. وين�سب 

التركيز على تح�سين اإتاحة الخدمات التلطيفية من خالل ممار�سات 

نة وقائمة خدمة التمري�ص تحت الطلب ل�سمان تقديم  االإحالة المح�سَّ

الخدمة على مدار ال�ساعة وذلك من اأجل تح�سين التعاون بين فريق 

الرعاية ال�سحية با�ستخدام �سجل �سحي اإلكتروني. 

االأطباء الممار�سون في هذه المرافق قادرون على تحديد �ساعات 

عملهم وخدماتهم و�سيا�سات الر�سوم. تعمل هذه الحرية على جذب 

ممار�سي الطب العام حيث يمكنهم العمل كاأطباء �سريريين دون 

اال�سطرار اإلى امتالك مركز طبي خا�ص واإدارته اأو الدفع با�ستثمارات 

مالية مقدًما.  لدى  العاملين في مجال الرعاية ال�سحية بالمناطق 

النائية ومر�ساهم  اإمكانيةاللو�سول اإلى اال�ست�سارات، واالأجهزة 

والمعدات المتخ�س�سة، واالقتراحات العملية كبديل لالأ�ساليب المحلية 

المتبعة في الرعاية التلطيفية.

وي�ساهم موقع الرعاية التلطيفية في اأ�ستراليا على الويب في تي�سير 

الح�سول على االإمدادات وتقديم الن�سيحة حول ا�ستخدام االأدوية 

والتخل�ص منها في نطاق الرعاية التلطيفية حيث ال يوجد �سيدلي قريب.

لتاأثير:

في حين لم تتوفر للتقرير مقايي�ص تاأثير محددة، ي�ساهم هذا المنهج 

االبتكاري في جذب االأطباء اإلى المناطق النائية واالإبقاء عليهم 

لممار�سة عملهم هناك. يتيح هذا النموذج لممار�سي الطب العام حيًزا 

من حرية التحرك والذهاب واالإياب باأقل قدر ممكن من تعطيل وقت 

المري�ص؛ حيث من الممكن الحفاظ على الموظفين بالمركز الطبي 

والبنية االأ�سا�سية و�سجالت المر�سى في اأماكنها واإدارتها ب�سكل م�ستقل 

من االأطباء الممار�سين في اآليات االإعداد تلك.

ويرغب العديد من االأ�سخا�ص، خا�سة المقيمين في المناطقوالمجتمعات 

النائية، في ق�ساء االأ�سابيع االأخيرة من حياتهم في المنزل اأو م�ست�سفى 

�سغير اأو مرفق رعاية كبار ال�سن بالقرب من اأ�سخا�ص معروفين لديهم 

وذلك مع وجود الدعم المقدم من المهنيين بمجال الرعاية ال�سحية 

االأولية والمحلية في حالة ال�سرورة.  وتتمثل االمتيازات التي تعود 

على المري�ص في ح�سوله على اأف�سل نوعية للحياة حتى نهاية العمر 

دون اللجوء اإلى ترك المنزل والتوجه اإلى مراكز الرعاية التلطيفية 

المتخ�س�سة. وفيما يتعلق باالأ�سخا�ص الذين في نهاية العمر، فاإن ترك 

المنزل وترك اأحبائهم يمثل مزيًدا من المعاناة.

الم�صادر: 

�سحيفة بيانات الرعاية التلطيفية في المناطق النائية والمناطق النائية 

تم اإعدادها من ِقبل �سركة  “التحالف الوطني لل�سحة في المناطق 

النائية”
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، وهو عقار معتمد   اأقرا�ص اأفيجان )اال�سم العام: فافيبيرافير(

  لعالج االأنفلونزا في اليابان، وجرى تطويره من ِقبل �سركة �سناعة 

  العقاقير توياما كيميكال، وهي �سركة تابعة ل�سركة فوجيفيلم 

  هولدينجز، معرو�سة اأثناء التقاط بع�ص ال�سور لها في مقر �سركة 

 فوجيفيلم بالعا�سمة اليابانية طوكيو. رويترز/اإي�سي كاتو
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البرنامج/المبادرة:

جمموعة عالج الداء الرئوي االن�صدادي املزمن

COLD Kit )COLD(

الموؤ�ص�صة/الوزارة:

وزارة ال�صحة وخدمات الرعاية

النوع: 

اخلدمات/العرو�ص اجلديدة [

العمليات الت�سغيلية / اخلدماتية [

قنوات التوزيع ¨

النموذج االقت�سادي [

الت�سويق/التوا�سل ¨

الو�صف:

ي�ستمد البرنامج فعاليته من الحلول التقنية للمر�سى الذين 

. يكمن  )COLD( يعانون من الداء الرئوي االن�سدادي المزمن

الغر�ص من مجموعة عالج الداء الرئوي الم�سد المزمن في 

تقديم خدمات الرعاية ال�سحية ب�سكل اأقرب من منازل المر�سى 

اأو الم�ستخدمين قدر االإمكان. ويتم تمكين المر�سى الذين 

يعانون من الداء الرئوي االن�سدادي المزمن من اإدارة مر�سهم 

بطريقتهم الخا�سة مع البقاء في المنزل. 

تجعل مجموعة عالج الداء الرئوي االندادي المزمن عملية 

التوا�سل ال�سمعي والب�سري بين المر�سى وموظفي الرعاية 

ال�سحية ممكنة؛ فبا�ستخدام وحدة اأ�سعة �سينية متنقلة، يمكن 

الح�سول على �سور باالأ�سعة ال�سينية في دار تمري�ص ليقوم 

اأحد االإخ�سائيين بتف�سيرها مبا�سرًة عبر االإنترنت. لذا، لم 

تعد هناك حاجة اإلى �سفر المر�سى قا�سدين م�ست�سفى بعينه. 

ا في تب�سيط مخطط ا�سترداد االأموال  كما تتمثل الخطة اأي�سً

المدفوعة في االنتقال من الموؤ�س�سة الطبية واإليها لتلقي العالج، 

ففي حال دفع المر�سى مقابل االنتقال من / اإلى الجل�سة 

العالجية، فيمكنهم التقّدم بطلب ل�سداد م�سروفات ال�سفر عن 

طريق تقديم نموذج لل�سداد باالإ�سافة اإلى االإي�ساالت ال�سالحة.

التاأثير:

ووفًقا للمعلومات الواردة من قاعدة بيانات الو�سفات الطبية 

في النرويج حول اأدوية الرئة التي تم و�سفها في عام 2009، 

ا يعانون من الداء الرئوي االن�سدادي  فاإنه يوجد 62,882 �سخ�سً

المزمن في النرويج. وجدير الذكر اأن مجموعة عالج الداء 

الرئوي االن�سدادي المزمن تعمل على تح�سين الكفاءة الت�سغيلية 

للخدمات ال�سحية وتوزيعها، مما يخلق تاأثيًرا اأكبر على 

ال�سكانوبوجه خا�ص على المتاأثرين بالداء ب�سورة مبا�سرة. كما 

تقدم مجموعة عالج الداء الرئوي االن�سدادي المزمن خدمات 

اأف�سل، باالإ�سافة اإلى توفير وقت كل من المر�سى واأقاربهم. 

الم�صدر:

https ://helsenorge.no

https://helsenorge.no/


  م�سارك في ماراثون الكرا�سي المتحركة يعبر ج�سر 

  كوينزبورو اأثناء ماراثون مدينة نيويورك. رويترز/بريندان 

 مكديرمد 
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االبتكار في الخدمات االجتماعية
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مقدمة: 

 تح��دد االتجاه��ات االجتماعي��ة واالقت�سادي��ة والديموغرافية في الدول اأولويات الخدمات 

االجتماعية لديها.  فمع ارتفاع متو�س��ط العمر في الدول المتقدمة، يوؤدي وجود ال�س��كان 

المتقدمي��ن ف��ي العم��ر اإلى ت�س��كيل عبء على االأف��راد والنظام المعني برعايتهم.

وي�س��كل ت�ساع��د اتجاه��ات البطال��ة في مجاالت ال�سناع��ة والمجتمعات تحدًيا اآخر على 

الحكوم��ات؛ حي��ث يتطل��ب ازدي��اد عدد المواطنين وجود خدمات اجتماعية مثل االإ�س��كان والمواد 

مة واإتاحة الرعاية ال�سحية بتكلفة مي�س��ورة واإعادة التدريب واالإر�س��اد الإعادة  الغذائية المدعَّ

قي��د العمال��ة.  وترتف��ع ن�س��بة البطالة بين ال�س��باب خا�سة، وتكون اأكث��ر ارتفاًعا بين المعاقين. 

يرك��ز ه��ذا التحلي��ل المعي��اري للخدمات االجتماعية ب�س��كل خا�ص على االأطراف المعنية 

الرئي�س��ية بالن�س��بة للحكومة كما يلي: ذوي االحتياجات الخا�سة، وكبار ال�س��ن، واالأ�س��رة/

ال�س��باب، وال�س��رائح ذات الدخل المنخف�ص من ال�س��كان.  وتت�سمن االأهداف الحكومية 

الرئي�س��ية الت��ي ت��م تحديده��ا لالأطراف المعنية ما يل��ي:  )1( الفر�ص االقت�سادية واإمكانية 

الو�س��ول والرعاي��ة؛ )2( المعا�س��ات الحكومي��ة اأو تاأمين ال�س��يخوخة؛ )3( تنمية المهارات المعرفية 

واالجتماعية واالنفعالية لالأطفال/ال�س��باب وزيادة قدرتهم على النجاح في المدر�س��ة والعمل 

والحي��اة؛ ف�س��اًل ع��ن حماية االأطفال من �س��وء المعامل��ة واالإهمال؛ )4( تكافوؤ فر�ص الح�سول 

عل��ى الخدم��ات المالية والخدمات االجتماعية االأخرى.

مقارنات معيارية وتحليل
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�صنوات العمر املفقودة 

 ، )YLD( ب�صبب االإعاقة

 ح�صب الدولة

)2012(

النفقات العامة على 

ال�صيخوخة واالإعانات 

النقدية للناجني، بن�صبة 

مئوية من الناجت املحلي 

 االإجمايل

)2011(

اأهمية �صناديق املعا�صات 

مقارنة بحجم االقت�صاد، 

الن�صبة املئوية من الناجت 

 املحلي االإجمايل

)2013(

الن�صبة املئوية للمت�صربني 

من التعليم يف املدار�ض 

 االإبتدائية

)2010(

الن�صبة املئوية لالأطفال 

يف ال�صنة االأوىل من العمر 

الذين تلقوا التطعيم �صد 

 احل�صبة

)2011(

احل�صاب يف موؤ�ص�صة مالية 

ر�صمية ح�صب الدخل، اأقل 

من %40 )ن�صبة من هم 

 فوق 15 �صنة(

)2011(

اإجازة و�صع مدفوعة 

 االأجر )باالأ�صابيع(

)2012(

النرويج

12.8

فنلندا

%10.6

هولندا

%166

هولندا

%1.6

كوريا الجنوبية

%99

النرويج/فنلندا

%99

اأ�صتراليا

52

7

�صنغافورة

%2.1

كوريا الجنوبية

%6.5

كوريا الجنوبية

%0.4

فنلندا

 %90

الواليات المتحدة 

االأمريكية

%81

الواليات المتحدة 

االأمريكية

12

الواليات المتحدة 

االأمريكية

المتو�سط

11.2

المتو�سط

المتو�سط%5.5

%65

المتو�سط

%1.1

احلد االأدنى

احلد االأق�صى

مقايي�س تحديد المعايير االأ�صا�صية:

تلقي الموؤ�سرات االجتماعية الرئي�سية ال�سوء على التاأثير الكلي الذي تحِدثه برامج الخدمات االجتماعية. وتو�سح المعايير التالية 

مجموعة من القيم التي تتمتع بها الدول الثمانية التي تم تحديدها بالمقايي�ص المختارة. 
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�صنوات العمر املفقودة 

 ، )YLD( ب�صبب االإعاقة

 ح�صب الدولة

)2012(

النفقات العامة على 

ال�صيخوخة واالإعانات 

النقدية للناجني، بن�صبة 

مئوية من الناجت املحلي 

 االإجمايل

)2011(

اأهمية �صناديق املعا�صات 

مقارنة بحجم االقت�صاد، 

الن�صبة املئوية من الناجت 

 املحلي االإجمايل

)2013(

الن�صبة املئوية للمت�صربني 

من التعليم يف املدار�ض 

 االإبتدائية

)2010(

الن�صبة املئوية لالأطفال 

يف ال�صنة االأوىل من العمر 

الذين تلقوا التطعيم �صد 

 احل�صبة

)2011(

احل�صاب يف موؤ�ص�صة مالية 

ر�صمية ح�صب الدخل، اأقل 

من %40 )ن�صبة من هم 

 فوق 15 �صنة(

)2011(

اإجازة و�صع مدفوعة 

 االأجر )باالأ�صابيع(

)2012(

النرويج

12.8

فنلندا

%10.6

هولندا

%166

هولندا

%1.6

كوريا الجنوبية

%99

النرويج/فنلندا

%99

اأ�صتراليا

52

7

�صنغافورة

%2.1

كوريا الجنوبية

%6.5

كوريا الجنوبية

%0.4

فنلندا

 %90

الواليات المتحدة 

االأمريكية

%81

الواليات المتحدة 

االأمريكية

12

الواليات المتحدة 

االأمريكية

المتو�سط

%95

المتو�سط

%98

المتو�سط

17.5

احلد االأدنى

احلد االأق�صى
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اأنواع االبتكارات واتجاهاتها:

تتمثل المو�سوعات االبتكارية الرئي�سية في الخدمات االجتماعية الحكومية التي انبثقت من تحليل التقرير هذا فيما يلي:

مختَبرات االبتكار االجتماعي

ُتعّرف مختبرات االبتكار االجتماعي باأنها اأماكن عمل م�ستركة 

ا للنهو�ص بم�ستوى التعاون واالبتكار بهدف  م�سممة خ�سي�سً

اإحداث تغير اجتماعي. وتعمل تلك المختبرات جنًبا اإلى جنب 

مع الحكومات البتكار �سيا�سات جديدة وتح�سين الخدمات العامة 

وتقديم اأدوات خا�سة باالأداء/تقييم االحتياجات على اأ�سا�ص 

االأبحاث، ف�ساًل عن اإن�ساء مجتمعات تعليمية. راجع الملفات 

المتاحة بالمختَبرات التالية في هذا التقرير:

وم��ن بي��ن تل��ك المختبرات معه��د ما�سات�سو�ست���ص للتكنولوجيا 	 

)MIT AgeLab( و ه��و مرك��ز ابت��كاري اجتماع��ي يتخذ معهد 

ما�سات�سو�ست���ص للتكنولوجي��ا مق��ًرا ل��ه، ويرك��ز على تطوير 

ج��ودة الخدم��ات المقدمة لكبار ال�س��ن. حيث يعي���ص الجيل 

الحال��ي م��ن المواطني��ن كبار ال�س��ن لمدة اأطول من تلك 

الت��ي عا�س��تها االأجي��ال ال�س��ابقة. وال يمك��ن للحكومة حل هذه 

الم�س��كلة االجتماعي��ة المتفاقم��ة م��ن تلقاء نف�س��ها، لذا فهي 

تتج��ه لل�س��راكة م��ع القطاع الخا�ص والجامعات والموؤ�س�س��ات 

غي��ر الربحي��ة.  ويجري المعه��د االأبحاث و�سياغة 

ال�سيا�س��ات به��دف التع��رف على االحتياج��ات وو�سع الحلول. 

 	)MaRS Solutions Lab( كم��ا يرك��ز مختبر مار���ص للخدمات 

عل��ى مجموع��ة م��ن الق�ساي��ا االجتماعية الت��ي تمثل تحديات 

للحكوم��ة، وم��ن بينه��ا بطالة ال�س��باب. ففي الوقت الذي 

بلغ��ت في��ه ن�س��بة البطال��ة 6% في كندا باأكملها، ت�س��ير 

االإح�سائي��ات اإل��ى ارتفاع هذه الن�س��بة بين ال�س��باب من ذوي 

االحتياج��ات الخا�سة. 
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تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت في الخدمات 

االجتماعية

تمكن تكنولوجيا المعلومات واالت�ساالت من تقديم خدمات 

اجتماعية متنوعة وفعالة.  ومثال على ذلك، بوابة االأعمال 

ن  الخيرية ل�سنغافورة، المدعومة من جانب الحكومة، التي تمكِّ

الجمعيات الخيرية من الت�سجيل عبر االإنترنت وجمع االأموال بكل 

�سهولة )ُيرجى االطالع على بوابة االأعمال الخيرية ل�سنغافورة —

 . )Singapore Charity Portal

 

الرفاهية

لقد ات�سع مجال الخدمات االجتماعية ليتجاوز نطاق االإعانات 

المالية ولي�سمل البرامج المتخ�س�سة في ال�سحة والتعليم 

لذوي االحتياجات الخا�سة.  ومثال على ذلك، فهناك مبادرة 

ن  دور ال�سينما المجهزة )Accessible Cinema( في اأ�ستراليا تمكِّ

االأ�سخا�ص �سعاف الب�سر اأو ال�سمع من اال�ستمتاع بال�سينما.  
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اأ�صتراليا �صنغافورة كندا فنلندا هولندا النرويج كوريا 

الجنوبية

الواليات 

المتحدة 

االأمريكية

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00

0.91

0.74
0.68

0.64

0.51
0.45 0.44

0.25

الت�صنيف العام للخدمات االجتماعية بين الدول

الت�صنيفات الكلية “مقايي�ض االأ�صا�صيات” للخدمات االجتماعية بين الدول
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المقارنات بين الدول

احتلت الدول التالية اأعلى المراتب في االبتكار االجتماعي الحكومي : اأ�ستراليا و�سنغافورة وكندا. 



االبتكار يف اخلدمات االجتماعية 77 

التنوع االبتكاري

يمكن اأن نرى في الت�سنيف المعياري لقطاع الخدمات 

االجتماعية ثغرات اأكثر ات�ساًعا في النتائج ف�ساًل عن 

الكفاءة االإ�سافية.  ويختلف هذا عن ال�سحة حيث تكون 

الثغرات فيها �سغيرة، في حين اأن النتائج في التعليم تكون 

متجمعة.   قد يعني ذلك اأن الدولة التي تحرز تقدًما في حلول 

الخدمات االجتماعية تكون قادرة على اإحداث طفرات اأكبر 

في التاأثير.  وعلى العك�ص، فمع مالحظة النطاق الوا�سع من 

االأطراف الم�ستفيدة واأولويات الحكومة في مجال الخدمات 

االجتماعية، اإال اأنه ال يوجد نموذج وا�سح.  ولكن ُتقدم 

الدول الرائدة نقاط قوة عبر االأطراف المعنية المتعددة 

�سر/ال�سباب 
ُ
)ذوو االحتياجات الخا�سة وكبار ال�سن واالأ

ومحدودو الدخل( التي تم اأخذها في االعتبار بهذا التقرير.

 اأ�صتراليا

تحرز اأ�ستراليا اأعلى النتائج بين الدول في الخدمات 

االجتماعية .يبلغ متو�سط العمر المتوقع 73 عاًما، مما 

يجعل المواطنين من كبار ال�سن من بين الفئات االأ�سا�سية 

االأكثر ا�ستفادة من الخدمات االجتماعية.  ولقد تجاوبت 

اأ�ستراليا مع خطط المعا�سات واالإعانات وبرامج الحماية، 

ا احتياجات مواطنيها الذين يعي�سون  كما اأنها لبَّت اأي�سً

في المناطق النائية، كذلك توجهت اإلى مجتمعات ال�سكان 

االأ�سليين واالأقليات والالجئين بتقديم برامج لتوفير فر�ص 

عمل. لم تحقق اأ�ستراليا الم�ساواة في فر�ص العمل في كل 

ا باالبتكار في تعزيز رفاهية  قطاع فقط، ولكنها تميزت اأي�سً

مواطنيها، خا�سة الذين يعانون من اإعاقة ج�سدية.

�صنغافورة

 من بين الدول الثمانية، يعي�ص ال�سنغافوريون الأطول مدة

.   ومع هذا، ت�س��جل �س��نغافورة اأقل ن�س��بة مئوية من  )82 عاًما(

النات��ج المحل��ي االإجمال��ي لالإنفاق عل��ى الخدمات المقدمة 

لكب��ار ال�س��ن، كم��ا اأنها تدعم ال�س��رائح ذات الدخ��ل المنخف�ص 

ب�س��كل جي��د بتقدي��م الخدم��ات المالية، ف�ساًل عن اأنها ت�س��جل 

مع��دالت منخف�س��ة للغاي��ة في عدد المت�س��ربين م��ن التعليم 

بالمدار���ص.  تول��ي الحكوم��ة تركيًزا هائاًل للخدم��ات االجتماعية 

م��ن خ��الل مجموع��ة متنوعة من الحل��ول والتحفيزات القائمة 

عل��ى التكنولوجي��ا. ه��ذا باالإ�ساف��ة اإلى اأنها تمتل��ك بوابة حكومية 

خيري��ة )Charity Portal(  ناجح��ة ج��ًدا.  عل��ى جانب اآخر، 

يدع��م برنامج ميديا�س��يف )Medisave( الخا�ص ب�س��نغافورة 

برام��ج التحفي��ز الطبي��ة للمواطني��ن كاف��ة؛   وتدعم الحكومة 

��ا تعريف��ة �س��يارات االأجرة لذوي االحتياج��ات الخا�سة غير  اأي�سً

القادري��ن عل��ى ركوب و�س��ائل النقل العامة االأخرى.  

كندا 

تحتل كندا المرتبة الثانية بعد الواليات المتحدة من حيث ن�سبة 

البطالة التي تبلغ 6% من ال�سكان ممن هم فوق 25 عاًما، كما 

اأنها يوجد بها عدد من كبار ال�سن بحاجة اإلى مجموعة هائلة 

من االحتياجات االجتماعية يجب تلبيتها.  توفر كندا اإعانات 

تقاعد ومعا�سات وبرامج اأخرى لمواطنيها من كبار ال�سن، هذا 

باالإ�سافة اإلى التغطية التاأمينية ال�سحية لكل فرد.  وتمتلك 

الحكومة مجموعة متنوعة من البرامج االبتكارية الموَجهة 

لتحقيق االإدماج االجتماعي. ويعد مختبر مار�ص للخدمات  

)MaRS Solutions Lab( ، الذي تم تقديم لمحة عنه في التقرير، 

خدمة ابتكارية تجمع بين الحكومات والموؤ�س�سات وال�سركات 

والمنظمات غير الحكومية واالأو�ساط االأكاديمية والمجتمع.   
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  اليابانية واكاكو ت�سو�سيدا تعبر خط النهاية لتفوز بماراثون 

  الكرا�سي المتحركة لل�سيدات �سمن ماراثون بو�سطن لعام 

  2011 الُمقام في مدينة بو�سطن في ما�سات�سو�ست�ص.

 رويترز/بريان �سنيدر
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البرامج االجتماعية الحكومية االبتكارية — ملفات مختارة

معهد ما�صات�صو�صت�ض للتكنولوجيا – مختبر اأيج

MIT AgeLab
الواليات المتحدة االأمريكية

الرعاية المنزلية المجتمعية لكبار ال�صن

Community-Based Home Care for the Elderly
كوريا الجنوبية

دور ال�صينما المجَهزة

Accessible Cinema
اأ�ستراليا

البوابة الخيرية

Charity Portal
�سنغافورة

مختبر مار�ض للخدمات

MaRS Solutions Lab
كندا

مكاتب المواطنين

Citizens Officers
فنلندا

االإعانات المالية لتغيير مكان العمل

Subsidies for Workplace Modification
النرويج

�صايبر �صمارت: حماية االأطفال من التنمر االإلكتروني

Cybersmart: Protecting Children from Cyberbullying
اأ�ستراليا

موؤ�ص�صة ريا�صة ذوي االإعاقة  بالواليات المتحدة االأمريكية

Disabled Sports USA
الواليات المتحدة االأمريكية
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  البروفي�سور هيو هير، رئي�ص المجموعة البحثية في 

  الميكانيكا االإلكترونية البيولوجية بمختبر و�سائط االإعالم 

  في معهد ما�سات�سو�ست�ص للتكنولوجيا، يقف و�سط بع�ص تماثيل 

ا بع�ص اأطراف �سناعية مختلفة    عر�ص االأزياء م�ستعر�سً

  جرى تطويرها في معهد ما�سات�سو�ست�ص للتكنولوجيا بمدينة 

 كامبريدج في ما�سات�سو�ست�ص. رويترز/بريان �سنيدر
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 البرنامج/المبادرة: 

معهد ما�صات�صو�صت�ض للتكنولوجيا – خمترب اأيج/الواليات املتحدة االأمريكية

MIT AgeLab

الموؤ�ص�صة/الوزارة: 

)AARP( وزارة النقل وال�صركات واجلمعيات غري الهادفة للربح مثل جمعية املتقاعدين االأمريكية

النوع: 

اخلدمات/العرو�ص اجلديدة [

العمليات الت�سغيلية / اخلدماتية ¨

قنوات التوزيع ¨

النموذج االقت�سادي ¨

الت�سويق/التوا�سل [

الو�صف:

 تم اإن�ساء معهد ما�سات�سو�ست�ص للتكنولوجيا – مختبر اأيج

)MIT AgeLab( عام 1999 من اأجل ابتكار اأفكار جديدة وترجمة 

التقنيات ب�سكل مبتكر اإلى حلول عملية من �ساأنها تح�سين �سحة 

االأفراد وتح�سين نوعية الحياة على مدار العمر. 

وب�سفته واقًعا داخل كلية الهند�سة بمعهد ما�سات�سو�ست�ص 

للتقنية ق�سم هند�سة النظم، يعد مختبر اأيج  برنامًجا بحثًيا 

متعدد المجاالت يعمل مع قطاع االأعمال والحكومة والمنظمات 

غير الحكومية لتح�سين جودة حياة كبار ال�سن والقائمين على 

رعايتهم. ويعمل مختبر اأيج على ت�سميم م�سروعات فيما يتعلق 

بالقوا�سم الم�ستركة بين البنية االأ�سا�سية والمعلومات والموؤ�س�سات 

قة الناتجة عن ال�سيخوخة فيما يخ�ص  لمواجهة التعقيدات المعوِّ

م�ستقبل االإ�سكان والتجزئة والمجتمع. 

التاأثير:

لقد اأدى عمل مختبر اأيج اإلى تكوين المعرفة من النظام 

واإليه، وبناء القدرة على التطبيق، والقيادة الفكرية، وتوليد 

اأفكار جديدة، والتاأ�سي�ص لم�ستقبل اأف�سل لكبار ال�سن.

الم�صدر:

 http ://agelab.mit.edu
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  بع�ص ال�سكان من كبار ال�سن يمار�سون التمرينات الريا�سية 

  في جزيرة يونبيونج، الواقعة في الجانب الكوري الجنوبي 

، في البحر االأ�سفر. رويترز/ )NLL( من خط الحد ال�سمالي  

 دامير �ساجولي 
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البرنامج/المبادرة: 

 الرعاية املنزلية املجتمعية لكبار ال�صن/ كوريا اجلنوبية 

 Community-Based Home Care For The Elderly

الموؤ�ص�صة/الوزارة: 

وزارة ال�صحة والرعاية / هيلب اإيدج الكورية

النوع: 

اخلدمات/العرو�ص اجلديدة [

العمليات الت�سغيلية / اخلدماتية ¨

قنوات التوزيع ¨

النموذج االقت�سادي ¨

الت�سويق/التوا�سل ¨

الو�صف:

ت�س��تهدف الرعاية المنزلية المجتمعية لكبار ال�س��ن تعبئة موارد 

المجتم��ع لتوفي��ر رعاية منزلية طويلة االأجل لكبار ال�س��ن. والأن 

منظم��ة هيل��ب اإي��دج )HelpAge( الكورية هي التي بادرت بتقديم 

ه��ذا البرنام��ج وقامت الحكوم��ة الكورية بتمويله، فاإن هذا 

البرنام��ج يعم��ل مع المنظمات غي��ر الحكومية والمتطوعين من 

المجتم��ع لتوفي��ر الرعاية الالزمة لكبار ال�س��ن. ويتيح البرنامج 

للم�س��نين ممن فقدوا القدرة على رعاية اأنف�س��هم ب�س��كل كامل 

موا�سلة العي���ص في منازلهم ومجتمعهم �س��واًء ب�س��كل م�ستقل 

اأو م��ع عائالته��م. ويتم توفي��ر الخدمات من ِقبل متطوعين 

مدَربي��ن يقدم��ون المرافقة والم�س��اعدة في االأعمال المنزلية 

والرعاية ال�س��خ�سية، مثل النظافة وال�سحة ال�س��خ�سية ف�ساًل 

ع��ن المرافق��ة اإل��ى المحالت التجارية والذهاب اإلى االأطباء 

والمنا�س��بات االجتماعية، اإلخ.

منظمة هيلب اإيدج الكورية التي تمثل جزًءا من منظمة هيلب 

اإيدج الدولية تدعم الدول االآ�سيوية الع�سرة في التطوير والتطويع 

لنموذج الرعاية المنزلية القائمة على الجهود التطوعية الذي 

اأثبت نجاحه في كوريا الجنوبية.

التاأثير:

وبالن�سبة لدولة من اأ�سرع الدول نمًوا من حيث عدد ال�سكان من 

كبار ال�سن وت�سجل اأدنى معدالت للمواليد، يمثل نموذج الرعاية 

المنزلية المجتمعية اأ�سلوًبا عملًيا ناجع التكلفة لرعاية الم�سنين، 

والذي لواله ل�سكل ذلك عبًئا مالًيا كبيًرا على عاتق الحكومة. 

اإن اإتاحة الفر�سة لكبار ال�سن للبقاء لمدة اأطول في منازلهم له 

ا، عالوة على اأن حقيقة توفير الخدمات من  فوائد عاطفية اأي�سً

ِقبل متطوعين محليين تجعل االأمر اأكثر راحة لكال الطرفين، 

ف�ساًل عن اأنه يقوي اأوا�سر المجتمع. 

الم�صدر:

تاي بوم لي. م�سروع الرعاية ال�سحية المنزلية المجتمعية لكبار 

ال�سن في كوريا. النا�سر غير متوفر: اإلزفير، �سبتمبر 2013. 

�سيونغ جاي كيونغ. الدعم المجتمعي لكبار ال�سن. 

الرعاية المنزلية المجتمعية لكبار ال�سن في جنوب �سرق اآ�سيا. 

النا�سر غير متوفر: منظمة “هيلب اإيدج الكورية” .
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  رعاة االأفالم ال�سينمائية ياأخذون اأماكنهم قبل رفع �سا�سة 

  العر�ص ا�ستعداًدا لعر�ص اأحد اأفالم هوليوود في الهواء 

  الطلق احتفااًل بيوم عيد الحب في �سيدني، ويظهر في خلفية 

  ال�سورة دار اأوبرا �سيدني وج�سر الميناء والميناء. رويترز/

 ويل بورجي�ص 
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البرنامج/المبادرة: 

دور ال�صينما املجَهزة/اأ�صرتاليا 

Accessible Cinema

الموؤ�ص�صة/الوزارة: 

وزارة اخلدمات االجتماعية

النوع: 

اخلدمات/العرو�ص اجلديدة [

العمليات الت�سغيلية / اخلدماتية ¨

قنوات التوزيع ¨

النموذج االقت�سادي ¨

الت�سويق/التوا�سل ¨

الو�صف:

يت��م ا�س��تخدام اأح��دث التقنيات الرقمية واأجهزة الو�سف 

ال�سوتية والتعليقات الن�سية في �سال�س��ل دور ال�س��ينما الرئي�س��ية 

 )Village Cinemas( ودور �س��ينما فيلج )Hoyts( االأربعة: هويت���ص

 )Greater Union( و جري��ت يونيون )Events Cinemas( واإيفين��ت

وبيرت���ص كارول )Birch Carroll(  وكولي )Coyle( باالإ�سافة اإلى 

الموقع االإلكتروني ريدينج �س��ينما )Reading Cinemas( ، كل 

هذا بف�ص مبادرة الحكومة االأ�س��ترالية الم�س��تركة مع المجموعة 

اال�ست�س��ارية لدور ال�س��ينما المجَهزة.  حيث يتم تجهيز ال�س��ينما 

له��وؤالء الذي��ن يعان��ون من ال�سمم اأو �سعف ال�س��مع من خالل 

اإ�ساف��ة تعليق��ات ن�سي��ة وهي عبارة عن ن�س��خة ن�سية للكالم 

واالأ�س��وات االأخ��رى. هذه التعليق��ات الن�سية يتم عر�سها عادة 

في الجزء ال�س��فلي من ال�سا�س��ة اأو على �سا�س��ة منف�سلة، وفي 

بع���ص الح��االت يتم و�سعها لتو�سيح ال�س��خ�سية التي تتحدث 

اأو الم�س��در ال��ذي ياأت��ي منه ال�سوت، كما قد يتم ا�س��تخدام 

��ا للتمييز بين االأ�س��وات. اأ�سبح باإمكان المكفوفين  االأل��وان اأي�سً

اأو �سعاف الب�سر حق اال�س��تمتاع بال�س��ينما من خالل الو�سف 

ال�سوت��ي الذي يكون عبارة عن �س��رد �سوت��ي للتمثيالت المرئية 

مث��ل برام��ج التليفزيون واالأفالم والعرو�ص المبا�س��رة؛ وفي اأثناء 

فت��رة ال�سم��ت بي��ن الحوارات، يتم و�س��ف العنا�سر الب�سرية مثل 

الم�س��اهد واالأماكن والحركات واالأزياء.

التاأثير:

اعتباًرا من يناير لعام 2013، تم توفير 146 �سا�سة عر�ص اأفالم 

خا�سة على االإنترنت. وتعمل خطة تنفيذ تجهيز دور ال�سينما 

على دعم �سال�سل دور ال�سينما لتقديم تقنية خا�سة بدور 

�سينما مجهزة، وبالتالي تقليل ن�سبة اإق�ساء االأ�سخا�ص من ذوي 

االحتياجات الخا�سة عن البيئة االجتماعية العامة. 

 الم�صدر:

https://www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-
and-carers/program-services/for-people-with-disability/

accessible-cinema-in-australia

https://www.dss.gov.au/sites/default/files/files/disability-
and-carers/cinema_access_implementation.pdf

https://www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-and-carers/program-services/for-people-with-disability/accessible-cinema-in-australia
https://www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-and-carers/program-services/for-people-with-disability/accessible-cinema-in-australia
https://www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-and-carers/program-services/for-people-with-disability/accessible-cinema-in-australia
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 طفل يلعب في ملعب تفاعلي ي�سمى “تانجيل” حيث ي�سنع 

 االأطفال تركيبات فنية خا�سة بهم من خالل ن�سج 

  ربطة مرنة ملونة حول اأعمدة في حلبة تزلج على الجليد في 

  مركز الت�سوق “مارينا باي �ساندز” في �سنغافورة. وكان 

  ملعب “تانجيل” �سمن �سل�سلة البرامج التي �سمتها الحملة 

  الخيرية لمهرجان “�ساندز من اأجل �سنغافورة” ال�سنوي. 

 رويترز/اإدجار �سو
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البرنامج/المبادرة: 

بوابة االأعمال اخلريية/�صنغافورة

Charity Portal

الموؤ�ص�صة/الوزارة: 

)MCCY( وزارة الثقافة واملجتمع وال�صباب

النوع: 

اخلدمات/العرو�ص اجلديدة [

العمليات الت�سغيلية / اخلدماتية ¨

قنوات التوزيع ¨

النموذج االقت�سادي ¨

الت�سويق/التوا�سل ¨

الو�صف:

عام 2005 لتعزيز  )Charity Portal(  ت��م تقدي��م البواب��ة الخيرية

مب��داأ ال�س��فافية مع القط��اع الخيري اإلى جانب توفير خدمات 

فعال��ة للموؤ�س�س��ات الخيرية والجه��ات المانحة؛ حيث تم اإطالقها 

ف��ي البداي��ة باعتباره��ا جهًدا م�س��ترًكا بين 12 وزارة، من بينها 

وزارة المالية ووزارة ال�س��وؤون الداخلية والمجل���ص الوطني 

للخدم��ة االجتماعي��ة ووزارة التعلي��م ووزارة ال�سحة. هذه البوابة 

ه��ي اأول بواب��ة اإلكترونية في العالم اأتاحت للموؤ�س�س��ات الخيرية 

الت�س��جيل والتق��دم بطلب��ات للح�سول على ت�ساريح بجمع 

التبرع��ات عبر االإنترنت. 

كذلك تعد البوابة الخيرية ل�سنغافورة اأول بوابة اإلكترونية في 

العالم ت�سمح بالت�سجيل االإلكتروني للح�سول على �سفة موؤ�س�سة 

خيرية، باالإ�سافة اإلى تقديم طلب اإلكتروني للح�سول على 

ت�ساريح بجمع التبرعات.

التاأثير:

كفاءة عالية وتنا�سق نتيجة لتكامل الهيكل التنظيمي . 1

الخيري، الذي تديره في االأ�سا�ص 12 هيئة حكومية من خالل 

المن�سة الم�ستركة لبوابة االأعمال الخيرية.

معالجة اأ�سرع للطلبات المقدمة للح�سول على ت�ساريح . 2

بجمع التبرعات.

تحقيق درجة متقدمة من ال�سفافية ووظائف اإعداد تقارير . 3

معَززة لم�ساركة المعلومات في �ستة قطاعات اأ�سا�سية، مثل 

ال�سحة والتعليم والفنون والتراث والخدمات االجتماعية 

وتنمية المجتمع والريا�سة عن طريق دمج المعلومات في 

قاعدة بيانات واحدة.

تحقيق زيادة في اإنتاجية طاقم العمل التنظيمي بن�سبة %90: . 4

من المطلوب تقليل وقت البحث عن المعلومات ذات ال�سلة 

بموؤ�س�سة خيرية بداًل من تقليب �سفحات الملفات الورقية 

يدوًيا.

ر االأمم المتحدة اأنه يمكن توفير ما . 5 الحفاظ على البيئة: تقدِّ

يقارب 30 األف ورقة بحجم A4، على افترا�ص تجنب طباعة 

متو�سط 125 ورقة لكل يوم عمل و 240 يوم عمل في ال�سنة. 

 الم�صدر:

http://www.egov.gov.sg/egov-programmes/programmes-by-
citizens/charity-portal

http://www.stockholmchallenge.org

https://www.charities.gov.sg/charity/index.do

http://www.egov.gov.sg/egov-programmes/programmes-by-citizens/charity-portal
http://www.egov.gov.sg/egov-programmes/programmes-by-citizens/charity-portal
http://www.stockholmchallenge.org
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  روبوت “هيت�سبوت” يظهر في �سورة بجانب الطريق

  ال�سريع 17 �سمالي �سولت �سانت ماري، اأونتاريو، وجزء من 

  الطريق ال�سريع تران�ص كندا، بتاريخ 5 اأغ�سط�ص 2014. 

  ُيذكر اأن هذا الروبوت و�سل االآن اإلى نقطة منت�سف الطريق 

 في رحلته عبر كندا. رويترز/كينيث اأرم�سترونج
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البرنامج/المبادرة: 

خمترب مار�ض للخدمات/كندا

MaRS Solutions Lab

الموؤ�ص�صة/الوزارة: 

ال�صراكة مع حكومة اأونتاريو وموؤ�ص�صة روكفيلر وال�صركات واملنظمات 

غري احلكومية واالأو�صاط االأكادميية واملجتمع االأكرب

النوع: 

اخلدمات/العرو�ص اجلديدة [

العمليات الت�سغيلية / اخلدماتية [

قنوات التوزيع ¨

النموذج االقت�سادي ¨

الت�سويق/التوا�سل ¨

الو�صف:

مختبر ابتكار  )MaRS Solutions Lab(  يعد مختبر مار�ص للخدمات

عام واجتماعي عام واجتماعي يقوم بجذب المواطنين والقطاعات 

المعنية من اأجل: 

 اإن�ساء اقت�ساد غذائي اأكثر قوة و�سحة واأكثر ا�ستدامة. 1

اإعادة ت�سميم الخدمات العامة للحكومة . 2

مكافحة االأمرا�ص المزمنة  . 3

 تعليم القوى العاملة وتدريبها وتطويرها . 4

تت�سم البنية التحتية لمختبر مار�ص للخدمات باالبتكار في الطريقة 

التي تجمع بها بين الحكومات والموؤ�س�سات وال�سركات والمنظمات غير 

الحكومية واالأو�ساط االأكاديمية والمجتمع االأكبر.  

ومن اأجل الت�سدي للتحديات التي يواجهها ال�سباب، تدعم الجهات 

المذكورة اآنًفا ال�سباب الذين لديهم رغبة في اإحداث تاأثير اإيجابي 

في المجتمع والنظام باأكمله للم�ساعدة في ت�سميم الحلول. كما يقدم 

، وهي منحة  )Studio Y( مختبر مار�ص للخدمات منحة �ستوديو واي

درا�سية كاملة مكثفة لمدة 8 اأ�سهر تقدم 20 األف دوالر كاإعانة مالية. 

ولقد تم التعريف بمختبر مار�ص  بوا�سطة مدر�سة بار�سونز للت�سميم 

)Parson’s School of Design(  ومدونة مجلة �ستانفورد لالبتكار 

االجتماعي  )Stanford Social Innovation Review blog( حيث تم 

التطرق اإلى برامجها الرائدة في توظيف ال�سباب. وقد دخل مختبر 

مار�ص للخدمات في �سراكة مع وزارة المجتمع والخدمات االجتماعية 

)MCSS( ووزارة خدمات الطفولة وال�سباب )MCYS( بغر�ص تطوير 

واختبار اأ�ساليب جديدة لتحويل نظام خدمات التعليم والتدريب 

. ولكي  والتوظيف اإلى ال�سباب )من ذوي االحتياجات الخا�سة(

يتم الت�سدي لتحدي ارتفاع معدالت البطالة بين ال�سباب من ذوي 

االحتياجات الخا�سة، قامت تلك الجهات باإن�ساء �سبكة من ال�سباب 

واأ�سحاب العمل والمبتكرين والخبراء للبحث عن حلول وا�ستك�سافها 

وت�سميمها �سوًيا. تعد حملة “تنوع ال�سباب” فكرة ا�ستحدثها مختبر 

مار�ص للخدمات، وهي حملة وطنية ت�سجع ال�سركات الكبرى على دمج 

ال�سباب في �سيا�سات وبرامج التنوع القائمة. 

التاأثير:

وبالنظر اإلى اإ�سهام المختبر في تطوير القوى العاملة، .يجذب 

مختبر مار�ص ال�سباب اإلى الم�ساركة في م�ساعدة اأنف�سهم.  في 

عام 2013، تراوحت ن�سبة معدل البطالة بين �سباب اأونتاريو، 

ممن تتراوح اأعمارهم من 15 اإلى 24 عاًما، من 16% اإلى %17.1.  

وقد عبرت اأفكار المختبر الحدود لت�سل اإلى الواليات المتحدة 

حيث عملت �سركة اأمريكية لتوريد االأزياء الر�سمية على تنفيذ 

. علًما باأن معدالت البطالة ترتفع بين  حملة “تنوع ال�سباب”

ال�سباب من ذوي االإعاقات الخا�سة. لذا، تمكن مختبر مار�ص 

من تن�سيق االأجندة  االقت�سادية واالجتماعية الأونتاريو للتعامل 

مع ق�سية البطالة بين ال�سباب من ذوي االإعاقات الخا�سة. 

ت�سمل االإيجابيات االجتماعية لتنمية القوى العاملة:

تح�سن ال�سحة البدنية والنف�سية نظرًا الأن البطالة ونق�ص   .1

العمالة يوؤديان اإلى تدهور ال�سحة

توفير مدخرات للحكومة من خالل تقلي�ص عدد الُمعالين   .2

المعتمدين على برامج الدولة للرعاية االجتماعية

ا�ستمرار االإنتاج االقت�سادي بتقديم عمال جدد اإلى �سوق العمل   .3

على نحو ثابت في الوقت الذي يتقاعد فيه جيل كبار ال�سن

الم�صادر:

http://www.marsdd.com/systems-change/mars-solutions-lab/
/mars-solutions-lab-approach
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 . )NSN( رجل يم�سي اأمام مبنى �سركة حلول و�سبكات نوكيا  

 رويترز/ اأندو ريت�سوكو 
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البرنامج/المبادرة: 

مكاتب املواطنني /فنلندا

Citizens Offices

الموؤ�ص�صة/الوزارة: 

وزارة املالية

النوع: 

اخلدمات/العرو�ص اجلديدة [

العمليات الت�سغيلية / اخلدماتية ¨

قنوات التوزيع [

النموذج االقت�سادي ¨

الت�سويق/التوا�سل ¨

الو�صف:

 ته��دف “مكات��ب �س��جل المدني وخدم��ات المواطنين”

)Citizens Offices(  التي اأن�س��ئت في اأوائل الت�س��عينيات، على 

ت�س��هيل عملي��ة التوا�س��ل بي��ن اأف��راد المجتم��ع والحكومة في 

فنلن��دا. ويكم��ن اله��دف م��ن ه��ذه المكاتب ف��ي جعل الخدمات 

العام��ة ف��ي متناول جمي��ع المواطنين.

يوفر نموذج “مكتب ال�سجل المدني وخدمات المواطنين” 

نطاًقا وا�سًعا من المعلومات والخدمات التي توفرها جهات 

فاعلة متعددة، مثل الهيئات المحلية وهيئة التاأمين االجتماعي 

و�سلطات الترخي�ص ال�ُسرطية في الحكومة المركزية ومكاتب 

ال�سجالت المدنية المحلية وهيئات التوظيف والتنمية 

االقت�سادية وم�سلحة ال�سرائب. وبناًء على االحتياجات 

المحلية، تعمل المنظمات غير الحكومية )NGOs( والموؤ�س�سات 

المحلية ال�سغيرة والمتو�سطة )SMEs( من خالل مكاتب ال�سجل 

المدني وخدمات المواطنين تحت مظلة واحدة ي�سهل على 

المواطنين الو�سول اإليها واال�ستفادة من خدماتها. 

التاأثير:

يوجد نحو 200 مكتب لل�سجل المدني وخدمات المواطنين يعمل 

حالًيا في فنلندا. ويتم جمع المعلومات التي توفرها الجهات 

الفاعلة المختلفة في مكان واحد؛ االأمر الذي يبعث على توفير 

راحة اأكبر للمتعاملين االأكثر تعليًما. وبالتالي، تتزايد احتمالية 

ح�سول المواطن على الخدمات التي يحتاج اإليها. 

وكنتيجة لوجود مكاتب ال�سجل المدني وخدمات المواطنين،  

تنامت اأدوار المنظمات غير الحكومية والموؤ�س�سات ال�سغيرة 

والمتو�سطة في القطاع العام اإلى حد كبير. ويتم اإعداد المواطن 

ليكون على درجة من الوعي بالخيارات المتعددة المتاحة اأمامه 

لتلقي الخدمات، �سواء كانت خدمات مبا�سرة من الحكومة اأو من 

المنظمات غير الحكومية والموؤ�س�سات ال�سغيرة والمتو�سطة. 

اأخيًرا، �ساهمت مكاتب ال�سجل المدني وخدمات المواطنين 

ا في تحقيق نطاق اأ�سمل من االحتواء االجتماعي، ويرجع  اأي�سً

الف�سل في ذلك اإلى التعاون الوثيق بين الهيئات العامة واالأو�ساط 

االأكاديمية وال�سركات وموؤ�س�سات المجتمع المدني. كما تتوفر 

فر�ص اأكبر لتلقي الم�ساعدة من الزمالء ومنظمات العمل 

التطوعي. ومع توفر و�سائل توا�سل اأكثر �سهولة، ي�سبح التن�سيق 

بين جميع القطاعات المعنية في المجتمع اأكثر كفاءة، مما يوؤدي 

اإلى تقديم خدمات اأكثر ابتكاًرا وفعالية لكل فرد ب�سكل متزايد.
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  عامل مكتبي ي�سعد درجات بجانب عملية تطوير مكتبي 

  جديدة على ال�سفة المائية في العا�سمة النرويجية اأو�سلو. 

 رويترز/ كاثال ماك نوتون
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البرنامج/المبادرة: 

االإعانات املالية لتغيري مكان العمل و�صراء االأجهزة/الرنويج

Subsidies for Workplace Modification and Equipment

الموؤ�ص�صة/الوزارة: 

وزير العمل واالإدماج االجتماعي

النوع: 

اخلدمات/العرو�ص اجلديدة [

العمليات الت�سغيلية / اخلدماتية ¨

قنوات التوزيع ¨

النموذج االقت�سادي ¨

الت�سويق/التوا�سل ¨

الو�صف:

يتمثل الهدف من المبادرة في تمكين المعاقين من عي�ص حياة 

متكاملة. لقد اأطلقت الحكومة مبادرة لتعوي�ص ال�سركات واأ�سحاب 

العمل، على الم�ستويين المادي والفعلي، عن اأية تعديالت ُتجرى 

على مكان العمل ال�ستيعاب الموظفين من ذوي االإعاقة. 

يتمثل االبتكار الكامن في هذه المبادرة في اأنها تعمل على تقديم 

الم�سورة العملية لل�سركات واأ�سحاب العمل في كيفية تجهيز مكان 

لة بالتالي  الحافز المادي الممنوح لبع�ص  العمل للمعاقين، مكمِّ

اأ�سحاب العمل لتوظيف اأفراد معاقين من ذوي الكفاءة. 

 

التاأثير:

يوجد ما يزيد عن 300 األف مواطن نرويجي يعانون من اإعاقة 

جزئية اأو كاملة عاطلين عن العمل 11، تقدم لهم هذه المبادرة يد 

العون الإدخالهم مرة اأخرى اإلى عداد القوى العاملة وتحفيزهم 

على الن�ساط واالإنتاجية. 

كما تحقق ال�سركات الخا�سةا�ستفادة من التعديالت التي 

�سُتجرى على مكان العمل، حيث �ستتوفر لها مجموعة جديدة من 

المواهب، في الوقت الذي  تعزز فيه من �سمعتها  بين العمالء 

و�سركاء االأعمال على حد �سواء.12

http://www.norwaypost.no/index.php/news/latest-news/28842--more-disabled-people-will-go-back-to-  11

work

Ready To Work - Young People With Disabilities  12
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  رجل يجل�ص اأمام الكمبيوتر تظهر على ال�سا�سة كلمة 

  “االإنترنت” بلغة ال�سفرة الثنائية، ال�سورة ماأخوذة في 

 زينيكا دي�سمبر 2014. رويترز / دادو روفيك
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البرنامج/المبادرة: 

�صايرب �صمارت: حماية االأطفال من التنمر االإلكرتوين /اأ�صرتاليا

Cybersmart: Protecting Children from Cyberbullying

الموؤ�ص�صة/الوزارة: 

هيئة االت�صاالت واالإعالم االأ�صرتالية

النوع: 

اخلدمات/العرو�ص اجلديدة [

العمليات الت�سغيلية / اخلدماتية [

قنوات التوزيع [

النموذج االقت�سادي ¨

الت�سويق/التوا�سل ¨

الو�صف:

في زمن االكتئاب واالنتحار بين المراهقين، الحظ  مهنيو 

ال�سحة النف�سية والمعلمون واالآباء واالأمهات وجود ارتباط 

بين ا�ستخدام �سبكة االإنترنت وبين التنمر. وتلتزم الحكومة 

االأ�سترالية بدعم ا�ستخدام االإنترنت والت�سجيع عليه مع حماية 

االأطفال وال�سباب من التنمر والتحر�ص.

 )ACMA( لذا، اأن�ساأت هيئة االت�ساالت واالإعالم االأ�سترالية

برنامج �سايبر �سمارت )Cybersmart( وهو عبارة عن برنامج 

تعليم قومي لل�سالمة واالأمان االإلكتروني، كما يلبي احتياجات 

االأطفال وال�سباب واالآباء واالأمهات والمعلمين والعاملين 

بالمكتبات.

ومن خالل برنامج ُي�سمى Connect.ed، يتوفر للمعلمين تدريب 

عبر االإنترنت على التقدم الذاتي. كما يدرب برنامج التدري�ص 

قبل االلتحاق بالخدمة الطالب الخريجين ممن يدر�سون لكي 

يكونوا معلمين في مجال ال�سالمة االإلكترونية وهم طالب في 

كلية الدرا�سات العليا.

ويعمل برنامج �سايبر �سمارت مع المدار�ص الحكومية والخا�سة 

مًعا في جميع اأنحاء اأ�ستراليا لتقديم ف�سول درا�سية مرئية حتى 

في المناطق النائية البعيدة، والهدف من تلك الف�سول هو تعليم 

الجميع كيفية ال�سالمة على �سبكة االإنترنت. وت�ستمر العرو�ص 

التقديمية من 30 اإلى 40 دقيقة تقريًبا، ويليها اأن�سطة ي�سرف 

عليها معلمون مدربون في ال�سالمة االإلكترونية.

ولدى الجميع الفر�سة الإبالغ ال�سرطة الفيدرالية االأ�سترالية عن 

ا لالأطفال  اأي محتوى غير الئق. كما يتوفر خط هاتفي خ�سي�سً

بغر�ص اإ�سداء الن�سح واالإر�ساد لهم. ف�ساًل عن ذلك، ي�سهل زر 

الم�ساعدة حول ال�سالمة االإلكترونية من الح�سول على مزيد من 

الموارد والمعلومات حول ال�سالمة االإلكترونية

التاأثير:

وفًقا لمعهد البحث التربوي التابع لجامعة جريفث، تبين اأن 

حدة خوف االآباء واالأمهات على اأطفالهم قد انخف�ست، واأن 

االأطفال اأ�سبحوا على قدر اأكبر من المعرفة يمكنهم من حماية 

خ�سو�سياتهم والو�سول اإلى الم�ساعدة، واأن قدرة المعلمين على 

التعامل مع الق�سايا التي ت�سغل بال الطالب قد تنامت.

الم�صدر:

http ://cybersmart.gov.au
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  ال�سوي�سري مار�سيل هوج يعبر خط النهاية ويفوز بماراثون 

  نيويورك للكرا�سي المتحركة للرجال المقام بمدينة 

مايك �سيجار  نيويورك. رويترز/
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البرنامج/المبادرة: 

موؤ�ص�صة ريا�صة ذوي االإعاقة  /الواليات املتحدة االأمريكية 

Disabled Sports USA

الموؤ�ص�صة/الوزارة: 

متثل دائرة �صوؤون املحاربني القدامى يف الواليات املتحدة اإحدى الرعاة ف�صاًل 

عن ال�صركات واملوؤ�ص�صات واملنظمات غري الربحية ومنظمات املجتمع

النوع: 

اخلدمات/العرو�ص اجلديدة [

العمليات الت�سغيلية / اخلدماتية [

قنوات التوزيع [

النموذج االقت�سادي ¨

الت�سويق/التوا�سل ¨

الو�صف:

موؤ�س�سة ريا�سة ذوي االإعاقة في الواليات المتحدة االأمريكية  

هي موؤ�س�سة غير ربحية ت�سعى اإلى توفير  )Disabled Sports USA(

الفر�ص لالأفراد من ذوي االإعاقات الخا�سة )مثل االإعاقات 

الب�سرية، والبتر، واإ�سابات الحبل ال�سوكي، والت�سلب المتعدد، 

واإ�سابات الراأ�ص، وال�سلل المخي، وغير ذلك من االأمرا�ص 

. الع�سبية، والع�سلية، والتوحد، واالإعاقات الذهنية ذات ال�سلة(

اأن�سئت موؤ�س�سة في عام 1967 لتح�سين ظروف حياة المحاربين 

الجرحى وال�سباب والبالغين ذوي االإعاقات الخا�سة، وذلك 

من خالل توفير فر�ص لممار�سة الريا�سة واال�ستجمام. وتوفر 

اأكثر من 40 ريا�سة مختلفة )من بينها التزلج ال�سمالي وعلى 

جبال االألب، والتزلج على الجليد، والبياثلون )ثنائية الرماية 

، وركوب الكَياك، والتزلج على  والتزلج للم�سافات البعيدة(

الماء، واالإبحار، والغط�ص باأ�سطوانة االأك�سجين، وركوب االأمواج، 

وركوب الرمث، وركوب الزوارق الطويلة ال�سيقة، وال�سيد، 

والقيام بالنزهات، والجولف، واالألعاب الريا�سية، والرماية، 

وركوب الدراجات، والجري /تدوير العجل، وت�سلق ال�سخور، 

. وي�سم موؤ�س�سو موؤ�س�سة المحاربين القدامى ممن  والفرو�سية(

لحقت بهم اإعاقات خا�سة خالل حرب فيتنام، والمر�سى ممن 

لحقت بهم اإعاقات خا�سة خالل محاربتهم للمر�ص، واالأطباء 

ممن يعالجون هوؤالء المر�سى. �سعارهم هو “متى اأمكنني 

�، والغر�ص منه هو ت�سجيع  القيام بهذا، فيمكنني فعل اأي �سيء!”

االأع�ساء على الو�سول اإلى مرحلة من اال�ستقالل و الثقة بالذات 

واال�ستعداد الأداء المهام.

تمثل وزارة �سوؤون المحاربين القدامى في الواليات المتحدة 

االأمريكية وال�سركات الراعية “AIG و Ariel” اأكبر رعاة لريا�سات 

ذوي االحتياجات الخا�سة. ومن بين الرعاة االآخرون منظمات 

وموؤ�س�سات غير ربحية ومنظمات مجتمعية واأفراد متبرعون. 

وتجدر االإ�سارة اإلى اأن موؤ�س�سة تعمل على مد يد الم�ساعدة اإلى 

االأ�سخا�ص من خالل نهج �سعبي، وذلك عن طريق دعم الفروع 

المحلية في تحديد احتياجات المجتمعات التي تخدمها. 

التاأثير:

وجدير بالذكر اأن  موؤ�س�سة تخدم �سنوًيا ما يزيد عن 60 األًفا من 

ال�سباب، والم�سابين من المحاربين القدامى، والبالغين وذلك 

من خالل �سبكة ممتدة على نطاق البلد تتكون من اأكثر من 100 

فرع في 37 والية في اأكثر من 30 ريا�سة متنوعة. ووفًقا ال�ستطالع 

قدمه مركز هاري�ص التفاعلي )Harris Interactive( ، فاإنه عند 

مقارنة الم�ساركين في برامج موؤ�س�سة بالبالغين االآخرين من ذوي 

االحتياجات الخا�سة في الواليات المتحدة، فاإنه من المرجح اأن 

يتوفر لديهم ما يلي:

�سغل الوظيفة )52% في مقابل %33(	 

الن�ساط البدني على نحو اأكثر )64% في مقابل %30(	 

العي�ص باأ�سلوب حياة �سحي )52% في مقابل %25(	 

العي�ص بحياة اأكثر تكامال )72% في مقابل %46(	 

التمتع بروابط اجتماعية على نحو اأف�سل )80% مقابل %70(	 

التطلع اإلى العمر المقبل من الحياة )81% مقابل %61(	 

الم�صدر:

http ://www.disabledsportsusa.org/
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الملحق

المنهجية — ت�صنيف القطاعات والدول

مقايي�ض االأ�صا�صيات والتميز: )ال�صكل 1(

التعليم

الم�صدرالمقايي�ضالقطاعات المعنية

الطالب - من الرو�صة اإلى 

ال�صف الثاني ع�صر

اليون�سكو والبنك الدولياالأ�سا�سيات�سافي معدالت االلتحاق بالتعليم )المرحلة الثانوية( 

اليون�سكو والبنك الدولياالأ�سا�سياتن�سبة التحاق البنات اإلى البنين بالمدار�ص 

النفقات الخا�سة بالتعليم التي ت�سكل ن�سبة مئوية من اإجمالي 

نفقات الحكومة 

معهد االإح�ساء التابع لمنظمة االأمم المتحدة للتربية والعلوم االأ�سا�سيات

والثقافة )اليون�سكو(

البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقت�سادي مقيا�ص التميزن�سبة الطالب اإلى المعلمين 

وحكومة �سنغافورة

نتائج برنامج التقييم الدولي للطالب لعام 2012: ما الذي يعرفه مقيا�ص التميزمتو�سط االأداء في الريا�سيات ببرنامج التقييم الدولي للطالب

 : الطالب ويمكنهم اإنجازه )مجلد 1، طبعة منقحة، فبراير 2014(

منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقت�سادي لعام 2014

الطالب - التعليم العالي 

)مدار�ض التعليم المهني 

ومدار�ض التجارة والكليات 

والجامعات وال�صهادات 

المهنية(

التعليم العالي المكتمل. الن�سبة المئوية لل�سكان فوق �سن 25 

عاًما 

روبرت جوزيف بارو وجونج وا لي االأ�سا�سيات البنك الدولي/

اليون�سكو والبنك الدولياالأ�سا�سياتاإجمالي معدالت االلتحاق بالتعليم )التعليم العالي(

فيما فوق 25 �سنة( ؛ موقع الويب االأ�سا�سياتمعدل البطالة ) )ILO( منظمة العمل الدولية

براءات االختراع: طلبات المقيمين في مقابل كل 100 مليار دوالر 

اأمريكي من الناتج المحلي االإجمالي

قاعدة بيانات اإح�سائيات المنظمة العالمية للملكية الفكرية. اآخر مقيا�ص التميز

تحديث: دي�سمبر 2014

ت�سنيفات الجامعات العالمية بمجلة التايمز للتعليم العالي، مقيا�ص التميزعدد الجامعات الم�سنفة عالمًيا

وت�سنيفات الجامعات العالمية ب�سركة كواكواريلي �سيموند�ص 

، والت�سنيف االأكاديمي للجامعات العالمية )QS(



ال�صحة

الم�صدر المقايي�ضالقطاعات المعنية

البنك الدولياالأ�سا�سياتالنفقات ال�سحية لكل �سخ�صالمواطن - عالج المر�صى

منظمة ال�سحة العالميةاالأ�سا�سياتالعمر المتوقع المعدل ح�سب ال�سحة

منظمة ال�سحة العالميةاالأ�سا�سياتمعدالت وفيات الر�سع )لكل 1,000 مولود جديد حي(

منظمة ال�سحة العالميةاالأ�سا�سياتاأ�سّرة الم�ست�سفيات )لكل 1,000 �سخ�ص(

المواطن - الرعاية 

الوقائية

منظمة ال�سحة العالميةاالأ�سا�سياتالحمالت االإعالمية لمكافحة التبغ

الن�سبة المئوية الحتمالية الوفاة بين العمرين 30 و70 على 

وجه الدقة نتيجة االإ�سابة بمر�ص القلب واالأوعية الدموية اأو 

ال�سرطان اأو ال�سكر اأو اأمرا�ص االأجهزة التنف�سية المزمنة

منظمة ال�سحة العالميةالتميز

منظمة ال�سحة العالميةالتميزاالأطباء )لكل 1,000 �سخ�ص(

الن�سبة المئوية للبالغين ممن عمرهم 20 

عاًما اأو يزيد ويعانون من ال�سمنة

منظمة ال�سحة العالميةالتميز

معدل انت�سار مر�ص ال�سكر )الن�سبة المئوية لل�سكان 

ممن تتراوح اأعمارهم من 20 اإلى 79(

منظمة ال�سحة العالميةالتميز

الخدمات االجتماعية

الم�صدر المقايي�ضالقطاعات المعنية

، ح�سب الدولةذوو االحتياجات الخا�صة )YLD( منظمة ال�سحة العالميةاالأ�سا�سيات�سنوات العمر المفقودة ب�سبب االإعاقة

كبار ال�صن
اأهمية �سناديق المعا�سات مقارنة بحجم االقت�ساد، 

الن�سبة المئوية من الناتج المحلي االإجمالي

منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقت�سادياالأ�سا�سيات

النفقات العامة على ال�سيخوخة واالإعانات النقدية 

للناجين، بن�سبة مئوية من الناتج المحلي االإجمالي

منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقت�سادياالأ�سا�سيات

الن�سبة المئوية لالأطفال في ال�سنة االأولى من االأ�صرة/ال�صباب

العمر الذين تلقوا التطعيم �سد الح�سبة

االأ�سا�سيات

قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية الخا�سة ب�سروط 

العمل وقوانين العمالة - حماية االأمومة

قاعدة بيانات معهد االإح�ساء التابع لليون�سكو )UIS(االأ�سا�سياتالن�سبة المئوية للمت�سربين من التعليم في المدار�ص االإبتدائية 

التميزاإجازة و�سع مدفوعة االأجر )باالأ�سابيع(

قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية الخا�سة ب�سروط 

العمل وقوانين العمالة - حماية االأمومة

محدودو الدخل
الح�ساب في موؤ�س�سة مالية ر�سمية ح�سب الدخل، 

اأقل من 40% )ن�سبة من هم فوق 15 �سنة(

جلوبال فيندك�ص: البنك الدولي: ديميرجوك كونت وكالبر، 2012التميز
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معادلة التعليم:

=

+ النفقات التعليمية + �سافي معدالت االلتحاق بالتعليم )المرحلة الثانوية( - معدل البطالة )للفئة العمرية من 15 اإلى 24( + ن�سبة الفتيات اإلى البنين + اإجمالي  [ 0.2

معدالت االلتحاق بالتعليم العالي + الن�سبة المئوية لل�سكان )للفئة العمرية التي تزيد عن 25( مع التعليم العالي[

مكون االأ�صا�صيات

+

0.3 ]+درجات اختبار برنامج التقييم الدولي للطلبة + الترتيب �سمن اأف�سل 500 جامعة )على مقيا�ص من 0 اإلى 5( + ن�سبة الطالب اإلى المدر�سين + طلبات براءات 

االختراع لكل 100 مليار دوالر اأمريكي[ •

مكون التميز

+

0.5 ]ت�سنيف م�ستوى االبتكار بعد الت�سوية[ مكون االبتكار

معادلة ال�صحة:

=

0.2 ] + اأ�سّرة الم�ست�سفيات )لكل 1,000 مري�ص( + العمر المتوقع المعدل ح�سب ال�سحة + الحملة االإعالمية لمكافحة التبغ + النفقات ال�سحية لكل فرد - معدل وفيات 

الر�سع )لكل 1,000 حالة والدة([ 

مكون االأ�صا�صيات

+

0.3 ] – احتمالية الوفاة + االأطباء لكل 1,000 �سخ�ص - البالغون فوق �سن 20 الذين يعانون من ال�سمنة - ن�سبة انت�سار مر�ص ال�سكر بين ال�سكان )%([ • مكون التميز

+

0.5 ]ت�سنيف م�ستوى االبتكار بعد الت�سوية[ مكون االبتكار

معادلة الخدمات االجتماعية:

=

- �سنوات العمر المفقودة ب�سبب االإعاقة )YLD( + اأهمية �سناديق المعا�سات بالن�سبة اإلى حجم االقت�ساد + النفقات على كبار ال�سن + الن�سبة المئوية لالأطفال  [ 0.2

البالغين �سنة واحدة والذين تم تطعيمهم �سد الح�سبة - تاركو الدرا�سة )بالن�سبة اإلى المدار�ص االبتدائية([

مكون االأ�صا�صيات

+

0.3 ] + اإجازة الو�سع مدفوعة االأجر )باالأ�سابيع( + الح�سابات في موؤ�س�سة مالية ر�سمية، دخل منخف�ص )الن�سبة االأدنى 40%، 15 فاأكثر([• • مكون التميز

+

0.5 ]ت�سنيف م�ستوى االبتكار بعد الت�سوية[ مكون االبتكار

معادلة الت�صنيف:

في �سوء قائمة القطاعات المعنية واأهداف الحكومة ومقايي�سها 

التمثيلية، تم ت�سنيف كل قطاع با�ستخدام متو�سط مح�سوب 

طبقا لت�سنيف االأ�سا�سيات والتميز وم�ستوى االبتكار. والدرجات 

هي 0.2 )20%( و 0.3 )30%( و 0.5 )50%( لت�سنيفات االأ�سا�سيات 

والتميز وم�ستوى االبتكار على التوالي.

والأن االبتكار هو غايتنا االأولى هنا، فقد حظيت مقايي�ص التميز 

بدرجات اأعلى من مقايي�ص االأ�سا�سيات، فيما حظي ت�سنيف 

م�ستوى االبتكار نف�سه بدرجات اأعلى من الت�سنيفين االآخرين 

ب�سكل ملحوظ.

ولتو�سيح حقيقة اأن قيمة مقيا�ص ما قد تكون مرغوبة اأو غير 

مرغوبة، تمت اإ�سافة معاملي الجمع والطرح في معادلتي 

االأ�سا�سيات والتميز. فعلى �سبيل المثال، ُتعدل عالمة الجمع 

+ العمر المتوقع  العمر المتوقع المعدل ح�سب ال�سحة، مثل “

. وعلى عك�ص ذلك، في حالة المتغيرات  المعدل ح�سب ال�سحة”

التي تعتبر القيمة االأكبر بها غير مرغوبة، تم تخ�سي�ص عالمة 

. وتتمثل المعادالت  الطرح لها، مثل “- معدل وفيات الر�سع”

الخا�سة الم�ستخدمة في كل قطاع )التعليم وال�سحة والخدمات 

االجتماعية( فيما يلي:   
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االعتبارات الفنية:

لتخفي���ص تاأثي��ر المقايي���ص/الوحدات المختلفة في معادالت 

ت�سنيف القطاعات، تمت ت�س��وية البيانات القيا�س��ية )لتكون بين 

0 و1( 13.  باالإ�ساف��ة اإل��ى اأن��ه للحفاظ عل��ى الت�سنيف الكلي، تم 

تحوي��ل المالحظ��ات الكيفي��ة اإلى متغير كمي. ويتم تعيين م�س��توى 

دولة ما بين الم�س��توى 1 والم�س��توى 4 وفًقا لمكانها االأن�س��ب 

�سم��ن معايي��ر ت�سنيف م�س��توى االبتكار التي حددناها )راجع 

. وبعدم��ا يت��م تعيين الت�سنيف، تتم ت�س��ويته )لتجنب  الج��دول 1(

، مما ينتج  انح��راف ت�سني��ف التميز واالأ�سا�س��يات الكمي كثيًرا(

، ثم تتم اإ�سافته اإلى  عنه “م�س��توى االبتكار الذي تمت ت�س��ويته”

اإجمال��ي القيم��ة الكمية الم�سنفة  14. 

في النهاية يتم الح�سول على ت�سنيف )الدولة( العام كاإجمالي 

لت�سنيفات ال�سحة والتعليم والخدمات االجتماعية لكل دولة 

على حدة.

قيود المنهجية

هناك ثالثة قيود �ستتم مناق�ستها:

درج��ة الدق��ة في ا�س��تخدام مجموعات بيانات مختلطة، اأي   )i

اأن لدين��ا مجموع��ة من االأع��داد الترتيبية واالأعداد االأ�سلية 

في هذه الدرا�سة.

القي��ود الموروث��ة عند اإج��راء التقييمات )على النحو الالزم   )ii

. لتعيين ت�سنيف م�س��توى االبتكار(

قيود محتملة على المقايي���ص نف�س��ها ومجموعة البيانات   )iii

ب�سكل اأعم.

تم ت�سنيف مقايي�ص االأ�سا�سيات والتميز كاأعداد اأ�سلية 15. مما 

يعني اأن مقدارهما له معاني خا�سة ويمكن قيا�سهما مقابل بع�سهما 

البع�ص.  فعلى �سبيل المثال، اإذا �سجلت دولة عمر متوقع معدل 

ح�سب ال�سحة وهو 88 �سنة و�سجلت دولة اأخرى 80 �سنة، يمكن 

القول اأن الدولة االأولى �سجلت ع�سرة بالمائة )10%( في العمر 

المتوقع المعدل ح�سب ال�سحة اأكثر من الدولة الثانية. ويجدر 

معادلة الت�سوية هي: Xi،بعد الت�سوية = )Xi - Xmin(/)Xmax-Xmin( حيث Xi هي   13

المالحظة الفردية و Xmin و Xmax هما اأف�سل واأ�سواأ مالحظتين مع مجموعة بيانات 

متغيرات معينة وXi،بعد الت�سوية هي القيمة الناتجة بعد الت�سوية.

وت�ستخدم عبارة “ت�سنيف م�ستوى االبتكار الذي تمت ت�سويته” بالتبادل مع عبارة   14

“ت�سنيف م�ستوى االبتكار المعدل” في العمليات الح�سابية والبيانات االأولية.

اال�ستثناء الوحيد للقاعدة المذكورة هو ت�سنيف حملة مكافحة التبغ الأنه عدد ترتيب   15

م�ستخدم كاأ�سا�ص في قطاع ال�سحة.

االإ�سارة اإلى اأنه في المقارنة، العدد الترتيبي هو ت�سنيف فقط. 

والمثال على ذلك هو ت�سنيفات م�ستوى االبتكار الم�ستخدمة. 

وال داعي للقول اأن الت�سنيف 4 ي�سير اإلى م�ستوى متقدم اأكثر في 

االبتكار من الت�سنيف 2 - ولكن ال يمكن الأحد اأن يزعم اأن الدولة 

الحا�سلة على الت�سنيف 4 اأكثر ابتكاًرا بن�سبة 100% )اأو ال�سعف في 

االبتكار( من الدولة الحا�سلة على الت�سنيف 2. 

في معظم االأوقات تتطلب درا�سات البيانات المختلطة ا�ستخدام 

التقييمات الذاتية وهذا البحث لي�ص مختلًفا عن هذه الدرا�سات. 

تطلب تحويل المعايير الكمية لت�سنيفات الدول اإلى عدد ترتيبي 

من فريق البحث تقرير ما الذي يحدد االأولوية. ال توجد طريقة 

عالمية للقيام بذلك ومثل هذه االأبحاث المختلفة التي تطرح هذه 

االأ�سئلة اأو ما ي�سابهها قد ت�ستخدم اأ�ساليب قريبة من بع�سها 

ولكن ربما تكون مختلفة في حذ ذاتها.

وفي النهاية، بينما تم ا�ستخدام م�سادر البيانات متعددة 

الجوانب مثل البنك الدولي ومنظمة التنمية والتعاون االقت�سادي 

و�سندوق النقد الدولي، وغيرهم بعناية من اأجل �سمان مقارنة 

مت�سابهات المقايي�ص ببع�سها البع�ص عبر الدول، اإال اأنه ما 

زال هناك بع�ص القيود على هذا، حيث تهتم الوكاالت متعددة 

االأطراف بجودة وات�ساق البيانات التي تقوم بجمعها، ولكن 

العديد من الدرا�سات اأ�سارت اإلى وجود بع�ص الم�سكالت 

المتاأ�سلة المتعلقة بمقايي�ص بعينها. فعلى �سبيل المثال، ُيقال 

عادًة اأن اإح�سائيات البطالة ال تقدم اأرقاًما دقيقة عن الن�سبة 

الحقيقية للبطالة في دولة ما الأنها ال تحت�سب )كما ينبغي( 

. باالإ�سافة اإلى  الم�ست�سلمين للبطالة والعمال “مثبطي العزيمة”

ذلك، توجد بع�ص الم�سكالت التقنية ب�ساأن اإذا ما كان الناتج 

المحلي االإجمالي يمثل م�ستوى ثراء الدولة فعال اأم ال 16;  حيث 

اأن مثل تلك المقايي�ص المبنية على الناتج المحلي االإجمالي قد 

ا. تحمل نوًعا من التحيز اأي�سً

بغ�ص النظر عن القيود المذكورة اآنًفا، تمت مناق�سة منهجيتنا 

)حيث اأمكن( مع اأكاديميين وخبراء بالمو�سوع في الخارج. كما 

قام فريق البحث بالتدقيق في افترا�ساتنا - اأ�سافوا ما يلزم 

فقط واأعادوا التدقيق مرة اأخرى معتمدين على اأف�سل الخبرات 

والم�سنفات في هذه المو�سوعات. وقد تاأكدنا اإلى اأق�سى حد 

ممكن من �سدق منهجنا على كل الم�ستويات.

فعلى �سبيل المثال، يتكتم الم�سوؤولون عن الناتج المحلي االإجمالي على توزيع الدخل    16

داخل دولة ما.
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الموارد الحكومية

ما يلي هي الموارد الحكومية التي تمت مراجعتها كجزء من عملية مراجعة البحث الخا�سة بهذا التقرير:

الموؤ�ص�صة/الم�صلحة الحكوميةالقطاعالدولة

منظمة الكومنولث للبحوث العلمية وال�سناعية )CSIRO(التعليماأ�صتراليا

مجل�ص الحكومات االأ�سترالية )COAG(التعليماأ�صتراليا

موقع “المنهج الدرا�سي االأ�سترالي” على الويبالتعليماأ�صتراليا

الهيئة االأ�سترالية للمنهج الدرا�سي والتقييم واإعداد التقارير المدر�سية )ACARA(التعليماأ�صتراليا

المجل�ص المعني ب�سوؤون التعليمالتعليماأ�صتراليا

برنامج ال�سراكة االأ�سترالي للعلوم والريا�سياتالتعليماأ�صتراليا

اإدارة التقييم والم�ساءلة هي جزء من ق�سم االبتكار واالأداء واالأبحاثالتعليماأ�صتراليا

وزارة التعليم والتدريبالتعليماأ�صتراليا

NICTA )مركز اأبحاث ICT الوطنية في اأ�ستراليا( هو مركز اأبحاث تكنولوجيا المعلومات واالت�ساالت )ICT( االأ�سترالي المتميزالتعليماأ�صتراليا

وزارة العمالة والتنمية االقت�سادية واالبتكار )DEEDI(التعليماأ�صتراليا

وزارة التعليم والتدريبالتعليماأ�صتراليا

اإ�ستراتيجية البنية التحتية للبحوث التعاونية الوطنيةالتعليماأ�صتراليا

وزارة ال�سوؤون الخارجية والتجارةالتعليماأ�صتراليا

وزارة ال�سناعة والعلومالتعليماأ�صتراليا

تقرير تخطيط القوى العاملة وتنميتها االإقليمي الوطنيالتعليماأ�صتراليا

مجل�ص ال�سناعة والمواهب التابع لمجل�ص الحكومات االأ�ستراليةالتعليماأ�صتراليا

وزارة ال�سناعة والعلومالتعليماأ�صتراليا

الطالب واالأطباء المتدربون في وزارة ال�سحةال�سحةاأ�صتراليا

ال�سحةاأ�صتراليا
م�سروع التمري�ص واالأطباء النائبين لتوفير الخدمات ال�سحية الم�ساحبة في المناطق النائية )NAHRLS( - للمزيد من 

http ://www.nahrls.com.au/about-us#sthash.kkEqZ5Ep.dpuf :المعلومات، تف�سل بزيارة الموقع

لجنة تطوير الم�ست�سفيات التابعة لوزارة ال�سحةال�سحةاأ�صتراليا

الرعاية ال�سحية في المناطق النائية واالأقاليم في وزارة ال�سحةال�سحةاأ�صتراليا

م�سروع توفير اأطباء نائبين في تخ�س�ص التوليد والتخدير للمناطق النائية )ROALS(ال�سحةاأ�صتراليا

البرلمان االأ�ستراليال�سحةاأ�صتراليا

وزارة ال�سحةال�سحةاأ�صتراليا

المجل�ص االأ�سترالي لل�سالمة والجودة في الرعاية ال�سحيةال�سحةاأ�صتراليا

مبادرة “مواطنون اأ�ستراليون اأ�سحاء”ال�سحةاأ�صتراليا

وزارة الخدمات االن�سانية في الحكومة االأ�ستراليةالخدمات االجتماعيةاأ�صتراليا

معونة الدخل المنخف�ص: 300 دوالر اأمريكي دفعة �سنوية للعائالت منخف�سة الدخل الم�ستحقةالخدمات االجتماعيةاأ�صتراليا

وزارة الهجرة وحماية الحدودالخدمات االجتماعيةاأ�صتراليا

وزارة الزراعة واالأغذيةالخدمات االجتماعيةاأ�صتراليا

وزارة التجارة واال�ستثمارالخدمات االجتماعيةاأ�صتراليا

برنامج ابتكار الند جايت )Landgate(الخدمات االجتماعيةاأ�صتراليا

المعهد االأ�سترالي لل�سحة والرعاية االجتماعيةالخدمات االجتماعيةاأ�صتراليا

مكتب االإح�ساءات االأ�ستراليالخدمات االجتماعيةاأ�صتراليا

وزارة الخدمات االن�سانيةالخدمات االجتماعيةاأ�صتراليا

الهيئة االأ�سترالية لالت�ساالت وو�سائط االإعالم )ACMA( لخدمة المواطنينالخدمات االجتماعيةاأ�صتراليا

وزارة التعليمالخدمات االجتماعيةاأ�صتراليا

وزارة االت�ساالتالخدمات االجتماعيةاأ�صتراليا االأمان على االإنترنت/
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فريق عمليات مكافحة االإ�ساءة الجن�سية لالأطفال على االإنترنت التابع لل�سرطة الفيدرالية االأ�سترالية )AFP(الخدمات االجتماعيةاأ�صتراليا

برنامج �سايبر �سمارت )Cybersmart(الخدمات االجتماعيةاأ�صتراليا

الهيئة االأ�سترالية لالت�ساالت وو�سائط االإعالم )ACMA(الخدمات االجتماعيةاأ�صتراليا

المعهد االأ�سترالي لعلم الجريمةالخدمات االجتماعيةاأ�صتراليا

: موؤ�س�سة غير ربحية مدعومة بوا�سطة الحكومة لحماية االأطفالالخدمات االجتماعيةاأ�صتراليا موؤ�س�سة Child Wise “ت�سايلد واي�ص”

الخدمات االجتماعيةاأ�صتراليا

خط م�ساعدة االأطفال: تقديم االإر�ساد والن�سح عبر البريد االإلكتروني وعلى موقع ويب لالأطفال الذين يتم التنمر عليهم 

اإلكترونًيا اأو تقلقهم م�ساكل ما متعلقة باالإنترنت

الهيئة االأ�سترالية لالت�ساالت وو�سائط االإعالم )ACMA( لخدمة المواطنينالخدمات االجتماعيةاأ�صتراليا

هيئة �سمان جودة المهارات االأ�ستراليةالخدمات االجتماعيةاأ�صتراليا

موؤ�س�سة خدمات ذوي االإعاقة االأ�ستراليةالخدمات االجتماعيةاأ�صتراليا

وزارة االت�ساالتالخدمات االجتماعيةاأ�صتراليا

الجمعية االأ�سترالية للمواطنين المكفوفينالخدمات االجتماعيةاأ�صتراليا

وزارة الخدمات االجتماعيةالخدمات االجتماعيةاأ�صتراليا

�سفحة الحكومة االأ�سترالية-االأ�سخا�ص ذوو االإعاقةالخدمات االجتماعيةاأ�صتراليا

م�سروع رعاية ودعم االأ�سخا�ص ذوي االإعاقة التابع لمجل�ص الحكومات االأ�ستراليةالخدمات االجتماعيةاأ�صتراليا

رعاية كبار ال�سنالخدمات االجتماعيةاأ�صتراليا

البرلمان االأ�ستراليالخدمات االجتماعيةاأ�صتراليا

وزارة ال�سحة-الخدمات ال�سحية لكبار ال�سنالخدمات االجتماعيةاأ�صتراليا

مكتب االإح�ساءات االأ�ستراليالخدمات االجتماعيةاأ�صتراليا

وزارة التعليم )MOE(التعليم�صنغافورة

مدر�سة نورث اليت )NorthLight(التعليم�صنغافورة

برنامج االبتكار )IvP(التعليم�صنغافورة

المعهد الوطني للتعليم )NIE(التعليم�صنغافورة

وزارة مركز اللغات التعليمي )MOELC(التعليم�صنغافورة

مدر�سة كري�ست )Crest( الثانويةالتعليم�صنغافورة

مدر�سة ا�سامب�سن باثواي )Assumption Pathway(التعليم�صنغافورة

مدر�سة االألعاب الريا�سية في �سنغافورةالتعليم�صنغافورة

المجل�ص الوطني للخدمات االجتماعيةالتعليم�صنغافورة

وزارة تطوير المجتمع وال�سباب والريا�سةالتعليم�صنغافورة

الخدمات التعليمية لالأطفال ال�سنغافوريين العائدينالتعليم�صنغافورة

جامعة �سنغافورة الوطنية )NUS(التعليم�صنغافورة

جامعة نانيانغ للتكنولوجيا )NTU(التعليم�صنغافورة

جامعة �سنغافورة لالإدارة )SMU(التعليم�صنغافورة

جامعة �سنغافورة للتكنولوجيا والت�سميمالتعليم�صنغافورة

معهد التعليم الفنيالتعليم�صنغافورة

معهد �سنغافورة للتكنولوجياالتعليم�صنغافورة

مكتب �سنغافورة بالخارجالتعليم�صنغافورة

وزارة ال�سحةال�سحة�صنغافورة

وزارة ال�سوؤون االجتماعية وتنمية االأ�سرةالخدمات االجتماعية�صنغافورة

حركة من اأجل المعاقين فكرًيا في �سنغافورة )MINDS(الخدمات االجتماعية�صنغافورة

وكالة الرعاية المتكاملةالخدمات االجتماعية�صنغافورة

وزارة ال�سوؤون االجتماعية وتنمية االأ�سرةالخدمات االجتماعية�صنغافورة
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البرنامج ال�سنغافوري للرعاية المتكاملة لكبار ال�سن )SPICE(الخدمات االجتماعية�صنغافورة

وكالة الرعاية المتكاملة )AIC(الخدمات االجتماعية�صنغافورة

الموؤ�سرات االإح�سائية ال�سكانية لكبار ال�سنالخدمات االجتماعية�صنغافورة

وزارة التعليم والثقافةالتعليمفنلندا

المجل�ص الوطني الفنلندي للتعليمالتعليمفنلندا

مجل�ص تقييم التعليم العالي الفنلنديالتعليمفنلندا

وزارة ال�سوؤون االجتماعية وال�سحيةال�سحةفنلندا

االأر�سيف الوطني الفنلندي للمعلومات المتعلقة بال�سحة )Kanta(ال�سحةفنلندا

المكتب الفنلندي لتقييم التكنولوجيا ال�سحيةال�سحةفنلندا

المعهد الوطني لل�سحة والرعاية االجتماعيةال�سحةفنلندا

وزارة ال�سوؤون االجتماعية وال�سحيةالخدمات االجتماعيةفنلندا

موقع الهجرة الفنلندي على الويبالخدمات االجتماعيةفنلندا

مجل�ص الموؤتمر الكنديالتعليمكندا

مجل�ص االأكاديميات الكنديةالتعليمكندا

العمالة والتنمية االجتماعية في كنداالتعليمكندا

ال�سوؤون الخارجية والتجارة والتنميةالتعليمكندا

وزارة الجن�سية والهجرة الكنديةالتعليمكندا

وزارة ال�سناعة الكنديةالتعليمكندا

وزارة ال�سوؤون الخارجية والتجارة والتنميةالتعليمكندا

الغرفة التجارية الكنديةالتعليمكندا

وزير التجارة الدوليةالتعليمكندا

المكتب الكندي للتعليم الدوليالتعليمكندا

وزارة ال�سحة في المقاطعاتال�سحةكندا

البرنامج الوطني للتاأمين ال�سحيال�سحةكندا

برنامج “كنديون اأ�سحاء”ال�سحةكندا

مختبر مار�ص للخدماتالخدمات االجتماعيةكندا

ال�سحةكندا

خطة اأمريكا ال�سمالية لمواجهة وباء االإنفلونزا واإنفلونزا الطيور: توفر اإطاًرا لتعزيز اال�ستجابة الثالثية لوباء االإنفلونزا 

واإنفلونزا الحيوانات في اأمريكا ال�سمالية.  

وكالة ال�سحة العامة في كنداال�سحةكندا

وزارة الدفاع والقوات الم�سلحة الكنديةالخدمات االجتماعيةكندا

برنامج خدمات ال�سبابالخدمات االجتماعيةكندا

برامج ال�سباب من ال�سكان االأ�سليينالخدمات االجتماعيةكندا

اإ�ستراتيجية توظيف ال�سبابالخدمات االجتماعيةكندا

موؤ�س�سة االإ�سكان والرهن العقاري الكنديةالخدمات االجتماعيةكندا

العمالة وتنمية المهارات في كندا )ESDC(الخدمات االجتماعيةكندا

وزارة �سوؤون ال�سكان االأ�سليين والتنمية ال�سمالية بكندا )AANDC(الخدمات االجتماعيةكندا

الخدمات االجتماعيةكندا
: ي�ساعد االأ�سخا�ص ذوي االإعاقة على التح�سير للوظائف والح�سول  )OF( برنامج تمويل الفر�ص لالأ�سخا�ص ذوي االإعاقة

عليها واالحتفاظ بها اأو عمل م�سروعات خا�سة.

وكالة النقل الكنديةالخدمات االجتماعيةكندا

هيئة االإح�ساءات الكنديةالخدمات االجتماعيةكندا

مختبر مار�ص للخدماتالخدمات االجتماعيةكندا

موؤ�س�سة االإ�سكان والرهن العقاري الكنديةالخدمات االجتماعيةكندا

مجل�ص الموؤتمر الكندي: ن�سب الفقر بين الم�سنينالخدمات االجتماعيةكندا
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: دخل م�سمون لكبار ال�سن بغ�ص النظر عن م�ساركتهم ال�سابقة في القوى العاملةالخدمات االجتماعيةكندا )OAS( معا�ص تاأمين ال�سيخوخة

خطة المعا�سات الكندية وخطة معا�سات كيبيك في 1966الخدمات االجتماعيةكندا

�سحة كبار ال�سن من المواطنين الكنديينالخدمات االجتماعيةكندا

الخدمات المقدمة في كندا: 60 �سنة اأو اأكبر وما زال يعمل؟الخدمات االجتماعيةكندا

موؤ�س�سة االإ�سكان والرهن العقاري الكنديةالخدمات االجتماعيةكندا

العمالة والتنمية االجتماعية في كنداالخدمات االجتماعيةكندا

برامج تنمية �سوق عمل ال�سكان االأ�سليينالخدمات االجتماعيةكندا

وزارة الجن�سية والهجرة الكنديةالخدمات االجتماعيةكندا

برامج ال�سباب من ال�سكان االأ�سليينالخدمات االجتماعيةكندا

هيئة االإح�ساءات الكندية لل�سكان االأ�سليينالخدمات االجتماعيةكندا

�سوؤون ال�سكان االأ�سليين وتنمية ال�سمال الكنديالخدمات االجتماعيةكندا

اإ�ستراتيجية تدريب ال�سكان االأ�سليين وتنمية مهاراتهم للح�سول على وظائف )ASETS(الخدمات االجتماعيةكندا

وزارة التعليمالتعليمكوريا الجنوبية

وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات واالت�ساالت والتخطيط الم�ستقبليالتعليمكوريا الجنوبية

المعهد الكوري للعلوم والتكنولوجيا )KIST(التعليمكوريا الجنوبية

مجل�ص التخطيط االقت�سادي )EPB(التعليمكوريا الجنوبية

المعهد الكوري المتقدم للعلوم )KAIS(التعليمكوريا الجنوبية

وزير اقت�ساد المعرفةالتعليمكوريا الجنوبية

وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا )MEST(التعليمكوريا الجنوبية

وزارة ال�سحة والرعاية االجتماعيةال�سحةكوريا الجنوبية

وزارة االأغذية و�سالمة االأدويةال�سحةكوريا الجنوبية

وزارة التوظيف والعملالخدمات االجتماعيةكوريا الجنوبية

وزارة التوحيد )الالجئون من كوريا ال�سمالية، اإلخ.(الخدمات االجتماعيةكوريا الجنوبية

وزارة الم�ساواة بين الجن�سين واالأ�سرةالخدمات االجتماعيةكوريا الجنوبية

وزارة الثقافة والريا�سة وال�سياحةالخدمات االجتماعيةكوريا الجنوبية

وزارة �سئون المواطنين والمحاربين القدامىالخدمات االجتماعيةكوريا الجنوبية

المركز النرويجي لتكنولوجيا المعلومات واالت�ساالت في التعليمالتعليمالنرويج

وزارة ال�سحة وخدمات الرعايةال�سحةالنرويج

المر�سد االأوروبي للنظم وال�سيا�سات ال�سحيةال�سحةالنرويج

وزارة العمل وال�سوؤون االجتماعيةالخدمات االجتماعيةالنرويج

اإدارة العمل والرعاية االجتماعية النرويجيةالخدمات االجتماعيةالنرويج

جامعة العلوم والتكنولوجياالخدمات االجتماعيةالنرويج

كلية الفنونالخدمات االجتماعيةالنرويج

كلية الريا�سيات والعلوم في الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجياالخدمات االجتماعيةالنرويج

وزارة التعليم العالي والبحث العلميالتعليمالنرويج

وزارة التعليم والثقافة والعلومالتعليمهولندا

هيئة التفتي�ص الهولندية على التعليمالتعليمهولندا

المنظمة الهولندية للتعاون الدولي في مجال التعليم العالي )NUFFIC(التعليمهولندا

وزارة ال�سحة والرعاية والريا�سةال�سحةهولندا

وزارة ال�سحة والرعاية والريا�سةالخدمات االجتماعيةهولندا

موقع “جديد في هولندا”الخدمات االجتماعيةهولندا

وزارة التعليم في الواليات المتحدة االأمريكيةالتعليمالواليات المتحدة االأمريكية

مكتب االبتكار والتطوير في وزارة التعليمالتعليمالواليات المتحدة االأمريكية
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وزارة الخارجيةالتعليمالواليات المتحدة االأمريكية

اإدارة التقييم والم�ساءلة هي جزء من ق�سم االبتكار واالأداء واالأبحاثالتعليمالواليات المتحدة االأمريكية

وزارة العدل في الواليات المتحدة االأمريكيةالتعليمالواليات المتحدة االأمريكية

وزارة ال�سحة والخدمات االإن�سانية في الواليات المتحدة االأمريكيةالتعليمالواليات المتحدة االأمريكية

وزارة االأمن الوطنيالتعليمالواليات المتحدة االأمريكية

مكتب الحقوق المدنية )OCR( التابع لوزارة التعليمالتعليمالواليات المتحدة االأمريكية

الفريق العامل الم�سترك بين الوكاالت المعني ببرامج ال�سبابالتعليمالواليات المتحدة االأمريكية

يوم مدر�سي �سحيالتعليمالواليات المتحدة االأمريكية

الزراعة في المدر�سةالتعليمالواليات المتحدة االأمريكية

تحدي مدار�ص اأمريكية اأف�سل �سحة: قاعات الطعام ال�سحيةالتعليمالواليات المتحدة االأمريكية

مجل�ص م�ست�ساري الرئي�ص االأمريكي للعلوم والتكنولوجياالتعليمالواليات المتحدة االأمريكية

مجل�ص البيت االأبي�ص للن�ساء والفتياتالتعليمالواليات المتحدة االأمريكية

تقرير مبادرة الجاهزية للعمل ل�سهر يوليو 2014التعليمالواليات المتحدة االأمريكية

مكتب �سيا�سات العلوم والتكنولوجياالتعليمالواليات المتحدة االأمريكية

مكتب اإح�ساءات العملالتعليمالواليات المتحدة االأمريكية

مكتب ال�سوؤون التعليمية والثقافية )ECA( في وزارة الخارجيةالتعليمالواليات المتحدة االأمريكية

مكتب التعليم والتدريب الفني والمهني للكبار التابع لوزارة التعليمالتعليمالواليات المتحدة االأمريكية

وزارة االأمن الوطنيالتعليمالواليات المتحدة االأمريكية

مهارات القوى العاملة في اأمريكاالتعليمالواليات المتحدة االأمريكية

وزارة ال�سحة في الواليات المتحدة االأمريكيةال�سحةالواليات المتحدة االأمريكية

معهد ال�سحة الوطنيال�سحةالواليات المتحدة االأمريكية

مكتب �سيا�سات العلوم والتكنولوجيا في البيت االأبي�صال�سحةالواليات المتحدة االأمريكية

البرنامج الوطني للتاأمين ال�سحيال�سحةالواليات المتحدة االأمريكية

الخدمات ال�سحية للهنود االأمريكيين في وزارة ال�سحة والخدمات االإن�سانيةال�سحةالواليات المتحدة االأمريكية

المعهد القومي لالأغذية والزراعةال�سحةالواليات المتحدة االأمريكية

اإدارة خدمات ال�سحة النف�سية ومعاقرة مواد االإدمان:ال�سحةالواليات المتحدة االأمريكية

مكتب المن�سقين الوطنيين لتكنولوجيا المعلومات المتعلقة بال�سحة )ONC(ال�سحةالواليات المتحدة االأمريكية

وزارة ال�سحة والخدمات االإن�سانية في الواليات المتحدة االأمريكيةال�سحةالواليات المتحدة االأمريكية

مراكز االبتكار للتطوير المتقدم والت�سنيعال�سحةالواليات المتحدة االأمريكية

مكتب االأمين الم�ساعد للتاأهب واال�ستجابة )ASPR(ال�سحةالواليات المتحدة االأمريكية

موقع AIDS.govال�سحةالواليات المتحدة االأمريكية

المعهد القومي لل�سرطانال�سحةالواليات المتحدة االأمريكية

مكتب اإدارة الطوارئال�سحةالواليات المتحدة االأمريكية

مكتب ال�سيا�سات والتخطيطال�سحةالواليات المتحدة االأمريكية

اإدارة خدمات ال�سحة النف�سية ومعاقرة مواد االإدمان )SAMHSA(ال�سحةالواليات المتحدة االأمريكية

المجل�ص الم�سترك بين الوكاالت المعني بالت�سرد التابع للواليات المتحدةالخدمات االجتماعيةالواليات المتحدة االأمريكية

مبادرة الحكومة المفتوحةالخدمات االجتماعيةالواليات المتحدة االأمريكية

وزارة االإ�سكان والتنمية الح�سارية في الواليات المتحدة االأمريكيةالخدمات االجتماعيةالواليات المتحدة االأمريكية

وزارة �سوؤون المحاربين القدامى في الواليات المتحدة االأمريكيةالخدمات االجتماعيةالواليات المتحدة االأمريكية

مركز مكافحة االأمرا�صالخدمات االجتماعيةالواليات المتحدة االأمريكية

وزارة االأغذية والزراعة في الواليات المتحدة االأمريكيةالخدمات االجتماعيةالواليات المتحدة االأمريكية

الوكالة الفيدرالية الإدارة حاالت الطوارئالخدمات االجتماعيةالواليات المتحدة االأمريكية

جمعية االأعمال ال�سغيرةالخدمات االجتماعيةالواليات المتحدة االأمريكية
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SNAPS: برنامج المعونة الغذائية التكميليةالخدمات االجتماعيةالواليات المتحدة االأمريكية

مبادرة اإعادة اإنعا�ص االأحياء ال�سكنيةالخدمات االجتماعيةالواليات المتحدة االأمريكية

مكتب �سيا�سات العلوم والتكنولوجياالخدمات االجتماعيةالواليات المتحدة االأمريكية

موؤ�س�سة العناية باالأطفال والعائالت التابعة لوزارة ال�سحة والخدمات االإن�سانيةالخدمات االجتماعيةالواليات المتحدة االأمريكية

الفريق العامل الم�سترك بين الوكاالت المعني ببرامج ال�سبابالخدمات االجتماعيةالواليات المتحدة االأمريكية

مكتب �سوؤون الطفل التابع وزارة ال�سحة والخدمات االإن�سانيةالخدمات االجتماعيةالواليات المتحدة االأمريكية

برنامج الن�ساء والر�سع واالأطفالالخدمات االجتماعيةالواليات المتحدة االأمريكية

مكتب ال�سوؤون التعليمية والثقافيةالخدمات االجتماعيةالواليات المتحدة االأمريكية

وزارة االإ�سكان والتنمية الح�سارية في الواليات المتحدة االأمريكيةالخدمات االجتماعيةالواليات المتحدة االأمريكية

الخدمات االجتماعيةالواليات المتحدة االأمريكية

مراكز خدمات البرنامج الوطني للتاأمين ال�سحي وبرنامج الرعاية الطبية للمعوزين التابعة لوزارة ال�سحة والخدمات 

االإن�سانية

وزارة ال�سحة والخدمات االإن�سانية في الواليات المتحدة االأمريكيةالخدمات االجتماعيةالواليات المتحدة االأمريكية

مركز االبتكار التابع لمراكز خدمات البرنامج الوطني للتاأمين ال�سحي وبرنامج الرعاية الطبية للمعوزينالخدمات االجتماعيةالواليات المتحدة االأمريكية

موؤ�س�سة المنزل الو�سيط التابعة لوزارة ال�سحة والخدمات االإن�سانيةالخدمات االجتماعيةالواليات المتحدة االأمريكية

المركز القومي لمكافحة �سوء معاملة كبار ال�سن )NCEA(الخدمات االجتماعيةالواليات المتحدة االأمريكية

كبار ال�سن: ال�سكان كبار ال�سن في الواليات المتحدة االأمريكيةالخدمات االجتماعيةالواليات المتحدة االأمريكية

لجنة التجارة الفيدرالية لحماية الم�ستهلكالخدمات االجتماعيةالواليات المتحدة االأمريكية

الخدمات االجتماعيةالواليات المتحدة االأمريكية
موقع Disability.gov: موقع الحكومة الفيدرالية للواليات المتحدة على الويب للمعلومات عن البرامج والخدمات لذوي 

االإعاقة على م�ستوى الدولة.

اإدارة ال�سمان االجتماعيالخدمات االجتماعيةالواليات المتحدة االأمريكية

اإدارة �سوؤون اإعاقة النمو واالإعاقة الفكرية )AIDD(الخدمات االجتماعيةالواليات المتحدة االأمريكية

موقع alzheimers.govالخدمات االجتماعيةالواليات المتحدة االأمريكية

الموقع الر�سمي الإدارة ال�سمان االجتماعيالخدمات االجتماعيةالواليات المتحدة االأمريكية

البيت االأبي�صالخدمات االجتماعيةالواليات المتحدة االأمريكية

وزارة التعليمالخدمات االجتماعيةالواليات المتحدة االأمريكية

ريا�سة ذوي االإعاقة في الواليات المتحدة االأمريكيةالخدمات االجتماعيةالواليات المتحدة االأمريكية

المركز القومي للعيوب الوالدية واإعاقة النمو )NCBDDD( التابع لمركز مكافحة االأمرا�صالخدمات االجتماعيةالواليات المتحدة االأمريكية

وزارة التعليم في الواليات المتحدة االأمريكيةالتعليمالواليات المتحدة االأمريكية

مكتب االبتكار والتطوير في وزارة التعليمالتعليمالواليات المتحدة االأمريكية

وزارة الخارجيةالتعليمالواليات المتحدة االأمريكية

اإدارة التقييم والم�ساءلة هي جزء من ق�سم االبتكار واالأداء واالأبحاثالتعليمالواليات المتحدة االأمريكية

وزارة العدل في الواليات المتحدة االأمريكيةالتعليمالواليات المتحدة االأمريكية

وزارة ال�سحة والخدمات االإن�سانية في الواليات المتحدة االأمريكيةالتعليمالواليات المتحدة االأمريكية

وزارة االأمن الوطنيالتعليمالواليات المتحدة االأمريكية

مكتب الحقوق المدنية )OCR( التابع لوزارة التعليمالتعليمالواليات المتحدة االأمريكية

الفريق العامل الم�سترك بين الوكاالت المعني ببرامج ال�سبابالتعليمالواليات المتحدة االأمريكية

يوم مدر�سي �سحيالتعليمالواليات المتحدة االأمريكية

الزراعة في المدر�سةالتعليمالواليات المتحدة االأمريكية

تحدي مدار�ص اأمريكية اأف�سل �سحة: قاعات الطعام ال�سحيةالتعليمالواليات المتحدة االأمريكية

مجل�ص م�ست�ساري الرئي�ص االأمريكي للعلوم والتكنولوجياالتعليمالواليات المتحدة االأمريكية

مجل�ص البيت االأبي�ص للن�ساء والفتياتالتعليمالواليات المتحدة االأمريكية

تقرير مبادرة الجاهزية للعمل ل�سهر يوليو 2014التعليمالواليات المتحدة االأمريكية

مكتب �سيا�سات العلوم والتكنولوجياالتعليمالواليات المتحدة االأمريكية
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مكتب اإح�ساءات العملالتعليمالواليات المتحدة االأمريكية

مكتب ال�سوؤون التعليمية والثقافية )ECA( في وزارة الخارجيةالتعليمالواليات المتحدة االأمريكية

مكتب التعليم والتدريب الفني والمهني للكبار التابع لوزارة التعليمالتعليمالواليات المتحدة االأمريكية

وزارة االأمن الوطنيالتعليمالواليات المتحدة االأمريكية

مهارات القوى العاملة في اأمريكاالتعليمالواليات المتحدة االأمريكية

وزارة ال�سحة في الواليات المتحدة االأمريكيةال�سحةالواليات المتحدة االأمريكية

معهد ال�سحة الوطنيال�سحةالواليات المتحدة االأمريكية

مكتب �سيا�سات العلوم والتكنولوجيا في البيت االأبي�صال�سحةالواليات المتحدة االأمريكية

البرنامج الوطني للتاأمين ال�سحيال�سحةالواليات المتحدة االأمريكية

الخدمات ال�سحية للهنود االأمريكيين في وزارة ال�سحة والخدمات االإن�سانيةال�سحةالواليات المتحدة االأمريكية

المعهد القومي لالأغذية والزراعةال�سحةالواليات المتحدة االأمريكية

اإدارة خدمات ال�سحة النف�سية ومعاقرة مواد االإدمان:ال�سحةالواليات المتحدة االأمريكية

مكتب المن�سقين الوطنيين لتكنولوجيا المعلومات المتعلقة بال�سحة )ONC(ال�سحةالواليات المتحدة االأمريكية

وزارة ال�سحة والخدمات االإن�سانية في الواليات المتحدة االأمريكيةال�سحةالواليات المتحدة االأمريكية

مراكز االبتكار للتطوير المتقدم والت�سنيعال�سحةالواليات المتحدة االأمريكية

مكتب االأمين الم�ساعد للتاأهب واال�ستجابة )ASPR(ال�سحةالواليات المتحدة االأمريكية

موقع AIDS.govال�سحةالواليات المتحدة االأمريكية

المعهد القومي لل�سرطانال�سحةالواليات المتحدة االأمريكية

مكتب اإدارة الطوارئال�سحةالواليات المتحدة االأمريكية

مكتب ال�سيا�سات والتخطيطال�سحةالواليات المتحدة االأمريكية

اإدارة خدمات ال�سحة النف�سية ومعاقرة مواد االإدمان )SAMHSA(ال�سحةالواليات المتحدة االأمريكية

المجل�ص الم�سترك بين الوكاالت المعني بالت�سرد التابع للواليات المتحدةالخدمات االجتماعيةالواليات المتحدة االأمريكية

مبادرة الحكومة المفتوحةالخدمات االجتماعيةالواليات المتحدة االأمريكية

وزارة االإ�سكان والتنمية الح�سارية في الواليات المتحدة االأمريكيةالخدمات االجتماعيةالواليات المتحدة االأمريكية

وزارة �سوؤون المحاربين القدامى في الواليات المتحدة االأمريكيةالخدمات االجتماعيةالواليات المتحدة االأمريكية

مركز مكافحة االأمرا�صالخدمات االجتماعيةالواليات المتحدة االأمريكية

وزارة االأغذية والزراعة في الواليات المتحدة االأمريكيةالخدمات االجتماعيةالواليات المتحدة االأمريكية

الوكالة الفيدرالية الإدارة حاالت الطوارئالخدمات االجتماعيةالواليات المتحدة االأمريكية

جمعية االأعمال ال�سغيرةالخدمات االجتماعيةالواليات المتحدة االأمريكية

SNAPS: برنامج المعونة الغذائية التكميليةالخدمات االجتماعيةالواليات المتحدة االأمريكية

مبادرة اإعادة اإنعا�ص االأحياء ال�سكنيةالخدمات االجتماعيةالواليات المتحدة االأمريكية

مكتب �سيا�سات العلوم والتكنولوجياالخدمات االجتماعيةالواليات المتحدة االأمريكية

موؤ�س�سة العناية باالأطفال والعائالت التابعة لوزارة ال�سحة والخدمات االإن�سانيةالخدمات االجتماعيةالواليات المتحدة االأمريكية

الفريق العامل الم�سترك بين الوكاالت المعني ببرامج ال�سبابالخدمات االجتماعيةالواليات المتحدة االأمريكية

مكتب �سوؤون الطفل التابع وزارة ال�سحة والخدمات االإن�سانيةالخدمات االجتماعيةالواليات المتحدة االأمريكية

برنامج الن�ساء والر�سع واالأطفالالخدمات االجتماعيةالواليات المتحدة االأمريكية

مكتب ال�سوؤون التعليمية والثقافيةالخدمات االجتماعيةالواليات المتحدة االأمريكية

وزارة االإ�سكان والتنمية الح�سارية في الواليات المتحدة االأمريكيةالخدمات االجتماعيةالواليات المتحدة االأمريكية

الخدمات االجتماعيةالواليات المتحدة االأمريكية

مراكز خدمات البرنامج الوطني للتاأمين ال�سحي وبرنامج الرعاية الطبية للمعوزين التابعة لوزارة ال�سحة والخدمات 

االإن�سانية

وزارة ال�سحة والخدمات االإن�سانية في الواليات المتحدة االأمريكيةالخدمات االجتماعيةالواليات المتحدة االأمريكية

مركز االبتكار التابع لمراكز خدمات البرنامج الوطني للتاأمين ال�سحي وبرنامج الرعاية الطبية للمعوزينالخدمات االجتماعيةالواليات المتحدة االأمريكية

موؤ�س�سة المنزل الو�سيط التابعة لوزارة ال�سحة والخدمات االإن�سانيةالخدمات االجتماعيةالواليات المتحدة االأمريكية
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المركز القومي لمكافحة �سوء معاملة كبار ال�سن )NCEA(الخدمات االجتماعيةالواليات المتحدة االأمريكية

كبار ال�سن: ال�سكان كبار ال�سن في الواليات المتحدة االأمريكيةالخدمات االجتماعيةالواليات المتحدة االأمريكية

لجنة التجارة الفيدرالية لحماية الم�ستهلكالخدمات االجتماعيةالواليات المتحدة االأمريكية

الخدمات االجتماعيةالواليات المتحدة االأمريكية
موقع Disability.gov: موقع الحكومة الفيدرالية للواليات المتحدة على الويب للمعلومات عن البرامج والخدمات لذوي 

االإعاقة على م�ستوى الدولة.

اإدارة ال�سمان االجتماعيالخدمات االجتماعيةالواليات المتحدة االأمريكية

اإدارة �سوؤون اإعاقة النمو واالإعاقة الفكرية )AIDD(الخدمات االجتماعيةالواليات المتحدة االأمريكية

موقع alzheimers.govالخدمات االجتماعيةالواليات المتحدة االأمريكية

الموقع الر�سمي الإدارة ال�سمان االجتماعيالخدمات االجتماعيةالواليات المتحدة االأمريكية

البيت االأبي�صالخدمات االجتماعيةالواليات المتحدة االأمريكية

وزارة التعليمالخدمات االجتماعيةالواليات المتحدة االأمريكية

ريا�سة ذوي االإعاقة في الواليات المتحدة االأمريكيةالخدمات االجتماعيةالواليات المتحدة االأمريكية

المركز القومي للعيوب الوالدية واإعاقة النمو )NCBDDD( التابع لمركز مكافحة االأمرا�صالخدمات االجتماعيةالواليات المتحدة االأمريكية

امللحق 111 



الملحق

مراجع االأبحاث

البحث العام

موؤ�سر االبتكار العالمي 2014: العامل الب�سري في االبتكار، تم تحريره بوا�سطة �سومريتا دوتا وبرونو الفين و�سا�سا وين�س�ص-فن�سنت    .1

www.unpan.org/e-government ،2014 موؤ�سر االأمم المتحدة لتطور الحكومة االإلكترونية   .2

موؤ�سر ليجاتوم لالزدهار ™2014   .3

توم�سون رويترز، تقرير اأف�سل 100 �سركة عالمية مبتِكرة   .4

. �سل�سلة كتب التحيز لجهة ما. نيويورك: ماكجرو هيل. ويليان ميللر وجيريمي والنغ )2013(. “الحكومة في القرن الواحد والع�سرين: مجاالت جديدة للدرا�سة”   .5

“التكنولوجيا وم�ستقبل الحكومات” في يناير 2014، المنتدى االقت�سادي العالمي   .6

“الفرق و�سناديق التمويل التي �ساعدت في ن�سر االبتكار في الحكومات حول العالم” كتبه روث بوتيك وبيتر بايك وفيليب كوليجن ون�سرته ني�ستا في 2014.   .7

“التحديات والفر�ص التي تواجهها الحوكمة االإلكترونية في التعليم” كتبه �سوديب �سوكالبيديا واأنج�سو معان �سين في المجلة الدولية لالتجاهات النا�سئة والتكنولوجيا في علوم الحا�سب    .8

)IJETTCS(، المجلد 2، العدد 3 مايو-يناير في 2013

“حقيقة مقارنة اأداء نظام الرعاية ال�سحية في الواليات المتحدة عالمًيا )تحديث 2010(” كتبه كارين دايف�ص وكاثي �سوين وكري�ستوف �ستريمك�ص. يونيو 2010. �سندوق الكومنولث.  .9

. تقرير المعلومات الحكومي الربع �سنوي ، 27 )2010( 48-41 قيا�ص الحوكمة االإلكترونية كابتكار في القطاع العام” بوتن�ص وديفيندرا د. “   .10

ب. �ساجوتا وا. ا. ما�سود )2007. تطبيق الحوكمة االإلكترونية با�ستخدام نموذج منظمة التنمية والتعاون االقت�سادي )المعدل( ونموذج جارتنر )المعدل( عن الزراعة في بنجالدي�ص.    .11

 .EEEI.1-4244-1551-9/70

Powerpoint قيا�ص الحوكمة االإلكترونية كابتكار في القطاع العام” كتبه فايث اأوزلو، عر�ص تقديمي في “   .12

“تطوير الحكومة: فر�سة الحوكمة االإلكترونية” كتبه تاهولو كامي لمنظمة اليون�سكو في عام 2002   .13

“ملخ�ص ممار�سات الحكومة االإلكترونية االبتكارية” المجلد 4، اإدارة ال�سوؤون االقت�سادية واالجتماعية، �سعبة االإدارة العامة واإدارة التنمية في 2012    .14

، المجلد 2، اإدارة ال�سوؤون االقت�سادية واالجتماعية )درا�سات حاالت الخدمات االجتماعية في اأ�ستراليا في ال�سفحة رقم 50( “ملخ�ص ممار�سات الحكومة االإلكترونية االبتكارية”   .15

https ://joinup.ec.europa.eu/node/134450 :16. درا�سة الحالة في اإ�ستونيا عن الحوكمة االإلكترونية

“االبتكارات االإلكترونية في القطاع العام: تاأثير الحكومة االإلكترونية على الف�ساد” كتبه دكتورة ليليانا برو�ص كرياكوفا ودكتورة غولنارا عبدرغمانوفا واالأ�ستاذ الدكتور هانز بيتلك    .17

لبرنامج الدرا�سات االأ�سا�سية للمدر�سة العليا لالقت�ساد في 2011.

: روؤية جديدة جريئة عن الحكومة االإلكترونية كتبه دكتور روبرت د. اتكين�سون في 27 �سبتمبر لعام 2006، موؤ�س�سة تكنولوجيا المعلومات واالبتكار “الحكومة القوية”   .18

جار�سون، د. ج. )2006(. تكنولوجيا المعلومات العامة والحوكمة االإلكترونية. �سادبري، ما�سات�سو�ست�ص: جونز وبارتليت للن�سر.   .19
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مختبر التغيير بجامعة �صنغافورة لالإدارة/�صنغافورة

“االحتياج��ات االجتماعي��ة غير الم�س��توفاة في �س��نغافورة.” “مرك��ز لين لالبتكار 

االجتماع��ي” النا�س��ر وتاري��خ الن�س��ر غي��ر متوفرين. ويب. 11 يناير 2015.

http ://lcsi.smu.edu.sg/actionresearch

جامعة �سنغافورة لالإدارة. النا�سر وتاريخ الن�سر غير متوفرين. ويب. 11 يناير 2015. 

http ://www.smu.edu.sg

)GROW( لمجتمع اأخ�سر” جامعة �سنغافورة  “مبادرة جامعة �سنغافورة لالإدارة ”ازرع “

لالإدارة. النا�سر غير متوفر، 8 يناير 2015. ويب. 11 يناير 2015.

http://www.smu.edu.sg/news/2015/01/08/smu-grow-takes-root-to-kickstart-green-

movement

برنامج التعلم عن ُبعد ACCESS )اأالباما تربط الف�صول الدرا�صية والمعلمين والطالب 

على م�صتوى الوالية(/الواليات المتحدة االأمريكية

هيذر �ستاكر واأندرو تروتر. “موؤ�س�سة كري�ستن�سن.” توفر موؤ�س�سة كري�ستن�سن برنامج التعلم 

عن بعد ACCESS الأالباما ربط الف�سول الدرا�سية في المناطق النائية عبر تعليقات التعليم 

عن ُبعد على االإنترنت. النا�سر غير متوفر، فبراير 2011. ويب. 11 يناير 2015.

http://www.christenseninstitute.org/publications/providing-access-to-alabama-

connecting-rural-classrooms-through-distance-and-online-learning

برنامج ال�صراكات التعليمية/كندا

“برنامج ال�س��راكات التعليمية” الحكومة الكندية. النا�س��ر وتاريخ الن�س��ر غير متوفرين. 

وي��ب. 11 يناير 2015.

https ://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1100100033760/1100100033761

ليرار 24/هولندا

لي��رار 24. النا�س��ر وتاري��خ الن�س��ر غي��ر متوفري��ن. ويب. 12 يناير 2015.

https ://www.leraar24.nl

كييز دي براباندير وروب مارتينز. Motivatie in Leraar24. تقرير. النا�سر ومكان الن�سر 

غير متوفرين، 2010. 2014.

“TechYourFuture.” TechYourFuture - Leraar24. النا�سر وتاريخ الن�سر غير متوفرين. 

ويب. 12 يناير 2015.

http ://www.techyourfuture.nl/nl/a-196/leraar24

األفون�ص تين برملهيزو وجا�ص وينغارد. تكنولوجيا المعلومات واالت�ساالت في التدريب 

االأولي للمعلمين. تقرير. منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقت�سادي، يناير 2010. 

ويب. 12 يناير 2015

http ://www.oecd.org/edu/ceri/45063786.pdf 

الدماغ الكوري BK21( 21(/جمهورية كوريا

وزارة التعليم. ويب. 08 يناير 2015. 

http ://english.moe.go.kr/enMain.do

وزارة التعليم. الدماغ الكوري 21 هو م�سروع يهدف اإلى االهتمام بالموارد الب�سرية ذات 

.PDF .الكفاءة العالية من اأجل مجتمع القرن الواحد والع�سرين القائم على المعرفة

جانغ جاي لي. جمهورية كوريا. تقرير. يون�سكو. ويب

http ://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/

r-korea_EN.pdf_sc_usr10

�سومي �سيونج و�ستيفن بوبر وت�سارلز ا.جرامي�ص والموؤ�س�سة الكورية لالأبحاث. الدماغ 

.PDF .2008 عام ،RAND الكوري 21 - المرحلة الثانية )نموذج تقييم جديد(. موؤ�س�سة

جيو-�سك �سو الحا�سلة على �سهادة الدكتوراة. ا�ستراتيجيات و�سيا�سات الحكومة الكورية 

.PDF .2013 لتبني اأف�سل الكليات بالعالم: تنمية كليات الدرا�سات العليا. نوفمبر

PDF .هيون-�سونغ لي. تقرير الدولة: كوريا

حوافز المعلمين لدى مدار�ض المحرومين/جمهورية كوريا

بولين روز. التعليم والتعلم: تحقيق الجودة للجميع - 4/2013. تقرير. اليون�سكو، طبعة. 2014.

اأندريا�ص �سالي�سر. الم�ساواة والتميز وال�سمول في درو�ص �سيا�سات التعليم من جميع اأنحاء 

العالم. تقرير. منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقت�سادي لعام 2014. 2014.

الم�ساواة والجودة في الدرا�سة - دعم الطالب المحرومين والمدار�ص. تقرير. منظمة 

التعاون والتنمية في الميدان االقت�سادي لعام 2012. 2014.

وزارة التعليم. ويب. 08 يناير 2015.

http ://english.moe.go.kr/enMain.do

منحنى التعلم - تعليم ومهارات لمدى الحياة. تقرير. بير�سون، 2014. 2014.

الوجبات المدر�صية المجانية/فنلندا

Edu.fi. النا�سر وتاريخ الن�سر غير متوفرين. ويب. 12 يناير 2015.

http://www.edu.fi/yleissivistava_koulutus/hyvinvointi_koulussa/kouluruokailu/ 

kouluruokailun_historian

“الوجبات المدر�سية.” المجل�ص الوطني الفنلندي للتعليم. النا�سر وتاريخ الن�سر غير 

متوفرين. ويب. 12 يناير 2015

http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/perusopetus/hyvinvointi_ja_ 

turvallisuus/kouluruokailu

Terveytta Ruoasta. تقرير. مكان الن�سر غير متوفر، 2014. ويب. 12 يناير 2015. 

http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/files/attachments/fi/vrn/

ravitsemussuositukset_2014_fi_web.pdf

“تفخر بتقديم: الوجبات المدر�سية في فنلندا.” وزارة التعليم والثقافة. النا�سر وتاريخ 

الن�سر غير متوفرين. ويب. 12 يناير 2015.

http://www.minedu.fi/OPM/Verkkouutiset/2012/04/schoolmeals.html?lang=en 

)تمويل منظمة “زون اإم دبليو” لالأبحاث ال�صحية/هولندا(

الموؤ�س�س��ة لالأبح��اث ال�سحي��ة والتنمي��ة. النا�س��ر وتاريخ الن�س��ر غي��ر متوفرين. ويب. 12 

.2015 يناير 

http://www.zonmw.nl/en 

االبتكار في الرعاية ال�صحية االأولية: رعاية المر�صى على مدار ال�صاعة

اآن �سنودون وجي�سون كوهين. تح�سين االأنظمة ال�سحية عبر االبتكار: الدرو�ص الم�ستفادة. 

تقرير. النا�سر غير متوفر: IVEY، تاريخ الن�سر غير متوفر. 2014.

اأنجلوانفو. النا�سر وتاريخ الن�سر غير متوفرين. ويب. 13 يناير 2015.

http://southholland.angloinfo.com 

برنامج اإدارة االأمرا�ض المزمنة/كندا

“تح�س��ين االأنظمة ال�سحية: عبر االبتكارات: الدرو���ص الم�س��تفادة” كتبه اآن �س��نودون 

وجي�سون كوهين

“برنامج اإدارة االأمرا�ص المزمنة المجتمعية المتكامل: نموذج مقترح الألبرتا” مقدم من 

ق�سم اإدارة االأمرا�ص المزمنة والرعاية االأولية والخدمات ال�سحية في الح�سر والريف،

http://www.albertahealthservices.ca/if-hp-ed-cdm-ahlp-ic-cdm.pdf 
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الم�صت�صفى الرقمي/�صنغافورة

الخدمات ال�سحية في �سنغافورة. النا�سر وتاريخ الن�سر غير متوفرين. ويب. 12 يناير 2015.

http://www.singhealth.com.sg/AboutSingHealth/CorporateOverview/

CorporateProfile/Pages/Home.aspx

جهاز مراقبة القلب للحوامل ذو التكلفة المنخف�صة/االإمارات العربية المتحدة

تري�سكا هاميد. “االإمارات العربية المتحدة تواجه الجزء االأ�سعب في التكنولوجيا الطبية 

| نا�سيونال.”االإمارات العربية المتحدة تواجه الجزء االأ�سعب في التكنولوجيا | نا�سيونال. 

النا�سر غير متوفر، 27 اأغ�سط�ص 2013. ويب. 12 يناير 2015. 

http://www.thenational.ae/business/industry-insights/technology/uae-at-sharp-

end-of-medical-technology

منال اإ�سماعيل. “م�سروع االإمارات العربية المتحدة يطور جهاز مراقبة قلب للحوامل 

منخف�ص التكلفة.” نا�سيونال مكان الن�سر غير متوفر، 18 اأكتوبر 2013. ويب. 12 يناير 

.2015

http://www.thenational.ae/uae/health/uae-project-develops-low-cost-heart- 

monitor-for-pregnant-women

“البحث مهم للتقدم نحو 2030 | نا�سيونال.” نا�سيونال مكان الن�سر غير متوفر، 19 اأكتوبر 

2013. ويب. 12 يناير 2015.

http://www.thenational.ae/thenationalconversation/editorial/research-is-vital-in-

push-towards-2030

AUSTRALIA/صينما ذوي االحتياجات الخا�صة�

“�سينما ذوي االحتياجات الخا�سة في اأ�ستراليا” وزارة الخدمات االن�سانية في الحكومة 

https ://www.< .2015 االأ�سترالية. النا�سر وتاريخ الن�سر غير متوفرين. ويب. 12 يناير

dss.gov.au/our-responsibilities/disability-and-carers/program-services/for-

. >people-with-disability/accessible-cinema-in-australia

“�سينما ذوي االحتياجات الخا�سة في اأ�ستراليا” وزارة الخدمات االن�سانية في الحكومة 

https ://www.< .2015 االأ�سترالية. النا�سر وتاريخ الن�سر غير متوفرين. ويب. 12 يناير

dss.gov.au/our-responsibilities/disability-and-carers/program-services/for-

. >people-with-disability/accessible-cinema-in-australia

خطة تطبيق �سينما ذوي االحتياجات الخا�سة. مكان الن�سر: النا�سر وتاريخ الن�سر غير 

.PDF .متوفرين

. النا�سر وتاريخ  “حق اال�ستمتاع بال�سينما.” “حق اال�ستمتاع بو�سائل االإعالم باأ�ستراليا”

الن�سر غير متوفرين. ويب. 12 يناير 2015.

http://www.mediaaccess.org.au/cinema-the-arts/access-to-cinema

الزر االأزرق/الواليات المتحدة االأمريكية

“و�سول اإلى المركز النهائي في 2011 — ميدالية خدمات المواطنين.” ميداليات خدمات 

مقدمة الأمريكا. النا�سر وتاريخ الن�سر غير متوفرين. ويب. 12 يناير 2015.

http://servicetoamericamedals.org/SAM/finalists11/csm/nazi.shtml

“الزر االأزرق” مبادرة الحكومة المفتوحة. النا�سر وتاريخ الن�سر غير متوفرين. ويب. 12 

يناير 2015.

http://www.whitehouse.gov/open/innovations/BlueButton

HealthIT.gov. النا�سر وتاريخ الن�سر غير متوفرين. ويب. 12 يناير 2015.

http://www.healthit.gov/patients-families/faqs/what-blue-button

الرعاية المنزلية المجتمعية لكبار ال�صن/كوريا الجنوبية

تاي بوم لي. م�سروع الرعاية ال�سحية المنزلية المجتمعية لكبار ال�سن في كوريا. النا�سر 

غير متوفر: اإلزفير، �سبتمبر 2013. 

�سيونغ جاي كيونغ. الدعم المجتمعي لكبار ال�سن. 

الرعاية المنزلية المجتمعية لكبار ال�سن في جنوب �سرق اآ�سيا. النا�سر غير متوفر: منظمة 

“هيلب اإيدج الكورية” 

معهد ما�صات�صو�صت�ض للتكنولوجيا – مختبر اأيج

مختبر اإيج. معهد ما�سات�سو�ست�ص للتكنولوجيا، التاريخ غير متوفر. ويب. 12 يناير 2015.

http://agelab.mit.edu

بوابة االأعمال الخيرية/�صنغافورة

الحكومة االإلكترونية في �سنغافورة. النا�سر وتاريخ الن�سر غير متوفرين. ويب. 12 يناير 2015.

http://www.egov.gov.sg/egov-programmes/programmes-by-citizens/charity-portal 

اأهال بك في تحدي �ستوكهولم.“ تحدي �ستوكهولم. النا�سر وتاريخ الن�سر غير متوفرين. 

ويب. 12 يناير 2015.

http://www.stockholmchallenge.org 

بوابة االأعمال الخيرية. حكومة �سنغافورة، التاريخ غير متوفر. ويب. 12 يناير 2015. 

https://www.charities.gov.sg/charity/index.do

مختبر مار�ض للخدمات/كندا

لي�سا ترجمان. “مختبرات: �سناعة الم�ستقبل”

“توظيف ال�سباب ذوي االإعاقة - مار�ص” مار�ص. النا�سر وتاريخ الن�سر غير متوفرين. ويب. 

12 يناير 2015.

http://www.marsdd.com/systems-change/mars-solutions-lab/employment-youth-

disabilities

“4 نتائج لتغير المجتمع تقدمها مختبرات االبتكار” كتبه اأميرة بلي�ص ونيدهي �ساهني في

مجلة �ستانفورد لالبتكار االجتماعي

http://www.ssireview.org/blog/entry/four_social_change_results_that_

innovation_labs_deliver

مكاتب الخدمة المدنية/فنلندا

الن�سرة:

http://www.yhteispalvelu.fi/intermin/hankkeet/yp/home.nsf/files/citizen_

services_low/$file/citizen_services_low.pdf

التعاون مع ال�سلطات المحلية: درا�سة حالة الخدمات المقدمة اإلى المواطنين. النا�سر غير 

.PDF.تاريخ الن�سر غير متوفر ،CLIQ :متوفر

االإعانات المالية لتغيير مكان العمل و�صراء االأجهزة/النرويج

مايكل فور�ستر. من ق�سور االأداء اإلى الكفاءة -االتجاهات والتحديات ال�سيا�سية في دول 

منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقت�سادي. النا�سر غير متوفر: منظمة التعاون 

.PDF.2007 والتنمية في الميدان االقت�سادي، يناير

العمل بكفاءة بالرغم من التقدم في العمر في النرويج. النا�سر غير متوفر: منظمة التعاون 

.PDF.2014 والتنمية في الميدان االقت�سادي، يناير

مبادرة الجاهزية للعمل - ال�سباب ذوي االإعاقة. النا�سر غير متوفر: اإدارة العمل والرعاية 

.PDF.االجتماعية النرويجية، التاريخ غير متوفر
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معلومات التوا�سل

+971 800 مركز االت�سال: 113

�ص.ب. 212000 دبي، االإمارات العربية المتحدة

فاك�ص: 971-4-3191-122+

info@thegovernmentsummit.org :البريد االإلكتروني
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