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سخنی در آغاز

هدف و انگیزه اصلی از تدوین این کتاب که به بیان تجارب کشورها در بهرهمندی از

فناوری اطالعات و ارتباطات بهمنظور پاسخگویی به نیاز و چالشهای پیشروی آنها

در مسیر پیشرفت پرداخته است ،گردآوری و ارائه طیف وسیعی از ایدهها و درس

آموختههای عملی حاصل از انجام پروژههای فناورانه در حوزه  ICTاست .این محتوا ،از

یکسو میتواند برای سیاستگذاران ،تصمیمگیران و بهویژه مدیران ارشد حوزه ارتباطات
و فناوری اطالعات در کشور ،مرجعی برای تأمل بر راهکارهای عملیاتی سایر کشورها

ِ
مختلف پیادهسازی شده،
بهحساب آید و از سوی دیگر ،بهعنوان مجموعهای از ایدههای

برای کارآفرینان بخش خصوصی ،شرکتهای دانشبنیان ،شرکتهای نوپا و سازمانهای
مردم نهادی که به دنبال ارائه ایدههای کاربردی با بازار هدف داخلی و بینالمللی هستند،
تلنگری نوآورانه به همراه داشته باشد.

از دیگر اهداف مدنظر این کتاب ،آشنایی با سطح نیازهای متعدد کشورها و نوع

نگاه آنها به مسئله و در پی آن ،چگونگی اندیشیدن و ارائه راهحلهایی است که بر
استفاده هر چه بیشتر و بهتر از فناوری اطالعات و ارتباطات ،استوار میباشد .ب ه عبارتی

دیگر ،کتاب از یک منظر ،چالشهای یک کشور یا منطقه را از زبان خودشان ،بازگو
میکند و از منظر دیگر ،با بیان راهحل ارائهشده ،میزان توانمندی ف ّناورانه آن کشور را

در جهت پاسخگویی به چالش پیشرو مشخص میسازد که هر دو رویکرد ،میتوانند
در تحلیل مسائل و نیاز کشورها از یکسو و سطح توانمندی فناورانه آنها از سوی
دیگر ،بهویژه در هدفگذاری و برنامهریزی آگاهان ه برای برقراری تعامالت بینالمللی و

پیشنهاد و شکلدهی همکاریهای مشترک چه با کشورهایی که از نظر سطح فناوری،
آمادگی بیشتری دارند و چه با کشورهایی که میتوان با اتّکا به توانمندیهای داخلی و
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صادرات محصول و خدمات دانشبنیان ،چالشهای آنها را برطرف نمود ،ارزشمند بوده

و موردتوجه قرار گیرند.

الزم به ذکر است ،عالوه بر فرایند گردآوری پروژهها و بررسی آنها ،برگردان محتوای

ارائهشده به زبان شیوای فارسی ،با عنایت به نثر و شیوههای نگارش متفاوت در معرفی
و بیان موضوع از سوی کشورهای مختلف ،بهویژه کشورهای غیر انگلیسیزبان ،برای

نویسندگان کتاب که از اعضای هیات علمی و پژوهشگران دفتر انتقال دانش فنی و
ارتباطات با صنعت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات (مرکز تحقیقات مخابرات

ایران) میباشند و بیشتر تخصص آنها در مباحث فنی و مدیریت دانش و فناوری متمرکز

است تا مهارتهای مترجمی ،از چالشهای پیشآمده در تدوین کتاب بهحساب میآید.
ازاینرو با توجه به حجم مطالب و محدودیتهای زمانی و مالی در تدوین کتاب ،از شما

خواننده محترم بابت مواردی که روانی مطلب بیانشده خالی از اشکال نبوده و هنوز
امکان ویرایش بیشتر آن وجود دارد ،پوزش به عمل میآید .ناگفته نماند که بازخوردها،
نظرات و پیشنهادهای شما در جهت بهبود یا بهکارگیری از محتوای کتاب از طریق ارسال

رایانامه به آدرس  ،TTO@ITRC.AC.IRمزید امتنان و مایه مسرت و دلگرمی پژوهشگاه

خواهد بود و آزادرسانی محتوای کتاب تحت مجوز  cc byنسخه چهار ،در جهت تسهیل
در اقتباس و بکارگیری ایده ها و مطالب ذکر شده می باشد.

در آخر جا دارد از تمامی بزرگوارانی که در مراحل مختلف شکلگیری این کتاب

تاثیرگذار بوده و به هر نحوه حمایت ،مساعدت ،مشارکت و همکاری داشتهاند بهویژه

حامی و مشوق اصلی شروع این راه ،استاد ارجمند جناب آقای «دکتر محمد خوانساری»

عضو هیات علمی دانشگاه تهران و رئیس محترم پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات

که همواره با پیگیریها و کالم انرژی بخش خود ،شوق و انگیزه حرکت و ادامه مسیر را
در وجودمان زنده و پر قدرت نگه داشتند و همچنین بزرگ استاد فرهیخته ،شناختور

و فروتنمان جناب آقای «دکتر کامبیز بدیع» عضو هیات علمی و معاون محترم پژوهش
و توسعه ارتباطات علمی که افتخار شاگردی و امکان فراگیری روشهای اندیشیدن و

خردورزی در موشکافی ،تحلیل و بررسی مسائل و موضوعات علمی از پیشگاهشان

نصیبمان شده است و در این کتاب ،به منظور واژهگزینی و معادلسازی مناسب کلمات

سخنی در آغاز

در فرایند برگردان و ویرایش مطالب بسیار یاریگرمان بودند ،با کمال امتنان ،سپاس به

جای می آوریم.

همچنین از زحمات جناب آقای مهندس «سیاوش سلطانی روشناوند» که با سرعت و

دقت خود در گردآوری ،استخراج ،ترجمه و تحلیل بخشی از اطالعات مورد نیاز تکمیلی،

کمک شایان توجهی داشتند و تالش و مساعدت همکار گرامیمان سرکار خانم لیال

حسنی جوکامی که در مراحل مختلف تصحیح و غلطگیری محتوای کتاب ،با شکیبایی
همراهمان بودند و یاری و همکاری جناب آقای مهندس«مصطفی کاتب» مدیریار محترم

معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمی و جناب آقای «حسن بذرافشان» مدیر محترم

دفتر اسناد و منابع علمی پژوهشگاه که در هموار نمودن مسیر چاپ و انتشار کتاب ،نقش

بسزایی ایفا نمودند و با دلگرمی و تسهیلگریهای خود ،به این امر ترغیبمان کردند و در
نهایت مدیریت محترم «انتشارات آراد» جناب آقای رضایی و همکاران محترم ایشان که

بار سنگین صفحهآرایی ،طراحی جلد ،تغییرات و ویرایشهای متعدد محتوا را صبورانه بر
دوش کشیدند و با تالششان مراحل و فرایندهای مختلف چاپ کتاب را در فرصتی بسیار

محدود ،تسریع ،مقدور و مهیا ساختند ،نهایت تشکر و قدردانی را داریم.

باشد که با عنایت به اهتمام و زحمات صورت گرفته ،در راستای تحقق و پیشرفت

هر چه بیشتر اهداف ،آرمانها و برنامههای کشور عزیزمان ایران ،گامی هرچند کوچک
اما مفید و مؤثر ،برداشتهشده باشد.
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اجالس جهانی سران جامعه اطالعاتی )WSIS( 1بزرگترین گردهمایی جهانی سالیانه است که

بهمنظور بررسی نقش فناوری اطالعات و ارتباطات بهعنوان بستری برای توسعه جوامع ،در قالب
برگزاری جلسات متعدد و فشرده در آن محدوده وسیعی از مسائل مربوط به جامعه اطالعاتی
جهت دستیابی به دیدگاهی مشترک برای از بین بردن شکاف دیجیتالی و تحقق اهداف توسعه،

مورد هماندیشی قرار میگیرد.

این اجالس اولين بار بر اساس مصوبهی سال  2001مجمع عمومی سازمان ملل متحد و با

پشتیبانی این سازمان با موضوع فناوری اطالعات و ارتباطات و جامعه اطالعاتی در دسامبر 2003

در ژنو سوئیس برگزار شد .دومین دوره این اجالس نیز سال  2005در تونس شکل گرفت و از

آن تاریخ به بعد در ماه می (خردادماه) هرسال ،نشستی با میزبانی اتحادیه بینالمللی مخابرات 2و

همکاری برخی دیگر از سازمانهای بینالمللی بهمنظور پیگیری مصوبات دو اجالس اولیه برگزار
میشود.

با عنایت به روند رشد سریع فناوریهای نوظهور و اهمیت تقویت همکاریها و مشارکت

در بهرهمندی از مزایای فناوری اطالعات و ارتباطات در تکامل جوامع اطالعاتی و دانشبنیان،
این نشست که یک سکوی مشارکت چندجانبه 3به شمار میآید فرصتی ارزشمند برای تبادل
و به اشتراکگذاری اطالعات ،دانش و تجارب کشورها فراهم میآورد تا از طریق آن نمایندگان
سطح باالی دولتها ،بخش خصوصی ،جوامع مدنی و سازمانهای غیردولتی و مردمنهاد بتوانند

برنامهها ،درس آموختهها و بهترین روشها و اقدامات خود را که در جهت توسعه زیرساختها
و کاربردهای فناوری اطالعات و ارتباطات در کشورشان بهمنظور نیل به اهداف توسعه پایدار به

کار گرفتهاند را با یکدیگر به بحث و تبادلنظر بگذارند.

)1. The World Summit on the Information Society Forum (WSIS
)2. International Telecommunication Union (ITU
3. Multi-stakeholder platform
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اجالس  WSISسال  2017نیز توسط اتحادیه بینالمللی مخابرات ( )ITUو دیگر سازمانهای

بینالمللی ازجمله

UNDP

،

UNESCO

و

UNCTAD

در همکاری نزدیک با تمام ذینفعان و

تسهیلکنندگان خطمشیها 1و سایر نهادها عضو سازمان ملل ازجمله

UNDESA، FAO،UNEP

،WHO،UN Women،WIPO، WFP،ILO،WMO ITC UPU،UNODC،UNICEF

و با مشارکت

مجمعهای محلی سازمان ملل با شعار «جوامع اطالعاتی و دانشبنیان در جهت تحقق اهداف

توسعه پایدار» در خردادماه  1396در ژنو برگزار شد.

شکل  -1سازمانهای بینالمللی مشارکتکننده در برگزاری اجالس WSIS2017

معرفی رویداد

WSIS PRIZES

رویداد جوایز جامعه جهانی اطالعاتی بخشی از فرایند گرفتن سهام از اجالس  WSISبه شمار

میآید که اولین بار در پاسخ به تقاضاهای ذینفعان

WSIS

بهمنظور ایجاد مکانیسمی مؤثر

برای ارزیابی و شناسایی افراد ،دولتها ،نهادهای مدنی ،نهادهای ملی ،منطقهای و بینالمللی،

مؤسسات پژوهشی و شرکتهای بخش خصوصی و در راستای تجلیل از موفقیتهای چشمگیر

آنها در پیادهسازی راهبردهای توسعهگرایی که قدرت نفوذ فاوا را بهبود میبخشد ،طراحی و در
سال  2012برگزار شد که بهسرعت موردتوجه قرار گرفت و به محبوبیت فراوانی در بین اعضای
1. WSIS Action Lines
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هچابید

انجمن ارتباطات و فناوری اطالعات برای توسعه 1دستیافت بهگونهای که از آن سال تاکنون

بهطور مستمر ،این رویداد بهعنوان بخشی از برنامه اجالس اجراشده است.

با در نظر گرفتن  ،WSIS PRIZES 2017تاکنون  6بار این رویداد برگزارشد ه است که در طی

آن  1200پروژه از سوی کشورهای عضو به ثبت رسیده و یکمیلیون و ششصد و پنجاههزار نفر
نیز در برنامه داوری و رأیگیری به این پروژهها مشارکت داشتهاند که نتیجه آن  70قهرمان و

 89برنده جایزه بوده است ( شکل.)2

شکل  -2اطالعات آماری از رویدادهای برگزارشده

مراحل شرکت در WSIS PRIZES

جهت شرکت در این رویداد الزم است مراحل ذیل را طی کرد:

 -1ثبت الکترونیکی پروژه و تشریح آن مطابق بافرم ثبتنام

 -2بررسی پروژههای ثبتشده توسط گروههایی از خبرگان هر حوزه
 -3رأیگیری توسط اعضایی که در

سکوی WSIS

ثبتنام کردهاند

 -4تکمیل توضیحات مشروح پروژههای برنده و آمادهسازی برای برنامه داستانهای موفق WSIS

 -5اهدای جایزه و به اشتراکگذاری داستانهای موفق در نظرآزمایی

تاکنون پروژههای مختلفی در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات از کشورمان در این جایزه

شرکت نموده است که موفق به اخذ جایزه نیز شدهاند .در سال  ،2017چهار پیشنهاد از ایران

در لیست پروژههای منتخب قرار گرفتند.

1. ICT for Development (ICT4D) community
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نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات

مقولهها و خطمشیهای WSIS2017

با توجه به تعدد موضوعات مربوط به توسعه و بهرهبرداری فناوری اطالعات و ارتباطات ،بر اساس

برنامهریزی صورت گرفته در اجالس ،کشورها میتوانند برنامهها و پروژههای خود را در قالب 18

مقوله 1مشتمل بر یازده خطمشی( 2شکل )3معرفی و ارائه نمایند .ضروری است هر یک از این

پروژهها در راستای تحقق یک یا چند هدف ذیل باشد.
هدف ۱

ریشه کن نمودن فقر به هر شکل و در هر کجا

هدف ۲

ریشه کن نمودن گرسنگی ،دستیابی به امنیت غذایی ،بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار

هدف ۳

تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین

هدف ۴

تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقا و پیشبرد فرصتهای یادگیری مادام العمر برای همه

هدف ۵

دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران

هدف ۶

حصول اطمینان از دسترسی همگانی به آب و بهداشت

هدف ۷

حصول اطمینان از دسترسی به انرژی مقرون به صرفه ،قابل اتکاء ،پایدار و نوین برای همه

هدف ۸

ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند براي همه

هدف ۹

ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری

هدف ۱۰

کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها

هدف ۱۱

ايجاد شهرها و سکونتگاههای امن ،ایمن و پایدار

هدف ۱۲

اطمینان از الگوهای مصرف و تولید پایدار

هدف ۱۳

اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی و اثرات آن

هدف ۱۴

حفظ و بهره برداری ازاقیانوسها ،دریاها و منابع آبی در جهت تحقق توسعه پایدار

هدف ۱۵

حمایت ،بازیابی و ارتقاء بکارگیری پایدار اکوسیستم خشکی ،مدیریت پایدار جنگلها ،مقابله با فرسایش خاک و توقف از
انقراض تنوع زیستمحیطی

هدف ۱۶

ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه
سطوح

هدف ۱۷

احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
1. Category
2. Actin-Line
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هچابید

شکل -3خطمشیهای یازدهگانه در  18دسته مرتبط با برنامههای جامعه جهانی اطالعات

در تقسیم بندی محتوای کتاب ،برای بیان تجارب کشورها در هر یک از  18مقوله مذکور ،به

ترتیب یک فصل با نام همان مقوله اختصاص یافته است .سپس در فصل نوزدهم ،این پروژهها از

منظر آماری مورد تحلیل قرار گرفته اند و در نهایت پس از ارائه توضیحات بیشتری از پروژههای

برگزیده در هر مقوله و چالشها و برنامههای آتی مجریان آنها ،مطالب کتاب با بیان جمع بندی
و نتیجهگیری و ذکر منابع استفاده شده به پایان میرسد .شایان ذکر است برای تسهیل و تسریع

دسترسی خواننده محترم به پروژه های منتخب ،فهرست موضوعی کتاب نیز تهیه و در بخش
ضمایم انتهایی کتاب تقدیم شده است.

7

فصل ّاول
نقش دولتها و تمامی ذینفعان در
ترویج فناوری اطالعات و ارتباطات
برای توسعه

ا
عسوت ی ربتاطابتراو تاعالطا یروانف جیورت رد ناعفنیذ یمامت واه تلود شقن :لّوا لصف

مدرسه امن الکترونیکی اقدر

1

مشخصات سازمان

نام سازمان:

Khalifa Empowerment Program for Students

كشور :امارات متحده عربی

وبسایتhttp://www.aqdar.ae :

نوع :دولتی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :پروژه مدرسه امن الکترونیکی امارات ،با حاکمیت دولت برای پشتیبانی از

مدارس و شناسایی چالشهای آنها در تامین امنیت الکترونیکی مدارس و توسعه برنامه
عملیاتی برای حفاظت برخط از کودکان در فضای مجازی به صورتی بینظیر و فوقالعاده
طراحی شده است .در این کشور ،همه مدارس مسئول حفظ امنیت و ارتقاء سطح رفاه

دانشآموزان میباشند .امروزه بسیاری از تجارب دانشآموزان در تعامل با دنیای مجازی

و از طریق ارتباط با رسانههای دیجیتالی و برخط شکل میگیرد و دسترسی به اینترنت
جزئی الینفک از یادگیری نوین به شمار میآید .از این رو وظیفه حفظ امنیت و مراقبت

از کودکان به صورت فزایندهای با امنیت در اینترنت گره خورده است .این برنامه در صدد
است تا فرایند امنیت برخط را در کلیه مدارس به جهت حفظ و پشتیبانی از کودکان در

فضای مجازی متحول نماید.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در امارات
زمان پروژه :در حال اجرا از  2016/10/3تا 2021/6/30

1. AQDAR
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نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات

اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:
UK Safer Internet Center South West Grid for Learning Future Digital Ministry of
Education Abu Dhabi Education Council Kn

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای
یادگیری مادام العمر برای همه

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :11ايجاد شهرها و سکونتگاههای امن ،ایمن و پایدار
هدف  :16ارتقاء جوامع صلح طلب و فراگیر و فراهم کردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
♦ ♦طرح
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ا
عسوت ی ربتاطابتراو تاعالطا یروانف جیورت رد ناعفنیذ یمامت واه تلود شقن :لّوا لصف

رسان ه اجتماعی  1 A2Iدر جهت ایجاد نوآوری در خدمات عمومی
مشخصات سازمان

نام سازمان :برنامه دسترسی به اطالعات ( ، )A2Iدفتر نخستوزیر ،بنگالدش

كشور :بنگالدش

وبسایتhttp://a2i.pmo.gov.bd :

نوع :دولتی

مکانیسم ملی پیادهسازی

♦ ♦سازمان راهبردی برای هماهنگی پیادهسازی  WSISدر سطح ملی دارد :بله
♦ ♦سازمان راهبرد الکترونیکی ملی دارد :بله

اطالعات پروژه

توضيح پروژه A2I :از سازمان خدمات اجتماعی بنگالدش در جهت استفاده حداکثری

از قدرت رسانههای اجتماعی در راستای تحقق اهداف زیر پشتیبانی به عمل میآورد.

-1کشف روشهای خالقانه برای رسیدن به مشارکت شهروندان فعال در روند بهبود
خدمات عمومی

 -2ایجاد یک سکوی خدماتی که باعث گسترش ایدهها و تعامل در میان کارمندان با
تجربه و ارشد دولتی و کارکنان جزء با ایدههای بدیع و بلندنظرانه میشود.

 -3نهادینه کردن و مدیریت فعالیتهای نوآورانه شهروندان با شکستن موانع سلسله
مراتبی در کلیه وزارتخانه ،نهادها و سازمانهای دولتی.

از اجرای این برنامه تاکنون ،از طریق بیش از  5000صفحه رسمی ادارات دولتی در

شبکههای اجتماعی ،بالغ بر  2میلیون نفر از شهروندان در این برنامه عضو شده و ایدههای
خالقانه و نوآورانه خود را مطرح و به اشتراک گذاشتهاند.

1. Access to Information
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اطالعات پروژه -ادامه
وبسایت پروژهa2i.pmo.gov.bd/innovation-la... :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در بنگالدش
زمان پروژه :در حال اجرا از  2007/10/01تا 2018/12/31
شرکا:

 .1همه وزارتخانههای دولت بنگالدش  .2کابینه بخش  .3شورای دبیران  .4برنامه
توسعه سازمان ملل متحد ( .5 )UNDPگروههای نوآوری در داخل دولت و بیش از

 10،000اعضای خودی  .6سازمانهای بینالمللی

اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

پشتیبانی :مربیگری سکوی مدرن

14

ا
عسوت ی ربتاطابتراو تاعالطا یروانف جیورت رد ناعفنیذ یمامت واه تلود شقن :لّوا لصف

طرح «شهر هوشمند» شهرداری كوآنجو

1

مشخصات سازمان

نام سازمان :موسسه پست ،برنامهریزی و طراحی مخابرات جیانگ سو با مسئولیت محدود

كشور :چین

وبسایت- :

نوع :نهادهاي کسبوکار

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :پروژه كوآنجو بخشی از طرح «شهر هوشمند» است که در یک بازه زمانی

 6ساله ( )2020-2014با چشماندازی روبهجلو قادر به هدایت طرح «كوآنجو هوشمند»
با ساختوسازی به شیوهی علمی و منظم است .این پروژه در ارتقاء سطح خدمات دولت

الکترونیکی شهری نقش بهسزایی داشته است و در واقع دستورالعمل «هماهنگی ،به
اشتراکگذاری ،ادغام و نوآوری» شهری است که مطابق با روشهای «اخذ سادهترین و
فوریترین مورد ،تمایل به انجام ادغام و ارتقاء» ،پروژههای مرتبط با اشتغالزایی و مسائل

عمده امرارمعاش شهروندان را در اولویت انجام قرار میدهند .از این رو با اجرایی شدن
این پروژه مسیر ساختوساز با عملکرد باالیی ،توسعهیافته است.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی محلی در چین ،شهرستان نانجینگ ،استان جیانگ سو
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2016/03/01تا 2016/12/01

1. Quanzhou
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اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :8ترویج رشد اقتصادی مطمئن ،پایدار و فراگیر و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
برای همه

هدف  :11ايجاد شهرها و سکونتگاههای امن ،ایمن و پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦ طرح

16

ا
عسوت ی ربتاطابتراو تاعالطا یروانف جیورت رد ناعفنیذ یمامت واه تلود شقن :لّوا لصف

حمل و نقل هوشمند شهری با کمک فناوری کالن دادههای
اپراتورهای مخابراتی
مشخصات سازمان

نام سازمان :گروه تلفن همراه جیانگ سو چین ،با مسئوليت محدود

كشور :چین

وبسایت- :

نوع :نهادهاي کسبوکار
اطالعات پروژه

توضيح پروژه :این پروژه به كاربرد سیگنالدهی و دادههای حاصل از تلفن همراه ،در

برنامهریزی دولت و حملونقل هوشمند پرداخته است ،که میتواند بهطور وسیع در
مدیریت برنامهریزی شهری ،برنامهریزی حملونقل و غیره مورد استفاده قرار گیرد .پس
از اتصال و ذخیره دادهها ،استخراج و مدلسازی برای ساخت یک سكوي نرمافزاري کالن

داده در صنعت ترافیک صورت میگیرد .این سكو میتواند برحسب فراواني داده ،ارتباط

دادهها و محصول استاندارد را فراهم کند .همچنين یک روش عملي برای دولت در

برنامهریزی شهری و حملونقل هوشمند ارائه میدهد ،که میتواند کاهش هزینه ،افزایش

بهرهوری و تسهیل در ترافیک را پيش رو داشته باشد.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی محلی در چین ،شهرستان نانجینگ ،استان جیانگ سو
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2016/03/01تا 2016/12/01
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نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
نوع پروژه:

♦ ♦پايگاه داده

18

ا
عسوت ی ربتاطابتراو تاعالطا یروانف جیورت رد ناعفنیذ یمامت واه تلود شقن :لّوا لصف

نانح ݫىݔنگ خردورز»
سکوی مدیر ݫىݭݔت مرکزی عملیات و خدمات « ݓ ݪ

مشخصات سازمان

نام سازمان :موسسه پست ،برنامهریزی و طراحی مخابرات جیانگ سو با مسئولیت محدود

كشور :چین

وبسایت- :

نوع :نهادهاي کسبوکار
اطالعات پروژه

توضيح پروژه« :نانجینگ خردورز ،»1انواع مختلفی از خدمات اجتماعی و منابع اطالعاتی
عمومی شهری را جهت ایجاد نوآوری در شهرسازی و مدیریت آن گردهم آورده و

یکپارچه کرده است .از جمله دستآوردهای حاصل از این پروژه میتوان به موارد زیل

اشاره نمود:

 -۱ایجاد اولین بستر روش تفکر طراحی پیشرفته و سطح باال به منظور کمک به اجرای
شهر هوشمند -۲ .ایجاد چارچوب نرمافزاري مبتنی بر معماری کنترل نقطهای خدمات
شهری بهمنظور افزایش رقابتپذیری بینالمللی چین در توسعه فناوری شهر هوشمند.

 -۳ایجاد یک مدل اطالعات یکپارچه از پایگاههای داده ناهمگن و چند متغیره در سیستم

اطالعات جغرافیایی  -۴ .GISایجاد اولین ابزار موضوعات منابع شهری ( -۵ .2)RRTثبت

ت نانجینگی «پیشرفته،
 23مورد حق مالکیت فکری بینالمللی -۶ .تسریع فرآیند ساخ 
قدرتمند ،غنی و زیبا».

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی محلی در چین ،شهرستان نانجینگ ،استان جیانگ سو
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2011/08/01تا 2013/12/01
1. wisdom Nanjing
)2. Resource thread tool (RRT

19

نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :6حصول اطمینان از دسترسی همگانی به آب و بهداشت
هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :11ايجاد شهرها و سکونتگاههای امن ،ایمن و پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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ا
عسوت ی ربتاطابتراو تاعالطا یروانف جیورت رد ناعفنیذ یمامت واه تلود شقن :لّوا لصف

ݧݐ
فںاوری دفن فضایی زباله جهت حفظ محیطزىݫݫݔست
مشخصات سازمان

نام سازمان :موسسه فناوری تحقیقات مهندسی هوش پکن

كشور :چین

وبسایت:

نوع :نهادهاي کسبوکار
اطالعات پروژه

توضيح پروژه :زبالههای خطرناک اگر در محیط زیست رها شوند ،هم برای آن مکان و هم
برای سالمتی انسان بسیار مضر خواهند بود .از این رو دفع و دفن این زبالهها مسألهای

ضروری است که متاسفانه خود این فرآیند نیز هنوز آلودگیهایی در محیط زیست به جا

میگذارد .از این رو طراحی و ساخت محلی برای دفن زبالههای خطرناک نیازمند رعایت

استانداردهای ویژهای است .در این میان ،طراحی الیه نفوذپذیر ،مسأله اصلی و پایهای

است که در این تحقیق ،تجربه چگونگی طراحی و ساخت محل دفن زبالههای خطرناک
چین به صورت خالصه بیان شده است .نکته حائز اهمیت در این طرح دور بودن و ایزوله
بودن محل سایت دفع زباله از زیست سپهر(بیوسفر) کره زمین است تا بتوان از تبعات

آلودگی ثانویه آن در امان بود.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملي در چین
زمان پروژه :در حال اجرا از  2001/01/01تا 2017/02/20
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نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :15حمایت ،بازیابی و ارتقاء بکارگیری پایدار اکوسیستم خشکی ،مدیریت پایدار

جنگلها ،مقابله با فرسایش خاک و توقف از انقراض تنوع زیستمحیطی
نوع پروژه:

♦ ♦ پروژه
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سیستم ݐ ݦ
ایںترنت  DPIبا عملکرد باال

1

مشخصات سازمان

نام سازمان :شركت فناوري دادههاي هااوهان با مسئوليت محدود
كشور :چین
وبسایتhttp://www.haohandata.com :

نوع- :
اطالعات پروژه

ی در سه شبک ه عمده در کشور
توضيح پروژه :دستاوردهای این پروژه بهطور گستردها 

چین مشتمل بر دولت ،شرکتها و مؤسسات دولتی به کار گرفته شدهاند و در زمینههای
شبکه اکتساب دادهها ،کنترل و بهینهسازی ترافیک ،مسدود کردن اطالعات غیرقانونی،

تشخیص حمله و برنامهریزی منابع محتوا مورداستفاده قرار ميگيرند .لینک پهنای

باند نظارت شده تاکنون از  100تريليون بيت بر ثانيه فراتر رفته است .در صنعت نیز،
این محصول بیشترین سهم بازار در منطقه را در خصوص رابطهای بینالمللی شبکه و

رابطهای اتصال ISPها از آن خود کرده است.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملي در چین
زمان پروژه :در حال اجرا از  2011/01/01تا 2015/12/31
شرکا :موبايل چين ،يونيكام چين ،تلكام چين

1. High – performance Internet DPI system

23

نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :11ايجاد شهرها و سکونتگاههای امن ،ایمن و پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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ا
عسوت ی ربتاطابتراو تاعالطا یروانف جیورت رد ناعفنیذ یمامت واه تلود شقن :لّوا لصف

دیجىتالی
بنیاد الکترونیکی جوانان ساحلعاج و پروژههای نوآورانه ݫ ݔ

مشخصات سازمان

نام سازمان :بنیاد جوانان الکترونیکی

كشور :ساحلعاج

وبسایتhttp://www.fjn.ci :

نوع- :

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :بنیاد الکترونیکی جوانان ،در نظر دارد با همراه کردن جوانان ساحلعاج

در پروژههای الکترونیکی نوآورانه ،آنها را به سمت همکاری با شرکتهای موفق سوق
دهد .از جمله اعضای مؤسس این بنیاد عبارتند از :دهكده فناوری اطالعات و بیوفناوری

ساحلعاج ،پارک فناوری و منطقه آزاد تجاری ،مدرسه آفریقایی آموزش عالی فاوا ،مرکز
امنیت سایبری  ،ITUو گروهي از وزارت اقتصاد الکترونیکی.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در ساحلعاج
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2016/03/01تا 2017/12/22
شرکا :عاج نوپا ،پايتخت عاج ،آفریقا ،آكندوآ و غیره
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نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :1ریشهکن نمودن فقر به هر شکل و در هر کجا
هدف  :2ریشهکن نمودن گرسنگی ،دستیابی به امنیت غذایی ،بهبود تغذیه و ترویج

کشاورزی پایدار

هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
هدف  :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦طرح
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سکوی اینترنتی ژنو ()GIP
مشخصات سازمان

نام سازمان:

Geneva Internet Platform

كشور :سوئیس

وبسایتhttp://www.gipplatform.org :

نوع :نهادهای مدنی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :سکوی اینترنتی ژنو ،متشکل از یک رصدخانه برخط و یک مرکز

ظرفیتسازی ،به منظور سیاستگذاری دیجیتال ایجاد شده است .این مرکز به دولتها،
جوامع مدنی ،جوامع فنی و دیگر ذینفعان جامعه اطالعاتی به ویژه کشورهای کوچک

و بزرگ در حال توسعه با ظرفیتسازی برای افزایش مشارکت آنها در فرآیندهای

سیاستگذاری جهانی حاکمیت اینترنت و همکاری بیشتر آنها با دیگر ذینفعان ،کمک

میکند .سکوی

GIP

ارتباط بینالملل ژنو و جامعه جهانی را نیز تقویت کرده است.

این سکو توسط دولتمردان سوئیس مورد حمایت قرار گرفته و توسط بنیاد  Dipoژنو به

صورت برخط به آدرس  giplatform.orgقابل دسترسی است.
سطح پوشش جغرافیایی :پیاده سازی در سطح بین المللی
زمان پروژه :درحال اجرا از  2014/4/1الی 2017/12/31
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نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات

 ادامه-اطالعات پروژه
:کشورهای در حال اجرا
Afghanistan, Anguilla, Albania, Algeria, Andorra, Angola, Antigua and Barbuda,
Western Sahara, Argentina, Armenia, Aruba, Netherlands Caribbean, Australia,
Austria, Azerbaijan, Bahrain, Barbados, Burundi, Belgium, Benin, Bangladesh, Bahamas, Bhutan, Bosnia and Herzegovina, Burkina Faso, Bolivia, Botswana, Brazil,
Brunei Darussalam, Bulgaria, Belarus, Belize, Central African Republic, Canada,
Czech Republic, Chad (Republic of), Chile, Cook Islands, Cambodia, Cameroon,
Comoros, Colombia, Costa Rica, China, Croatia, Cuba, Curaçao, Cape Verde (Republic of), Cayman Islands, Cyprus, Denmark, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Democratic Republic of the Congo, Democratic People›s Republic of Korea,
Ecuador, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Estonia, Ethiopia, Fiji, Finland, Falkland Islands (Malvinas), France, Faroe Islands, Gabon, Gambia (Republic
of the), Guinea-Bissau, Guadeloupe, Georgia, Germany, Ghana, Gibraltar, Greece,
Greenland, Grenada, Guatemala, French Guiana, Guinea, Guam, Guyana, Haiti,
Hong Kong, China, Holy See, Honduras, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran
(Islamic Republic of), Ireland, Iraq, Israel, Italy, Côte d›Ivoire, Jamaica, Jordan, Japan, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Kuwait, Kyrgyzstan, Lao People›s Democratic
Republic, Latvia, Lebanon, Lesotho, Libyan Arab Jamahiriya, Liechtenstein, Liberia,
Lithuania, Luxembourg, Macao, China, Madagascar, Malaysia, Mauritius, Marshall
Islands, Malta, Mauritania, The Former Yugoslav Republic of Macedonia, Moldova,
Madeira, Maldives, Mexico, Micronesia (Federated States of), Mali, Malawi, Monaco, Montenegro (Republic of), Republic of Moldova, Mongolia, Morocco, Mozambique, Northern Marianas, Martinique, Montserrat, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal
(Republic of), Niger, Netherlands, Nicaragua, Nigeria, Niue, Norway, New Zealand,
French Polynesia, Oman, Pakistan, Palau, Panama, Easter Island, Paraguay, Peru,
Philippines, Papua New Guinea, Poland, Portugal, Congo, Palestine, Puerto Rico,
Qatar, Reunion, Korea (Rep. of), Romania, Rwanda, South Africa, Samoa, Saudi
Arabia, Serbia, Senegal, Seychelles, Saint Helena, Sierra Leone, Singapore, Slova-
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ا
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 ادامه-اطالعات پروژه
kia, American Samoa, San Marino, Solomon Islands, Somali (Democratic Republic),
Spain, Saint Pierre and Miquelon, Sri Lanka, South Sudan, Saint Kitts and Nevis,
Saint Lucia, Sao Tome and Principe, Saint Vincent and the Grenadines, Sudan, Suriname, Slovenia, Swaziland, Sweden, Switzerland, Syrian Arab Republic, Tajikistan,
Turks and Caicos Islands, Thailand, Timor-Leste, Tokelau, East Timor, Togo, Tonga,
Trinidad and Tobago, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Tuvalu, United Arab Emirates,
Uganda, United Kingdom, Ukraine, Russian Federation, United Republic of Tanzania, Uruguay, United States of America, The United States Virgin Islands, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Viet Nam, British Virgin Islands, Wallis and Futuna, Taiwan, China, Yemen, Zambia, Zimbabwe

:شرکا
Antigua The Geneva Internet Platform is operated by DiploFoundation. The project was initiated by the Swiss Federal Department of Foreign Affairs (EDA) and the
Swiss Federal Office of Communications (OFCOM) in January 2014, and launched
officially in April 2014. Other members of the GIP›s Steering Committee involve the
.University of Geneva, DCAF and the ETH-Board
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نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :9ایجاد زیرساخت های منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :16ارتقاء جوامع صلح طلب و فراگیر و فراهم کردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

هدف  :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
♦ ♦طرح

♦ ♦انتشارات

♦ ♦آموزش مقدماتی
♦ ♦وب سایت

♦ ♦پایگاه داده
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ݨݧݒ
آزمایسگاه فردا
مشخصات سازمان

نام سازمان :آژانس همکاری بینالمللی آلمان

كشور :آلمان

وبسایتhttps://www.youtube.com/watch?v=1HOhDF9Cbbo&t=1s :

نوع :دولتي

مکانیسم ملی پیادهسازی

♦ ♦سازمان راهبردی برای هماهنگی پیادهسازی  WSISدر سطح ملی دارد :بله
♦ ♦سازمان راهبرد الکترونیکی ملی دارد :بله

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :آلمان از طریق آزمایشگاه فردا به سهامداران بخش خصوصی و دیگر

بخشها ،به منظور شناسایی راهحلی برای چالشهای توسعه كمك ميكند .این آزمایشگاه
از ساختمانهای منحصر به فرد و فضاهایی مناسب براي برگزاري کارگاههای مدل

کسبوکار جهت رسیدگی به چالشها استفاده ميكند .آژانس  ،1GIZپس از پیادهسازی
آزمایشگاه و شناسایی چالشها ،شرکای بخش خصوصی را برای شناسایی راهحلهای

نوآورانه ،به حال خود ميگذارد .سپس این راهحلها از طریق حمایت و مساعدتهای
مالی و فنی  GIZبرای توسعه بیشتر ،به کار گرفته میشوند.

سطح پوشش جغرافیایی :کامبوج ،کنیا ،زامبیا
زمان پروژه :در حال اجرا از  2015/06/01تا 2019/12/31
شرکا :انجمن وزارت همکاریهای بینالمللی آلمان ،همکاریهای اقتصادی و توسعه
شبکههای بخشهاي خصوصی مختلف از اتاق بازرگانی آلمان

1. Deutsche Gesellschaft International Zusammenarbeit
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نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :1ریشهکن نمودن فقر به هر شکل و در هر کجا
هدف  :2ریشهکن نمودن گرسنگی ،دستیابی به امنیت غذایی ،بهبود تغذیه و ترویج

کشاورزی پایدار

هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :6حصول اطمینان از دسترسی همگانی به آب و بهداشت
هدف  :7حصول اطمینان از دسترسی به انرژی مقرون به صرفه ،قابل اتکاء ،پایدار و نوین
برای همه

هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
هدف  :11ايجاد شهرها و سکونتگاههای امن ،ایمن و پایدار
هدف  :12اطمینان از الگوهای مصرف و تولید پایدار
هدف  :15حمایت ،بازیابی و ارتقاء بکارگیری پایدار اکوسیستم خشکی ،مدیریت پایدار

جنگلها ،مقابله با فرسایش خاک و توقف از انقراض تنوع زیستمحیطی
هدف  :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦طرح
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نرم افزار ایمنی کودکان برای اتحادیه اتوبوسهای مدرسه
مشخصات سازمان

نام سازمان:

Advance Info Services Public Company

كشور :تایلند

وبسایتhttp://business.ais.co.th/home.aspx :

نوع :نهادهای کسبوکار

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :طبق تحقیقات  5سال گذشته در تایلند ،تاکنون به دلیل بیدقتی و غفلت

رانندگان اتوبوس مدارس 2،817 ،مورد تصادف منجر به جرح و  156مورد تصادف
منجر به فوت رخ داده است که متاسفانه  %71آنها در سنین  6الی  12سال بودهاند .در

این کشور اغلب وسایل حمل و نقل مدارس را خودروهای شخصی ،وانتهای کوچک و

اتوبوس تشکیل میدهند .آمارها نشان میدهد در این  6سال  13مورد جاماندن کودکان

در اتوبوس مدرسه گزارش شده و متاسفانه در  6مورد نیز کودک بین سن  3الی  4نیز
در اثر خفگی و تشنگی فوت کردهاند .با توجه به عدم وجود قانون و مقررات ویژه جهت

جلوگیری از این خساراتها ،پروژه مذکور با اهداف زیر تعریف شدهاند:
 -1ساخت نرمافزار همکاری سه جانبه والدین ،معلمان و رانندگان.
 -2ردیاب همزمان برای ردگیری و اعالم موقعیت کودک
 -3نگهداری و ثبت مسیر تردد و پیاده شدن هر دانشآموز

پس از پیادهسازی و اجرای این برنامه خوشبختانه تاکنون تصادفات اتوبوسهای مدارس
کاهش بسیاری داشته و جاماندن هیچ کودکی در مدارس نیز گزارش نشده است.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی محلی در تایلند
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2016/10/24الی 2017/3/27
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اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:
Advance Info Services Public Company Ministry of Transportation Thailand

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :11ايجاد شهرها و سکونت گاههای امن ،ایمن و پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦طرح
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نرم افزار اجاره امالک «اجاری»
مشخصات سازمان

نام سازمان :دپارتمان امالک دبی

كشور :امارات متحده عربی

وبسایتhttp://www.dubailand.gov.ae/Arabic/Pages/default.aspx :

نوع :دولتی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :با توجه به رشد صنعت ساختمانسازی و برگزاری نمایشگاه اکسپو  2020در دبی،
این شهر توانسته است به عنوان یک کانون تجاری و مسکونی مناسب در کالس جهانی توجهات بسیاری
را به خود جلب کند و در حال حاضر به محل اسکان میلیونها نفر از مردم کشورهای مختلف با بیش
از 200ملیت ،تبدیل شود که البته  %90آنها مستاجر هستند .وجود اجاره نامههای ثبت شده ،قانونی و
شفاف یکی از نیازهای پایه مستاجران جهت ایجاد اطمینان خاطر و اعتماد آنها از ملک مورد نظر است.

برنامه اجاری یک برنامه در سطح کالس جهانی فاواست که تحت نظارت سازمان امالک دبی ،به منزله
پلی میان مالکین امالک و مستاجرین عمل می کند و میتواند دبی را به بازاری شفاف ،امن و پایدار
در حوزه امالک بدل نماید« .اجاری» کامال با مدل ذهنی زنجیره تامین به هم متصل همراستا بوده و
در جهت تحقق آیندهای پایدار و قابل پیشبینی طراحی شده است .این برنامه بینظیر  B2Bو B2C
قابلیتها و امکانات متعددی را برای مالکین ،مستاجرین ،سرمایهگذاران ،برنامهریزان شهری ،نهادهای
دولتی ،شرکتهای مدیریت امالک ،صاحبان سرویسهای امالک و مستقالت و حکومت دبی از طریق
انواع واسطهها و یکپارچگیها فراهم کرده و با هدف ارایه خدمات مناسب به شهروندان ،نقشی کلیدی
در اشتراکگذاری اطالعات مستاجرین و قراردادهای اجاره آنها به انواع سازمانهای دولتی ایفا میکند.
از اینرو در تحقق حاکمیت الکترونیکی ،شناسایی افراد ،ارایه ویزا ،میزان دسترسی به امکانات و ردیابی
افراد ماهیتی کلیدی دارد.

سطح پوشش جغرافیایی :پیاده سازی محلی در امارات متحده عربی  -دبی
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2012/01/01تا 2017/03/31
35

نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات

اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:
Dubai Land Department Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) Dubai Economic Development (DED) General Directorate of Residency and Foreigners Affiars (GDRFA) Etihad Bureau (EB) Dubai Municipality (DM) Dubai Supreme Council of Energy (DSCE) Rental Dispute
Center (RDC) Dubai Happiness Meter Supreme council for National Security Dubai Statistic
)Center (DSC

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :1ریشه کن نمودن فقر به هر شکل و در هر کجا
هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای
یادگیری مادام العمر برای همه
هدف  :6حصول اطمینان از دسترسی همگانی به آب و بهداشت
هدف  :7حصول اطمینان از دسترسی به انرژی مقرون به صرفه ،قابل اتکاء ،پایدار و نوین برای همه
هدف  :8ترویج رشد اقتصادی مطمئن ،پایدار و فراگیر و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند برای همه
هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
هدف  :11ايجاد شهرها و سکونت گاههای امن ،ایمن و پایدار
هدف  :12اطمینان از الگوهای مصرف و تولید پایدار
هدف  :13اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی و اثرات آن
هدف  :14حفظ و بهره برداری ازاقیانوسها ،دریاها و منابع آبی در جهت تحقق توسعه پایدار
هدف  :15حمایت ،بازیابی و ارتقاء بکارگیری پایدار اکوسیستم خشکی ،مدیریت پایدار جنگلها،
تمحیطی
مقابله با فرسایش خاک و توقف از انقراض تنوع زیس 
هدف  :16ارتقاء جوامع صلح طلب و فراگیر و فراهم کردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح
هدف  :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:
♦ ♦طرح
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اندازهگیری شاخص های جامعه اطالعاتی جمهوری اسالمی ایران
مشخصات سازمان

نام سازمان :سازمان فناوری اطالعات ایران

كشور :ايران

وبسایتhttp://www.ito.gov.ir :

نوع :دولتی

مکانیسم ملی پیادهسازی

♦ ♦سازمان راهبردی برای هماهنگی پیادهسازی  WSISدر سطح ملی دارد :بله
♦ ♦سازمان راهبرد الکترونیکی ملی دارد :بله

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات برای توسعه کمی و کیفی این حوزه
در ایران برای هر دو سوی عرضه و تقاضا اهمیت خاصی قايل است .از شش سال

پیش تاکنون این وزارتخانه مسئولیت سنجش شاخصهای جامعه اطالعاتی ایران را
به سازمان فناوری اطالعات که یکی از شرکتهای تابعه آن محسوب می شود واگذار

کرده است .این شرکت برنامهای پیوسته و بلندمدت ،برای سنجش وضعیت توسعه
جامعه اطالعاتی و ارزیابی چگونگی پیشرفت آن با توجه به اهداف باالدستی داخلی و

برنامههای بینالمللی تدوین و طراحی نموده است .طرحریزی فرایندهای مورد نیاز از

جمله جمعآوری ،پردازش ،ارزیابی ،تجزیه و تحلیل ،انتشار دادهها و گزارشدهی و تعامل

با نهادهای ملی و بینالمللی ،بهبود مستمر فرآیندها و هماهنگی و همکاریهای الزم در
سطح ملی از جمله فعالیتهای این سازمان در جهت انجام پروژه مذکور به شمار میآید.

در حال حاضر کلیه دادهها و تحلیل فرایندهای موجود در درگاه شاخصهای جامعه
اطالعاتی ایران منتشر و در دسترس می باشد.

وبسایت پروژهmis.ito.gov.ir :
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اطالعات پروژه -ادامه

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملي در جمهوري اسالمي ايران
زمان پروژه :در حال اجرا از  2012/03/01تا 2020/03/01
شرکا :شركت پردازش دادهها (پرورش دادهها)

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦طرح

♦ ♦ انتشارات

♦ ♦ آموزش مقدماتی
♦ ♦دستورالعمل
♦ ♦وب سایت

♦ ♦پايگاه داده
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سيستم مديريت بهینه منابع طبیعی
مشخصات سازمان

نام سازمان :وزارت انرژي جمهوري قزاقستان

كشور :قزاقستان

وبسایتhttp://energo.gov.kz :

نوع :دولتی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :مدیریت کارآمد منابع طبیعی مسألهای است که شهروندان هر کشوری از

دولتش انتظار دارند ،این پروژه كه بخشی از برنامه «اطالعات قزاقستان» را شامل میشود،
با هدف کنترل و مدیریت استفاده از منابع زیرزمینی توسط فعاالن محیطزیست و در

دسترس قرار دادن اطالعات الزم به شهروندان ،طراحی و در حال اجرا میباشد.
وبسایت پروژهegsu.energo.gov.kz :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در قزاقستان
زمان پروژه :در حال اجرا از  2014/07/01تا 2019/02/31
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اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

هدف  :12اطمینان از الگوهای مصرف و تولید پایدار
هدف  :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

40

ا
عسوت ی ربتاطابتراو تاعالطا یروانف جیورت رد ناعفنیذ یمامت واه تلود شقن :لّوا لصف

مركز تماس يكپارچه
مشخصات سازمان

ي اطالعات ملي
نام سازمان :فناور 

كشور :قزاقستان

وبسایتhttp://www.nitec.kz/ :

نوع :دولتي

مکانیسم ملی پیادهسازی

♦ ♦سازمان راهبردی برای هماهنگی پیادهسازی  WSISدر سطح ملی دارد :خیر
♦ ♦سازمان راهبرد الکترونیکی ملی دارد :بله

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :مرکز تماس یکپارچه خدمات عمومی ،جهت کمک و مشاوره برخط به

صورت  24 × 7به شهروندان طراحی شده است .هدف اصلی این مرکز ارائه اطالعات و
خدمات مورد نیاز شهروندان و ارتقاء سطح آگاهی عمومی آنها در خصوص فعالیتهای
سازمانهای دولتی و نحوه تعامل و چگونگی دسترسی آنها به خدمات دولت می باشد.

وبسایت پروژهkz/en.1414 :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در قزاقستان
زمان پروژه :در حال اجرا از  2010/01/01تا 2020/01/12
شرکا :وزارت اطالعات و ارتباطات
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اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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پنجر ه واحد مجلس
مشخصات سازمان

نام سازمان :دفتر وزیر دولت برای شورای ملی

كشور :كويت

وبسایتhttp://www.mona.gov.kw:90/pr_opendata :

نوع :نهادهای جامعه مدنی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :این درگاه ،یکی از منابع داده باز مرتبط با کلیه امور مجلس کویت است
که مبتنی بر اصل دموکراسی از طریق آن هر آنچه درون مجلس ملی بحث و تبادل نظر

می شود یا به قانون و مصوبه منجر می گردد ،عینا به اطالع شهروندان این کشور می
رسد و بدین ترتیب با خود ،شفافیت و اعتبار به همراه می آورد .از طرفی این پنجره به

عنوان تاریخچه حیات مجلس به منزله یک میراث تاریخی ارزشمند برای این کشور به

حساب می آید.

با ورود به این درگاه ،مسایل مجلس به عنوان یک منبع بزرگ و قابل اعتماد در سایر
وزارتخانه های دولت ،قابل پیگیری است .برگزاری جلسات منظم میان وزرا و کارشناسان

امور مجلس در وزارتخانه ها و دسترسی به بحث و تبادل نظرات و نمایش آخرین خدمات

ارايه شده در این درگاه ،روند پیگیری فعالیتها را تسهیل می کند.

پنجره مذکور توسط سازمان مرکزی فناوری اطالعات ،به عنوان یکی از برنامه های
کاربردی بر روی صفحه اصلی سایت رسمی دولت نمایش داده شده است .عالوه بر این،
خدمات دیگری وجود دارد که در وبسایت پنجره مجلس اضافه شده و پرسشهایی را در

خصوص این پنجره و نحوه استفاده از داده های آن طرح نموده و پاسخ داده است.
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اطالعات پروژه -ادامه

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در كويت
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2015/01/01تا 2016/01/01

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

♦ ♦دستورالعمل
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ݑ
پسٮ ݕ ݪحی هوشمند  -برای تسهیل بهبود وضعیت محلی
مشخصات سازمان

نام سازمان:

Pos Malaysia Berhad

كشور :مالزی

وبسایتhttp://www.pos.com.my :

نوع :نهادهای کسبوکار

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :پروژه پستچی هوشمند که توسط ارگان پوز مالزی 1تنظیمو اجرا شده

است ذیل نظارت کمیسیون چندرسانهای و ارتباطات مالزی بهعنوان کاتالیزور بهبود

وضعیت محلی ترویج میشود .این پروژه شامل توزیع نرمافزار پستچی هوشمند برای
پستچیها است که بهسادگی بتوانند هر موضوع را طی مأموریت روزانه خود ثبت نمایند.

موضوعاتی مانند ثبت نامههای اشتباهی از طریق فشار یک آیکون و ارائه مختصات

جغرافیایی و عکس آنها از طریق ردیاب ثبت موجود در نرمافزاربا عنایت به اینکه

سیگنال بیسیم مخابراتی بهطور خودکار تبادل میشود ،این موضوعات به همراه سیگنال

بیسیم به ذینفعان خارجی مانند آژانسهای دولتی و فراهمکنندگان مخابراتی ارسال
میگردند تا آنان تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند .این امر موجب بهبود اوضاع ارتباطی

و ارائه بهتر خدمات اینترنتی میگردد.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در کشور مالزی
زمان پروژه :در حال اجرا از  2016/6/1الی 2018
شرکا :گروه Malaysian Communications and Multimedia (MCMC) - mcmc.gov.my

1.
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اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
هدف  :13اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی و اثرات آن
هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

♦ ♦پایگاه داده
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ارتقاء جوامع متصل از طر ݭݔىق شبکه وای فای و کافی نتها
مشخصات سازمان

نام سازمان:

National Computer Board

كشور :موریس

وبسایتhttp://www.ncb.mu/ :

نوع :دولتی

مکانیسم ملی پیادهسازی

♦ ♦سازمان راهبردی برای هماهنگی پیادهسازی  WSISدر سطح ملی دارد :بله
♦ ♦سازمان راهبرد الکترونیکی ملی دارد:

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :جهت حذف شکاف و ارتقاء جوامع متصل 600 ،نقطه اتصال در شبکه وای

فای با سرعت انتقال  10مگابیت در ثانیه از طریق فیبر نوری ،در حال برپایی در نقاط
مختلف کشور موریس است .با وجود دسترسی به شبکه بیسیم از طریق آوردن وسایل

شخصی بهبود داده میشود ،نیاز آن دسته از مردم که گوشی هوشمند یا لپتاپ ندارند
از طریق برپایی  270کلوپ رایانهای در سراسر کشور برطرف شده است .پروژه بهگونهای
هدایت شده است که دسترسی عمومی به امکانات فاوا برای تمام اقشار مردم فراهم باشد.

وبسایت پروژهncb.mu :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در کشور موریس
زمان پروژه :در حال اجرا از  2014/12/1الی 2017/08/1
شرکاMicrosoft; Mauritius Telecom; Ministry of Communication and Innovation :

47

نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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کمیسیون بین وزرایی برای توسعه دولت الکترونیکی
مشخصات سازمان
نام سازمانMinistry of Public Administration / Coordination of the National Digital Strategy :

كشور :مکزیک

وبسایتcidge/http://www.gob.mx :

نوع :دولتی

مکانیسم ملی پیادهسازی

♦ ♦سازمان راهبردی برای هماهنگی پیادهسازی  WSISدر سطح ملی دارد :بله
♦ ♦سازمان راهبرد الکترونیکی ملی دارد :بله

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :راهبرد دیجیتال ملی برنامهای است که دولت جهت تشویق توسعه فاوا و قرار
دادن مکزیک در میان جامعه دانش و اطالعات در دست اجرا دارد .جهت تحقق اهداف «تبدیل

دولت» ،کمیسیون بین وزرایی برای توسعه دولت الکترونیکی (یا  1)CIDGEشکل گرفت.
اهداف این کمیسیون ،تشویق و استحکام بکارگیری فاوا ،از طریق هماهنگسازی صحیح

فعالیتهای راهبرد دیجیتال ملی میان آژانسها و عوامل مرتبط با ادارات فدرال عمومی و دیگر

سازمانهای دولتی و خصوصی میباشد.
وبسایت پروژهgob.mx/cidge :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در مکزیک
زمان پروژه :در حال اجرا از  2007تا 2027

1.
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اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:
Ministries and agencies of the Federal Public Administration; of the State and Municipal Public Administration (CIAPEM, by its initials in Spanish); and academics and
industry representatives.

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

هدف  :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

♦ ♦رهنمود

♦ ♦ وبسایت

♦ ♦آموزش مقدماتی
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مراکز کارآفرینی ،واقعیت مجازی و توسعه برنامکهای تلفن همراه ساس
مشخصات سازمان

نام سازمان:

Information technology Authority

كشور :عمان

وبسایتhttp://www.ita.gov.om :

نوع :دولتی

مکانیسم ملی پیادهسازی

♦ ♦سازمان راهبردی برای هماهنگی پیادهسازی  WSISدر سطح ملی دارد :خیر
♦ ♦سازمان راهبرد الکترونیکی ملی دارد :بله

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :مراکز ساس ۱برای کارآفرینی ،واقعیت مجازی و توسعه اقدام ابتکاری

برنامههای کاربردی موبایل ،باهدف فراهم آوردن مبنایی برای ایجاد صنعت جدید و رو به
رشد فاوا ایجاد شده ،که از این طریق حامی روح کارآفرینی در بخش فاوا در کشور عمان

باشد .این برنامه به توسعه رقابت بینالملل صنعت فاوا ،خود اشتغالی و ایجاد شغلهای
جدید ،به انضمام معرفی فناوریهای جدید جهت ایجاد محصوالت نوآور ،راهحلها و

سرویسها کمک میکند .در حال حاضر در مراکز کارآفرینی ساس ۳۵ ،1شرکت تاسیس
شده و در مرکز واقعیت مجازی ساس 480 ،شرکت عمانی و در مرکز توسعه برنامک های

تلفن همراه ساس نیز  148شرکت آموزش دیده اند.
وبسایت پروژهita.gov.om :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در عمان
زمان پروژه :در حال اجرا از  2013/3/1تا 2047/12/1
 .1ساس ( )Sasیک مفهوم عربی به لهجه محلی است که به بنیاد سخت ،محکم و جامدی از یک موجودیت اشاره دارد.
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اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
نوع پروژه:

♦ ♦ طرح
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در جستجوی راهحلهای نوآورانه و خالقانه برای جامعه
مشخصات سازمان

نام سازمان :دانشگاه ملی علوم و فناوری
كشور :پاکستان
وبسایتhttp://www.nust.edu.pk/ :

نوع- :

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :پروژه  1FICSبرنامهای است که در دانشگاه ملی علوم و فناوری طراحیشده
و هدف آن تشویق دانشآموزان برای شناسایی مشکالت اجتماعی و توسعه نوآوری و
راهحلهای مبتنی بر فناوری است .این پروژه متشکل از یک برنامه رقابتی میان تمام
 18مدرسه و کالج تحت پوشش دانشگاه ملی علم و فناوری است و در شهرهای مختلف
پاکستان بهطورگسترده استقبال میشود .این پروژه جوامع صنعتی و مدنی را برای شناسایی
مشکالت ،توسعه راهحلها ،بهبود آنها از طریق برگزاری یک دوره  6الی  7ماهه با نمایش
نمونههای عملی به نخبگان صنعتی ،و انتخاب بهترین پروژهها از طریق رقابت و ارزیابی
بیشتر جهت تبدیل به نهادهای اجتماعی ،یاری میرساند .در پروژه مذکور ،به دلیل اینکه
نزدیک و همراستا با اهداف توسعه پایدار میباشد ،دانشآموزان میتوانند ایدههای خود را از
درون اهداف توسعه پایدار به دست آورند.
وبسایت پروژهfics.seecs.edu.pk :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی محلی در پاکستان ،پردیس دانشگاههای شهرهای
مختلف پاکستان
زمان پروژه :در حال اجرا از تاریخ  2016الی 2017
شرکاNational University of Sciences & Technology Higher Education Commission Pakistan :
(HEC) Interactive Group (IAG) Organization of Pakistani Entrepreneurs (OPEN) National ICT
R&D Fund The Indus Entrepreneur (TiE) Crescent Steel & Allied Products Ltd (CSAPL) Several
other Industry partners

1. Finding Innovation and Creative Solution for Society
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اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :1ریشهکن نمودن فقر به هر شکل و در هر کجا
هدف  :2ریشهکن نمودن گرسنگی ،دستیابی به امنیت غذایی ،بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی
پایدار

هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای
یادگیری مادامالعمر برای همه
هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
هدف  :6حصول اطمینان از دسترسی همگانی به آب و بهداشت
هدف  :7حصول اطمینان از دسترسی به انرژی مقرون به صرفه ،قابل اتکاء ،پایدار و نوین برای
همه
هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند براي همه
هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
هدف  :11ايجاد شهرها و سکونتگاههای امن ،ایمن و پایدار
هدف  :12اطمینان از الگوهای مصرف و تولید پایدار
هدف  :13اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی و اثرات آن
هدف  :14حفظ و بهره برداری ازاقیانوسها ،دریاها و منابع آبی در جهت تحقق توسعه پایدار
هدف  :15حمایت ،بازیابی و ارتقاء بکارگیری پایدار اکوسیستم خشکی ،مدیریت پایدار جنگلها،
مقابله با فرسایش خاک و توقف از انقراض تنوع زیستمحیطی
هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار اجتماعی
کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح
نوع پروژه:
♦ ♦طرح
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برنامه موج بعدی شهرها
مشخصات سازمان

نام سازمان:

Technology of Information and Communications Department

كشور :فیلیپین

وبسایتhttp://www.dict.gov.ph/ :

نوع :دولتی

مکانیسم ملی پیادهسازی

♦ ♦سازمان راهبردی برای هماهنگی پیادهسازی  WSISدر سطح ملی دارد:
♦ ♦سازمان راهبرد الکترونیکی ملی دارد:

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :برنامه موج بعدی شهرها ( 1)NWCباهدف فراهم نمودن دسترسی

الکترونیکی به فرصتهای شغلی و کاری ،طراحی شده که بهطور چشمگیری به رشد
اقتصادی روستاها یا مناطق شهری خارج از شهر مانیل کمک کرده،کمک کرده است.

از طریق این برنامه ،دولت ،کسبوکارها ،دانشگاهیان و دیگر ذینفعان برای استفاده

حداکثری از فناوری فاوا با یکدیگر همکاری میکنند .امروزه 1.1 ،میلیون نفر به طور

مستقیم در بخش مدیریت فرآیندهای کسبوکار 2حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات

مشغول به فعالیت هستند و همکاری بیش از  300هزار نفر در مراکز  IT-BPMشهرها،

توانسته است مزیتهای اقتصادی چشمگیری برای مناطق روستایی فیلیپین به همراه
داشته باشد.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در فیلیپین
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2007/6/4الی 2017/2/31
1. Next Wave Cities Program
2. Technology and Bussiness Process Management
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 ادامه-اطالعات پروژه

:شرکا
National ICT Confederation of the Philippines (NICP) which is composed of 70 ICT
councils - Information technology - Business Process Association of the Philippines
(IBPAP) - Contact Center Association of the Philippines (CCAP) - Philippine Software
Industry Association (PSIA) - Animation Council of the Philippines (ACPI) - Game
Developers Association of the Philippines (GDAP) - Healthcare Information Management Association of the Philippines (HIMAP) - Local Government Units (LGUs)
cts Ltd (CSAPL) Several other Industry partners

WSIS اطالعات

:اهداف

 ریشهکن نمودن فقر به هر شکل و در هر کجا:1 هدف
 منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای، فراگیر، تضمین آموزش برابر:4 هدف

یادگیری مادامالعمر برای همه

 مولد و آبرومند، پايدار و فراگير و اشتغال کامل، ترويج رشد اقتصادي مطمئن:8 هدف
براي همه

 ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری، ایجاد زیرساختهای منعطف:9 هدف
 کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها:10 هدف
 ایمن و پایدار، ايجاد شهرها و سکونتگاههای امن:11 هدف
:نوع پروژه

♦ ♦ طرح
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برنامه توسعه توانمندسازی شرکتهای نوپای مبتنی بر ICT
مشخصات سازمان
نام سازمانDepartment of Information and Communications Technology :

كشور :فیلیپین

وبسایتhttp://www.dict.gov.ph/ :

نوع :دولتی

مکانیسم ملی پیادهسازی

سازمان راهبردی برای هماهنگی پیادهسازی  WSISدر سطح ملی دارد :بله

سازمان راهبرد الکترونیکی ملی دارد :بله

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :این برنامه باهدف توسعه اکوسیستم شرکتهای نوپا و گسترش پتانسیل
اقتصادی کارآفرینی الکترونیکی بهویژه در روستاها به وجود آمده ،که توسط نقشه

راه شرکتهای نوپا الکترونیکی کشور فیلیپین مورد حمایت قرار گرفته است ،برنامه

مذکور به دنبال قرار دادن دولت بهعنوان شریک مهم جامعه نوپا در هدایت برنامههای

ِ
محوریت تشویق جوانان فیلیپینی جهت ایجاد یک ملت نوآور،
ظرفیتسازی است که با

که در آن همگان برای حل مشکالت جامعه فیلیپین همکاری دارند ،فعالیت میکند.
سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در فیلیپین
زمان پروژه :در حال اجرا از  2013الی 2017
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اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:
Philippine Software Industry Association; Philippine Society of IT Educators; Idea& space Foundation; Kickstart Ventures; Microsoft Philippines; HP EnterprisePlug
 Tech Centre; University of the Philippines - Enterprise Center; Founder Institute;Philipines; Ideyatech; 1,000 Angels; 1337 Ventures; Techstars; Huawei Philippines
National ICT Confederation of the Philippines; Department of Trade and Industry

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :1ریشهکن نمودن فقر به هر شکل و در هر کجا
هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
هدف  :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦ طرح
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ابتکار هماهنگسازی میانمدت دولت با فناوری اطالعات و ارتباطات
مشخصات سازمان
نام سازمانDepartment of Budget and Management :

كشور :فیلیپین

وبسایتhttp://www.dbm.gov.ph/ :

نوع :دولتی

مکانیسم ملی پیادهسازی

♦ ♦سازمان راهبردی برای هماهنگی پیادهسازی  WSISدر سطح ملی دارد :خیر
♦ ♦سازمان راهبرد الکترونیکی ملی دارد :بله

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :اقدام ابتکاری هماهنگسازی میانمدت فاوا ،1فرآیندی است که عملیات

مابین منابع مرتبط با فاوا ،برنامهها و پروژهها در سراسر دولت فیلیپین را هماهنگ کند.
این اقدام ،یک فرآیند همکاری ،برنامهریزی ،تهیه بودجه ،پیادهسازی و ارزیابی منابع و

پروژهها در دولت فیلیپین است ،که آژانسهای ملی دولتی ،سازمانهای تحت مالکیت
و کنترل دولت 2و کالجها و دانشگاههای دولتی را دربرمی گیرد .این پروژه ،از طریق یک
تفاهمنامه مشترک بین سازمان برنامهو بودجه ،سازمان فاوا و سازمان اقتصاد و توسعه

در سال  2012شکل گرفت.

وبسایت پروژهmithi.gov.ph :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در فیلیپین
زمان پروژه :در حال اجرا از تاریخ  2014/2/1تا 2017/3/1

1. MITHI
2. GOCCs
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اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:
Department of Budget and Management End date - continuing Department of Information and Communications National Economic and Development Authority

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦طرح

♦ ♦رهنمود
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مرکز یکپارچه عملیات امنیت 911
مشخصات سازمان

نام سازمان :آژانس برنامهریزی امنیت و توسعه وزارت کشور

كشور :عربستان سعودی

وبسایتhttp://www.moi.gov.sa/ :

نوع :دولتی

مکانیسم ملی پیادهسازی

♦ ♦سازمان راهبردی برای هماهنگی پیادهسازی  WSISدر سطح ملی دارد :بله
♦ ♦سازمان راهبرد الکترونیکی ملی دارد :بله

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :پروژه مرکز یکپارچه عملیات امنیت یک مکان واحد برای دریافت ارتباطات

اضطراری است که از طریق یک شماره تلفن  ۹۱۱قابلدسترسی است و تمام آژانسها

در سطح استان را پوشش میدهد .مدل عملیاتی نهایی آن ،امکان اعزام میدانی در کنار

مدیریت بحران و قابلیت عملیات مشترک را نیز دارا میباشد .پروژه  ،911کلیه فرآیندها،

دادهها ،سیستمها ،آموزش منتج شده از اتاقهای عملیات یکپارچه را از طریق یک شماره

واحد در اختیار گشتهای پلیس ،اتاق ترافیک و نیروهای مخصوص امنیت جادهها
میگذارد.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در عربستان سعودی
زمان پروژه :در حال اجرا از  2015/6/28تا 2018/6/27
شرکاPublic Security Directorate Civil Defence :
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اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :11ايجاد شهرها و سکونتگاههای امن ،ایمن و پایدار
هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

نوع پروژه:

♦ ♦ پروژه
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دیجىݭݔتال 2025
راهبرد سنگال
ݫ
مشخصات سازمان

نام سازمان :وزارت پست و ارتباطات
كشور :سنگال
وبسایت:
نوع :دولتی
مکانیسم ملی پیادهسازی
♦ ♦سازمان راهبردی برای هماهنگی پیادهسازی  WSISدر سطح ملی دارد :بله
♦ ♦سازمان راهبرد الکترونیکی ملی دارد :بله

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :راهبرد سنگال دیجیتال  2025با چشمانداز زیر ،بخشی از برنامه تجلی

سنگال به حساب میآید« :سنگال  2025اکوسیستمی است دیجیتالی ،مؤثر برای همه
و قابل استفاده در همه چیز با برخورداری از توان باالی نوآوری بخش خصوصی» هدف

راهبرد سنگال دیجیتال دمیدن روح تازهای از زندگی به اقتصاد این کشور از طریق فراهم

نمودن منابع الزم و به کارگیری محرکهای رشد فناوری و ارتقاء  10درصدی سهم
فناوری اطالعات در تولید ناخالص داخلی و ایجاد  3500شغل مستقیم تا سال 2025

است .هزینه پیادهسازی این چشمانداز با پیش نیاز  28تغییر اساسی و انجام  69پروژه،

بالغ بر 2،5میلیارد یورو برآورد شده است .انتظار میرود بر اساس معیارهای بینالمللی

جایگاههای زیر تا سال  2025محقق شود:

 -1کسب رتبه  70جهانی و چهارم آفریقا از منظر شاخص آمادگی اقتصادی.
 -2جایگاه  90جهانی و چهارم آفریقا در خصوص شاخص توسعه فناوری اطالعات و
ارتباطات.
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اطالعات پروژه -ادامه

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در سنگال
زمان پروژه :در حال اجرا از  2015/6/15تا 2025/12/31
شرکاThe African Development Bank The World Bank :

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :1ریشهکن نمودن فقر به هر شکل و در هر کجا
هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
نوع پروژه:

♦ ♦طرح
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طرح نقرهای اىݫݔنفوکام جهت جلب مشارکت افراد مسن در
توسعه رایا اقتصاد
مشخصات سازمان

نام سازمان:

Infocomm Media Development Authority

كشور :سنگاپور

وبسایتhttp://www.imda.gov.sg/ :

نوع :دولتی

مکانیسم ملی پیادهسازی

♦ ♦سازمان راهبردی برای هماهنگی پیادهسازی  WSISدر سطح ملی دارد :بله
♦ ♦سازمان راهبرد الکترونیکی ملی دارد :بله

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :طرح نقرهای اینفوکام ( 1)SIIیک تالش الکترونیکی است ،که توسط دولت

و با مشارکت همهجانبه صنعت ،دانشگاهیان و جامعه جهت درگیر نمودن افراد مسن
هدایت میشود تا آنان نیز بتوانند از مزایای اقتصاد دیجیتال بهرهمند شوند .این پیشرفت
با توسعه سنگاپور به سمت یک ملت هوشمند ،با ارائه تعدادی سرویس دولتی برخط،

آشکار میشود .موفقیت این پروژه به عوامل ذیل بستگی دارد :راهبردهای چندگانه،
شراکتهای مستحکم ،همکاریهای داوطلبانه فعال و حمایت پایدار دولت .این عناصر از

طریق راهبردهای مختلف پیادهسازی شده تحت عنوان  SIIنمایش داده میشوند.
سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در سنگاپور
زمان پروژه :در حال اجرا از  2007/4/1الی 2020/3/31

1. “Digital Senegal 2025” Strategy
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 ادامه-اطالعات پروژه
:شرکا
Infocomm Media Development Authority Public Sector – Skillsfuture Singapore (Previously known as Singapore Workforce Development Agency), People’s Association, Lifelong Learning Institute, of Education, Nanyang Polytechnic, Temasek Polytechnic, Ngee Ann Polytechnic, GovTech, MOE schools and government agencies
with mobile apps (eg. Municipal Services Office, Land Transport Authority, Sports
Singapore, etc); People Sector – Chinese Development Assistance Council, RSVP
Singapore – The of Senior Volunteers, Northeast Community Development Council,
Caritas Singapore, Singapore Computer Society; Private Sector – Apple, Google,
Microsoft, Samsung, Singtel, M1 Limited, POSB Bank, IBM, Accenture, Sapura,
Cognizant, Dell, Hewlett Packet Enterprise, Netlink Trust, Oracle, PriceWaterHouse
Coopers, Singapore Pools, Tata Consultancy.

WSIS اطالعات

:اهداف

 تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین:3 هدف
 منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای، فراگیر، تضمین آموزش برابر:4 هدف

یادگیری مادامالعمر برای همه
:نوع پروژه

♦ ♦طرح
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فصل دوم

زیر ساختهای
اطالعات و فناوری ارتباطات

تاطابترا یروانف و تاعالطا یاه تخاسریز  :مود لصف

تسهیل محیط آموزشی برای افراد معلول
مشخصات سازمان

نام سازمان :موسسه الکترونیک و مخابرات

كشور :قرقیزستان

وبسایتhttp://www.iet.kg :

نوع- :

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :انگیزه افراد معلول برای ورود به دانشگاه به دلیل ترس از محیط ناسازگار،

کمبود تجهیزات و ابزارآالت  ،نرمافزارها و همچنین امکانات نامناسب آموزشی برای
مؤسسات آموزشی ،کاهش پیداکرده است .برای حل این مشکل ،در موسسه الکترونیک

و مخابرات ،مرکز اطالعات و آموزش برای افراد معلول ایجاد شد و از  22اکتبر 2015

شروع به کارکرده است .این مرکز مجهز به ابزارهای چندرسانهای ،تجهیزات اداری و وایت

بردهای هوشمند میباشد .مکانهای کاری مجهز به تجهیزات خاص برای افراد دارای
اختالل بینایی ( 3مکان) ،افراد نابینا ( 3مکان) ،افراد دارای اختالل حرکتی ( 6مکان) و
افراد دارای اختالل شنوایی در این مرکز موجود است .این مرکز نهتنها اجازه ادامه آموزش

در سطح دبستان به افراد معلول را میدهد ،بلکه آموزش در سطوح پیشرفته را نیز برای

این افراد ممکن میسازد.
وبسایت پروژهiet.kg :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در قرقیزستان
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2015/10/04تا 2016/12/30
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اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :11ايجاد شهرها و سکونتگاههای امن ،ایمن و پایدار
هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

نوع پروژه:

♦ ♦آموزش مقدماتی
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تاطابترا یروانف و تاعالطا یاه تخاسریز  :مود لصف

کاروان سایبری ،نقاط دسترسی به اینترنت عمومی و
گوشههای یادگیری
مشخصات سازمان
نام سازمانNCB :

كشور :موریس
وبسایت- :

نوع :دولتی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه 1NCB :بهواسطه پروژههایی مانند کاروان سایبری ،نقاط دسترسی عمومی

به اینترنت ( 2)PIAPدر ادارات پست و گوشههای آموزش و یادگیری 3شهرت یافته
است ،تا شکاف دیجیتالی را کاهش داده و جوامع را به هم مرتبط سازد .این پروژهها

به دسترسی جهانی به فناوری اطالعات و ارتباطات و اینترنت برای تمام بخشها و

قسمتهای جامعه ،تمرکز میکنند .کاروانهای سایبری که به رایانههای رومیزی مجهز
هستند ،اطراف جزیره با مأمور پشتیبان فناوری اطالعات حرکت میکنند تا آموزشهای

الزم و کمکهای جانبی چگونگی استفاده از فاوا را در اختیار عموم قرار دهند PIAP .نیز
در تمام ادارات پست اطراف جزیره با همکاری دستیاران فناوری اطالعات راهاندازی و دایر

شدهاند ،تا کمکهای جانبی الزم جهت استفاده از این قبیل تسهیالت را برای عموم ارائه

دهند .به طور مشابه از طریق  13گوشه یادگیری در کشور موریس و  21گوشه یادگیری

در رودریگرز 4چنین خدماتی تعمیم و توسعهیافته است.

 )Rodriguse( .4یک جزیره خودمختار متعلق به جمهوری موریس

1. National Commercial Bank
2. Public Internet Access Point
3. Learning corners
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اطالعات پروژه -ادامه

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در موریس
زمان پروژه :برنامهریزی شده برای آینده از  ۲۰۰۹/۰۵/۰۱تا ۲۰۱۷/12/01
شرکا :بنیاد ملی توانمندسازی ،مخابرات موریس و پست موریس با مسئولیت محدود

اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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سیستم اطالعات جامع خدمات مخابراتی
مشخصات سازمان
نام سازمانFTI1 :

كشور :مکزیک

وبسایت/http://www.ift.org.mx :

نوع- :

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :سیستم اطالعات جامع خدمات مخابراتی ،ابزارهای مشاورهای گوناگونی را

در اختیار کابران قرار میدهد که از طریق آنها میتوانند از خدمات مخابراتی شرکتها
آگاهی یافته و آنها را با یکدیگر مقایسه نمایند .ابزارهای موجود در سیستم به کاربر

اجازه میدهد تا از موارد ذیل اطالع یابند :پوشش تضمینشده شبکههای موبایل ،شرایط
قراردادی هرکدام از اپراتورها ،کیفیت خدمات موبایل ،تجهیزات تأییدشده ترمینال

موبایل ،حقوق کاربران سرویسهای مخابراتی و راهنمای پیمانکاری خدمات مخابراتی
و . ...سیستم موردنظر دارای یک شبیهساز مصرف دیتا نیز میباشد که به کاربر اجازه

میدهد تا مصرف دیتای ماهانه خود را محاسبه کند و تعرفههایی که با نیازهایش
سازگاری دارد را شناسایی ،انتخاب و مقایسه کند.

وبسایت پروژه/office.sud.kz :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در مکزیک
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2016/01/01تا 2017/02/13

1. Federal Telecommunications Institute

73

نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

نوع پروژه:

♦ ♦بسته ابزاری
♦ ♦وبسایت
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دولت ابری عمان
مشخصات سازمان

نام سازمان :سازمان فناوری اطالعات

كشور :عمان

وبسایت#https://www.ita.gov.om/G-Cloud/G-Cloud.aspx :

نوع :دولتی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :یکی از عناصر اصلی راهبرد ملی عمان الکترونیکی ،پروژه  1G-Cloudاست
که اقدامی در خصوص موضوعات ابری دولت عمان برای خدمترسانی و پوشش نهادها و

هویتهای آن است .این پروژه ،یک زیرساخت خصوصی فناوری اطالعات با ابر مشترک
برای نهادهای دولتی است که با مجوز سازمان فناوری اطالعات راهاندازی شدهاست و

بهطور کامل به اعتبار راهکارهای کدباز و آزاد طراحیشده است .برای شهروندان ،این امر
بهصورت دنیایی با ارتباط بیشتر تعبیر میشود که در آن میتوانند به دادهها و اطالعات
خود بهصورت مجازی در هر زمان و تقریباً از هر جا ،دسترسی پیدا کنند G-Cloud .در
حال حاضر  13نهاد دولتی را تحت پوشش قرار داده و خدمترسانی میکند.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در عمان
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2013/12/08تا 2017/01/13

)1.Oman Gavernment Cloud (G-cloud
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اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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تشخیص چهره از طریق ربات پرنده
مشخصات سازمان

نام سازمان :دانشگاه مرکزی پنجاب

1

كشور :پاکستان

وبسایتhttp://ucp.edu.pk :

نوع :نهادهای کسبوکار

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :تشخیص چهره امری است که افراد مختلف میتوانند در جریانات عادی
و روزمره خود انجام دهند .قابلیت دسترسی گسترده به سیستمهای رایانهی قدرتمند،

عالقه زیادی را به پردازش تصاویر الکترونیکی در طیفی از کاربردها شامل احراز هویت
بیومتریک ،نظارت و تعامل انسان با رایانه و  ...به وجود آورده است .تحقیق و توسعه در

شناسایی چهره از طبیعت پیروی میکند .این پروژه امکان آشکارسازی چهره به کمک

رباتهای پرنده را بررسی میکند .رباتهای پرنده میتوانند توسط دولت برای کاربردهای
امنیتی ،حساس و رویدادهای عمومی ،استفاده شود .این مسئله با استفاده از الگوریتمهای

پردازش تصویر قابل حل میباشد.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در پاکستان
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2016/07/01تا 2017/06/30
شرکاMUHAMMAD NABEEL ASIF MUHAMMAD USMAN IRTAZA IJAZ :

1. University of Central Punjab
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اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :11ايجاد شهرها و سکونتگاههای امن ،ایمن و پایدار
هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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ربات نجاتدهنده با قابلیت کنترل از طریق اینترنت
مشخصات سازمان

نام سازمان :دانشگاه مرکزی پنجاب

كشور :پاکستان

وبسایتhttp://ucp.edu.pk :

نوع :نهادهای کسبوکار

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :هدف این پروژه ،ساخت رباتی است که قادر باشد مردم را از مناطق و

ساختمانهای پرخطر با احتمال آسیبرسانی نجات دهد و در پی ارائه خدماتی آسان،

مقرون به صرفه و قابل اطمینان است به گونهای که سازمانهای امنیتی و حفاظتی
بتوانند از آن استفاده نمایند .مشخصه بارز این این ربات امکان کنترل بازه و محدوده

حرکتی آن از راه دور و از طریق اینترنت میباشد .در واقع کاربر میتواند از طریق اینترنت
با ربات ارتباط برقرار کرده و به وسیله دوربین آن تصاویر زنده دریافت نماید و حرکات و

بازوی او را کنترل و مدیریت نماید.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در پاکستان
زمان پروژه :در حال اجرا از  2016/07/01تا 2017/06/30
شرکاMUHAMMAD NABEEL ASIF MUHAMMAD USMAN IRTAZA IJAZ :
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اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :11ايجاد شهرها و سکونتگاههای امن ،ایمن و پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦ پروژه
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ربات امنیتی پرنده
مشخصات سازمان

نام سازمان :دانشگاه مرکزی پنجاب

1

كشور :پاکستان

وبسایتhttp://ucp.edu.pk :

نوع :نهادهای کسبوکار

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :امروزه تدابیر امنیتی به خاطر مسائل جغرافیایی ،بحران و تروریسم ،بهطور

پیوسته در حال افزایش هستند .بنابراین یک سیستم امنیتی پیوسته ،مطمئن و مؤثر
موردنیاز است تا از امنیت نهادهای دولتی و اماکن عمومی اطمینان حاصل شود .مشکل

این است که دوربینهای مداربسته متداول ،میدان دید محدودی دارند .بنابراین ،برای

برخی افراد ،گریز از این دوربینهای مداربسته ،راحت و ساده است .جهت پشتیبانی یک
منطقه بزرگ ،نیاز به تعداد زیادی دوربین مداربسته است.هدف این پروژه طراحی ربات
پرنده خودکاری است که توسط آن امنیت از طریق آشکارسازی و ردیابی افراد در حال

حرکت در آن منطقه ،باال میرود .این ربات همچنین قادر است رفتارهای غیرعادی را
شناسایی کرده و زنگ هشدار را به صدا درآورد.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی محلی در آسیا و اقیانوسیه
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2016/07/15تا 2017/06/30
شرکاSaqlain Haider Shah Muhammad Asad Nawaz Azeem-Ul-Rehman :

1. University of Central Punjab
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اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :11ايجاد شهرها و سکونتگاههای امن ،ایمن و پایدار هدف
هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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رفع شکاف دیجیتالی -ارائه خدمات پیشرفته مخابراتی به مناطق
روستایی کم جمعیت
مشخصات سازمان

نام سازمان :روس تلکام

كشور :روسیه

وبسایتhttp://www.rostelecom.ru :

بوکار
نوع :نهادهای کس 

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :توسعه ارتباطات مخابراتی ،برای فراهم کردن دسترسی به اینترنت و شبکه
اطالعات و ارتباطات دوربرد در مناطق مسکونی کم جمعیت در روسیه (با جمعیت

 250تا  500نفر) توسط شرکت روس تلکام انجام میگیرد .روس تلکام یک اپراتور

خدمات جهانی در روسیه است که بر اساس حکم دولتی روسیه به شماره  437-pبه تاریخ

 2014/03/26آغاز به فعالیت نمود .بهعنوان یک اپراتور خدماتی جهانی ،مسئول فراهم

کردن سرویسهای ارتباطی دوربرد در جهان ،با استفاده از نقاط دسترسی متصل به
شبکه ارتباطات ،با لینکهای ارتباطی فیبر نوری است.

وبسایت پروژه/rostelecom.ru/projects/uus :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در فدراسیون روسیه
زمان پروژه :برنامهریزی شده برای آینده از  2014/05/13تا 2018/12/31
شرکا :وزارت مخابرات و ارتباطات جمعی فدراسیون روسیه ،آژانس ارتباطات فدرال،
شرکت با مسئولیت محدود «زیرساختهای سرمایهگذاری،»LLC– 4 ،

83

نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
هدف  :12اطمینان از الگوهای مصرف و تولید پایدار
هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

هدف  :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦ پروژه

♦ ♦بسته ابزاری
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سرویس پوشش
مشخصات سازمان
نام سازمانCITC :

1

كشور :عربستان سعودی

وبسایتhttp://www.citc.gov.sa :

نوع :دولتی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :سرویس پوشش ،یک خدمت الکترونیکی برای فراهم آوردن پوشش و

قابلیت دسترسی به سرویسها و زیرساختهای فناوری اطالعات و ارتباطات است .این

خدمت بهطور همزمان از طریق وبسایت  CITCو برنامه کاربردی آن به سیستمهای
تأمینکننده خدمات مخابراتی متصل است .هدف اصلی این برنامه ،فراهم آوردن حقوق

عمومی ،جهت بررسی قابلیت دسترسی به سرویسهای فاوا ،بهصورت تعاملی در مکانها
ت در هر سایت ،نشان دادن تجارب همجوار دیگر
و موقعیتهای مختلف ،ارزیابی خدما 

و ثبت شکایت یا درخواستها است .این موضوع ،تأمینکنندگان خدمات را به ارتقاء

و سرمایهگذاری بر روی زیرساخت مربوط به فناوری اطالعات و ارتباطات مخصوصاً

سرویسهای باند پهن که دسترسی به اطالعات و دانش را ،باال خواهند برد ،ترغیب و

تشویق میکند .تمام این فرآیندها به صورت شفاف بررسی میشوند به گونهای که از
طریق آن کاربران می توانند ،تجربه مشتری در یک موقعیت خاص را مشاهده کنند.

وبسایت پروژهrostelecom.ru/projects/uus :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در عربستان سعودی
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2014/09/08تا 2016/10/02

1. Communication and Imformation Technology Comission
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اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
نوع پروژه:

♦ ♦ پروژه
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قابلیت اطمینان سیستمهای نوری 1فضای آزاد در سنگال
مشخصات سازمان

نام سازمان :وزارت پست و مخابرات

كشور :سنگال

وبسایت- :

نوع :دولتی
مکانیزم ملی پیادهسازی
♦ ♦سازمان راهبردی برای هماهنگی پیادهسازی  WSISدر سطح ملی دارد :خیر
♦ ♦سازمان راهبرد الکترونیکی ملی دارد :خیر

اطالعات پروژه

اطالعات پروژه :سنگال ،مانند بسیاری از کشورهای توسعه نیافته ،با چالشهای زیادی
در زمینه دسترسی و توسعه شبکههای مخابراتی و خدمات فاوا ،روبروست .در این زمینه،

سیستمهای نوری فضای آزاد ،میتوانند نقش کلیدی جهت پشتیبانی از زیرساختهای
ارتباطاتی و اینترنتی دولتی ،جهت اطمینان از وجود دسترسی به سرویسها ،داشته

باشند .این سیستمها ،ظرفیت یکسانی برای فیبر نوری دارند ،آسان نصب میشوند ،نیاز
به مجوز ندارند و در مقایسه با فناوریهای سیمی ،کمهزینهاند .در این پروژه ،قابلیت
دسترسی لینک فضای آزاد نوری و امکانپذیری دوربرد ،با استفاده از دادههای قابل رؤیت،

جهت شبیهسازی به سیستمهای موجود نوری فضای آزاد ،بررسی و تعیین میشوند.
سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در سنگال
زمان پروژه :برنامهریزی شده برای آینده از  2017/12/31تا 2019/02/28
شرکا :وزارت امور خارجه و ارتباطات ،وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،دانشگاه

2

UCAD

1. FSO: Free Space Optics
2. Univercity Cheikh Anta Dipo
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اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

♦ ♦انتشارات
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دسترسی سیگنال نوری بیسیم و آنالیز محدوده لینک در شرایط نوسان
آب و هوا ،مورد مطالعه در سنگال
مشخصات سازمان

نام سازمان :دانشگاه شیخ آنتادیوپ

1

كشور :سنگال

وبسایت- :

نوع- :

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :سیستمهای نوری فضای آزاد میتوانند نرخ داده باالیی را تا حد 10

گیگابایت بر ثانیه فراهم کنند .همچنین نصب آنها راحت بوده و در مقایسه با فیبر
نوری سیمی ،کمهزینهاند .در این خصوص ،فضای آزاد نوری میتواند یک نقش کلیدی

برحسب لینکهای پشتیبان برای زیرساخت اپراتورهای ارتباطات دوربرد و حتی برای
دسترسی مراکز داده ملی ،مؤسسات و کاربران نهایی ،بازی کند .در این پروژه ،قابلیت

دسترسی به برخی از انواع سیستمهای نوری فضای آزاد از مقیاسهای گوناگون قابلیت
دید در سنگال ،اشاره شده است .در این تحقیق همچنین قابلیت دسترسی با در نظر
گرفتن تغییرات شدید آب و هوایی ،مانند باران شدید و تأثیر گرد و غبار بر سیگنالها،

نیز بررسی شده است .در هرکدام از این موارد ،حاشیه لینک و ماکزیمم محدوده ،مورد

بررسی قرار گفته و تعیین شدهاند.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در سنگال
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2017/02/04تا 2017/07/28
1. Université Cheikh Anta Diop, Dakar
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اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:
Cheikh Amadou Bamba Dath, Modou Mbaye, and Ndéye Arame Boye Faye Laboratoire Atomes Lasers, Faculté des Sciences et Techniques, Université Cheikh Anta
)Diop de Dakar (UCAD

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
هدف  :11ايجاد شهرها و سکونتگاههای امن ،ایمن و پایدار
هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

نوع پروژه:

♦ ♦انتشارات
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UAE-IX
مشخصات سازمان
نام سازمانUAE-IX :

كشور :امارات متحده عربی

وبسایت/http://www.uae-ix.net :

نوع :نهادهای کسبوکار

اطالعات پروژه

توضيح پروژه UAE-IX :یک سامانه تبادل اینترنت در امارات متحده عربی است که اول

اکتبر سال  2012راهاندازی شد .این سامانه اولین سکوی تبادل بیطرف اینترنت در

خاورمیانه است که شبکههای جهانی ،تأمینکنندگان سرویس اینترنت ،شبکههای
تحویل محتوا ،موسسههای تحقیقاتی و آموزشی و تأمینکنندگان محتوا در منطقه

خاورمیانه را به هم مرتبط و متصل میکند .این سامانه با استفاده از سکوی سوییچینگ

موجود در دو مرکز دادهای بیطرف و ایمن در دبی ،ساختهشده است ،که توسط سازمان

تنظیم مقررات امارات و با مشارکت  DE-CIXکه بزرگترین سامانه تبادل اینترنت مستقر

در فرانکفورت آلمان میباشد ،راهاندازی و عملیاتی شده است .سامانه فوق یک راهکار

محلی ،با قابلیت دسترسی باال برای تبادل ترافیک منطقهای محسوب میشود.
وبسایت پروژهuae-ix.net :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی بینالمللی
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2012/10/01تا 2013/11/29
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 ادامه-اطالعات پروژه
:شرکا و کشورهای اجرایی

:لطفاً از این وبسایت برای اطالعات بیشتر در مورد مشتریان و همکاران بازدید نمایید

uae-ix.net/customers-partners

Afghanistan, Anguilla, Albania, Algeria, Andorra, Angola, Antigua and Barbuda, Western Sahara, Argentina, Armenia, Aruba, Netherlands Caribbean, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahrain,
Barbados, Burundi, Belgium, Benin, Bangladesh, Bahamas, Bhutan, Bosnia and Herzegovina,
Burkina Faso, Bolivia, Botswana, Brazil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Belarus, Belize, Central
African Republic, Canada, Czech Republic, Chad (Republic of), Chile, Cook Islands, Cambodia, Cameroon, Comoros, Colombia, Costa Rica, China, Croatia, Cuba, Curaçao, Cape Verde
(Republic of), Cayman Islands, Cyprus, Denmark, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Democratic Republic of the Congo, Democratic People’s Republic of Korea, Ecuador, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Estonia, Ethiopia, Fiji, Finland, Falkland Islands (Malvinas),
France, Faroe Islands, Gabon, Gambia (Republic of the), Guinea-Bissau, Guadeloupe, Georgia,
Germany, Ghana, Gibraltar, Greece, Greenland, Grenada, Guatemala, French Guiana, Guinea,
Guam, Guyana, Haiti, Hong Kong, China, Holy See, Honduras, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Ireland, Iraq, Israel, Italy, Côte d’Ivoire, Jamaica, Jordan, Japan, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Kuwait, Kyrgyzstan, Lao People’s Democratic Republic, Latvia,
Lebanon, Lesotho, Libyan Arab Jamahiriya, Liechtenstein, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Macao, China, Madagascar, Malaysia, Mauritius, Marshall Islands, Malta, Mauritania, The Former
Yugoslav Republic of Macedonia, Moldova, Madeira, Maldives, Mexico, Micronesia (Federated
States of), Mali, Malawi, Monaco, Montenegro (Republic of), Republic of Moldova, Mongolia,
Morocco, Mozambique, Northern Marianas, Martinique, Montserrat, Myanmar, Namibia, Nauru,
Nepal (Republic of), Niger, Netherlands, Nicaragua, Nigeria, Niue, Norway, New Zealand, French
Polynesia, Oman, Pakistan, Palau, Panama, Easter Island, Paraguay, Peru, Philippines, Papua
New Guinea, Poland, Portugal, Congo, Palestine, Puerto Rico, Qatar, Reunion, Korea (Rep. of),
Romania, Rwanda, South Africa, Samoa, Saudi Arabia, Serbia, Senegal, Seychelles, Saint Helena, Sierra Leone, Singapore, Slovakia, American Samoa, San Marino, Solomon Islands, Somali
(Democratic Republic), Spain, Saint Pierre and Miquelon, Sri Lanka, South Sudan, Saint Kitts
and Nevis, Saint Lucia, Sao Tome and Principe, Saint Vincent and the Grenadines, Sudan, Suriname, Slovenia, Swaziland, Sweden, Switzerland, Syrian Arab Republic, Tajikistan, Turks and
Caicos Islands, Thailand, Timor-Leste, Tokelau, East Timor, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago,
Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Tuvalu, United Arab Emirates, Uganda, United Kingdom, Ukraine,
Russian Federation, United Republic of Tanzania, Uruguay, United States of America, The United
States Virgin Islands, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Viet Nam, British Virgin Islands, Wallis
and Futuna, Taiwan, China, Yemen, Zambia, Zimbabwe

WSIS اطالعات

:اهداف

 منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای، فراگیر، تضمین آموزش برابر:4 هدف
یادگیری مادامالعمر برای همه
:نوع پروژه

♦ ♦پروژه
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پایش جغرافیایی گروههای امدادگر
مشخصات سازمان
نام سازمانTrias NGO :

كشور :بینالمللی

وبسایت:

http://www.trias.ngo/en

نوع :بینالمللی
اطالعات پروژه

توضيح پروژه :جهت نظارت حدود  300گروه امدادگر « 1»VICOBAکه عمدتاً حمایت

از زنان آسیبپذیر «ما آسای» 2در تانزانیا را که در شرایط فقر شدید زندگی میکنند،

به عهده دارند .سازمان مردمنهاد ترایس 3از یک سیستم مدیریت اطالعات الکترونیکی
استفاده میکند .از آنجایی که در این منطقه گروههای امدادگر ،هرکدام با حدود 30
عضو ،معموالً در نواحی دورافتاده مستقرشدهاند .سیستم مدیریت اطالعات جغرافیایی
به سازمان ترایس اجازه میدهد تا اطالعات مالی و اطالعات کیفی گروههای امدادگر

را از راه دور جمعآوری و پایش نماید .بدین ترتیب ،از طریق سیستم مدیریت اطالعات
و سیستم مدیریت اطالعات جغرافیایی امکان آنالیز داده ،مقایسه گروهها ،پیگیری روند

فعالیت گروههای امدادگر ،تجسم و تجمیع جغرافیایی آنها از طریق تلفن و تبلتهای

هوشمند فراهم میشود.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در جمهوری اتحادیه تانزانیا ،مناطق لونگیدو و
سیمانجیرو در شمال تانزانیا

زمان پروژه :در حال اجرا از  2015/01/01تا 2019/12/31
)1. Village Community Banks (VICOBA
2. MAASI
3. Trias NGO
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اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:
Pastoralist Women’s Council (PWC) Maasai Women Development Organisation
(MWEDO) MVIWATA Arusha (farmer organization), Longido Community Development Organisation (LCDO) Tanzania Chamber of Commerce, Industry and Agriculture (TCCIA) Arusha and TCCIA Manyara Maasai Pastoralitsts Foundation Marketplace Literacy Communities Trust Oikos East Africa Vétérinaires Sans Frontières le
de paix World Food Programme BTC

اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :1ریشهکن نمودن فقر به هر شکل و در هر کجا
هدف  :2ریشهکن نمودن گرسنگی ،دستیابی به امنیت غذایی ،بهبود تغذیه و ترویج

کشاورزی پایدار

هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
هدف  :12اطمینان از الگوهای مصرف و تولید پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦طرح
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راهاندازی شبکه با استفاده از فناوریهای ()GPON
مشخصات سازمان

نام سازمان :شرکت مسئولیت محدود آزتلکام

1

كشور :آذربایجان

وبسایتhttp://www.aztelekom.org :

نوع :دولتی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :جی پان 2یک فناوری مخابراتی با یک معماری یک به چند نقطه است که

در آن از شکاف دهندههای فیبر نوری جهت فعالسازی تک فیبر برای سرویسدهی به

چندین نقطه انتهایی از جمله مشترکین استفاده میشود ،بدون اینکه نیازی به اتصال فیبر
جداگانه بین هاب و مشتریان باشد .این روزها اکثر شبکهها از جیپان استفاده میکنند.

بهعنوان یک اپراتور مخابراتی در کشور آذربایجان ،در این پروژه سعی بر این است که
با تمرکز به خلق نوآوری جهانی شرایط بهبود این صنعت در جمهوری آذربایجان و در

منطقه فراهم شود .هدف اصلی این پروژه راهاندازی شبکه جدید برای ایجاد زیرساخت

الزم در منطقه جمهوری آذربایجان با سرعتباالی اینترنت و با بهرهگیری از فناوری

جیپان است .به همین منظور در فاز اول ،چهار منطقه برای برپایی شبکههای مبتنی بر
فناوری جی پان انتخاب و بررسیشدهاند.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در آذربایجان
زمان پروژه :برنامهریزی شده برای آینده از  2017/09/20تا 2022/12/29

1. Aztelekom Limited Liabilty Company
2. GPON
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اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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برنامه توسعه زیرساخت ملی فناوری ارتباطات بالروس
مشخصات سازمان

نام سازمان :وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات بالروس

كشور :بالروس

وبسایتhttp://www.mpt.gov.by :

نوع :دولتی

مکانیزم ملی پیادهسازی

♦ ♦سازمان راهبردی برای هماهنگی پیادهسازی  WSISدر سطح ملی دارد :خیر
♦ ♦سازمان راهبرد الکترونیکی ملی دارد :بله

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :کارآیی باال و توسعه سریع در زیرساخت اطالعاتی و شبکه مخابراتی
جمهوری بالروس ،که توسط خبرگان بینالمللی سنجیده شده است ،منتج به درکی
سازگار از اهداف زیر برنامه «زیرساخت ملی فناوری اطالعات و ارتباطات» در زمینه
توسعه فناوری اطالعات و شبکه مخابراتی برای سالهای  2011الی  2015گردید.
هدف از پیادهسازی این برنامه فراهم نمودن بستری برای ایجاد ،عملیاتی کردن و توسعه
یک چارچوب مدرن بهمنظور سازماندهی تبادل اطالعات بین تمامی ذینفعان جامعه،
مانند کسبوکارها ،دولت و بخش خصوصی است که منجر به ارائه خدمات مدرن به
ساکنین مناطق دورافتاده و همچنین ارائه خدمات سطح باالیی مبتنی بر زیرساختهای
اطالعاتی و مخابراتی در حوزههایی از جمله اقتصاد ،کسبوکار ،فرهنگ ،آموزش ،ورزش
و پزشکی گردیده است .با پیادهسازی این پروژه و به لطف تالش مشارکتی دولت،
اپراتورهای مخابراتی ،سازمانهای عمومی و کسبوکارهای خصوصی ،شکاف دیجیتالی
بین شهرهای کوچک و شهرهای بزرگ ،اندک شده است.
سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در بالروس
زمان پروژه :خاتمه یافته از تاریخ 2015/12/30
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اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :1ریشهکن نمودن فقر به هر شکل و در هر کجا
هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
نوع پروژه:

♦ ♦طرح

98

تاطابترا یروانف و تاعالطا یاه تخاسریز  :مود لصف

تعهد به سیستم آموزش و پرورش مالزی
مشخصات سازمان

نام سازمان :شرکت مسئولیت محدود تجهیزات گروه تلفن همراه چین

1

كشور :چین

وبسایتwww.10086.en :

نوع :بخش کسبوکار

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :چشمانداز شرکت مخابراتی  2YTLاین است که از شبکه نسل چهارم موبایل
خود برای برپایی یک مدل اقتصادی مبتنی بر اینترنت در مالزی استفاده نماید .چشمانداز

شرکت  CMDCنیز چنین تدوین شده که با تامین گوشیهای متناسب با نسل چهارم
شبکههای همراه ،سرعت نفوذ این فناوری را در مالزی شتاب دهد .تحت یک برنامه

هدایتشده توسط وزارت آموزشوپرورش مالزی ،این طرح اولین فراهمکننده اینترنت
خواهد بود که توانسته است تمام  10080مدرسه دولتی در سطح کشور را به اینترنت و
محیط آموزش مجازی مبتنی بر پردازش ابری متصل نموده و تجربه آموزش را دگرگون

سازد .با پیادهسازی این طرح همچنین شکاف بین دانشآموزان شهری و روستایی مرتفع
شده و کشور مالزی را به عنوان یکی از نمونههای موفق در امر آموزش الکترونیکی مطرح

کرده است.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی بینالمللی
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2016/04/7الی 2017/02/20
شرکا :شرکت مخابراتی YTL

1. China Mobile Group Device Co., Ltd
)2. YTL Communication Sdn Bhd (CMIDC

99

نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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تاطابترا یروانف و تاعالطا یاه تخاسریز  :مود لصف

سیستم دسترسی به اطالعات الکترونیکی دولت چین
مشخصات سازمان

نام سازمان :انجمن اینترنت چین

كشور :چین

وبسایتhttp://www.isc.org.cn :

نوع :نهادهای جامعه مدنی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه« :سیستم دسترسی به اطالعات الکترونیکی دولت چین» با تمام سطوح

دولتی ،مؤسسات و سازمانها همکاری دارد .هدف این پروژه ساخت و یکپارچهسازی زیر
سکوهای استانی ،وابسته به شهرداری و دفاتر دولتی روستایی و منطقهای جهت ترویج

دسترسی به فناوری اطالعات و اشتراکگذاری خدمات آنها است .این پروژه همچنین به

دنبال ایجاد ارتباط میان تمام سطوح دولتی ،واحدهای عمومی و مراکز تجاری میباشد.
وبسایت پروژهwza.csip.org.cn :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در چین
زمان پروژه :در حال اجرا از  2014/02/18تا 2018/02/27
شرکا:
José Ramón Vázquez Llabona, Frangel Torres Gutierrez, Kirenia Marcheco Guizado, Mariolys Balnco
Pantoja, Leonides Alfredo Peña Turruelles
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اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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تاطابترا یروانف و تاعالطا یاه تخاسریز  :مود لصف

هوشمند سازی کالن دادههای مخابراتی
مشخصات سازمان

نام سازمان :شرکت ارتباطات تلفن همراه چین

كشور :چین

وبسایتhttp://www.isc.org.cn :

نوع :نهادهای جامعه مدنی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :این پروژه که از مزایای اجتماعی خوبی بهرهمند شده است ،اهداف توسعه

پایدار ذیل را دنبال میکند :کاهش مصرف انرژی از طریق حملونقل هوشمند (،)SDG7
حمایت از ارزیابی مدل کسبوکار از طریق تجزیهو تحلیل رسانههای کسبوکار

(SDG

 ،)8بهبود قابلیت پیشگیری از بیماری در شهر از طریق نظارت و کنترل بر بیماری

( ،)SDG11بهبود تولید محصوالت ،الگوهای مصرف از طریق بازخورد مشتریان()SDG 12

و بهبود و توسعه هماهنگ جامعه با شاخص توسعه آموزش (.)SDG 16

تکرار برنامههای کاربردی با استفاده از کالن دادههای صنعت مخابرات امری آسان است.
این پروژه در تمام سطوح جامعه و دولت مورد تحسین گسترده قرارگرفته است و منجر به

رشد شرکا مربوطه در حوزههای گردشگری ،حملونقل ،بانکداری ،آموزش و سایر صنایع
میشود و مرجع خوبی برای جامعهای هوشمند ارائه میدهد.
وبسایت پروژه- :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در چین
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2013/03/7تا 2016/03/4
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نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات

اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:
Internet Society of China Telecommunications Authority of Ministry of Industry and
Information Technology (MIIT) of P.R.China. China National Software and Integrated
Circuit Promotion Center (CSIP) of MIIT Information Accessibility Research Center of
Tsinghua University China Digital Library for Visual Impairment National Aging Office
Information Center, IFLYTEK CO.,LTD.

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :7حصول اطمینان از دسترسی به انرژی مقرون به صرفه ،قابل اتکاء ،پایدار و نوین
برای همه

هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

هدف  :11ايجاد شهرها و سکونتگاههای امن ،ایمن و پایدار
هدف  :12اطمینان از الگوهای مصرف و تولید پایدار
هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

نوع پروژه:

♦ ♦پایگاه داده
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تاطابترا یروانف و تاعالطا یاه تخاسریز  :مود لصف

مرکز رایانش ابری یازهانگ پکن
مشخصات سازمان

نام سازمان:

Jiangsu Province Post and Telecommunications Planning and Designing Institute Co., LTD.

كشور :چین

وبسایتhttp://www.jsptpd.com :

بوکار
نوع :نهادهای کس 

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :مرکز رایانش ابری یازهانگ 1در پکن با ظرفیتی برابر با  14000کابینت

سرور است که میتواند یک توپولوژی از شبکه جهانی را پدید آورد ،توانایی سرویس
را بهبود بخشد ،هسته رقابتپذیری را ایجاد کرده و شدیدا ً نیازهای توسعه کسبوکار
را مرتفع سازد .در رابطه با اطالعات جهانی ،عالوه بر دستیابی به مزیتهای اجتماعی

و اقتصادی ،این پروژه بهطور قدرتمندی شاخصهای توسعه صنعتی از جمله قابلیت
اطمینان ،امنیت و کیفیت سرویس را به جلو خواهد راند .این پروژه به نحوی یک مدل

کسبوکار متفاوت را فراهم ،درک اجتماعی از سرویس اطالعاتی را بهبود ،و اهداف
راهبرد کپیسازی و پایداری با استفاده از فناوری پیمانهای را تحقق میبخشد.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در چین
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2012/12/13تا 2015/08/6

1. Yizhuang
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نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

106

تاطابترا یروانف و تاعالطا یاه تخاسریز  :مود لصف

پروژه ساخت نسل چهارم شبکه مخابراتی کشور چین
مشخصات سازمان

نام سازمان:
JIANGSU POST&TELECOMMUNICATIONS PLANNING AND DESIGNING INSTITUTE CO

كشور :چین

وبسایتhttp://www.jsptpd.com :

بوکار
نوع :نهادهای کس 

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :جهت حمایت از توسعه اقتصاد ملی و رفع تقاضای بازار ،شرکت مخابرات

چین ،پیادهسازی پروژه ساخت نسل چهارم شبکه مخابراتی همراه را برنامهریزی کرد.
از سال  2014تا  ،2016شرکت مخابرات چین بالغ بر  400هزار بی تی اس و 160

هزار مجموعه از سیستمهای توزیعکننده داخلی را برای سرویسدهی به مشتریان
ساخته است.این پروژه ساخت و عملیات ترویج ،راهبری ،پیادهسازی ملی و بهروزرسانی

نسل چهارم شبکه همراه در چین را بر عهده دارد .طی دوره ساخت ،این پروژه بهطور
غیرمستقیم رشد اقتصادی ملی را حدود  300میلیارد یوان افزایش داده و در حدود 500

هزار شغل ایجاد نموده است.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در چین
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2014تا 2016/12/8
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نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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تاطابترا یروانف و تاعالطا یاه تخاسریز  :مود لصف

بهرهمندی از کابل نوری برای مدیریت ،انحراف و توزیع منابع آبی
جنوب به شمال
مشخصات سازمان

نام سازمان :شرکت فناوری ارتباطات چین

كشور :چین

وبسایتhttp://www.chinacctc.com :

نوع :نهادهای کسبوکار

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :در پروژه حاضر 1028 ،کیلومتر کابل نوری در امتداد لولههای آب قرار

داده شده و از میان پنج استان که وضعیت و موقعیت جغرافیایی پیچیده و نیازهای باالی
محیط زیستی داشتند ،عبور کرده است .در رابطه با مناطق دوردست نیاز به کابلکشی

از میان رودخانه و سدها است ،که الزم است برنامه آن زمانبندی شود .با این رویکرد

میتوان از خیلی از فناوریهای جدید اختراع شده توسط مهندسین بهره گرفت .در این

پروژه ابتدا فرآیندکابلکشی مخابرات به پروژه حفاظت از منابع آب بدل میشود و به این
طریق پروژه مخابرات راه دور با همکاری سازمان حفاظت از منابع آب ،انجام میشود.

داستان این پروژه میتواند منبعی الهامبخش جهت بهرهمندی و بهکارگیری توسط دیگر
کشورها یا جوامع باشد.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در چین
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2013تا 2016
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اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :6حصول اطمینان از دسترسی همگانی به آب و بهداشت
هدف  :7حصول اطمینان از دسترسی به انرژی مقرون به صرفه ،قابل اتکاء ،پایدار و نوین
برای همه

نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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تاطابترا یروانف و تاعالطا یاه تخاسریز  :مود لصف

پروژه سوادآموزی مبتنی بر فاوا
مشخصات سازمان
نام سازمانNasco Foundation :

كشور :غنا

وبسایتhttp://www.nascoict.org :

نوع- :

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :حدود  %70از مردم دنیا امکان استفاده از رایانه و فناوریهای مرتبط با
آن را ندارند .شکاف الکترونیکی در این قسمت از دنیا واضح است و فقر این نواحی ناشی
از عدم دسترسی به آموزش و فناوری است .سازمان مربوطه با این هدف که اطالعات و

آموزش یک امر مهم برای برکناری فقر است ،تأسیسشده است .مراکز فاوا در مناطق

دوردست کشور غنا تأسیسشدهاند و توسط اینترنت به یکدیگر متصل هستند .بیش
از  10،000دانشجو موفق به کسب دانش و مهارتهای خوداشتغالی از طریق پروژه
سوادآموزی شدهاند و بالغ بر  4،271نفر نیز در این مراکز در حال آموزش هستند.

وبسایت پروژه/nascoict.org :
سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی محلی در غنا و منطقه (Sawla Tuna Kalba (STK

زمان پروژه :در حال اجر از  2012/09/6تا 2025/09/5
شرکا:
Labdoo, Redbull, Polytechnic University of Barcelona (UPC), Niels Buster Norsk-Denmark, Sawla Tuna Kalba (STK) District Assembly
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اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :1ریشهکن نمودن فقر به هر شکل و در هر کجا
هدف  :2ریشهکن نمودن گرسنگی ،دستیابی به امنیت غذایی ،بهبود تغذیه و ترویج

کشاورزی پایدار

هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
هدف  :13اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی و اثرات آن
هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

هدف  :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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تاطابترا یروانف و تاعالطا یاه تخاسریز  :مود لصف

تبادل اینترنت در اندونزی
مشخصات سازمان
نام سازمانAsosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII( :

كشور :اندونزی

وبسایتhttp://www.apjii.or.id :

نوع :نهادهای جامعه مدنی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :اهداف برنامه  IIXایجاد یک شبکه متصل ملی است که توانایی و امکانات

الزم منطبق با نیازهای فراهمکننده هر سرویس را داشته باشد .برنامه  IIXهیچگونه تاریخ
انقضا در طی اجرای برنامه ندارد ،اما به چندین مرحله تقسیمشده است که الزم است

بهطور پیوسته توسعه داده شوند.
وبسایت پروژهiix.net.id :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی در کشور اندونزی
زمان پروژه :در حال اجرا از  2017تا 2027
شرکاJamalul Izza & Henri K. Soemartono :
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اهداف:

هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
هدف  :11ايجاد شهرها و سکونتگاههای امن ،ایمن و پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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KOPERASI DIGITAL INDONESIA MANDIRI
مشخصات سازمان
نام سازمانDIGICOOP :

كشور:اندونزی

وبسایتhttp://www.koperasidigital.id :

نوع :نهادهای جامعه مدنی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :با حرکت بر روی قطار تولید گوشیهای همراه ،شرکت تازه تأسیس
 KDIM1جدیدا ً تولید گوشیهای هوشمندی تحت نام تجاری  Digicoopرا آغاز کرده است.
هدف از تولید این گوشی هوشمند در دست گرفتن سهم بازار محلی گوشیهایی است که

هماکنون در دست بازیگران بزرگ ،بهویژه تولیدکنندگان خارجی قرار دارد .این گوشی

هوشمند نتیجه همکاری با یک گروه متخصص از موسسه فناوری بنداگ است و ساخت
ن در کارخانه الکترونیکی و تولیدی  PT VSدر شهر سیکارانگ واقع در غرب جزیره جاوا
آ

انجام میشود .شرکت  KDIMماه ژوئن سال گذشته توسط جامعه فراهمکنندگان اینترنت

اندونزی و جامعه فاوا اندونزی برپا شد و به علت عالقه جامعه الکترونیکیاندونزی در نیل
به سوی استقالل الکترونیکی (در زمینه ادوات ،شبکه و کاربردها) این کشور انجام این

پروژه تعریف شده است.

وبسایت پروژهkoperasidigital.id :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در اندونزی
زمان پروژه :برنامهریزیشده برای آینده از  2016/5/20تا 2027/12/31

1. Koperasi Digital Indonesia Mandiri
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اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:
Henri Kasyfi Soemartono, Kristiono, Teguh Prasetya, Adie Marzuki, Prof. Adi Indrayanto & Kanaka Hidayat

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
هدف  :11ايجاد شهرها و سکونتگاههای امن ،ایمن و پایدار
هدف  :12اطمینان از الگوهای مصرف و تولید پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
♦ ♦طرح

♦ ♦وبسایت

116

تاطابترا یروانف و تاعالطا یاه تخاسریز  :مود لصف

راهحل بهینه سازی و بهبود کیفیت فاوا (هوشیار)
مشخصات سازمان

نام سازمان :سازمان پردازش داده

كشور :جمهوری اسالمی ایران

وبسایتhttp://www.dpco.net :

نوع :نهادهای کسب و کار

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :پروژه هوشیار یک محصول تمامعیار در زمینه نرمافزارهای مبتنی بر جاوا

است که میتواند توسط فراهمکنندگان خدمات جهت پایش ،کنترل ،آنالیز و مدیریت
یکپارچه زیرساخت اطالعات و ارتباطهایشان مورد استفاده قرارگیرد .این راهحل توسط

شرکت پرورش دادهها ارائهشده و از ابتدا برای بهینهسازی و بهبود زیرساخت بهعنوان

شالوده جامعه اطالعاتی توسعهیافته است .این سیستم توانایی مدیریت اجزاء مختلف

زیرساخت مانند زیرساختهای شبک ه پهنباند ،شبکههای مخابراتی ثابت و همراه ،مراکز
داده (سرورها ،برنامههای کاربردی ،پایگاههای داده ،راهحلهای ذخیرهسازی و غیره)
و سرویسهای الکترونیکی ،را دارد .این نوع سیستمها نقشی حیاتی در فراهم آوردن
دسترسی مطمئن ،باکیفیت ،پایدار و دائم برای شهروندان ،کسبوکارها و مراکز دولتی

بازی میکنند .زیرساخت باکیفیت ،بهطور مستقیم با مسائل اجتماعی ،اقتصادی و اهداف
سیاسی مرتبط است و به عنوان مثال از تبعات زیرساختهای توسعهنیافته و کیفیت پائین

میتوان به محدودیتهای دسترسی و اقدامات فوری مراقبتهای پزشکی و آموزشی
اشاره نمود .پروژه هوشیار ،برای مدیریت بعضی از سرویسهای شبکه ملی اطالعات،

شبکه سوئیچ مخابراتی و فراهمکنندگان شبکه پهنباند در سطح ملی استفادهشده است.
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اطالعات پروژه -ادامه

این فعالیت با خطی مشی دوم  WSISمنطبق است .این پروژه همچنین با اهداف شماره

 9مربوط به «اهداف پایدار توسعه» نیز مرتبط است و یکی از اهدافش این است که

زیرساخت پایدار ،مطمئن و باکیفیت مانند زیرساخت منطقهای و بین مرزی را جهت
حمایت از توسعه اقتصادی و امکانات بهتر با تمرکز بر روی دسترسی ارزان و برابر برای

همه ،ایجاد نماید.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در ایران
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2014/2/1تا 2016/08/1
شرکا:
Ali Rahmanian Alireza Talebipour Hadi Mahmoudi Amir Mehrabinezhad

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :11ايجاد شهرها و سکونتگاههای امن ،ایمن و پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

♦ ♦راهحل نرمافزاری
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شبکه اطالعات کشور کویت
مشخصات سازمان

نام سازمان :آژانس مرکزی فناوری اطالعات

كشور :کویت

وبسایتhttp://www.cait.gov.kw/ :

نوع :دولتی

مکانیزم ملی پیادهسازی

♦ ♦سازمان راهبردی برای هماهنگی پیادهسازی  WSISدر سطح ملی دارد :خیر
♦ ♦سازمان راهبرد الکترونیکی ملی دارد :بله

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :آژانس مرکزی فناوری اطالعات ( )CAITدر سال  2006بهعنوان یک اقدام
دولتی و باهدف اصلی توسعه و پیادهسازی برنامه دولت الکترونیکی در کویت تأسیس

شد .آژانس مذکور با یک مشاور بینالمللی شریک شد تا راهبردهای دولت الکترونیکی
برای  5سال آینده را تدوین نماید .ایجاد شبکه اطالعات کشور کویت ( )KINیکی از

پروژههای اولیه بود که برای فراهم نمودن زیرساخت مخابراتی برنامهریزی شد تا راه

برای پیادهسازی یک سرویس الکترونیکی یکپارچه و مؤثر ملی هموار گردد .شبکه  KINبا

هدف یکپارچهسازی تمام شبکههای دولتی ایجاد شده است ،بهگونهای که سیستمهای
اطالعاتی مجزا و سرویسهای الکترونیکی آنها را در آینده به صورت یکپارچه ارائه دهد.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی منطقهای در آسیا و اقیانوسیه
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2008/09/1تا 2010/06/7
شرکا:

Cisco, Fortinet, HP
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اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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دسترسی به دانش و
اطالعات

تاعالطا و شناد هب یسرتسد  :موس لصف

دیح ݫىݔتال
رصد خانه ݭݓ
مشخصات سازمان

نام سازمان(Geneva Internet Platform :سکوی اینترنت ژنو)

كشور :بینالمللی

وبسایتhttp://www.giplatform.org :

نوع :نهادهای جامعه مدنی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :رصدخانه الکترونیکی  GIPابتکاری از سازمان سکوی اینترنت ژنو 1است

که با شراکت جامعه اینترنت پدید آمده است و یک حاکمیت اینترنتی جامع و رصدخانه
سیاسی الکترونیکی محسوب میشود .این سکو ،مستقر در سای ت

�digitalwatch.giplat

 ،form.orgیک فضای مرجع برای پیشبردهای اهداف جدید ،بازنگری متون توصیفی،

وقایع ،منابع و دیگر محتوای مرتبط با حاکمیت اینترنت و سیاست الکترونیکی را فراهم
مینماید .بنیاد منابع طی  15سال گذشته سکوی بینالمللی اینترنت ژنو و شبکه جامعه
اینترنت که به شکلگیری محتوای محلی کمک نموده است را توسعه داده است.

وبسایت پروژهdigitalwatch.giplatform.org :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی بینالمللی
زمان پروژه :در حال اجرا از  2015/09/1الی 2017/12/31
شرکاGeneva Internet Platform DiploFoundation Internet Society :

)1. Geneue Internet Platform(GIP
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اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :16ارتقاء جوامع صلح طلب و فراگیر و فراهم کردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

هدف :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

♦ ♦ انتشار

♦ ♦ پایگاه داده
♦ ♦ وبسایت
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دسترسی به کلیه آثار تولستوی 1تنها با یک کلیک
مشخصات سازمان
نام سازمانABBYY :

كشور :بینالمللی

وبسایتhttp://www.abbyy.com :

نوع :نهادهای بینالمللی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :پروژه دسترسی به «کلیه آثار تولستوی تنها با یک کلیک» از جمله

پروژههای مرتبط با مشاهیر است که توسط سازمان بینالمللی  ،ABBYYموزه ایالتی
لیو تولستوی و  3000داوطلب عالقمند برای حفظ میراث و معرفی آثار لیو تولستوی به
دنیا ،اجرا شده است .داوطلبان بیش از  49کشور ،بیش از  46،800صفحه از آثار وی را

با استفاده فناوری تشخیص نوری سازمان  ABBYYبه شکل الکترونیکی تبدیل نمودهاند.

یکسال بعد ،یک نمونه الکترونیکی استاندارد از مجموعه  90جلدی آن به صورت برخط
فراهم شد .این روزها حتی آثار نادر این نویسنده فقید به شکل جهانی دردسترس است

و یادگیری و درک واقعیت از دیدگان بزرگترین نویسنده ساده شده است.
وبسایت پروژهreadingtolstoy.ru :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی بینالمللی
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2015/06/18الی 2015/12/31
شرکا:
The Leo Tolstoy State Museum, Yasnaya Polyana Tolstoy’s Estate-Museum

1. Leo Tolstoy
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اطالعات WSIS

مطابق اهداف
اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

♦ ♦ وبسایت
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جزئیات سازمان زیارا
مشخصات سازمان

نام سازمان:

AINA Business Services

كشور :الجزیره

وبسایتhttp://www.aina.dz :

بوکار
نوع :نهادهای کس 

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :سایت اینترنتی زیارا 1با هدف ترویج گردشگری پایدار برای توسعه الجزیره

طراحی و اجرا شده است .این سایت به شهروندان الجزایری و گردشگران خارجی امکان

دسترسی به تمام نقاط کشور الجزیره در قالب نقشه و محتوای پویا را مهیا میکند.یکی
از اهداف این سایت اینترنتی تالش در جهت تحقیق بعضی از اهداف توسعه پایدار جهانی

که توسط سازمان گردشگری جهانی تنظیم شده است ،میباشد.
وبسایت پروژهziara.dz :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در الجزیره
زمان پروژه :در حال اجرا از  2014/06/25الی 2017/06/21
شرکا:
University of Hassiba Ben Bouali of Chlef; Ministry of Tourism and Crafts; National
Office of Tourism

1. Ziara
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اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :8ترویج رشد اقتصادی مطمئن ،پایدار و فراگیر و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
برای همه

هدف  :17مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

♦ ♦پایگاه داده
♦ ♦ وبسایت
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محتوای الکترونیکی خواندنی برای دانشآموزان کم بینا و نابینا
مشخصات سازمان
نام سازمانAccess to Information (a2i) Programme, Prime Minister’s Office, Bangladesh :

كشور :بنگالدش

وبسایتhttp://www.a2i.pmo.gov.bd/ :

نوع :دولتی

اطالعات پروژه

یسواد و  %2کم بینا) از جمعیت کشور به
توضيح پروژه :در بنگالدش ،حدود  %35( %37ب 
خاطر عدم دسترسی به موارد مطالعاتی درحال عقب افتادن هستند .با حمایت صندوق

نوآوری

سرویس a2i

 ،نهاد نیروی جوان در جامعه ( ،)YPSAاستانداردی برای دسترسی

به موارد مطالعاتی برای دانشآموزان کالس اول تا دهم را فراهم آورده است که سالیانه
در روز کتاب توسط نخستوزیر میان دانشآموزان کم بینا توزیع میگردد .این حرکت،
تحصیل در سطوح دبستان تا دبیرستان و برای تمام دختران و پسران را مهیا ،و موجب

بهبود وضعیت سوادآموزی و افزایش شمار مصرف کنندهگان شده است.
وبسایت پروژهa2i.pmo.gov.bd/multimedia-ta... :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در بنگالدش
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2013/04/1الی 2015/12/31
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 ادامه-اطالعات پروژه
:شرکا
1. Young Power in Social Action (YPSA) 2. Department of Social Services (DSS)
within the Ministry of Social Welfare (MoSW) 3. National Curriculum and Textbook
Board (NCTB) 4. Ministry of Education 5. DAISY Consortium 6. Accessible Books
Consortium 7. World Intellectual Property Organization (WIPO) 8. Global Alliance On
Accessible Technologies And Environments (GAATES)

WSIS اطالعات

مطابق اهداف
:) مربوط به این پروژهSDGs( اهداف توسعه پایدار

 منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای، فراگیر، تضمین آموزش برابر:4 هدف

یادگیری مادامالعمر برای همه
:نوع پروژه

♦ ♦پروژه
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جعبه ابزار آموزش دسترسی به اطالعات
مشخصات سازمان

نام سازمان:
Access to Information (a2i) Programme, Prime Minister’s Office, Bangladesh

كشور :بنگالدش

وبسایتhttp://www.a2i.pmo.gov.bd/ :

نوع :نهاد دولتی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :پروژه «جعبه ابزار آموزش دسترسی به اطالعات» ویژه کارکنان ارشد
دولتی تهیه و طراحی شده تا بتوانند به صورت ناشناس به نقاط دسترسی شهروندان

برای سرویسهای خارج از حیطه تخصصی دولتی دسترسی داشته باشند .این برخورد
موجب میشود که آنان خود را در جایگاه شهروندان ببینند و سیستمهای دولتی را
بدون اختیارات دولتی پیمایش نمایند .در اکثر موارد ،نتایج بسیار قدرتمند بوده و موجب

حس همزاد پنداری به سوی شهروندان و زحماتی که آنها میبایست تحمل کنند تا
سرویسهای پایه را بدست آورند ،میشود .این تجربه کمک میکند تا آنان جهت ارائه

خدمات بهینه و موردنظر کاربران از سوی آژانسها ،دقتنظر داشته و برای بهبود کیفیت

کلی سرویسها تالش نمایند.
وبسایت پروژه:

a2i.pmo.gov.bd/innovation-la...

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در بنگالدش
زمان پروژه :در حال اجرا از  2007/10/1تا 2018/12/31
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اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:
1. All ministries of the Government of Bangladesh 2. Cabinet Division 3. Parliament
Secretaries 4. United Nations Development Programme (UNDP) 5. Innovation
teams within the government and their more than 10,000 members 6. International
organizations

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف :16ارتقاء جوامع صلح طلب و فراگیر و فراهم کردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

نوع پروژه:

♦ ♦اقدام ابتکاری
♦ ♦بسته ابزاری
♦ ♦آموزش
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دایرهالمعارف مشارکتی کوبا
مشخصات سازمان

نام سازمان:

Joven Club de Computación

كشور :كوبا

وبسایتhttp://www.jovenclub.cu :

نوع :دولتی

مکانیزم ملی پیادهسازی

♦ ♦سازمان راهبردی برای هماهنگی پیادهسازی  WSISدر سطح ملی دارد :بله
♦ ♦سازمان راهبرد الکترونیکی ملی دارد :بله

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :دایرهالمعارف مشارکتی ایکارد بر روی رسانه ویکی ایجاد شده و هدف آن

ارائه دانش به گروههای اجتماعی مختلف است و شدیدا سعی دارد تا آنان را درگیر بهبود
محتوای مرتبط با فعالیتهایشان نماید .در حال حاضر ،پیادهسازی آن کامل شده و مورد

پذیرش عمومی در کشور کوبا میباشد.
وبسایت پروژه:

ecured.cu

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در کوبا
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2010/12/14تا 2017/02/13
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اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و باکیفیت و ارتقا و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه
نوع پروژه:

♦ ♦وبسایت
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سکوی تعامل روستائیان
مشخصات سازمان
نام سازمانPATTIRO :

كشور:اندونزی

وبسایتhttp://www.pattiro.org :

نوع :نهادهای جامعه مدنی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه Kedesa.id :یک سکوی اینترنتی است که چهار ابزار بالگ ،ویکی ،مخزن

و فروم را به صورت یکپارچه ارائه میدهد .ابزار بالگ جهت حمایت از ایدهها به شکل

ارائه مقالههای کوتاه که توانایی پذیرش نقد دیگران را دارد ،فراهم شده است .ابزار ویکی
یاداشتهایی درباره قانون روستایی که توسط گروه پاتیرو تهیه شده ،و در آن کاربران
برای ارائه ورودی به شکل اطالعات مرتبط آزاد هستند ،فراهم میکند .ابزار مخزن برای

جمعآوری مستندات مرتبط با پیادهسازی حاکمیت روستا مانند سیاستها ،گزارشهای
مطالعات درباره عملکرد حاکمیت روستا ،استفاده میشود .ابزار فروم یک ارتباط برخط
برای بحث جهت تبادل موضوعات مرتبط با توسعه روستایی است.

وبسایت پروژهkedesa.id :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی دراندونزی
زمان پروژه :درحال اجرا از  2016/02/7تا 2017/12/31
شرکا:

Our network in national and local level, namely PATTIRO Raya network
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اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :8ترویج رشد اقتصادی ،پایدار و فراگیر و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند برای همه
هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح و فراهم کردن عدالت قضایی و برپایی

ساختار اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح
نوع پروژه:

♦ ♦طرح
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تولید دانش موضوعی و ݧ ݑ
اشٮراک آن در محیط دانشگاهی
مشخصات سازمان

نام سازمان:

)Iran Consortium on National Content (University of Tehran Section

كشور :جمهوری اسالمی ایران

وبسایتhttp://www.icnc.ir :

نوع- :

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :به عنوان قدیمیترین موسسه آموزش عالی ،دانشگاه تهران بالغ بر حدود
یک قرن محتوای دانشگاهی و تعاملی با جامعه نگهداری میکند و حدود یک قرن ،این

نهاد در خط مقدم ایجاد و توزیع اطالعات مدرن بوده و یکی از بزرگترین تولید کنندگان

محتوای الکترونیکی به زبان فارسی است .جدیدا تنها سامانه هوشمند یکپارچه آکادمیک

میان دانشگاههای ایران را هدایت میکند .این سامانه نه تنها نقش پشتیبانی روزانه از
ینظیری برای درجهبندی کارآیی دانشگاهها و
اطالعات را بر عهده دارد ،بلکه فرصت ب 

مراکز آموزش به انضمام تاثیر آنها بر روی دانش تولید شده ،ارائه میکند .به عنوان
یکی از اعضا کنسرسیوم محتوای ملی ،دانشگاه تهران نقش اصلی در ساخت و ارائه این
موضوعات و خدمات به مخاطبان را به عهده داشته است .موفقیت این پروژه در اخذ

همکاری و ارائه خدمات به اقصی نقاط ایران با اخذ بازخوردهای مناسب و محبتآمیز

کاربران عمومی دو چندان شده است .دانشگاه تهران درحال حاضر شعبههایی در ارس،
حوالی دریای کاسپین ،قم و کرج به انضمام جزیره کیش دارد.

وبسایت پروژهICNC.ir :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در ایران
زمان پروژه :از  2013تا 2016/02/4
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اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:
within the academic outreach portion the partners are as follows: Nader Naghshineh
Seyyed Saeed Reza Ameli

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و باکیفیت و ارتقا و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح و فراهم کردن عدالت قضایی و برپایی

ساختار اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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سکوی فناورانه لیبراریسک
مشخصات سازمان
نام سازمانLibraRisk :

كشور :ایتالیا

وبسایتhttp://www.librarisk.com :

نوع :دولتی

مکانیزم ملی پیادهسازی

♦ ♦سازمان راهبردی برای هماهنگی پیادهسازی  WSISدر سطح ملی دارد :خیر
♦ ♦سازمان راهبرد الکترونیکی ملی دارد :بله

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :لیبراریسک 1یک سکوی فناورانه برای ارتباطات خطرپذیر و نوآورانه

مبتنی بر اینترنت همراه و پایگاه داده جغرافیایی مبتنی بر وب است .از طریق این سکو
ارگانهای دولتی میتوانند برنامههای حفاظت شهری موجود برای شهروندان را روی

گوشیهای هوشمند ،تبلت و پایگاه داده جغرافیایی مبتنی بر وب مهیا و سرویسهای
هشدار دهنده را از طریق فشار یک دکمه فعال نمایند و شهروندان نیز قادر خواهند بود به

شکل تعاملی به برنامههای قابل اجرا توسط سیستم عاملهای ،IOSاندروید یا پایگاه داده
جغرافیایی مبتنی بر وب دسترسی داشته یا اخبار ،به روزرسانیها و هشدارهای الزم را

از طریق این سکو دریافت نمایند و آنان را از طریق رسانههایی مانند شبکههای اجتماعی

( ،)Facebook,Twitterپست الکترونیکی ،پیامک یا  WhatsAppبه اشتراک بگذارند.
وبسایت پروژهlibrarisk.com :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در ایتالیا
زمان پروژه :در حال اجرا از  2015/02/6تا 2027/12/31
1.Libera Risk
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 ادامه-اطالعات پروژه
:شرکا
All LibraRisk software contents have been developed by LibraRisk srl, a company
founded at the Chamber of Commerce of Brescia (Italy) on 06/02/2015 and recognized as innovative start-up since 26/05/2015. Ecometrics

WSIS اطالعات

:اهداف

 تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین:3 هدف
:نوع پروژه

♦ ♦بسته ابزاری
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ݧݒ
آزماىݫ ݔ ݧ ݨسگاههای رایانهای برای افراد نابینا
مشخصات سازمان
نام سازمانinABLE :

كشور :کنیا

وبسایتhttp://www.inable.org :

نوع :نهادهای بینالمللی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :ماموریت سازمان اینابل 1ایجاد قابلیت برای دانشآموزان نابینا یا کمبینا
در آفریقا از طریق فناوری اطالعات و رایانه است .از سال  ،2009سازمان اینابل هشت

آزمایشگاه کمکی رایانهای در شش مدرسه ویژه برای نابینایان در کنیا تاسیس نمود و

با استخدام  15آموزگار به  1600دانشآموز نابینا و  131معلم ثبت نام شده20،000 ،

ساعت آموزش مهارتی رایانهای و مهارتهای استخدامی مانند برنامهنویسی جاوا و طراحی
صفحات وب به انضمام تحقیق و توسعه ارائه کرده است .این سازمان همچنان شریک

رسمی وزارت آموزش و پرورش در پیادهسازی فناوری کمکی آموزشی از طریق رایانه در
مدارس ویژه برای نابینایان است .از طریق مشارکت با شرکت سفاری امکان تعلیم 20

کارمند نابینا نیز فراهم شده است.
وبسایت پروژهinable.org :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی بینالمللی
زمان پروژه :در حال اجرا از  2009/07/24تا 2027/07/24

1. inABLE

141

نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات

اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:
Ministry of Education (Government of Kenya) • Access Kenya LTD. • Safaricom
Foundation • Safaricom LTD. • Microsoft East & Southern Africa • Georgia Institute
of Technology

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :1ریشهکن نمودن فقر به هر شکل و در هر کجا
هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
هدف  :8ترویج رشد اقتصادی مطمئن ،پایدار و فراگیر و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
برای همه

هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
نوع پروژه:

♦ ♦طرح
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توسعه مجالت الکترونیکی در مدارس منطقه کمامن  1کشور مالزی
مشخصات سازمان

نام سازمان:

(Malaysian Communications And Multimedia Commission (MCMC

كشور :مالزی

وبسایتhttp://www.skmm.gov.my :

نوع :دولتی

مکانیزم ملی پیادهسازی

♦ ♦سازمان راهبردی برای هماهنگی پیادهسازی  WSISدر سطح ملی دارد :بله
♦ ♦سازمان راهبرد الکترونیکی ملی دارد :بله

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :طی سالها ،مدارس در مالزی با چالش محدودیت در تامین هزینه ساالنه
برای مجله روبرو بودهاند .مجالت مدارس در طی سال معموال توسط خود مدرسه با ارائه
گرافیک و چاپ توسط یک شرکت خصوصی طراحی و تولید شده و هزینه آن از میزان
خرید مجالت توسط دانشآموزان فراهم میشده است .با گران شدن هزینه چاپ ،و با
کاهش یافتن تبلیغات اجتماعی و حامیان مالی ،زحمت نشر مجالت سالیانه به عهده
خود مدرسه یا معلمان و شرکای آنها خواهد بود .دلیل دیگر ،استفاده از فاوا برای برطرف
نمودن نیاز مهارتآموزی و رشد دانش الکترونیکی در مدارس مالزی است .نسل جدید
عالقه کمتری به مطالب درج شده در نسخههای چاپی دارند و در عین حال دنبال محتوای
تعاملی بیشتری هستند .لذا ایده ایجاد یک مجله تعاملی الکترونیکی برای مدرسه موجب
ارتقاء آموزش و تشویق دانشآموزان و معلمان شده است.

وبسایت پروژهhttp://www.skmm.gov.my :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی محلی در منطقه کمامن کشور مالزی
زمان پروژه :درحال اجرا از  2015/5/25تا 2017/12/31
1. Kemaman
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اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:
Malaysian Communications And Multimedia Commission (MCMC) District Education
Office (PPD), National Books Council of Malaysia (MBKM) & Xentral Methods Sdn
)Bhd (eSentral

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه
نوع پروژه:

♦ ♦طرح

♦ ♦پروژه
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ابزار مقایسه سرو ݫىݫݭݔسهای مخابراتی 2.0
مشخصات سازمان

نام سازمان:

Federal Telecommunications Institute

كشور :مکزیک

وبسایتhttp://www.ift.org.mx :

نوع- :

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :این محصول ،یک ابزار برخط است که با آن امکان مشورت و مقایسه
مشخصات و جزئیات سرویسهای فعلی همراه و ثابت وجود دارد .در نسخه دوم این
ابزار امکان مقایسه خدمات اپراتورهای همراه با تعریف شاخصهایی از جمله مبلغ شارژ

ماهیانه ،مقادیر شارژ مجدد ،دقایق مکالمات ،میزان پیامکها و مصارف مگابایتی مانند

هزینههای اضافی ،ویژگیهای حالت پیش پرداخت و پرداخت آتی و امکان انتخاب آن
فراهم شده است .برای خدمات ثابت نیز در این نسخه شاخص شارژ ماهیانه ،پوشش،

دقایق به ازای هر مکالمه مانند تعداد کانالها و سرعت اینترنت به انضمام هزینههای
اضافی و ویژگیهای آنها در شرایط مختلف ( بازی تکی ،بازی دونفره و سه نفره) در

نظر گرفته شده است

وبسایت پروژهcomparador.ift.org.mx :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در مکزیک
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2015/06/1الی  2016/05/17ا
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اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف :16ارتقاء جوامع صلح طلب و فراگیر و فراهم کردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

نوع پروژه:

♦ ♦وبسایت
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دیجىتال
کتابخانه ملی ݫ ݭݔ
مشخصات سازمان

نام سازمان:

Russian State Library

كشور :فدراسیون روسیه

وبسایتhttp://www.rsl.ru :

نوع :دولتی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :کتابخانه ملی الکترونیکی )NDL( 1یک سیستم اطالعاتی در فدراسیون
روسیه است ،و پایهای برای «مخزن دانش الکترونیکی روسیه» محسوب میشود .هدف

اصلی پروژه امکان دسترسی الکترونیکی و رایگان به مستندات الکترونیکی تحت مالکیت

کتابخانههای استانی روسیه ،موزهها و بایگانیها است .هر سال ،نسخه الکترونیکی
حداقل %10از تمام کتب منتشره در روسیه به  NDLاضافه میشوند .در حال حاضرNDL ،

بالغ بر  2میلیون شی الکترونیکی و  36میلیون رکورد بیوگرافی در اختیار دارد .این پایگاه

عمال بزرگترین و پرتعدادترین کتابخانه برخط معتبر روسی است.
وبسایت پروژهrusneb.ru :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در فدراسیون روسیه
زمان پروژه :در حال اجرا از  2013/05/7تا 2020/12/31

1. National Digital Library
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اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

♦ ♦وبسایت

♦ ♦پایگاه داده
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غلبه بر کاهش درک و محدودیتهای ذهنی در کهنساالن با کمک فاوا
مشخصات سازمان
نام سازمانInreco LAN :

كشور :فدراسیون روسیه

وبسایتhttp://www.inrecolan.com :

نوع :نهادهای کسبوکار

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :شواهد علمی کاهش درک و محدودیت ذهنی در کهنساالن را به اثبات

رسانده که این موضوع تاکنون توسط تولیدکنندگان صنعت فاوا نادیده گرفته شده است.

این رویکرد موجب منفک شدن اجتماعی و الکترونیکی شهروندان کهنسال میگردد.

در پروژه پونی 1با استفاده از قابلیتهای فاوا مسایل مرتبط با کهنسالی و بهداشت آنها
و ضعفشان در درک و محدودیتهایی که در یادآوری دارند مورد توجه قرار گرفته
است.شرکت نرم افزاری پونی اختصاصا یک نرمافزار قابل نصب بر روی تبلتها را برای

شهروندان کهنسال طراحی نموده تا از محتوای جدید الکترونیکی لذت ببرند - ،سرورهای
راه دور حاوی کتب الکترونیکی ،فیلم ،تصاویر و  ...است .از دیگر قابلیتهای این برنامه

امکان استفاده از آن توسط آشنایان جهت کنترل از راه دور رفتار والدین از طریق تبلت

آنهاست .از این طریق همچنین پزشکان قادرند مسائل مربوط به وضعیت جسمانی
شهروندان کهنسال خود را پایش نمایند.

وبسایت پروژهfacebook.com/ponytablet :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی در سطح فدراسیون روسیه

1. Pony
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اطالعات پروژه -ادامه

زمان پروژه :خاتمه یافته از  2012/05/1تا 2016/12/8
شرکا:

Sergey Nikitin Artem Vasiliev Konstantin Demidov

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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سکوی مقایسه خدمات شبکههای نسل آینده ارتباطی در روسیه
مشخصات سازمان
نام سازمانAlex Rosl :

كشور :فدراسیون روسیه

وبسایتhttp://www.psuti.ru :

نوع- :

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :این پروژه یک منبع اینترنتی اطالع رسانی عمومی است -یک درگاه از

سکوی چند سرویسه شبکههای نسل آینده ( )NGNمربوط به تولیدکنندگان داخلی و
خارجی است .در روسیه به علت عدم وجود اطالعات و فرصتهای سازمان یافته امکان
مقایسه و انتخاب کارآیی تجهیزات  ،NGNطراحی ،تحقیق و آموزشهای الزم برای

پیادهسازی این فناوری به صورت منسجم و در یک مکان وجود نداشت .جهت حل این
مشکل ،پیشنهاد استفاده از درگاه عمومی اینترنت چند سرویسه  NGNارائه شد ،که این

محصول در دانشگاه مخابرات و فناوری اطالعات استانی پوولسکی ( )PSUTIتوسعه
یافت .در حال حاضر ،امکانات این درگاه توسط دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد

 PSUTIکه درحال انجام تحقیقات درباره پروژه  NGNهستند ،به روز و مورد بهرهبرداری
و پشتیبانی قرار میگیرد.

وبسایت پروژهngn.psuti.ru :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در سطح فدراسیون روسیه
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2014تا 2015
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اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:
Alex Rosl Cisco Systems, Huawei, Protei, NSN, Alcatel-Lucent, NEC, VocalTec, MFI
SOFT, IskraTel, Eltecs, CITRONICS

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه
نوع پروژه:

♦ ♦وبسایت

♦ ♦ پایگاه داده
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پاپىن
پروژه یادبود ݫ ݭݔ
مشخصات سازمان

نام سازمان:

Ministry of Culture and Media

كشور :صربستان

وبسایتhttp://www.kultura.gov.rs :

نوع :دولتی

مکانیزم ملی پیادهسازی

♦ ♦سازمان راهبردی برای هماهنگی پیادهسازی  WSISدر سطح ملی دارد :بله
♦ ♦سازمان راهبرد الکترونیکی ملی دارد :بله

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :برای اولین بار در تاریخ ،صربستان شانس مالقات با یکی از بزرگان
درگذشته این کشور را از طریق فناوری «واقعیت مجازی» پیادهسازی نمود تا درباره

قابلیت پیوند گذشته ،حال و آینده سخن بگوید .پاپین 1یک پروژه یادبود الکترونیکی
است ،که از او به عنوان یکی از دانشمندان برجسته مخابرات ،مخترع و دارای چندین
ثبت اختراع در حوزه ارتباطات به ویژه ارتباطات راه دور و یکی از موسسان سازمان ناسا،

پروفسور افتخاری  18دانشگاه و برنده چندین مدال علمی ،تجلیل میکند .این پروژه با
ایده استخراج واقعیت درباره زندگی این دانشمند جهت الهامبخشی به نسلهای آینده
طراحی شده است .این پروژه در واقع اولین نمایشگاه موزهای در کشور صربستان است

که از فناوری مدرن جهت تعاملی ساختن اجزا ،استفاده میکند و اولین دستاورد آن
مبتنی بر فناوری واقعیت مجازی در موزه ملی صربستان در دسترس میباشد .استفاده

ینظیر برای ارائه اطالعات و دانش درباره علم و میراث
از این فناوری جدید ،یک فعالیت ب 
فرهنگی به تعداد زیادی تماشاگر است.

1. PUPIN
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اطالعات پروژه -ادامه

از طریق این پروژه ،تماشاگران عالقهمند به فناوری تعاملی ،در زمان مالقات از این موزه

فرصت تجسس درباره زندگینامه یک مرد بزرگ را خواهند داشت و میتوانند از تجارب
و راهنماییهای وی بهره ببرند.

وبسایت پروژهmihajlopupin.rs :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی بینالمللی
زمان پروژه :در حال اجرا از  2013/05/29تا 2037/02/1

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
هدف  :16ارتقاء جوامع صلح طلب و فراگیر و فراهم کردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

♦ ♦ انتشارات
♦ ♦وبسایت

♦ ♦ نمایشگاه الکترونیکی
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پایگاه داده ملی بورسیه و یارانههای کشور اسپانیا
مشخصات سازمان
نام سازمانPABLO LANZA :

كشور :اسپانیا

وبسایتhttp://www.infosubvenciones.es :

نوع :دولتی

مکانیزم ملی پیادهسازی

♦ ♦سازمان راهبردی برای هماهنگی پیادهسازی  WSISدر سطح ملی دارد:
♦ ♦سازمان راهبرد الکترونیکی ملی دارد :بله

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :در پایگاه داده  ،1SNPSکلیه بورسیهها از تمام ارگانهای دولتی را به شکل

کامل و قابل جستجو در یک وبسایت منتشر شدهاند .این پایگاه همچنان مبالغ ارائه
شده و اسامی گیرندگان بورسیهها را نیز آشکار میکند .قابلیت دسترسی رایگان آحاد

مردم به آن ،یکی از ویژگیهای اساس این پایگاه داده به شمار میآید .امکان انتقال داده

در این پایگاه منطبق با قوانین داده باز اسپانیاست .کاربران میتوانند )1 :برای یک بورسیه

جستجو نمایند و دادهها و مستندات ،آن را تحلیل کنند  )2به شکل امن به سایت ارائه

دهنده بورسیه متصل و درخواست خود را به شکل الکترونیکی تسلیم نمایند  )3هشدارها

را ثبت نمایند به گونهای که وقتی یک ارگانی فراخوان بورسیه اعالم مینماید که بعضی
از خواستههای آنان را برآورده میکند ،سیستم بطور خودکار یک پیامک هشدار به آنها
ارسال خواهد نمود  )4برای جوایز ،تخلفات و نقضها نیز امکان جستجو وجود دارد.

وبسایت پروژهINFOSUBVENCIONES.ES :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در کشور اسپانیا
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2014/04/1تا 2015/12/31
1. Spain National Database on Grants and Subsidies
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اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :1ریشهکن نمودن فقر به هر شکل و در هر کجا
هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
هدف  :16ارتقاء جوامع صلح طلب و فراگیر و فراهم کردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

هدف  :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

♦ ♦وبسایت

♦ ♦ پایگاه داده
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کتابخانه الکترونیکی ایادی

1

مشخصات سازمان

نام سازمان :اتصاالت

2

كشور :امارات متحده عربی

وبسایتhttp://www.etisalat.ae :

نوع :دولتی

مکانیزم ملی پیادهسازی

♦ ♦سازمان راهبردی برای هماهنگی پیادهسازی  WSISدر سطح ملی دارد :بله
♦ ♦سازمان راهبرد الکترونیکی ملی دارد :بله

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :پروژه «کتابخانه الکترونیکی ایادی»
پروژهای است که با همکاری وزارت آموزش و پرورش با هدف توسعه قابلیتهای
هوشمندی دانشآموزان از طریق کتب خود آموز و منابع برخط آموزشی پدید آمده

است .هدف پروژه ،تاسیس یک نقطه پایدار با قابلیت دسترسی چندگانه ،کتابخانههای
الکترونیکی رایگان برای کاربران جهت اشتراک و گسترش دانش با استفاده از تجهیزات

الکترونیکی است .کتابخانه همچنان امکان ایجاد انواع رقابتهای تعاملی برای تشویق

دانشآموزان به خواندن بیشتر و بهبود قابلیتهای هوشمندی آنان و گسترش افق ذهنی

آنها را فراهم میسازد.

وبسایت پروژهayaadielibrary.ae :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی در کشور امارات
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2012/06/28تا 2012/06/28
1. AYAADI
2. Etisalat
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اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:
Cisco Advanced Services and Cisco partners ,Citrix Ready solution

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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فصل چهارم
ظرفیت سازی

یزاس تیفرظ  :مراهچ لصف

ايجاد مدارس الکترونیکی در آفریقا
مشخصات سازمان
نام سازمانGESCI :

كشور :بين المللي

وبسایتhttp://www.gesci.org :

نوع :نهادهای جامعه مدنی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :ايجاد مدارس الکترونیکی در آفریقا ( )ADSIیک برنامه جامع برای

پیادهسازی و توسعه زیرساخت در مدارس دبیرستانی برای تبدیل آنها به مدارس

الکترونیکی است ،كه به طور خاص برای تربيت دانشآموز مقطع متوسطه با مهارتهای
قرن  21و بر اساس اقدام نوآورانهی معلمان با قابليت پاسخگويي به نیازهای روز بازار و
اقتصاد دانش بنیان در حال ظهور ،طراحی شده است .شروع این پروژه سال  2016بوده

و حال به  140مدرسه در کنیا ،تانزانیا و ساحل عاج رسیده است 4200 .معلم از طریق
پروژه جذب شده است که از این تعداد  1400معلم در حوزه فناوری ،علم ،زبان انگلیسی،
مهندسي و ریاضیات ( )STEMفعالیت مینمایند و همچنین  210.000دانشآموز در این

پروژه حضور دارند که از این تعداد  70.000دانشآموز در حوزه  STEMآموزش دیدهاند.
وبسایت پروژهhttp://www.gesci.org :

سطح پوشش جغرافیایی :اجراي منطقهاي در آفريقا كشورهاي ساحل عاج و کنیا
زمان پروژه :در حال اجرا از  2016/01/01تا 2019/12/31
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اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:

بنیاد مسترکارت ،وزارت آموزش و پرورش کنیا ،وزارت آموزش و پرورش تانزانیا ،وزارت

آموزش و پرورش ساحل عاج

اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
هدف  :8ترویج رشد اقتصادی مطمئن ،پایدار و فراگیر و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
برای همه

هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
نوع پروژه:

♦ ♦برنامه نويسي
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یزاس تیفرظ  :مراهچ لصف

آکادمی مجازی رایانه
مشخصات سازمان

نام سازمان :آکادمی مجازی رایانه

كشور :بينالمللي

وبسایتhttp://www.kutesmart.com :

نوع :نهادهای کسبوکار

اطالعات پروژه

بوکار اجتماعی است که منجر به هدف
توضيح پروژه :آكادمي مجازی رایانه یک کس 
توسعه پایدار شماره  4ميشود .ماموریت آن ارائه آموزش فناوری ،علم ،زبان انگلیسی،
مهندسي و ریاضیات برای  50.000دانشآموز تا سال  2020است .برنامه این آکادمی

مبتنی بر ارائه محتوا جهت توسعه مهارتهای برنامهنویسی ،توسعه وب ،طراحی ،رباتیک،
مهندسی و مدل سازی برای کودکان طراحی شده است تا آنها برای چالشهای آینده

در اقتصاد آماده شوند .این برنامه در حال حاضر در  11کشور (جمهوری آذربایجان،
بالروس ،برزیل ،بلغارستان ،گرجستان ،قزاقستان ،مولداوی ،رومانی ،روسیه ،اوکراین،

ایاالت متحده) با هدف نیل به پيشرفت تا منطقه آفریقا اجرا شده است .از زمان آغاز در

سال  ،2012تعداد كودكانی که در دورههای  3یا  5ساله شرکت میکنند از 14.000

کودک به  16.500کودک رسيده است.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی بینالمللی
زمان پروژه :در حال اجرا از  2012/01/01تا 2020/01/01
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اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه
نوع پروژه:

♦ ♦برنامهنويسي
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یزاس تیفرظ  :مراهچ لصف

آموزش زبان انگلیسی از طریق ارتباطات رادیویی در مناطق روستایی
بنگالدش
مشخصات سازمان

نام سازمان :سازمانهای غیر دولتی شبکه رادیو و ارتباطات بنگالدش

كشور :بنگالدش

وبسایتhttp://www.bnnrc.net :

نوع :نهادهای جامعه مدنی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :زبان انگلیسی یکی از نيازهاي اساسی در زندگی عادی در بنگالدش است.
رادیو انجمن ،یک سیستم عامل آموزشی خوب برای مخاطبان بزرگسال در سطح جامعه

است .پروژه رادیو انگلیسی در حال حاضر ،زبان انگلیسی را از طریق ارتباطات رادیویی در

مناطق روستایی بنگالدش به منظور کمک به بهبود مهارتهای زبان انگلیسی مخاطبان،
آموزش ميدهد .پخش داستان موفقیتها از طریق رادیو در توسعه جامعه با هدف الهام

بخشي به مردم و ايجاد انگيزه در آنها به مبارزه با فقر و سایر مبارزات در زندگی ،كمك

ميكند.

وبسایت پروژهhttp://www.bnnrc.net :

سطح پوشش جغرافیایی :اجراي منطقهاي در سطح بنگالدش
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2012/09/30تا 2016/12/31
شرکا 17 :ایستگاه رادیويي ارتباطات
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اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :1ریشهکن نمودن فقر به هر شکل و در هر کجا
هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :16ارتقاء جوامع صلح طلب و فراگیر و فراهم کردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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ݨݧݐ
رسانه در جهت رفع خشونت جنسی در مناطق روستایی بںگالدش
مشخصات سازمان

نام سازمان :سازمانهای غیر دولتی شبکه رادیو و ارتباطات بنگالدش

كشور :بنگالدش

وبسایتhttp://www.bnnrc.net :

نوع :نهادهای جامعه مدنی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :سازمان  BNNRCپروژه «قدرت دختران» را با همکاری يك طرح بینالمللی

و با مشارکت  9سازمان دیگر در بنگالدش اجرا کرده است كه با ايجاد حساسيت و تشويق

فعاليت بیشتر رسانههای حرفهای و خبرنگاران ،سعی به کمک در جهت از بین بردن

خشونت علیه زنان و دختران جوان از طریق رسانهها ،دارد .اين سازمان ،انجمن پخش
رادیو ،رسانههای مربوطه و پزشکان را آموزش داده و به بهترین گزارشها و برنامهها،

جايزهاي ارزشمند اعطا میشود .حدود  500رسانه (چاپی و الکترونیکی) در حال حاضر
مشغول به انتشار اخبار و گزارشها از طریق کانالهای رسانهی خود ميباشند.

وبسایت پروژهhttp://www.bnnrc.net :

سطح پوشش جغرافیایی :اجراي منطقهاي در سطح بنگالدش
زمان پروژه :در حال اجرا از تاریخ  2015/07/01لغایت 2027/03/31
شرکا 17 :ایستگاه رادیويي ارتباطات
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اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :1ریشهکن نمودن فقر به هر شکل و در هر کجا
هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
هدف  :16ارتقاء جوامع صلح طلب و فراگیر و فراهم کردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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یزاس تیفرظ  :مراهچ لصف

مدل کارآفرینی منزل به منزل برای ایجاد اشتغال ،کاهش فقر و
توانمندسازی زنان در مناطق روستایی بنگالدش بر اساس فاوا
مشخصات سازمان

نام سازمان :اجتماع زنان با سرمایهگذاری محدود

كشور :بنگالدش

وبسایتhttps://www.isocial.com.bd :

نوع :نهادهاي کسبوکار

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :هدف از این پروژه پیادهسازی مدل ثبت شده به نام " ”Kallyaniاست
که توسط شرکت اجتماعی پیشگام ( ،Dnet (dnet.org.bdطراحی و توسعه یافته و در
حال حاضر توسط شرکت  iSociaLبا سرمایهگذاری محدود اداره میشود .این مدل که
با هدف ایجاد اشتغال ،کاهش فقر و توانمندسازی زنان در مناطق روستایی بنگالدش
مبتنی بر توسعه فاوا تعریف شده در حال حاضر در کشورهای دیگر ،در سطحي باالتر
از بنگالدش نیز تکرار و مورد بهرهبرداری قرار گرفته است .از جمله برنامهها میتوان:
( )1افزایش تعداد زنان خود اشتغال در مناطق روستایی بنگالدش ( )2اتصال جوامع
روستایی به بازارهای ملی و جهانی از طریق شبکه  )3( Kallyanisامکان تحویل کاالهای
عمومی از طریق دسترسی به اینترنت امن در خانه در مناطق دور افتاده ( )4بهبود قابل
توجه سالمت و رفاه زنان و دختران نوجوان ( )5اتصال جوانان روستایی به فرصتهای
(توسعه مهارتهای نرم افزاری ،شغل ،آموزش و غیره) موجود در مناطق شهری و خارج
از کشور ( )6ایجاد یک شبكه حمايتي براي مبارزه علیه خشونت زنان ( )7آموزش
فاوا به جوانان روستایی ( )8افزایش فرصتها برای درآمد بیشتر کشاورزان روستایی با
تسهیل دسترسی آنها به فناوریهای کشاورزی مدرن ( )9امکان اتصال به اینترنت برای
شهروندان روستایی اشاره نمود.
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اطالعات پروژه -ادامه

سطح پوشش جغرافیایی :اجراي منطقهاي در سطح بنگالدش
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2017/01/01تا 2019/12/31
شرکا :بخش فناوری اطالعات و ارتباطات ،وزارت فناوری اطالعات و ارتباطات ،دولت

بنگالدش

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :1ریشهکن نمودن فقر به هر شکل و در هر کجا
هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
نوع پروژه:

♦ ♦برنامه نویسی
♦ ♦ آموزش
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یزاس تیفرظ  :مراهچ لصف

Labor@ Enterprises
مشخصات سازمان

نام سازمان :بنیاد عمر دنگو

1

كشور :کاستاریکا

وبسایتhttp://www.fod.ac.cr :

نوع :نهادهای جامعه مدنی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :خروجی این پروژه ،یک سیستم آموزش عمومی از طریق ایجاد فرآیند

شبیهسازی مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات است ،که با ایجاد و مدیریت یک
شرکت به صورت عملیاتی و کسب مهارتهای الزم ،افراد را قادر به تولید یو پی اس

نموده ،و یا آنها را به فضای کار موفق پیوند میدهد .این پروژه از سال  2004در دانشگاه
و مدارس فنی اجرا ،و از سال  2007به طور رسمی تصویب شد تا در برنامه درسی در

تمام رشتههای فنی جهت تدریس در مدارس عمومی فنی سطح باال در سراسر کشور به

کار گرفته شود .بدین ترتیب ،دانشآموزان توسعه ظرفیتهای کارآفرینی ،دانش مدیریت

کسبوکار ،استفاده مفید از فناوری الکترونیکی و چگونگی توسعه مهارتهای بین فردی

برای زندگی و کار گروهي را فرا میگیرند.
وبسایت پروژه:

fod.ac.cr/labora

سطح پوشش جغرافیایی :اجرای ملی در کاستاریکا
زمان پروژه :در حال اجرا از  2007/01/02تا 2027/12/31

1. Fundación Omar Dengo
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اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:

بخش مدیریت فنی و کارآفرینی قابلیتهای کاستاریکا در وزارت آموزش و پرورش

عمومی ،برنامه ملی انفورماتیک  MEP-FODبانک ملی کاستاریکا ،شرکت تلفونیکا ،مرکز
تحقیقات توسعه بینالمللی کانادا (  )IDRCبنیاد کاستاریکا ایاالت متحده آمریکا با
همکاری شرکت مایکروسافت()CRUSA

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :8ترویج رشد اقتصادی مطمئن ،پایدار و فراگیر و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند

برای همه

نوع پروژه:

♦ ♦برنامهنویسی
♦ ♦ آموزش
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آموزش رباتیک از طریق برنامه طراحی
مشخصات سازمان

نام سازمان :بنیاد عمر دنگو

1

كشور :کاستاریکا

وبسایتhttp://www.fod.ac.cr :

نوع :نهادهای جامعه مدنی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :از سال  1998در مدارس دولتی کاستاریکا ،طراحی و اجرای پروژههای
آموزشی با استفاده از رباتیک ،در محیطهای یادگیری ،برای ترویج و تقویت مهارتهای

دانشآموزان تعریف و اجرا شده است .پروژه رباتیک و آموزش از طریق برنامه طراحی شامل
دوره مشاهده ،آزمایش ،طراحی و نوآوری میشود .خالقیت مورد نیاز برای پیادهسازی
برنامه طراحی با کمک رباتیک از طریق ایجاد فضای تبادل نظر و به اشتراکگذاری

نوآوری و ایدههای افراد با همساالن و شرکتکنندگان در برنامه شکل میگیرد .تاکنون از

طریق این برنامه هزاران نفر از کودکان ،جوانان و معلمان بهره بردهاند و مدارس متوسطه

دولتی از طریق ارائه راهحلهای خالق با آزمایشگاه رباتیک در ارتباط هستند.
وبسایت پروژهfod.ac.cr/robotica :

سطح پوشش جغرافیایی :اجرای ملی در کاستاریکا
زمان پروژه :در حال اجرا از  2017/01/02تا 2027/12/31
شرکا :وزارت آموزش و پرورش ،دانشگاه عمومی ،آزمایشگاه رسانهای  ، MITدانشگاه تافتز،
سایت آموزشی لگوو

1. Fundación Omar Dengo
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اطالعات WSIS

اهداف:

هدف :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه
نوع پروژه:

♦ ♦برنامه نويسي
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ݧݑ
مستٯل
برنامه توسعه ظرفیت اینترنت
مشخصات سازمان

نام سازمان :موسسه فناوری اطالعات مربوط به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

كشور :مصر

وبسایتhttp://www.iti.gov.eg :

نوع :دولتی

مکانیزم ملی پیادهسازی

♦ ♦سازمان راهبردی برای هماهنگی پیادهسازی  WSISدر سطح ملی دارد :بله
♦ ♦سازمان راهبرد الکترونیکی ملی دارد :بله

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :پروژه

ITI

برنامه توسعه ظرفیت اینترنتی مستقل است .در این پروژه

سرمایهگذاری بر روی یک چارچوب قوی آموزشی و پیوند نزدیک با صنعت فاوا محلی

و بینالمللی ،انجام شده ،تا موجب تسریع ظرفیتسازی و توسعه استعدادها و آموزش
از سواد پایه الکترونیکی گرفته تا آخرین روند فناوری شده باشد .برنامه توسط موسسه

فناوری اطالعات با همکاری دانشگاههای منطقهای (منصوره و اسیوط) و در هماهنگی
کامل با صنعت فاوا طراحی شده ،کار در مجموع به چند موضوع اشاره دارد  .1 :ادغام

ظرفیت مهارتها و اردوگاهها به عنوان اجزای اصلی برنامه آموزش حرفهای در کنار دروس

فنی پایه .2 .تالش برای فعال کردن شاگردان برجسته  ITIبرای فراگیری و تکنیکهای

جدید ارتقاء در مسیرهای شغلی بینالمللی از طریق اینترنت .3 .توانمندسازی استانهای
منصوره و اسیوط مصر از طریق سرمایهگذاری بر روی استعدادهای برجسته مقیم و

سرمایهگذاری روی ایجاد مراکز جدید برای تربیت نیروی انسانی درجه یک فعال در حوزه
فناوری اطالعات و ارتباطات در شهرستانها.
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اطالعات پروژه -ادامه

 .4توانمندسازی مصر ،از نظر اجتماعی و رفاه اقتصادی از طریق ایجاد یک مدل اشتغالزایی
پایدار برای تمام جوانان امیدوار ،بدون تبعیض جنسیتی و یا محل زندگي آنها در سراسر

مصر .5 .تشویق به ایجاد شرکتهای کوچک و متوسط محلی در هر استان و جذب

سرمایهگذاری در زادگاه خود .6 .افزایش خالقیت و نوآوری مهارتهای نسل جدید به

گونهای که آنها را قادر میسازد نقش مهمی در توسعه و مدیریت تولید و خدمات بازی

کنند و در مسیر توسعه برنامههای اقتصادی تاثیرگذار باشند.
سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در مصر
زمان پروژه :در حال اجرا از  2013/03/03تا 2016/07/10

شرک:ا :آکادمی :دانشگاه اسویت ،دانشگاه منصوره ،دانشگاه بینالمللی:
 oneerدر بخش خصوصی :گروه فتاوریهای  PLو دیگران

�upwork- pay

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای
یادگیری مادامالعمر برای همه
هدف  :8ترویج رشد اقتصادی مطمئن ،پایدار و فراگیر و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
برای همه
هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
هدف  :12اطمینان از الگوهای مصرف و تولید پایدار
هدف :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
♦ ♦ برنامه نویسی
♦ ♦ آموزش
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برنامه فونیکس

1

مشخصات سازمان

نام سازمان :اقدام برای حرفه سالم

كشور :غنا

وبسایتhttp://ghanacodeclub.org :

نوع- :

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :پروژه فونيكس یک طرح بعد از مدرسه و با همکاری با بنیاد  iSpaceغنا

است .این پروژه در تابستان  2016آغاز شد و برای کمک به كودكان به خصوص دختران

طراحی شده است ،تا با فناوريهاي کامال جدید ،به عنوان یک رسانه برای بيان دیدگاهها
و ابراز و تصریح عقاید و خصوصیات خود وسیلهای برای تغییر جهان ،آشنا شوند .هر

برنامه درسی پروژه فونيكس به شكل خالق و سرگرم کننده براي بچهها طراحی شده و

فرصتي است برای ایجاد محتوای الکترونیکی مانند وبسایتها ،بازیها ،انیمیشنها و

داستانهای تعاملی برای ارتقاء و سطح دانش کودکان.
وبسایت پروژهunlockingwat.com :

سطح پوشش جغرافیایی :اجرای محلی در غنا ،آکرا
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2017/03/07تا 2017/04/08
شرکا :بنیاد موبایل غنا وبسایت شرکت جهش رادیکالی غنا

1. PHOENIX
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اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :1ریشهکن نمودن فقر به هر شکل و در هر کجا
هدف  :2ریشهکن نمودن گرسنگی ،دستیابی به امنیت غذایی ،بهبود تغذیه و ترویج

کشاورزی پایدار

هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
نوع پروژه:

♦ ♦ پروژه

♦ ♦ برنامه نویسی
♦ ♦ آموزش
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گشودن قفل و طلسم فناوری برای زنان
مشخصات سازمان

نام سازمان:

كشور :غنا

بنیاد iSpace

وبسایتhttp://www.ispacegh.com :

نوع :نهادهای جامعه مدنی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :هدف اين پروژه ،ارائه مهارتهای فناوری اطالعات و ارتباطات الزم برای
اشتغال و نیز ایجاد کسبوکار براي زنان و دختران است ،كه با ارائه آموزش الکترونیکی،

نظارت و تخصيص بودجه ،قابل تحقق است .مقابله با تبعیض جنسیتی از طریق ارتقاء
مهارتهای فاوا در زنان یک تحول جهانی در حوزه توسعه فناوری به شمار میآید .زنان
جایگاهي در توسعه محیط فناوری ندارند و در این خصوص یک شکاف قابل توجه در

بخش مهارتها وجود دارد و هدف این است که با کمک فناوری به دنبال پر كردن این
شکاف بود .تجربه نشان داده که بسیاری از مشکالت موجود ،ریشه در آموزش و پرورش

دارد ،به عبارت سادهتر ،مدارس به اندازه کافی برای ايجاد انگيزه و باال بردن عالقه و شور
و شوق دختران به توسعه فناوری ،تالش نميكنند و زنان به عنوان مشاور در حرفههاي
مختلف ،فاقد دانش کافی در مورد بخش فناوری اطالعات هستند كه در این پروژه

سعی میشود به آنها در مورد چگونگی دسترسی موفقیتآميز به دانش مورد نظر،
توصیههايي ارائه شود .بنیاد  iSpaceبا همکاری شرکای محلی و بینالمللی ،برنامهای

برای به چالش کشیدن کلیشههای جنسیتی در فناوری و ایجاد سکوهای مختلف برای
زنان (هم جوان و هم سن باالتر) به منظور فراهم نمودن فرصت دسترسی آنها به ابزاری

بوکار تصویب نموده است.
برای توسعه کس 
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اطالعات پروژه -ادامه
وبسایت پروژهunlockingwat.com :

سطح پوشش جغرافیایی :اجرای محلی در غنا
زمان پروژه :در حال اجرا از  2017/03/07تا 2019/07/31
شرکا :وب امداد جهشی رادیکالی موبایل غنا ،باشگاه گوگل غنا

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

♦ ♦ آموزشی

♦ ♦بسته ابزاری
♦ ♦ وبسایت

♦ ♦پایگاه داده
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جوانان برای يونان
مشخصات سازمان

نام سازمان :سازمان اينترنت امنتر هالس

1

كشور :يونان

وبسایتhttp://www.saferinternet.gr :

نوع- :

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :این پروژه ،فرصتی برای ترویج فرهنگ یونان است تا افراد زیر سن قانونی

با چشمان خود ،فیلمهاي اصلی در مورد مناظر و جاذبهها ،وقایع و راهکارهای محلی شهر

خود را مشاهده كنند .از طریق این پروژه ،افراد زیر سن قانونی با استفاده از ابزار فناوری
اطالعات و ارتباطات و نيز كسب اطالعات در راههای خالق و نوآورانه ،با به اشتراک

گذاشتن تجربه خود ،باعث ترویج جنبههای مثبت اینترنت میشوند .از طریق اين پروژه

و در مسير راهبرد مناسب جهت اینترنت بهتر برای کودکان ،افراد زیر سن قانونی نیز در
صورتی که شانس و انگیزه به آنها داده شود میتوانند بهطور کامل در جامعه اطالعاتی

شرکت کنند.

وبسایت پروژهyouth4greece.eu :

سطح پوشش جغرافیایی :اجرای محلی در يونان
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2015/09/15تا 2016/04/10
شرکا )1 :موسسه آموزشی فناوری جزایر ایونی  )2گوگل

1. Hellas
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اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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کمپ رمز گذار كلويو
مشخصات سازمان

نام سازمان :کمپ رمز گذار كلويو

كشور :اندونزي

وبسایتhttp://clev.io :

نوع :نهاد کسبوکار

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :کمپ رمز گذار كلويو ،1با هدف مربيگري بر روي توسعه برنامه و فروش

بازیهای آموزشی ،وبسایت و ایجاد روحیه کار در پروژه تيمي ،سبب ارتقاء مهارتهای
قرن  21و ایجاد شخصیتهای مثبت در کودکان میشود .پروژه در سال  ،2013در

اندونزی آغاز شده و شركت مذكور ،به عنوان یک شرکت اجتماعی پایدار ،به بیش از

 2000دانشآموز در منطقه جاکارتا خدمت کرده است و اين تعداد همچنان رو به افزايش
است .در سال  2014از کمپ رمز گذار كلويو ،به عنوان پیشرو در چالش آموزش ،توسط

بنیاد لگو و آشوکا قدرداني شد.
وبسایت پروژهclev.io :

سطح پوشش جغرافیایی :اجرای محلی در جاكارتا  -اندونزي
زمان پروژه :در حال اجرا از  2013/05/01تا 2027/02/31

1. Clevio

183

نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
نوع پروژه:

♦ ♦برنامه نويسي
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موزه در  ...کلیک کنید!
مشخصات سازمان

نام سازمان :دانشگاه الکویال

كشور :ايتاليا

وبسایتhttp://www.univaq.it :

نوع- :

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :در یک مدل همکاری بین سازمانی ،اين پروژه به منظور افزایش کیفیت

آموزش از دیدگاه (روششناسی) ،جهت ترکیب فناوری اطالعات و ارتباطات و میراث
فرهنگی تالش خوبي کرده است و با بهره مندی ازقابلیتهای فاوا در بکارگیری منابع
فرهنگی در راستای پاسخگویی به نیازهای جدید سوادآموزي گامی ارزشمند برداشته

است.

برای تعریف «خوب شدن» و سطوح کارآمدی و بهرهوری ،اتخاذ یک طرح با هدف

بررسی زمینهها ،اصول ،ورودیها و فرآیندها الزم است تا به بررسی اثرات آن بر جنبههای
فرهنگی ،سازمانی و عملیاتی نيز بپردازد.در این پژوهش با پیشنهاد آموزشهای فعاالنه
برای تقویت راهبردهای ارتباطی و آموزشی معلمان و مربیان موزه در اقدامات اولیه و

ضمن خدمت ،بر آن است تا شرايط به دست آوردن مهارتهای روششناسي و الکترونیکی

ویژهای را که تقویت کیفیت نظام آموزشی را به همراه میآورد ،فراهم سازد.
وبسایت پروژهsmau.it/bologna15/success_st... :

سطح پوشش جغرافیایی :اجرای بینالمللی در اروپا و شمال آمریکا ،لیختن اشتاین،
لوکزامبورگ

زمان پروژه :خاتمه یافته از  2013/03/01تا 2014/02/04
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اطالعات پروژه -ادامه
شرکا

همکاران - :دانشگاه الکویال؛ مدرسهاي در منطقه آبروزو؛ مركز باستان شناسی ؛ مقامات
محلی (گروه فرهنگ شهر کیتی و غیره) و چند انجمن دیگر.

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
هدف  :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
♦ ♦

نشست موضوعی WSIS

♦ ♦ کنفرانس
♦ ♦ انتشارات

♦ ♦ آموزش مقدماتی
♦ ♦بسته ابزاری
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پروژه توسعه نرم افزار آموزشی
مشخصات سازمان

نام سازمان :مركز جذب ( ITبنياد عمومي)

كشور :قرقيزستان

وبسایتhttp://it-attractor-plus.com :

نوع :نهاد كسب و كار

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :پروژه توسعه نرم افزار آموزش و پرورش ( 1)ESDPیک روش ابتکاری
آموزش از طریق توسعه نرم افزاري با هدف غلبه بر کاستیهای مدل آموزش سنتی است.

شرکت کنندگان  ESDPتوسط یک فرد متخصص و باتجربه در زمینه توسعه نرم افزار،
در یک فرآیند مشخص با تمرکز بركيفيت نرمافزار ،راهنمایی میشوند .اين روش ،به

عنوان یک راهكار در جهت ظرفیت سازی در سال  ،2009ايجاد شد .یک روش مستقل
آموزش سریع ،برای توسعه دهنده نرم افزار كه اجازه افزایش سطح مهارت برای مطابقت

با استانداردهای صنعت را در چند ماه ،فراهم ميكند.
وبسایت پروژهit-attractor.com/en/#education :

سطح پوشش جغرافیایی :اجراي منطقهاي در قرقيزستان
زمان پروژه :در حال اجرا از  2009/01/01تا 2020/02/29
شرکا :مرکز جذب آموزش و پرورش فناوری اطالعات  -مجری فعلی عمومی بنیاد
سوروس قرقیزستان (ضامن  -)2013آزمایشگاه فناوری اطالعات قرقیزستان  ،دانشگاه
اسالوی قرقیزستان /روسیه (حامیان مالی)2010 ،

1. Education Software Development Project
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اطالعات پروژه -ادامه
اهداف:

هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
نوع پروژه:

♦ ♦برنامهنويسي
♦ ♦ آموزشي
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اتصال يک مدرسه
مشخصات سازمان

نام سازمان :موسسه الكترونيك و مخابرات

كشور :قرقيزستان

وبسایتhttp://www.iet.kg :

نوع- :

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :از سال  2012تاكنون کارکنان موسسه الکترونیک و مخابرات در  KSTUبا

حمایت  ،ITUپروژة در حال اجرای «اتصال یک مدرسه» ،را با هدف افزایش دسترسی به
فناوری اطالعات و ارتباطات ،آموزش فناوری اطالعات مدرن و بهبود مهارتهای عملی

معلمان در مدارس روستایی ،طراحي كردهاند.
وبسایت پروژهiet.kg :

سطح پوشش جغرافیایی :اجراي منطقهاي در قرقيزستان
زمان پروژه :در حال اجرا از  2012/03/04تا 2020/03/01
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اطالعات پروژه -ادامه
اهداف:

هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
هدف  :16ارتقاء جوامع صلح طلب و فراگیر و فراهم کردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

♦ ♦ آموزش
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برنامه جهانی آموزش ݧ ݐ
فںاوری ارتباطات و اطالعات
مشخصات سازمان

نام سازمان :انجمن ملی رایانه

1

كشور :موریس
وبسایت- :

نوع :دولتی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :در دنیای الکترونیکی امروزی ،الزم است که هر فرد از ابزار فناوری اطالعات
آگاهی داشته و نسبت به آن خبره و با تجربه باشد .با مدنظر قراردادن این هدف ،انجمن

ملی رایانه با برنامه جهانی آموزش فاوا بر آن است تا بیشترین تعداد افراد را در روند

آموزشی  IC3آموزش دهد .در این پروژه طراحی مدلی از پیادهسازی مورد توجه بوده است
که به وسیله آن ،منابع دبیرستانهای دولتی که بعد از ساعات مدرسه ،آخر هفتهها و در
طول تعطیالت بدون استفاده هستند ،مورد بهرهبرداری قرار گیرند و بدین ترتیب بیش

از  230,000نفر در طول این زمانها آموزش خواهند دید.
سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در موریس

زمان پروژه :در حال اجرا از  2006/10/09تا 2021/12/31
شرکا:
Cyber Learning Foundation, Certiport, Ministry of Education and Human Resources-

1. National Computer Board
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اطالعات پروژه -ادامه
اهداف:

هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
نوع پروژه:

♦ ♦طرح
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ابزار خدمت رسانی “به من اطالع بده”
مشخصات سازمان

نام سازمان :مؤسسه ارتباطات و مخابرات فدرال

كشور :مکزیک

وبسایتhttp://www.ift.org.mx :

نوع- :

اطالعات پروژه

توضيح پروژه خدمترسان 1Me informo :ابزاری الکترونیکی است که هدف آن عبارت
است از شرکت و همکاری مستقیم در نزدیکتر کردن کاربر به مناسبترین اطالعات

مربوط به دسترسی و استفاده از سرویسهای ارتباطات سیار مورد استفاده آنها و

همچنین فراهم کردن امکان اخذ تصمیمهای بهتر برای آنها در زمان بهکارگیری و
استفاده از این قبیل سرویسها از طریق بهرهمندی از منابع ساده آموزشی که در واقع
درک بهتر موضوعات ،حتی موضوعات تخصصی و پیچیده را برای کاربر فراهم میآورند.
این کار از طریق سمینارهای ارائه شده توسط کارشناسان در حوزه ارتباطات سیار،

روندهای آموزشی برخط و آزمونهای شناسایی ،انجام میشود.
وب سایت پروژهmeinformo.ift.org.mx/Moodle :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در مکزیک
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2016/06/01تا 2017/01/01

)1. Get me informed(me informo
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اطالعات پروژه -ادامه
اهداف:

هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
هدف  :16ارتقاء جوامع صلح طلب و فراگیر و فراهم کردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

هدف  :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦وبسایت
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نقطه اتصال مکزیک
مشخصات سازمان

نام سازمان :وزارت ارتباطات و مخابرات

كشور :مکزیک

وبسایتhttp://www.gob.mx/sct :

نوع :دولتی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :دولت مکزیک از طریق برنامه " ”Puntos México Conectadoقصد دارد تا

بین تقسیمات و واحدهای الکترونیکی ارتباط برقرار کرده و دسترسی به اینترنت پهنباند
را برای کلیه مکزیکیها ارتقاء بخشد تا بدین وسیله احتماالت و امکانات بیحدی که باید
ارائه کند را به حداکثر برساند .از طریق  32مرکز که در هر ایالت مکزیک فعالیت میکند

و بیشتر در مناطق حاشیهای با نرخ فقر باال واقع شدهاند ،برنامه ،Puntos México Conectado

دورههای سوادآموزی ،برنامهنویسی ،کدنویسی ،خالقیت و کارآفرینی را به صورت رایگان

برای ایجاد ظرفیت الکترونیکی بیشتر و اطالعرسانی بهتر به شهروندان و متعهد کردن آنها

نسبت به جامعه به کرار فراهم کردهاست .همچنین ،این برنامه از شکلگیری شرکتهای
نوپا و کوچک و متوسط در سراسر کشور ،حمایت میکند.

وبسایت پروژهpmc.gob.mx :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در مکزیک
زمان پروژه :در حال انجام از  2015/03/26تا 2019/12/31
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اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:
The Federal Government of Mexico Microsoft Cisco Google Lego US Mexico Foundation CREA A.C. DELL Ilab Robotix

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :1ریشهکن نمودن فقر به هر شکل و در هر کجا
هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
هدف  :8ترویج رشد اقتصادی مطمئن ،پایدار و فراگیر و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
برای همه

هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
هدف  :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦طرح
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فںاوری ݧ ݑ
کمپ ݧ ݐ
دخٮران
مشخصات سازمان
نام سازمانW.TEC :

1

كشور :نیجریه

وبسایتhttp://www.w-teconline.org :

نوع :نهادهای جامعه مدنی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :کمپ فناوری دختران  W.TECیک رویداد ابتکاری سالیانه است که برای

کمک به دختران دبیرستانی نیجریه در جهت ایجاد عالقه به علوم رایانه و تخصصهای
حوزه فناوری اطالعات ،طراحی شده است .کمپ  W.TECبا رفتار یکنواخت مبارزه میکند
و از عهده تفکیک جنسیتی در فضای مجازی ،برمیآید .در این کمپ به دختران آموزش

داده میشود که محتوای الکترونیکی ایجاد کنند ،نرم افزار طراحی کنند و مهارتهایی که
از فناوری اطالعاتی و ارتباطی استفاده میکنند را توسعه دهند .برنامه دو هفتهای کمپ،

به معنای واقعی کلمه به دختران قدرت مشارکت در توسعه اقتصاد الکترونیکی و بهبود
فرصتهای اقتصادیشان را میدهد .از طریق ترکیب کالسها ،کارگاهها و گردشها،

دختران یاد میگیرند تا فناوریهای مفیدی از طریق کدنویسی ،توسعه برنامههای
کاربردی همراه ،فیلمسازی و انیمیشنسازی الکترونیکی ،خلق کنند.
وبسایت پروژهw-teconline.org/programmes/w... :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در نیجریه
زمان پروژه :در حال اجرا از  2008/08/03تا 2017/08/19
1. Women›s Technology Empowerment Centre
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 ادامه-اطالعات پروژه
:شرکا
Partners and supporters have included Union Bank, MainOne, General Electric, Internet Society (ISOC), Intel, Amadeus, Google, Microsoft, World Bank, Swift Networks, Omatek Computers, Rutgers University Women in Computer Science Department, Anita Borg Institute for Women and Technology, Lagos State Ministry of
Education and Laureates College – Lagos

WSIS اطالعات

:اهداف

 دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران:5 هدف
:نوع پروژه

♦ ♦طرح

♦ ♦ آموزش مقدماتی
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مدیریت قابلیت فاوا
مشخصات سازمان

نام سازمان :سازمان استاندارد و کنترل کیفیت عربستان

1

كشور :عربستان سعودی

وبسایتhttp://www.saso.gov.sa :

نوع :دولتی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :مدیریت فاوای توانمندساز ،برنامهای است که به سازمان استاندارد و کنترل

کیفیت عربستان در توسعه و مدیریت قابلیتهای مورد نظر جهت اجرای راهبردهای فاوا،

کمک میکند .این برنامه مبتنی بر چارچوبهای مهارتی برای ردههای مختلف سنی

بوده و توسط سیستمی پشتیبانی میشود که مراحل مدیریت قابلیت را مکانیزه میکند و
توانمندساز فاوا 2نامیده میشود .مراحل مدیریت قابلیت عبارتند از سازماندهی ،اکتساب،
استقرار ،ارزیابی ،توسعه ،برآورد و پاداش.

وبسایت پروژهcapableit.net :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی محلی در عربستان سعودی
زمان پروژه :در حال اجرا از  2014/01/01تا 2015/06/30
شرکا :سازمان استاندارد اجرا و کنترل کیفیت عربستان (ساسو)

)1. Saudi Standards, Metrology and Quality Organization (SASO
2. Capable IT
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اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه
نوع پروژه:

♦ ♦طرح
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برنامه دولت الکترونیکی
مشخصات سازمان

نام سازمان :برنامه دولت الکترونیکی سعودی

كشور :عربستان سعودی

وبسایتhttp://www.yesser.gov.sa/en/Pages/default.aspx :

نوع :دولتی

مکانیزم ملی پیادهسازی

♦ ♦سازمان راهبردی برای هماهنگی پیادهسازی  WSISدر سطح ملی دارد :بله
♦ ♦سازمان راهبرد الکترونیکی ملی دارد :بله

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :برنامه دولت الکترونیکی سعودی برای پشتیبانی از تغییری که همراه با

پیادهسازی پروژههای دولت الکترونیکی رخ خواهد داد ،طراحی شده است .این قبیل

تغییرات مستلزم مهارتهای نرم عالوه بر شایستگیهای تخصصی برای حرکت به سمت

موفقیت است .همراستا با این برنامه چندین برنامهی دیگر ظرفیتسازی و توسعه ابتکاری
راهاندازی شده است .هدف از این اقدام ابتکاری ،ایجاد و توسعه شایستگیها در فناوری
اطالعات برای رسیدگی به پیادهسازیها با درجه باالی مهارت و حرفهایگری است .از

ژانویه  ،2017بیش از  44000کارمند دولت ،دورههای آموزشی مختلفی اعم از کاربرد
ساده و پایهای رایانه تا اخذ مدارک حرفهای فاوا گذراندهاند و کارگاههایی نیز برای آموزش

CIOها ،تشکیل شده است.
وبسایت پروژه:

yesser.gov.sa/en/BuildingBlo...

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی محلی درعربستان سعودی
زمان پروژه :در حال اجرا از  2017/01/01تا 2020/12/31
201

نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات

اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:
Ministry of Civil Service Technical and Vocational Training Corporation - TVTC The
national company for training and education (TeTec ) Alkhaleej Training and Education.

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :1ریشهکن نمودن فقر به هر شکل و در هر کجا
هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
هدف  :8رشد اقتصادی مطمئن ،پایدار و فراگیر و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند برای همه
هدف  :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦طرح
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کاروان فاوا
مشخصات سازمان

نام سازمان :وزارت کسبوکار ،گردشگری و ارتباطات

كشور :صربستان

وبسایتhttp://mtt.gov.rs :

نوع :دولتی

مکانیزم ملی پیادهسازی

♦ ♦سازمان راهبردی برای هماهنگی پیادهسازی  WSISدر سطح ملی دارد :خیر
♦ ♦سازمان راهبرد الکترونیکی ملی دارد :بله

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :کاروان فاوا ،ترویجی است مفید و امن در جهت استفاده از فناوری اطالعات

و اینترنت است .این پروژه در  15شهر صربستان پیادهسازی شده است .کاروان فاوا،

حامل و متصدی تالش برای ترغیب توسعه جامعه اطالعاتی رهبری شده توسط هیئت
وزرا ،به نام «کشوری هوشمند و امن» است.

وبسایت پروژهpametnoibezbedno.gov.rs :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در صربستان
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2016/04/19تا 2016/06/19
شرکا :وزارت آموزش و پرورش و علوم و توسعه فن آوری مایکروسافت صربستان
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اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

♦ ♦دستورالعمل
♦ ♦وبسایت
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دیح ݫ ݔىتال)
فاوا برای جامعه اطالعاتی فراگیر ( امید ݭݓ ݪ
مشخصات سازمان

نام سازمان:

B-Gifted Foundation of Sierra Leone

كشور :سیرالئون

وبسایتhttp://www.b-gifted.org :

نوع :نهادهای جامعه مدنی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :بیش از  1میلیارد نفر یا تقریباً  15درصد جمعیت جهان ،با شکلی از

معلولیت زندگی میکنند ،که  80درصد از آنها در کشورهای درحال توسعه ساکن
میباشند .پروژه امید الکترونیکی از دیدگاه بسیاری از روشها ،یک پروژه منحصربهفرد و
خالقانه است .این پروژه با هدف خاطرنشان کردن  20000قربانی قطع عضو در حوادث

پس از جنگ  Leoneسوریه شروع شد و به روش تازهای که قبل از این ،هرگز در این

کشور و توسط هیچ سازمان یا شرکتی آزمایش نشده بود ،به گرفتاری افراد ناتوان ،توجه

کرد .کاربرد تخیلی فناوری و برنامههای کاربردی برای معلولین ،در مرحله آزمایشی
خود ،برای  1550نفر از قربانیان قطع عضو در جنگ ،مهارتهای فاوا مورد نیاز را فراهم

آورد ،به گونهای که آنها میتوانند زندگی خود و نیز کشور خود را بازسازی کنند و
همچنین منابعی که برای رسیدن به رویاهاشان الزم دارند را برپا کنند .این فناوری،
مشکل سراسری دسترسی به آموزش و پرورش برای مردم ناتوان یا کم توان را مورد توجه

قرارداد و همچنین به علت قابلیت سودمندی و عنصر بزرگ بشر دوستانهاش ،خود را از

بقیه عوامل در حوزه مشابه ،متمایز دانست .مرحله آزمایشی با کمک هزینه رقابت باز و
خالقانه که توسط  UN IYUدر ژنو فراهم شد ،پشتیبانی و حمایتهای الزم صورت گرفت.

وبسایت پروژهdigitalhopesierraleone.blogs... :
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اطالعات پروژه -ادامه

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در سیرالئون
زمان پروژه :در حال اجرا از  2016/03/09تا 2020/04/09
شرکا:
Teach a Man to Fish UK National Telecom Sierra Leone National Youth Commission
Sierra Leone UN ITU Telecom young entrepreneurs 2011 category

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :1ریشهکن نمودن فقر به هر شکل و در هر کجا
هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای
یادگیری مادامالعمر برای همه
هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
هدف  :8ترویج رشد اقتصادی مطمئن ،پایدار و فراگیر و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
برای همه
هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
هدف  :16ارتقاء جوامع صلح طلب و فراگیر و فراهم کردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح
هدف  :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦
♦
♦
♦

♦پروژه
♦ طرح
♦ انتشارات
♦ آموزش مقدماتی

♦ ♦ وبسایت
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ݖ
ا ݩݐںالیز کالن دادهها جهت بهبود کارایی منابع انسانی در وزارت کشور
اسلوونی
مشخصات سازمان

نام سازمان :وزارت کشور جمهوری اسلوونی

كشور :اسلوونی

وبسایتhttp://www.mju.gov.si :

نوع :دولتی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :آنالیز کالن داده برای بهبود کارایی مدیریت منابع انسانی ،یک پروژه

آزمایشی است که در وزارت کشور جمهوری اسلوونی با همکاری  EMC DELLبه عنوان
یک شریک خارجی ،اجرا شده است .این پروژه آزمایشی با هدف یادگیری این موضوع

راهاندازی شدهاست که ابزارآالت مرتبط با کالن داده ایجاد شده در زیرساخت ابری و
دولتی اسلونی ،برحسب تحقیق و پژوهش دادههای منابع انسانی از وزارتخانه برای بهبود
کارایی ،فراهم آورد .بنابراین ،منابع ناشناس داده داخلی مشتمل بر مدیریت زمان ،پایگاه

داده منابع انسانی ،پایگاه داده مالی و تدارکات دولتی ،با استفاده از کدپستیهای کارکنان

و دادههای شرایط جوی ،با منابع خارجی همراه شدند تا پتانسیل پیشرفت و الگوهای

رفتاری ممکن ،شناسایی شوند .نتایج نشان دادند که پتانسیل قابل توجهی برای پیشرفت

در حوزه منابع انسانی و کمکردن هزینهها در حوزه تدارکات دولتی در وزارتخانه ،وجود
دارد.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی محلی در اسلوونی ،پروژه به عنوان پایلوت دروزارت
کشور اجرا شده است.

زمان پروژه :خاتمه یافته از  2016/04/01تا 2017/02/02
شرکا:

EMC2 Computer Systems
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اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
هدف  :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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پروژه آزماىݫݔش  KIOKITدر مدارس منتخب جزایر سلیمان
مشخصات سازمان

نام سازمان :وزارت آموزش و توسعه منابع انسانی

كشور :جزایر سلیمان

وبسایتhttp://www.mehrd.gov.sb :

نوع :دولتی

مکانیزم ملی پیادهسازی

♦ ♦سازمان راهبردی برای هماهنگی پیادهسازی  WSISدر سطح ملی دارد :خیر
♦ ♦سازمان راهبرد الکترونیکی ملی دارد :بله

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :پروژه  ICT4BEیک بانک توسعه سرمایهگذاری در وزارت آموزش و توسعه
منابع انسانی جزایر سلیمان است .یکی از اهداف این پروژه ،آزمایش  KioKitدر مدارس

منتخب کشور است 5 .مدرسه برای این کار شناسایی و انتخاب شدند که شامل دبیرستان

انجمن  ،Gwounaoaدبیرستان انجمن  Kilusakwaloاز استان  ،Malaitaدبیرستان انجمن
 ،Nguviaدبیرستان انجمن  Tambokoاز استان  Guadalcanalو دبیرستان انجمن

kalaka

از استان جزایر مرکزی بودند .آموزش راجع به استفاده از  KioKitدر وزارت آموزش و

توسعه منابع انسانی و مدارس مورد نظر ،انجام گرفت .تمام مدارس در حال حاضر از
 KioKitاستفاده میکنند و نظارت بر پیادهسازی نیز اساساً توسط تیم ( ICT4BEخارجی)

انجام میشود .گزارش شده که استفاده از این ابزار در مدارس مذکور ،تأثیرات مثبتی بر
روی تدریس و آموزش به دانشآموزان گذاشتهاند.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در جزایر سلیمان
زمان پروژه :در حال اجرا از  2016/07/01تا 2017/07/31
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اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:
Solomon Islands National University, Solomon Islands Government Information
Communication Technology, Selected schools with their teachers, students and parents.

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
♦ ♦طرح
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برنامه سوادآموزی الکترونیکی
مشخصات سازمان

نام سازمان:

Ikamva Lisezandleni Zethu

كشور :آفریقای جنوبی

وبسایتhttp://www.ikamvayouth.org :

نوع :نهادهای جامعه مدنی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :عملیات  Fikelelaیک برنامه سوادآموزی رایانهای است ،که تضمین میکند
فراگیران روش تحقیق ،ایجاد رزوم ه و نامههای حرفهای ،تایپ و مهارتهای ارائه و ارتباط
موثر در آموزش و همچنین آمادگی جهت استخدام خواهد آموخت .این برنامه نه تنها

برای فراگیران ،مهارت الزم جهت ورود به عرصه آموزش را فراهم میآورد و تضمین

میکنند که این ورود به آموزش عالی ،بهتر و مجهزتر انجام میشود ،بلکه امکان افزایش
مشارکت در عملیات روزانه و مدیریت سازمان را نیز فراهم میآورد .اغلب فراگیران این
سیستم از مدارسی آمدهاند که منابع بسیار کمی ،مخصوصاً از نظر فناوری و امکانات،

داشتهاند .حال پروژه به دنبال قوی ساختن آنها از طریق ارتقاء مهارتهای رایانه است،

به گونهای که آنها در عصر اطالعات ،به نحو بهتری بتوانند استخدام و مشغول به کار
شوند.

وبسایت پروژه:

ikamvayouth.org/programmes/o...

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در آفریقای جنوبی
زمان پروژه :در حال اجرا از  2017/10/01تا 2027/12/31
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اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:
Bridges.org Nazeema Isaacs library Shuttleworth Foundation Ford Programme Via
technologies JMC Siyakhula Education Foundation Computers4Kids,

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :1ریشهکن نمودن فقر به هر شکل و در هر کجا
هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
نوع پروژه:

♦ ♦طرح
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توسل،جلب مشارکت همگانی
مشخصات سازمان

نام سازمان:

IEEE SIGHT Tunisia

كشور :تونس

وبسایتhttp://sight.ieee.tn :

نوع :بینالمللی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :مأموریت  ،TAWASOLپیش قدم شدن در تغییر اجتماع در تونس از طریق
فناوری و برقراری ارتباطات بین مردم و جوامع است .هدف ،ساختن یک تونس پر رونق

با نسل جدیدی از متفکرین ،نمایندگان ،پسران و دخترانی است که باور دارند ،آنها

قدرتمند هستند و میتوانند به مشکالت و چالشهای تونس بپردازند .در پروژه توسل

بر روی جوانان ،فناوری و  STEAMبه عنوان ابزار قدرتمندسازی ارتباط و حل مشکالت،
سرمایهگذاری شد و با مردم ،هم در سطح فناوری و هم در سطح انسانی برای ایجاد
زیرساخت کافی و مناسب و ایجاد یک فرآیند تغییر در آموزش و اجتماع که تعامل بین

جوامع را پرورش میدهد ،ارتباط برقرار شد.
وبسایت پروژهhttp://sight.ieee.tn :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در تونس
زمان پروژه :در حال اجرا از  2016/06/01تا 2022/12/01
شرکا:
- IEEE SIGHT - IEEE Internet Initiative - People Centred Internet - International Connector - IEEE Tunisia Section,
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اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشور
نوع پروژه:

♦ ♦طرح

♦ ♦آموزش مقدماتی
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راهنمای جلب مشارکت خالقانه جوانان
مشخصات سازمان

نام سازمان:

Youth IGF Uruguay

كشور :اروگوئه

وبسایتhttps://www.facebook.com/YouthIGFUruguay :

نوع :نهادهای جامعه مدنی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :هدف  Youth IGFفراهمکردن فرصت برای مشارکت برابر چندین سهامدار
در فرآیند ساخت یک جامعه اطالعاتی برای نوجوانان و جوانان از کشورهای مختلف

دنیا است .هدف اصلی نیز فراهمکردن امکان شنیده شدن صدای جوانان توسط رهبران
جامعه اطالعاتی درخصوص مسائل مربوط به نظارت اینترنت و کمک به جوانان در جهت

جلب مشارکت فعاالنه آنها در فرآیندهای تصمیمگیری است .در این پروژه به جلب
مشارکت جوانان از گروههای آسیبپذیر و از کسانی که فرصتهای کمتری برای کسب
ظرفیت اجتماعی بهتر داشتهاند ،توجه خاصی شده است ،Youth IGF .بودن شهروندی

فعال را میان جوانان و شرکت کنندگان در توسعه دیالوگهای زیرساختی و بین نسلی

تقویت کرد Youth IGF .نوعی خالقیت است که توسط  TAC-Togetherعلیه جرائم سایبری

بینالملل ،توسط جوانان فرانسه و شرکای آنها ،ایجاد شده است .خالقیت  Youth IGFدر

طول اولین رویداد فرانسه و نوجوانان در سال  2011شکل گرفت و سپس شناخته شد
و به شهرت رسید.

وبسایت پروژهfacebook.com/pg/YouthIGFUruguay :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در اروگوئه
زمان پروژه :در حال اجرا از  2017/05/10تا 2018/02/01
شرکا,ISOC Uruguay Chapter LACNIC :
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اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :1ریشهکن نمودن فقر به هر شکل و در هر کجا
هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
هدف  :16ارتقاء جوامع صلح طلب و فراگیر و فراهم کردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

هدف  :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦دستورالعمل
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اینترنت اشیاء
مشخصات سازمان

نام سازمان :انجمن اینترنت

كشور :زیمباوه

وبسایت/http://www.internetsociety.org :

نوع :بینالمللی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :با این پروژه ،اینترنت اشیا Makerspacesا در مدارس منتخب زیمباوه

پیادهسازی شد تا بدین شکل مهارتها و منابع اینترنت اشیا به دانشآموزان آموزش

داده شود و آنها را به این مهارتها و منابع مجهز کنند .همچنین برای آنها امکان
تعریف و انجام پروژههای پاسخگو به مسائل موجود جامعه فراهم گردد .مرحله آزمایشی

در دبیرستان  St Peter’s Mbareشروع شد و مورد توجه دانشآموزان مشتاق بین  12و

 18سال قرار گرفت .به دلیل ملزومات نیرو و انعطافپذیری کم سیستمهای

Genuino/

 ،Arduinoبرنامه در سال اول مبتنی بر سیستمهای  Genuino/Arduinoطراحی شد .هر

بسته راهانداز شامل مؤلفههایی از  15پروژه است تا دانشآموزان بتوانند در جهت آموزش

برنامهنویسی و الکترونیک پایهای ،گام بردارند .پروژه مورد نظر با تخمین جامعه اینترنت،
فراتر از یک برنامه سرمایهگذاری ساده ،نیاز به پشتیبانی دارد.

وبسایت پروژهinternetsociety.org/iot-make... :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در زیمبابوه
زمان پروژه :در حال اجرا از  2016/01/01تا 2018/01/01
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اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:
Internet Society’s “Beyond the Net Funding Programme”,

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :1ریشهکن نمودن فقر به هر شکل و در هر کجا
هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
هدف  :8ترویج رشد اقتصادی مطمئن ،پایدار و فراگیر و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
برای همه

هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

♦ ♦ طرح

♦ ♦ آموزش مقدماتی
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ایجاد اعتماد و امنیت
در استفاده از فاوا

اواف زا هدافتسا رد تینما و دامتعا داجیا :مجنپ لصف

توسعه برنامه اندروید علیه کودک ر ݓ ݪٮا ݭ ݪىی با استفاده از ݧ ݐ
فںاوریهای نوین
ݔ
مشخصات سازمان

نام سازمان :دانشگاه  d’El Ouedالجزایر

كشور :الجزایر

وبسایتhttp://www.univ-eloued.dz/fr/ :

نوع- :

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :امروزه کودکربایی پدیدهای بسیار وحشتناک تلقی میشود که تبدیل

به یکی از بزرگترین مشکالت در همه جوامع شده است .بزرگترین چالش این موضوع،

این است که والدین نمیدانند این اتفاق چه زمانی ،چگونه و در کجا به وقوع خواهد
پیوست .تاکنون در سراسر دنیا افراد به دنبال یافتن راهحلی برای این پدیده بودهاند .در

این راستا ،کنفرانسها و سمپوزیومهای بینالمللی متعددی در مورد این موضوع برگزار
شده است .به عنوان اولین راهحل در این مورد ،برنامه اندرویدای طراحی شده است که

بر روی گوشیهای هوشمند نصب میشود .این نرم افزار توسعه یافته بر اساس نوعی

سیستم کنترل از راه دور برای ردیابی کودکان از طریق مختصات  GPSو  SMSطراحی

شده است که به پدر و مادر اجازه میدهد از شرایط کودکان خود آگاه باشند .بنابراین
هدف این پروژه ارائه نوعی کمک به جامعه اطالعاتی از طریق ابزارهای امنیتی و فناوری
برای اطمینان از داشتن زندگی امن و رفاه باالتر و ارتقای توسعه پایدار در سراسر جهان

با قیمت پایین است.

وبسایت پروژهanti-kidnap.weebly.com :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی بینالمللی
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2015/04/01تا 2017/01/17
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اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:
Mr Ghendir Said is Riadh’s supervisor and is teacher at University of Eloued,

اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

♦ ♦ طرح
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ݧݑ
اینٮرنت امن
مشخصات سازمان

نام سازمان :شرکت با مسئولیت محدود آزتلکام

كشور :آذربایجان

وبسایتhttp://www.aztelekom.org :

نوع- :

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :امروزه ،اینترنت بخشی جدا نشدنی از زندگی انسانهاست بهگونهای که

نمیتوان زندگی خود را بدون ابزارهای اطالعاتی و ارتباطی به خصوص اینترنت تصور
کرد .اما واضح است که اینترنت باعث به وجود آمدن یک سری مشکالت هم میشود.

به منظور حفاظت کاربران اینترنت از وبسایتهایی با محتوای نامناسب یا غیراخالقی،
مشکالت اینترنتی ،تهدیدها و غیره ،و همچنین ایجاد یک فضای امن مجازی ،پروژه

SAF

(که در زبان آذری به معنای صاف و خالص است) راهاندازی شد .اینترنت امن

دیدی شفاف برای کاربران اینترنت فراهم میکند و آنها را قادر میسازد که فعالیتهای
کودکان خود را به هنگام برخط بودن کنترل کنند .با استفاده از این ابزار ،آنها میتوانند
فعالیت کودکان خود را بر روی اینترنت رصد و بررسی کنند .اینترنت امن ،وبسایتهایی

را که کودکان وارد آنها میشوند چک میکند و والدین را قادر میسازد که اجازه استفاده
از وبسایتهای خاصی را به کودکان خود بدهند و یا دسترسی به بعضی از وبسایتها
را برای کودکان خود ممنوع کنند.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در آذربایجان
زمان پروژه :برنامهریزی برای آینده از  2017/02/28تا 2027/12/31
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اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :11ايجاد شهرها و سکونت گاههای امن ،ایمن و پایدار
هدف  :16ارتقاء جوامع صلح طلب و فراگیر و فراهم کردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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افزایش امنیت اطالعات برای محافظت از حقوق کاربران شبکه مخابراتی
مشخصات سازمان

نام سازمان :شرکت ارتباطات موبایل چین

كشور :چین

وبسایتhttp://www.10086.cn :

نوع :نهادهای کسبوکار

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :با توسعه فاوا ،کاربران با راحتی بیشتری از فضای اینترنت لذت میبرند
اما در عین حال با خطرات امنیت اطالعاتی زیادی هم مواجه میشوند .به منظور حفظ
امنیت اطالعات ،شرکت ارتباطات موبایل چین کارهای زیادی را در مورد حفاظت از

اطالعات مشتریها ،پیشگیری از کالهبرداری از طریق تلفن ،کنترل نرم افزارهای مخرب
تلفن همراه و غیره انجام داده است .این تالشها به طور مؤثر موجب کاهش احتمال

فریبخوردن کاربران ،حمایت از حقوق مشروع ،منافع کاربران و افزایش اعتماد به نفس
کاربران در استفاده از فاوا شده است و موجب به وجود آمدن نوعی حس خوب و سالم
در فضای اینترنت شده است .این کارها میتواند در تمام جهان به منظور افزایش قابلیت
امنیت اطالعات و محافظت از تمامی کاربران فناوری اطالعات و ارتباطات انجام پذیرد.

وبسایت پروژه:

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در چین
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2012/01/05تا 2016/12/15
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اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :12اطمینان از الگوهای مصرف و تولید پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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مرکز گزارشدهی و شکایت از هرزنامهها
مشخصات سازمان

نام سازمان :مرکز گزارش و شکایت پیامهای الکترونیکی ناخواسته 12321

كشور :چین

وبسایتhttp://12321.cn :

نوع :نهادهای جامعه مدنی
اطالعات پروژه

توضيح پروژه :با توسعه اینترنت ،پیامهای هرز یا هرزنامههای الکترونیکی یا پیامکهای
هرز و تبلیغاتی ،برای مشتریان و مشترکان آن مزاحمت به وجود آورده است و باعث

از دست دادن اموال بعضی از کاربران شده است .در  28آوریل سال  ،2008جامعه

اینترنت چین ( )ISCکه توسط وزارت صنایع و فناوری اطالعات این کشور راهاندازی

شده بود ،مرکز گزارشدهی و شکایت از پیامهای هرز الکترونیکی ناخواسته  12321را
برای دریافت گزارشات و شکایتها در مورد پیامهای اسپم  ،هرزنامهها و پیامکهای آن

راهاندازی کرد.

وبسایت پروژهcn.12321 :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی درچین
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2008/04/28تا 2017/02/14
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اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :6حصول اطمینان از دسترسی همگانی به آب و بهداشت
هدف  :11ايجاد شهرها و سکونتگاههای امن ،ایمن و پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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طراحی روتر امن
مشخصات سازمان

نام سازمان :وزارت صنعت و کسبوکار

كشور :جمهوری چک

وبسایتhttp://www.mpo.cz :

نوع :دولتی

مکانیزم ملی پیادهسازی

♦ ♦سازمان راهبردی برای هماهنگی پیادهسازی  WSISدر سطح ملی دارد :خیر
♦ ♦سازمان راهبرد الکترونیکی ملی دارد :بله

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :جمهوری چک ،نامزد دریافت جایزه  WSISسال  2016برای رقابت در

پروژه روتر TURRIS OMNIA 1بود .این دستگاه توسط  CZاختراع شده است .انجمن NIC

که یک  CZملی است ،دامنه نامهایی را برای ثبتنام و برای اپراتور  CSIRTفراهم میکند.
این پروژه نشاندهنده یک محیط امنیتی متشکل از یک روتر امن با امکان تجزیه و

تحلیل تهدیدات سایبری است .این پروژه نشاندهنده یک محیط امنیتی تشکیل شده
توسط یک روتر امن است که فرصتهای امن قابل استفاده بیشتری را به دلیل عملکرد

باالی سختافزاری خود فراهم میکند .راهحلهای فنی روتر ،اعتماد شهروندان را نه تنها

نسبت به اینترنت بلکه نسبت به طرحهای ملی و احتماال بینالمللی نیز افزایش میدهد.
وبسایت پروژهnic.cz/page/2086 :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی بینالمللی
زمان پروژه :برنامهریزی برای آینده از  2014/02/03تا 2022/12/31

1. Router
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اهداف:

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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برنامه اینترنت اندونزی
مشخصات سازمان
نام سازمانHandoyo Taher :

كشور :اندونزی

وبسایتhttp://www.missinternet.id :

نوع :نهادهای جامعه مدنی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :پروژه اینترنت اندونزی ،برنامهای برای پیداکردن سفیری است که قادر

باشد چشمانداز و ماموریت ( APJIIانجمن ارائه دهنده خدمات اینترنت اندونزی) را تحقق
بخشد .هدف برنامه اینترنت اندونزی ،ایجاد یک جامعه هوشمند اینترنتی برای کاربران
فعال فضای مجازی به خصوص جوانان در اندونزی است .بنابراین مردم میتوانند از

اینترنت به صورت سالم ،امن و به عنوان وسیلهای پربار و ارزشمند استفاده کنند .این

برنامه تالش میکند تا اقداماتی را به منظور جلوگیری از سوءاستفاده در اینترنت انجام
دهد .دستاندرکاران پروژه به منظور بهبود کار و ترویج آن به مدارس ،دانشگاهها و به
میان گروهی از مردم رفته و در برنامههای مختلف رادیویی و تلوزیونی جهت فرهنگسازی

این امر شرکت میکنند.

وبسایت پروژهmissinternet.id :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در اندونزی
زمان پروژه :در حال انجام از  2013/01/01تا 2027/01/01
شرکاJamalul Izza & Henri Kasyfi Soemartono :
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اهداف:

هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه
نوع پروژه:

♦ ♦برنامه
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گفتمان ملی امنیت فاوا
مشخصات سازمان

نام سازمان :امنیت سایبری مالزی

كشور :مالزی

وبسایتhttp://www.cybersecurity.my :

نوع :دولتی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :امنیت سایبری مالزی ،اولین گفتمان ملی امنیت فاوا( 1)NICTSeDدر

میان مدارس متوسطه در سراسر مالزی را در سال  2013سازماندهی کرد .سازماندهی

گفتمان ،بخشی از ابتکارات امنیت سایبری (آگاهی از امنیت سایبری برای همه مردم)
بود که یک برنامه خاص برای ارتقاء آگاهی در مورد اهمیت امنیت سایبری و اطالعات
شخصی در مالزی بود .امنیت سایبری ،کاربران اینترنت را به استفاده امن و مسئوالنهتر از

اینترنت و دیگر برنامههای کاربردی برخط تشویق میکند .اولین گفتمان موجب بهوجود
آمدن گفتگویی آزاد و سازنده در خصوص مباحث ایمنی و حفاظتی سایبری و توسعه

یک چشمانداز نو تازه در مسائل کلیدی در حوزه ایمنی شد.
وبسایت پروژهcybersafe.my/en/nictsed :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در مالزی
زمان پروژه :در حال اجرا از  2013/01/01تا 2020/12/31
شرکا,Ministry of Education Malaysia DiGi :

1. National ICT Security Discourse
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اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :11ايجاد شهرها و سکونتگاههای امن ،ایمن و پایدار
هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

هدف  :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦برنامه
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گواهینامه حرفهای امنیت سایبری
مشخصات سازمان

نام سازمان:

Lee Hwee Hsiung

كشور :آفریقا ،آسیا و اقیانوسیه ،اروپای شرقی

وبسایتhttp://www.cybersecurity.my :

نوع :دولتي
مکانیزم ملی پیادهسازی
♦ ♦سازمان راهبردی برای هماهنگی پیادهسازی  WSISدر سطح ملی دارد :خیر
♦ ♦سازمان راهبرد الکترونیکی ملی دارد :بله
اطالعات پروژه

توضيح پروژه :امروزه اهمیت فراوان سرمایههای انسانی ،بیشتر از هر زمان دیگری مورد
توجه قرار گرفته است .وجود محیطی بالتکلیف همراه با شبحی از تهدیدات بالقوه مانع
کار فعاالن اکوسیستم در پیگیری طرحهای مربوط به فضای مجازی میشود که این
موضوع منجر به محدودکردن توسعه اقتصادی است .امنیت سایبری مالزی ( )CSMاز
طریق ایجاد یک چارچوب جامع از گواهینامههای حرفهای امنیت سایبری ،متوجه وجود
نیازهایی در این زمینه شده است .طرح جهانی گواهینامه آموزشی معتبر امنیت سایبری
و راهبردی در سال  2016با همکاری دولت ،دانشگاهها و صنایع آغاز شد .این طرح با
هدف افزایش مهارت در کشور ،از حرفههای امنیت سایبری متناسب با شرایط محلی و
منطقهای ایجاد شد و برای ارائه خدمات با کیفیت باال از طرف پرسنل شناخته شده و
دارای اعتبار ،تایید صالحیت شده است.
وبسایت پروژهcybersecurity.my :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی منطقهای
زمان پروژه :در حال اجرا از  2016/01/01تا 2020/12/31
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 ادامه-اطالعات پروژه
:شرکا
1. The Organisation of the Islamic Cooperation Computer Emergency Response
Team (OIC-CERT) 2. Ministry of Science, Technology and Innovation (MOSTI), Malaysia 3. National Security Council, Malaysia 4. Ministry of Human Resources, Malaysia 5. Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit
(MAMPU) 6. Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC) 7.
Technical University of Malaysia Malacca (UTeM) 8. International Islamic University
Malaysia (IIUM) 9. The National ICT Association of Malaysia (PIKOM) 10. The Council of Trust for the People (MARA), Malaysia 11. Cyber Security Malaysia (CSM),

WSIS اطالعات

:اهداف

 منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای، فراگیر، تضمین آموزش برابر:4 هدف

یادگیری مادامالعمر برای همه

 احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار:17 هدف
:نوع پروژه

♦ ♦برنامه

♦ ♦آموزش مقدماتی
♦ ♦ دستورالعمل

♦ ♦طرح حرفهای
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سیستم نظارت هوشمند
مشخصات سازمان
نام سازمانCOMSATS :

كشور :پاكستان

وبسایتhttp://www.comsats.edu.pk :

نوع :دولتی

مکانیزم ملی پیادهسازی

♦ ♦سازمان راهبردی برای هماهنگی پیادهسازی  WSISدر سطح ملی دارد :بله
♦ ♦سازمان راهبرد الکترونیکی ملی دارد :بله

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :راهحل نظارت هوشمند بهصورت بیسیم و چندگزینهای که بسیار کمهزینه

و انعطافپذیر است .این سیستم از یک سرور میکرو وب جاسازی شده ،با اتصال  IPبرای
دسترسی و کنترل دستگاهها و همچنین نگهداری امن از محل ،با استفاده از یک برنامه

کاربردی مبتنی بر اندروید ،استفاده میکند .این سیستم در واقع یک سامانه نظارت و
کنترل از راه دور است که شما را پادشاه محل خود میکند .این سیستم در نظر دارد
لوازم الکتریکی را با رابط کاربر پسند و با قابلیت نصب و راهاندازی آسان ،کنترل کند.

این سیستم نه تنها موجب امن شدن زندگی شما میشود ،بلکه شما را از وضعیت کنونی
منزل خود ،از جمله وضعیت پزشکی هر بیمار در خانه در هر جایی از جهان به روز نگه

میدارد .بنابراین شما میتوانید آنچه را که به نظرتان برای خانوادهتان مناسب است انجام

دهید.

وبسایت پروژهshs.fambzzhh.com :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی بینالمللی
زمان پروژه :در حال اجرا از  2016/01/01تا 2017/03/10
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اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
هدف  :8ترویج رشد اقتصادی مطمئن ،پایدار و فراگیر و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
برای همه

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :11ايجاد شهرها و سکونتگاههای امن ،ایمن و پایدار
هدف  :13اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی و اثرات آن
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

♦ ♦برنامه

♦ ♦بسته ابزاری
♦ ♦پایگاه داده
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آگاهی از امنیت وزارت امور خارجه عربستان سعودی
مشخصات سازمان

نام سازمان :وزارت امور خارجه عربستان

كشور :عربستان سعودی

وبسایتhttp://www.mofa.gov.sa :

نوع :دولتی

مکانیزم ملی پیادهسازی

♦ ♦سازمان راهبردی برای هماهنگی پیادهسازی  WSISدر سطح ملی دارد :بله
♦ ♦سازمان راهبرد الکترونیکی ملی دارد :بله

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :در راستای چشمانداز ،ماموریت و ارزشهای وزارت امور خارجه ،این وزارت

معتقد است که باتوجه به رویارویی با چالشهایی نظیر توسعه عصر الکترونیکی از طریق
اتخاذ فاوای امن و قابل اعتماد ،اهمیت توسعه برنامههای امنیت اطالعات پیشرفته ،و در

نظر گرفتن آنها به عنوان راهبردهای هدف ،بسیار مهم است .همچنین این وزارت معتقد
است که اهمیت اطالعات به عنوان یک دارایی راهبردی برای انجام مأموریت و اهداف

اصلی ضروری میباشد .تامین امنیت اطالعات به عنوان یک بخش مهم که در معرض
تهدیدات بالقوه و رو به افزایش قرار دارد ،قسمتی از مأموریت مهم این وزارت بهشمار

میآید .این وزارت وظیفه دارد که از سیستمهای اطالعاتی خود محافظت کند و مطمئن

شود که این سیستمها میتوانند در مقابل هرگونه خطر و حمالت سایبری از خود دفاع
کنند .بر این اساس ،وزارت امور خارجه ،پروژه آگاهی از وضعیت امنیت اطالعات ،که یک
فرآیند مستمر از یادگیری است و برای دریافتکنندگان معنیدار است و مزایای قابل

اندازهگیری را از تغییرات ثابت رفتاری به این وزارت میدهد ،آغاز کرد.

239

نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات

اطالعات پروژه -ادامه

پروژه آگاهی از امنیت اطالعات ،تمامی کارکنان وزارت امور خارجه در سراسر جهان از

جمله شعبات وزارت امور خارجه در عربستان سعودی و  192سفارتخانه عربستان در
سراسر جهان را پوشش میدهد .عالوه بر این ،این وزارت روشی را ارائه داد که با فرهنگ
کلی وزارت امور خارجه متناسب است و بیشترین تاثیر را بر روی پرسنل دارد.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی بینالمللی
زمان پروژه :در حال اجرا از  2017/01/08تا 2019/12/26
اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
هدف  :11ايجاد شهرها و سکونتگاههای امن ،ایمن و پایدار
هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

♦ ♦ انتشارات

♦ ♦ آموزش مقدماتی
♦ ♦ دستورالعمل
♦ ♦بسته ابزاری
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پایگاه داده راهحلهای فنی برای حفاظت برخط از کودکان در برابر
محتوای اینترنتی
مشخصات سازمان

نام سازمان :آکادمی ملی

كشور :اوکراین

مخابرات A.S. Popov Odessa

وبسایتhttps://onat.edu.ua :

نوع :نهادهای جامعه مدنی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :پایگاهداده حاوی راهحلهای فنی برای حفاظت برخط از کودکان در

چارچوب اجرای «ایجاد یک مرکز حفاظت از کودکان در منطقه  ،»CISبه وجود آمده

است که در کنفرانس جهانی توسعه مخابرات ( 2014دبی ،امارات متحده عربی) به
تصویب رسید .این گروه از کارشناسان ،لیستی از راهحلهای تکنیکی موجود را برای

آزمایش این پروژه تهیه کردند .پس از آن بر روی یک رایانه یا دستگاه تلفن همراه ،هر

یک از راهحلهای موجود در لیست به منظور آزمایش تمامی مواردی که بر روی سایت
رسمی تولید محتوا منتشر شده بود ،نصب شد .برای هر راهحل ،یک گزارش آزمون تهیه
و در پایگاه داده خدمات وارد شده بود .این نرم افزار بر اساس توصیه در انتخاب بهترین

سیستم فیلترینگ محتوا برای یک کاربر و یا سازمان توسعه داده شده است.
وبسایت پروژهcontentfiltering.info :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی بینالمللی
زمان پروژه :در حال اجرا از  2016/09/01تا 2020/05/01
شرکاInternational Telecommunication Union :
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اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :11ايجاد شهرها و سکونتگاههای امن ،ایمن و پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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آزمون چند رسانهای در استفاده امن از منابع آموزشی
مشخصات سازمان

نام سازمان :آکادمی ملی

كشور :اوکراین

مخابرات A.S. Popov Odessa

وبسایتhttps://onat.edu.ua :

نوع :نهادهای جامعه مدنی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :آزمون چند رسانهای در استفاده امن از منابع اینترنتی به عنوان بخشی

از ابتکار عمل منطقه  CISدر «ایجاد یک مرکز برخط محافظت از کودک برای منطقه
 ،»CISدر ( WTDC-14دبی و امارات متحده عرب) به تصویب رسید .این دوره به سه بخش
تقسیم میشود :بخش اول برای دوره پیش دبستانی و کودکان سالهای اولیه دبستان،

بخش متوسطه برای کودکان کالسهای پنجم تا نهم ،و بخش پیشرفته برای دانش
آموزان ارشد ،والدین و معلمان .ورود به هر دوره منوط به پذیرفته شدن در آزمون دوره

قبلی است .در طول سال  2016بیش از  19هزار کاربر در سراسر جهان از مواد درسی

استفاده کردند و حدود  9000گواهی صادر شده است.
وب سایت پروژه onlinesafety.info :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی منطقهای
زمان پروژه :در حال اجرا از  2015/12/02تا 2029/12/01
شرکاInternational Telecommunication Union :
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اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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برنامه ملی آموزشوپرورش معلوالن با بهرهمندی از فناوری اطالعات و
ارتباطات
مشخصات سازمان

نام سازمان :وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

كشور :مصر

وبسایتhttp://www.mcit.gov.eg :

نوع :دولتی

مکانیزم ملی پیادهسازی

♦ ♦سازمان راهبردی برای هماهنگی پیادهسازی  WSISدر سطح ملی دارد :بله
♦ ♦سازمان راهبرد الکترونیکی ملی دارد :بله

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :دسترسی به فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش برای

معلوالن ( ،)PwDsاولین طرح ملی برای سهولت استفاده از فاوا و ارتقای کیفیت آموزش

و پرورش  PWDsاست .به منظور عملی نمودن این طرح ،ارکانی از جمله دسترسی به
فناوری در مدارس ،آموزش معلمان ،توسعه فناوریهای کمکی برای آموزش و پرورش و
ترویج دسترسی به موضوعات یادگیری مد نظر قرار گرفته است .همچنین این طرح به

 765مدرسه و  5500معلم خدمترسانی میکند.
وبسایت پروژهtamkeen.gov.eg :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در مصر
زمان پروژه :در حال اجرا از  2014/02/02تا 2019/01/31
شرکا :وزارت آموزش و پرورش
یونیسف  ،CISCOبنیاد مصر Elkheir ،و

ودافون Daesen
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اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :8رشد اقتصادی مطمئن ،پایدار و فراگیر و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند برای همه
هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
هدف  :11ايجاد شهرها و سکونتگاههای امن ،ایمن و پایدار
هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

نوع پروژه:

♦ ♦برنامه
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نماد اعتماد در هنگ کنگ
مشخصات سازمان

نام سازمان :فدراسیون کسبوکار الکترونیک هنگ کنگ

كشور :چین ،هنگ کنگ

وبسایتhttp://www.hkfec.org :

نوع :نهادهای جامعه مدنی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :صنعت خرده فروشی هنگکنگ با ارائه طیف گستردهای از کاالها و

خدمات بینالمللی در بین مشتریان جهان شناخته شده است .راهاندازی طرح «نماد

اعتماد در هنگکنگ» مشکل خرید برخط از فروشگاههای متخلف را برطرف میسازد و

به توسعه بهتر در بازار کسبوکار الکترونیک جهانی منجر میشود .فدراسیون کسبوکار
الکترونیکی هنگکنگ بر اساس کد عملکرد برای بررسی هر یک از نرم افزارها و همچنین
برای تصویت و تأمین هزینه طرح «نماد اعتماد در هنگ کنگ» را پایهگذاری نموده است.

کسانی که نشان اعتماد را به دست آوردهاند به ارسال نشان الکترونیکی «نماد اعتماد
در هنگ کنگ» در وبسایت خود مجاز میباشند .مصرفکنندگان و عموم میتوانند با
رویت «نماد اعتماد در هنگکنگ» در وبسایت ،با آرامش خاطر از مورد تأیید بودن

محتوا ،به بررسی جزئیات و وضعیت آن سایت خاص بپردازند .وبسایت  HKFECاین

اعتماد را در اعضاء ایجاد میکند که با ارائه کد عملکرد مشخص و تضمین شده ،هیچ نوع

محصول تقلبی و شرح خدمات غیرقانونی در وبسایتها جهت فروش به نمایش گذاشته

نشود و مصرفکنندگان میتوانند به راحتی فروشندگان الکترونیکی مورد اعتماد را از
طریق طرح نماد اعتماد ،از دیگر فروشندگان متمایز نمایند.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی منطقهای در چین ،هنگ کنگ
زمان پروژه :در حال اجرا از  2016/08/16تا 2016/08/27
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اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:

انجمن کسبوکار الکترونیکی گوانگدونگ چین ( ،)GDECAانجمن روسی از شرکتهای

تجاری اینترنت ( ،)AITCانجمن کسبوکار الکترونیکی تایلند ( ،)Thai ECAانجمن

کسبوکار الکترونیکی هند ( ،)ECAIاتاق بازرگانی و صنعتی دبی ( ،)DCCIانجمن

کسبوکار الکترونیکی فیلیپین ( ، )DCOMاعتماد اتحاد جهانی ()WTA

اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :8ترویج رشد اقتصادی مطمئن ،پایدار و فراگیر و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
برای همه

هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
هدف  :11ايجاد شهرها و سکونتگاههای امن ،ایمن و پایدار
هدف  :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦برنامه

♦ ♦دستورالعمل
♦ ♦استاندارد
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از شهر هوشمند به شهر باز : 1شهر هوشمند جاکارتا
مشخصات سازمان

نام سازمان :مرکز سیاست نوآوری و حکومت

كشور :اندونزی

وبسایتhttp://www.cipg.or.id :

نوع :نهادهای جامعه مدنی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :از شهر هوشمند به شهر باز :درسهایی از شهر هوشمند جاکارتا یک پروژه
تحقیقاتی است که توسط مرکز سیاست و نوآوری حکومت و با همکاری با آزمایشگاه داده

باز جاکارتا انجام گرفته بود .بودجه این پروژه توسط بنیاد وب تامین شد .این تحقیقات

مسائل مربوط به دادههای باز و مشارکت عمومی را با استفاده از شهر هوشمند جاکارتا

مورد بررسی قرار میدهد .تحقیقات نشان میدهد که اگرچه برنامه شهر هوشمند موفق
به ارائه ابزارهای گزارش عمومی شدهاست ،اما هنوز به مفهوم عملی ایجاد شهر باز نرسیده
است.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی محلی در اندونزی ،پایتخت جاکارتا
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2015 /10/01تا 2016/03/31

1.Open city
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اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :11ايجاد شهرها و سکونتگاههای امن ،ایمن و پایدار
هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

نوع پروژه:

♦ ♦انتشارات

♦ ♦فعالیت پژوهشی
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دفتر قضایی الکترونیکی
مشخصات سازمان

نام سازمان :دیوان عالی جمهوری قزاقستان

كشور :قزاقستان

وبسایتhttp://office.sud.kz :

نوع :دولتی

مکانیزم ملی پیادهسازی

♦ ♦سازمان راهبردی برای هماهنگی پیادهسازی  WSISدر سطح ملی دارد :بله
♦ ♦سازمان راهبرد الکترونیکی ملی دارد :بله

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :اهداف این پروژه عبارت است از:
 )1دسترسی به عدالت برای عموم
 )2افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی
 )3اطمینان به شهروندان جهت دسترسی به خدمات الکترونیکی دستگاه قضایی از طریق
یک پنجره واحد

«دفتر قضایی» خدمتی الکترونیکی است که با بهره مندی از منابع اطالعاتی دیوان عالی
کشور جمهوری قزاقستان برای سادهسازی روند دادرسی از طریق تعامالت الکترونیکی
طراحی شده است .ارائه این خدمت باعث افزایش بهرهوری ،قابلیت دسترسی و شفافیت

سیستم قضایی در این کشور شده است.
وبسایت پروژهoffice.sud.kz :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در قزاقستان
زمان پروژه :در حال اجرا از  2014/06/10تا 2016/12/29
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اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
نوع پروژه:

♦ ♦وبسایت

♦ ♦پایگاه داده
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مدل خدمات اطالع رسانی
مشخصات سازمان
نام سازمانAssel Nurmukhanova :

كشور :قزاقستان

وبسایتhttp://www.zerde.gov.kz :

نوع :دولتی

مکانیزم ملی پیادهسازی

♦ ♦سازمان راهبردی برای هماهنگی پیادهسازی  WSISدر سطح ملی دارد :بله
♦ ♦سازمان راهبرد الکترونیکی ملی دارد :بله

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :در  24نوامبر  2015رئیس جمهوری قزاقستان قانون جدیدی از خدمات

اطالعرسانی را تصویب نمود که طی آن دولت ملزم است از مدل جدید خدمات
اطالعرسانی مبتنی بر استفاده از رویکرد معماری اطالعات استفاده نماید که سبب
سهولت در سنجش و ارزیابی عملکردهای دولت میشود .هدف اساسی این مدل خدماتی

این است که میتواند از حالت  Capexبه  Opexانتقال یابد و دولت تنها سیستمهای
اطالعاتی و زیرساختهای ارتباطات و فناوری اطالعات را ایجاد نماید که ایجاد آن توسط

سایر شرکتهای خصوصی امکانپذیر نیست و در سایر موارد در قالب خرید خدمت
از شرکتهای خصوصی عمل میکند .در این صورت هزینه سالیانه دولت در توسعه

زیرساخت به دلیل جایگزینی هزینه مالکیت به هزینه خرید خدمات کاهش مییابد .با

این رویکرد دولت با تضمین بلند مدت خرید خدمت ،الگوی توسعه زیرساختها توسط
سرمایهگذاران بخش خصوصی در کشور را تغییر داده است .از آنجایی که با رویکرد سنتی
هر پروژه ساخت در حوزه فناوری اطالعات بالغ بر  3تا  5سال زمان میبرد ،با این تصمیم،

دولت در توسعه پروژههای زیرساختی فاوا میتواند چابک عمل نماید.
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اطالعات پروژه -ادامه

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در قزاقستان
زمان پروژه :در حال اجرا از  2016/01/01تا 2020/12/31
شرکا :وزارت اطالعات و ارتباطات جمهوری قزاقستان ،پایگاه اطالعرسانی ملی فناوریهای
،JSC

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :8ترویج رشد اقتصادی مطمئن ،پایدار و فراگیر و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
برای همه

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

♦ ♦برنامه

♦ ♦اقدام ابتکاری
♦ ♦مدل
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توسعه برنامه ویژه فاوا برای افراد معلول
مشخصات سازمان

نام سازمان :انجمن توسعه دهندگان خدمات نرم افزار

كشور :قزاقستان

وبسایتhttp://www.zerde.gov.kz :

نوع :نهادهای کسبوکار

مکانیزم ملی پیادهسازی

♦ ♦سازمان راهبردی برای هماهنگی پیادهسازی  WSISدر سطح ملی دارد :خیر
♦ ♦سازمان راهبرد الکترونیکی ملی دارد :بله

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :براساس آمار رسمی 28.200 ،کودک معلول زیر  18سال در قرقیزستان

وجود دارد که تنها به  28درصد آنها خدمات آموزشی ارائه میشود .افراد معلول
شوپرورش ،خدمات پزشکی و فناوری اطالعات دارند .در این
دسترسی کمتری به آموز 
خصوص ،این پروژه در تالش است برای افرادی با شرایط خاص به ویژه افراد با بینایی

کم ،به توسعه روشهای نوین آموزشی بپردازد .این تجربه بارها تکرار شده است و نتایج
قابل توجهی در کشورهای غربی به وجود آورده است چرا که افراد معلول نیز لیاقت

داشتن یک شغل مناسب با بهترین حقوق و دستمزد و همچنین وضعیت اجتماعی و
مالی مناسب را دارا میباشند.

وبسایت پروژهzerde.gov.kz/en/activity/ser... :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در قزاقستان
زمان پروژه :در حال اجرا از  2017/04/01تا 2017/12/01
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اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:

وزارت آموزشپرورش جمهوری قزاقستان ،فنی و حرفهای ،آژانس آموزش حرفهای اولیه

و ثانویه و انجمنها و جوامع کار با افراد معلول

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :8ترویج رشد اقتصادی مطمئن ،پایدار و فراگیر و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
برای همه

هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

هدف  :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

♦ ♦برنامه

♦ ♦اقدام ابتکاری
♦ ♦مدل
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من یک کاربر هستم
مشخصات سازمان

نام سازمان :موسسه ارتباطات فدرال

كشور :مكزيك

وبسایتhttp://www.ift.org.mx :

نوع- :

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :پروژه «من یک کاربر هستم» با هدف تشویق اختالفنظر کاربران در برابر

روند اصالح خدمات ارائه شده بدون دخالت متخصصان ایجاد شده است .با این حال ،این

سیستم به دو سازمان تنظیم کننده خدمات مخابراتی و موسسه ارتباطات فدرال ()IFT

این اجازه را میدهد که به عنوان سازمانهای مسئول حفاظت از حقوق مصرف کننده و
حمایت از مصرف کننده فدرال ( )PROFECOعمل نماید .این طرح در واقع برای توصیه

کاربر و نظارت بر روند کار بهمنظور جلوگیری از هرگونه تجاوز به حقوق کاربر ایجاد شده

است«.من یک کاربر هستم» ابزار الکترونیکی مکزیکی بینظیری است که فضایی را
فراهم ساخته که در آن کاربران ،تامینکنندگان و دولتمردان بهمنظور تسهیل کمبودها

و نواقص سرویسهای مخابراتی یا نقض حقوق کاربران سرویسهای مخابراتی با یکدیگر
تعامل دارند.

وبسایت پروژهsoyusuario.ift.org.mx :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در مکزیک
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2014/07/06تا 2015/07/06
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اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

نوع پروژه:

♦ ♦ وبسایت
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قرارداد داده استاندارد باز
مشخصات سازمان

نام سازمان :راهبرد الکترونیکی ملی

كشور :مکزیک

وبسایتhttp://www.gob.mx/mexicodigital :

نوع :دولتي

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :در سال  2016مکزیک یک اصالحیه در قانون اساسی برای مبارزه ملی با

فساد تصویب نمود ،و بدین طریق چارچوب قضایی مکزیک اصالح و موجب تغییر و ترویج

پایدار ارائه سیاست و همکاری فعال با جامعه مدنی از طریق استفاده از فناوری الکترونیکی
و داده باز شده است .به این طریق ،مکزیک در خط مقدم نوآوری در قراردادهای باز و

یکی از پیشتازان پیادهسازی «قرارداد داده استاندارد باز» در پروژههای بزرگ است ،که
موجب شده قرارداد باز یک نیازمندی در تمام خریدهای فدرال به حساب آید .مکزیک

بر آن است تا به عنوان یکی از اعضای گروه «ابتکارقراردادها» موسوم به  ،C5ابتکار انجام

قراردادهای باز به شکل جهانی را دنبال نماید.

وبسایت پروژهdatos.gob.mx/busca/organizat... :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در مکزیک
زمان پروژه :در حال اجرا از  2016/05/31تا 2018/11/30
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اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:

قرارداد مشارکت باز ( ،)OCPبانک جهانی ( ،)WBموسسه ملی شفافیت ،دسترسی به
اطالعات و حفاظت از اطالعات شخصی ( ،)INAIوزارت کشور ( ،)SFPسازمان مدنی

 Transparenciaمکزیک (،)TM

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

نوع پروژه:

♦ ♦ پروژه
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طیحم یزاس هدایپ :مشش لصف

برنامه محاسبه ادعاهای کارگران
مشخصات سازمان

نام سازمان :وزارت دادگستری ترکيه

كشور :ترکیه

وبسایتhttp://www.gob.mx/mexicodigital :

نوع :دولتي

مکانیزم ملی پیادهسازی

♦ ♦سازمان راهبردی برای هماهنگی پیادهسازی  WSISدر سطح ملی دارد :خیر
♦ ♦سازمان راهبرد الکترونیکی ملی دارد :بله

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :هر ساله هزاران پرونده حقوقی در دادگاه کار با توجه به مطالبات و ادعای
جبران خسارت ناشی از ارتباط بین کارگر و کارفرما بایگانی میشود .این موارد به طور
کلی در حقوق و ادعای کارگران تاثیر گذاشته است و زمان محاکمه با توجه به محدوده

آن طوالنی میگردد .در این فرآیند ،الزم است گزارشهای تخصصی توسط کارشناسان

حرفهای مختلف با توجه به تنوع موضوعات اعتراضی و ادعا شده توسط کارگران مورد
بررسی قرار بگیرد .اعتراض به این گزارش از اهمیت زیادی برخوردار است .کارشناسان

بررسی اعتراضات به این گزارشات تنها در دادگاه مرکزی واقع در استانهای بزرگ

رسیدگی میکنند .این امر موجب افزایش بیش از حد روند قضایی ،و افزایش حجم کار
دادگاه مرکزی میشود .برای غلبه بر این مشکالت و سرعت بخشیدن به قوه قضاییه،
وزارت دادگستری برنامه محاسبه ادعای کارگران را توسعه داده است که براساس آن هر
قاضی دادگاه قادر خواهد بود به نتایج ارائه شده در عرض چند دقیقه دست پیدا کند .این

سیستم به میزان قابل توجهی از طریق کاهش هزینههای قضاوت و روند آن صرفهجویی
بههمراه خواهد داشت.
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اطالعات پروژه -ادامه
وبسایت پروژهdatos.gob.mx/busca/organizat... :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در ترکیه
زمان پروژه :برنامهریزی شده برای آینده از  2016/12/01تا 2017/02/17

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

نوع پروژه:

♦ ♦ پروژه

♦ ♦بسته ابزاری
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فصل هفتم
دولت الکترونیک

کینورتکلا تلود  :متفه لصف

اقامت الکترونیکی
مشخصات سازمان

نام سازمان :اقامت الکترونیکی

كشور :استونی

وبسایتhttps://e-estonia.com/e-residents :

نوع :دولتی

مکانیزم ملی پیادهسازی

♦ ♦سازمان راهبردی برای هماهنگی پیادهسازی  WSISدر سطح ملی دارد .بله
♦ ♦سازمان راهبرد الکترونیکی ملی دارد :بله

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :جمهوری استونی اولین کشوری است که اقامت الکترونیکی ارائه میدهد،

هویتی الکترونیکی قابلدسترس برای همه افرادی که عالقهمند به راهاندازی کسبوکار

مستقل از مکان هستند .این پروژه همچنین خدمات الکترونیکیی امن و موردپسند کاربر

را فراهم میآورد که اعتماد و اعتبار برخط را تسهیل میبخشد .مقیمان الکترونیکی یک
کارت هویت هوشمند دریافت مینمایند که برای آنها امکان ثبت مدارک و قراردادها و

دسترسی به برخط به خدمات پرداختی را فراهم مینماید .آنها همچنین میتوانند از هر

نقطهای از جهان بر کسبوکار خود مدیریت داشته باشند ،انتقال پول از راه دور را انجام
دهند ،به خدمات پرداختی برخط دسترسی داشته و خدمات محل اقامت الکترونیکی را

برای همه شهروندان جهان فراهم نموده و بدین ترتیب افراد ،فرصت راهاندازی شرکتهای

برخط قابلاعتماد با هویت الکترونیکی را خواهند داشت.
وبسایت پروژهe-estonia.com/e-residents :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی در سطح بینالمللی
زمان پروژه :در حال اجرا از  2014 /12/01تا 2025/12/31
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 ادامه-اطالعات پروژه
:کشورهایی که این پروژه را پیادهسازی نمودهاند

Afghanistan, Anguilla, Albania, Algeria, Andorra, Angola, Antigua and Barbuda, Western Sahara, Argentina,
Armenia, Aruba, Netherlands Caribbean, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Barbados, Burundi, Belgium, Benin, Bangladesh, Bahamas, Bhutan, Bosnia and Herzegovina, Burkina Faso, Bolivia, Botswana,
Brazil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Belarus, Belize, Central African Republic, Canada, Czech Republic,
Chad (Republic of), Chile, Cook Islands, Cambodia, Cameroon, Comoros, Colombia, Costa Rica, China,
Croatia, Cuba, Curaçao, Cape Verde (Republic of), Cayman Islands, Cyprus, Denmark, Djibouti, Dominica,
Dominican Republic, Democratic Republic of the Congo, Democratic People’s Republic of Korea, Ecuador,
Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Estonia, Ethiopia, Fiji, Finland, Falkland Islands (Malvinas),
France, Faroe Islands, Gabon, Gambia (Republic of the), Guinea-Bissau, Guadeloupe, Georgia, Germany,
Ghana, Gibraltar, Greece, Greenland, Grenada, Guatemala, French Guiana, Guinea, Guam, Guyana, Haiti,
Hong Kong, China, Holy See, Honduras, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Ireland, Iraq, Israel, Italy, Côte d’Ivoire, Jamaica, Jordan, Japan, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Kuwait, Kyrgyzstan, Lao People’s Democratic Republic, Latvia, Lebanon, Lesotho, Libyan Arab Jamahiriya, Liechtenstein,
Liberia, Lithuania, Luxembourg, Macao, China, Madagascar, Malaysia, Mauritius, Marshall Islands, Malta,
Mauritania, The Former Yugoslav Republic of Macedonia, Moldova, Madeira, Maldives, Mexico, Micronesia
(Federated States of), Mali, Malawi, Monaco, Montenegro (Republic of), Republic of Moldova, Mongolia,
Morocco, Mozambique, Northern Marianas, Martinique, Montserrat, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal (Republic of), Niger, Netherlands, Nicaragua, Nigeria, Niue, Norway, New Zealand, French Polynesia, Oman,
Pakistan, Palau, Panama, Easter Island, Paraguay, Peru, Philippines, Papua New Guinea, Poland, Portugal,
Congo, Palestine, Puerto Rico, Qatar, Reunion, Korea (Rep. of), Romania, Rwanda, South Africa, Samoa,
Saudi Arabia, Serbia, Senegal, Seychelles, Saint Helena, Sierra Leone, Singapore, Slovakia, American Samoa, San Marino, Solomon Islands, Somali (Democratic Republic), Spain, Saint Pierre and Miquelon, Sri
Lanka, South Sudan, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Sao Tome and Principe, Saint Vincent and the
Grenadines, Sudan, Suriname, Slovenia, Swaziland, Sweden, Switzerland, Syrian Arab Republic, Tajikistan,
Turks and Caicos Islands, Thailand, Timor-Leste, Tokelau, East Timor, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago,
Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Tuvalu, United Arab Emirates, Uganda, United Kingdom, Ukraine, Russian
Federation, United Republic of Tanzania, Uruguay, United States of America, The United States Virgin Islands, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Viet Nam, British Virgin Islands, Wallis and Futuna, Taiwan, China,
Yemen, Zambia, Zimbabwe

 وزارت امور، دیوان عدالت، مرکز پلیس، وزارت کشور و مرکز توسعه فاوا، دولت استونی:شرکا
 دفتر ریاست، وزارت سیستمهای اطالعاتی مالی، سفارتخانههای مختلف استونی،خارجه
 وزارت امور اقتصادی و ارتباطات آژانس سرمایهگذاری استونی،جمهوری
WSIS اطالعات

:) مربوط به این پروژهSDGs( اهداف توسعه پایدار

 مولد و آبرومند برای همه، پایدار و فراگیر و اشتغال کامل، ترویج رشد اقتصادی مطمئن:8 هدف
 ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری، ایجاد زیرساختهای منعطف:9 هدف
 ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار اجتماعی:16 هدف
 پاسخگو و فراگیر در همه سطوح،کارآمد
:نوع پروژه
♦ ♦طرح
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کینورتکلا تلود  :متفه لصف

سامانه بر خط جذب حمایت های اجتماعی
مشخصات سازمان

نام سازمان :بخش توسعه زنان و کودکان و رفاه اجتماعی ،دولت بنگال غربی ،هند

كشور :هند

وبسایتhttp://www.wbkanyashree.gov.in :

نوع :دولتی

مکانیزم ملی پیادهسازی

♦ ♦سازمان راهبردی برای هماهنگی پیادهسازی  WSISدر سطح ملی دارد .بله
♦ ♦سازمان راهبرد الکترونیکی ملی دارد :بله

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :در راستای حکم ریاست جمهوری آذربایجان مبنی بر «پیشرفت سیستم

حمایتهای اجتماعی هدفمند» در تاریخ  23فوریه  2015و قوانین بهکارگیری ،حمایت،

پرداخت و جذب حمایتهای اجتماعی هدفمند مصوب کابینه وزرا در تاریخ  5فوریه

 ،2016سیستم یکپارچه برنامههای کاربردی الکترونیکی ایجاد گردید .هدف از راهاندازی

این سسیستم اطالعاتی ،تسهیل در نحوه دسترسی شهروندان به حمایتهای اجتماعی و

پایان موارد منفی است .شهروندانی که میخواهند از حمایتهای مالی و اجتماعی وزارت
کار و امور اجتماعی بهرهمند شوند  ،میتوانند در درگاه دولت الکترونیکی درخواست خود را
ثبت نموده و با توجه به برنامههای کاربردی مرتبط اقدامات خود را دنبال نمایند.

وبسایت پروژهwbkanyashree.gov.in :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی محلی در هند ،ایالت بنگال غربی
زمان پروژه :در حال اجرا از  2013 /10/01تا 2020/09/03
شرکا :بخش مالی ،امور آموزش ،مرکز انفورماتیک ملی ،وزارت الکترونیک و فاواUNICEF ،
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اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :1ریشهکن نمودن فقر به هر شکل و در هر کجا
هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
هدف  :8ترویج رشد اقتصادی مطمئن ،پایدار و فراگیر و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند

برای همه

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

هدف :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
♦ ♦طرح

♦ ♦بسته ابزاری
♦ ♦وبسایت
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DatangKakekku
مشخصات سازمان
نام سازمانPulse Lab Jakarta :

كشور :اندونزیGresik ،

وبسایتhttp://www.unglobalpulse.org/jakarta :

نوع :بینالمللی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :خدمتی است برای بهبود اعتبار کارتهای خانوادگی از طریق فراهم نمودن
فعاالنه اطالعات به شهروندان با اطالع رسانی در خصوص مواردی همچون کپی کارتها

یا بهکارگیری اطالعات اشتباه .پروتوتایپ SOP :و داشبورد.
سطح پوشش جغرافیایی:

پیادهسازی محلی در اندونزیGresik ،

زمان پروژه :در حال اجرا از  2016/09/15تا 2027/12/31
شرکاCivil Registration Office at Gresik :
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اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :1ریشهکن نمودن فقر به هر شکل و در هر کجا
هدف  :2ریشهکن نمودن گرسنگی ،دستیابی به امنیت غذایی ،بهبود تغذیه و ترویج
کشاورزی پایدار
هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای
یادگیری مادامالعمر برای همه
هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
هدف  :6حصول اطمینان از دسترسی همگانی به آب و بهداشت
هدف  :7حصول اطمینان از دسترسی به انرژی مقرون به صرفه ،قابل اتکاء ،پایدار و نوین
برای همه
هدف  :8ترویج رشد اقتصادی مطمئن ،پایدار و فراگیر و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
برای همه
هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
هدف  :11ايجاد شهرها و سکونتگاههای امن ،ایمن و پایدار
هدف  :12اطمینان از الگوهای مصرف و تولید پایدار
هدف  :13اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی و اثرات آن
هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
♦ ♦طرح
272

کینورتکلا تلود  :متفه لصف

بازی روستای من
مشخصات سازمان
نام سازمانSinergantara Indonesia :

كشور :اندونزی

وبسایتhttp://www.unglobalpulse.org/jakarta :

نوع :بینالمللی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :این پروژه اقدامی در راستای پیادهسازی فاوا بهمنظور یاریرسانی در بهبود

کیفیت و مشارکت شهروندان در برنامهریزی توسعه روستا و فرآیند نظارت بر آن میباشد.
در این مورد ،نقش این پروژه فراهم آوردن دادههای الزم برای توسعه روستا ،کمک به

نقشآفرینان توسعه روستا در جهت ایجاد فرومهای بیشتر مشارکت و برنامهریزی توسعه
مبتنی بر دادههای صحیح است .ابزارها و رویکرد این پروژه در پیادهسازی انقالب داده که

توسط دولت محلی تصویبشده و یکی از پروژههای پایلوت در سطح بینالمللی در برنامه

دولت باز  2017میباشد ،موردحمایت واقعشده است.
وبسایت پروژهsinergidesa.net :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی محلی در اندونزی
Bojonegoro Regency (East Java), Kendal Regency (Central Java), Pekalongan Re)gency (Central Java

زمان پروژه :خاتمه یافته از  2015/06/01تا 2016/06/01
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اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:

دولت

محلی  Bojonegoroو )Pekalongan، Making All Voices Counts) MAVC

اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :1ریشهکن نمودن فقر به هر شکل و در هر کجا
هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
هدف  :11ايجاد شهرها و سکونتگاههای امن ،ایمن و پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
♦ ♦طرح

♦ ♦رهنمود

♦ ♦بسته ابزاری
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دولت الکترونیکی جمهوری قزاقستان
مشخصات سازمان

نام سازمان :فناوریهای اطالعاتی ملی ()JSC

كشور :قزاقستان

وبسایتhttp://www.nitec.kz :

نوع :دولتی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :دولت الکترونیکی تنها مکانیزم تعامل دولت با شهروندان و همچنین

آژانسهای دولت با یکدیگر است که امکان همکاری آنها را از طریق فناوریهای اطالعات

فراهم مینماید .این مکانیزم باعث کاهش صف برخورداری از خدمات در آژانسهای
دولتی میشود و همچنین دسترسی به خدمات و فرآیند مجوز دهی را سریع و آسان

میکند .درگاه دولت الکترونیکی ،اطالعاتی با جزییات بیشتر در مورد خدمات عمومی

و چگونگی کسب آنها ارائه مینماید .این درگاه شهروندان را از آخرین خدمات مطلع
مینماید .بیش از  200خدمت در حوزههای مختلف ازجمله سالمت ،حوزههای اجتماعی،
رفاه ،استخدام و اطالعات مربوط به جمعیت از طریق این درگاه خودکار شده است.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در قزاقستان
زمان پروژه :در حال اجرا از  2017/01/01تا 2017/02/01
شرکا :وزارت اطالعات و ارتباطات
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اهداف:

هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :8ترویج رشد اقتصادی مطمئن ،پایدار و فراگیر و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
برای همه

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :11ايجاد شهرها و سکونتگاههای امن ،ایمن و پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

276

کینورتکلا تلود  :متفه لصف

دولت باز قزاقستان
مشخصات سازمان

نام سازمان :فناوریهای اطالعات ملی ()JSC

كشور :قزاقستان

وبسایتhttp://www.nitec.kz :

نوع :دولتی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :توسعه دولت شفاف و مسئول یکی از پنج اولویت کلیدی تغییر نهادی

تعیینشده توسط رئیسجمهور است« .باز بودن» آژانسهای دولتی توسط رئیسجمهوری
قزاقستان یکی از صد گام مشخص در قالب برنامه ملی دولت باز است .قزاقستان درصدد

است مفهوم شفافیت را از طریق پیادهسازی پروژه دولت باز که در سال  2013کلید

خورده است ،دنبال کند .هدف این پروژه پیادهسازی اصول شفافیت و دسترسپذیری و

همچنین افزایش احتمال بهکارگیری مجدد دادههای تولیدشده توسط دولت ،سازمانهای

شبهدولتی و تقویت شهروندان است .این پروژه شهروندان را قادر میسازد تا از حوزههای

مهم فعالیتهای دولت آگاهی یافته و نقش مؤثری را در فرآیند تصمیمگیری ایفا نمایند.
سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در قزاقستان
زمان پروژه :در حال اجرا از  2013/02/01تا 2020/12/01
شرکا :وزارت ارتباطات و فناوری قزاقستان
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اهداف:

هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :8ترویج رشد اقتصادی مطمئن ،پایدار و فراگیر و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
برای همه

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :11ايجاد شهرها و سکونتگاههای امن ،ایمن و پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
♦ ♦طرح

♦ ♦رهنمود

♦ ♦بسته ابزاری
♦ ♦آموزش
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«تسدید» ابزار ی برای جمعآوری الکترونیکی بدهی به دولت
مشخصات سازمان

نام سازمان :وزارت مالی کویت

كشور :کویت

وبسایت:

نوع :دولتی
اطالعات پروژه

توضيح پروژه :در این پروژه ،خدمتی بهصورت متقابل با همکاری وزارت مالی و درگاه

برخط دولت کویت و یک عامل سوم در بخش خصوصی طراحیشده است .این خدمت
روشی برای تسهیل جمعآوری بدهیهای اشخاص و مشتریان به دولت از طریق

بهکارگیری ابزارهای جمعآوری گوناگون منابع ملی است.
سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در کویت

زمان پروژه :خاتمه یافته از  2008/12/01تا 2012/12/01
شرکاKNET ,CAIT :
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اهداف:

هدف  :8ترویج رشد اقتصادی مطمئن ،پایدار و فراگیر و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
برای همه

نوع پروژه:

♦ ♦طرح

♦ ♦وبسایت

♦ ♦پایگاه داده
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جویشگر بومی کویت یاب
مشخصات سازمان

نام سازمان :دفتر اطالعات مدنی

كشور :کویت

وبسایتhttp://www.paci.gov.kw :

نوع :دولتی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :مقامات دولتی دفتر اطالعات مدنی ،پروژه کویت یاب را بهعنوان بخشی

از برنامه سیستم اطالعات جغرافیایی مدنظر قرار دادهاند .کویت یاب برای جامعه کویت

بهمنظور فراهم نمودن موتور جستجوی بومی مبتنی بر اطالعات جغرافیایی که از

جستجوی آدرسها و نام و نوع کسبوکار حمایت میکند ،طراحی و پیادهسازی شده
است .برنامه کاربردی کویت یاب توسط مقامات دولتی اطالعات مدنی برای خدمترسانی

به کاربران و برآورده نمودن نیازهای آنها با قابلیت جستجوی موارد ذیل میباشد :نام

منطقه ،شماره پالک ،نام خیابان یا شماره ساختمان؛ جستجو از طریق نقاط عالقهمندی
مانند بیمارستان ،مغازه یا بازار؛ فراهم نمودن امکان جستجوی سریع از طریق میانبرهایی

که دستههای مختلف موجودیتهای گوناگون مانند مراکز خرید ،مدارس یا سایر
فعالیتها را ارائه مینمایند؛ جستجوی صدا و راهنمای عربی و انگلیسی؛ ذخیره مکانهای
موردعالقه؛ فراهم نمودن اطالعات برای فعالیتهای اجتماعی و موقعیت مکانی آنها؛

فراهم نمودن امکان نمایش نقشههای ماهوارهای و به اشتراکگذاری موقعیت مکانی بر

روی فیسبوک ،توییتر و ایمیل.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در کویت
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2012/07/06تا 2013/03/31
شرکا :شرکت مشاوره سیستمهای اطالعاتی باز
281

نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
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اهداف:

هدف  :11ايجاد شهرها و سکونتگاههای امن ،ایمن و پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
♦ ♦طرح

♦ ♦وبسایت
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درگاه برخط دولت کویت
مشخصات سازمان

نام سازمان :آژانس مرکزی فناوری اطالعات

كشور :کویت

وبسایتhttp://www.cait.gov.kw :

نوع :دولتی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :درگاه برخط دولت کویت ،درگاهی برای ارائه اطالعات و خدمات الکترونیکی

مبتنی بر وب ،با کاربرد آسان ،مبتنی بر موبایل ،چندزبانه با نقطه ورود واحد و کاربر
محور ،است .این درگاه تما م روزهای هفته و  24ساعته در دسترس بوده و اولین نقطه
اتصال برای دریافت خدمات توسط شهروندان ،کسبوکارها و بازدیدکنندگانی است که

در جستجوی یافتن اطالعات و دسترسی به خدمات الکترونیکی ارائهشده از طریق این
سیستم میباشند .برای کاربردپذیری بیشتر و افزایش عملکرد و نرخ امنیت ،این درگاه بر
اساس استاندارهای بینالمللی طراحیشده است.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در کویت
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2009/10/19تا 2009/06/01
شرکا :کمیته راهبری متشکل از نمایندگان آژانسهای دولتی گوناگون مانند آژانس
مرکزی فناوری اطالعات ،موسسه علم و تحقیقات کویت ،دانشگاه کویت ،وزارت کشور،

کنسولگری خدمات مدنی ،بخش خصوصی نیز در طراحی و پیادهسازی درگاه همکاری

نموده است.
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اهداف:

هدف  :8ترویج رشد اقتصادی مطمئن ،پایدار و فراگیر و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند

برای همه

نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

♦ ♦بسته ابزاری
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دروازه مجلس
مشخصات سازمان

نام سازمان :دفتر وزیر دولت در مجلس ملی

1

كشور :کویت

وبسایتhttp://www.mona.gov.kw:90/pr_opendata :

نوع :دولتی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :دروازه مجلس ،منبع دادهای باز مرتبط با تمامی امور مربوط به کویت
است .بدین شکل اصول دموکراتیک از طریق اطالعرسانی به کاربران در خصوص مباحث

و قوانین تصویبشده و همچنین مقررات مرتبط با شفافیت و اعتبار اطالعات نشان داده
میشود .این دروازه درواقع میراث تاریخی زندگی پارلمانی در کویت محسوب میشود
زیرا شامل هم ه چیز از ابتدای تاسیس آن تابهحال است .بر اساس این دروازه شهروندان

میتوانند اتفاقات و رخدادهای مجلس را پیگیری کنند .این دروازه به منبعی معتبر برای

سایر وزارتخانهها تبدیل شده است بهطوریکه بهمنظور تسهیل امور ،جلسات گوناگونی

بین مسئولین وزارتخانه و مقامات مجلس برای بحث و نحوه نمایش آخرین خدمات
برگزار میشود .این برنامه کاربردی توسط آژانس مرکزی فناوری اطالعات بهعنوان

برنامهای قابلاطمینان معرفیشده ،بهطوریکه به صفحه اول سایت رسمی مقامات
تبدیلشده است.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی بینالمللی
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2015/06/01تا 2016/10/01

)1. Minister Office of the state for the National Assembly (MONA
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اهداف:

هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

♦ ♦رهنمود
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خدمات الکترونیکی تعهد تجاری
مشخصات سازمان

نام سازمان :ثبت سازمان جمهوری لتونی

كشور :لتونی

وبسایتhttp://www.ur.gov.lv :

نوع :دولتی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :خدمات الکترونیکی تعهد تجاری ،فرصتی را برای انجام امور مربوط به

سرمایهها ،سهام ،وسایل نقلیه ،امکانات و سایر سرمایههای ثبتشده بدون انتقال آنها به
شخص متعهد اما با ثبت یک حق رهن در ثبتنام صحیح ،فراهم میآورد.

صاحبان کسبوکار از این خدمت برای دریافت وام بهمنظور توسعه سازمانهایشان

استفاده مینمایند .خدمت مذکور بهمنظور تضمین ورود افراد به برنامه کاربردی تعهد
تجاری و ثبتنام در سیستم موردنظر است .راهحل بکار گرفتهشده در چارچوب پروژه،

امکان ثبتنام الکترونیکی کاربران پس از احراز هویت و همچنین بارگذاری مدارک،
پرداخت هزینه و دریافت تصمیمگیری در این خصوص را امکانپذیر میسازد .بر اساس
فناوری واقعی ،یک وبسایت جدید با آدرس

komerckila.ur.gov.lv

طراحیشده است.

مزیت اصلی معرفی راهحل ،سادهسازی فرآیند دستیابی به برنامه کاربردی از دیدگاه

مشتری است .دفاتر رسمی دولتی نیز دیگر نیازی به فعالیت نوشتن مجدد متن از

برگههای الکترونیکی ندارند که بدین شکل کیفیت کار ارتقاء مییابد .درواقع ،فرآیند به
شکلی تعریفشده است که نیاز به مدارک کاغذی نبوده و کام ً
ال بهصورت الکترونیکی
انجام میشود.
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اطالعات پروژه -ادامه

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در لتونی
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2015/05/05تا 2016/01/01
شرکا :خدمات  exigenلتونی

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

♦ ♦وبسایت

♦ ♦پایگاه داده
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خدمات الکترونیکی امنیت و سالمت اجتماعی
مشخصات سازمان

نام سازمان :موسسه امنیت اجتماعی مکزیک

كشور :مکزیک

وبسایتhttp://www.imss.gob.mx :

نوع :دولتی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :این پروژه ،برنامهای است که موسسه امنیت اجتماعی مکزیک با همکاری

وزارت کشور بهمنظور هماهنگی بیشتر در راستای راهبرد ملی الکترونیکی از سال 2013

پیادهسازی نموده است .هدف اصلی این پروژه ،بهبود کیفیت خدمات امنیت و سالمت
اجتماعی از طریق الکترونیکی نمودن تشریفات اداری و فرآیندهای داخلی مرتبط با

آن است .در راستای راهبرد ملی الکترونیکی ،هفتادونه میلیون نفر از مزایای این پروژه

بهرهمند شدهاند .این موضوع باعث کاهش هزینه کاربران تا حدود پنج بیلیون یورو شده
است .از اهداف این پروژه نوسازی بزرگترین موسسه امنیت اجتماعی و خدمات سالمت

در مکزیک است.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی در ملی مکزیک
زمان پروژه :در حال اجرا از  2013/08/13تا 2018/09/30
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اهداف:

هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

♦ ♦وبسایت
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فروشگاه ملی one-stop
مشخصات سازمان

نام سازمان :وزارت کشور/هماهنگی راهبرد ملی الکترونیکی

كشور :مکزیک

وبسایتhttp://www.gob.mx :

نوع :دولتی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :برای توانمندسازی شهروندان و دسترسی همگانی به اطالعات و خدمات
دولتی و عمومی و در راستای تحقق دولت الکترونیکی ،فروشگاه ملی  one stopبهمنظور

یکپارچهسازی اطالعات  299آژانس دولتی در  32استان و تحت راهبرد جدید ارتباطات

الکترونیکی شکلگرفته است .بر اساس این راهبرد با بهکارگیری شبکههای اجتماعی،
افزایش سطوح شفافیت ،تعاملپذیری و دسترسپذیری ،بیش از  3000خدمت دولتی

بهصورت برخط ارائهشده ،که بدین ترتیب بیش از  27000شهروند از طریق مشارکت در
فروم ،نظرسنجیها و سکوهای درخواست الکترونیکی از مشاوران برخط دولت خدمت

دریافت کردهاند.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در مکزیک
زمان پروژه :در حال اجرا از  2013/03/03تا 2026/12/15
شرکا :کمیته هماهنگی راهبرد ملی الکترونیکی تحت نظر دفتر ریاست جمهوری ،دولت
الکترونیکی تحت نظر وزارت کشور ،تمامی  299بخش دولت فدرال از طریق همکاری

با  32ایالت
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اهداف:

هدف  :1ریشهکن نمودن فقر به هر شکل و در هر کجا
هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای
یادگیری مادامالعمر برای همه
هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
هدف  :6حصول اطمینان از دسترسی همگانی به آب و بهداشت
هدف  :7حصول اطمینان از دسترسی به انرژی مقرون به صرفه ،قابل اتکاء ،پایدار و نوین
برای همه
هدف  :8ترویج رشد اقتصادی مطمئن ،پایدار و فراگیر و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
برای همه
هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
هدف  :11ايجاد شهرها و سکونتگاههای امن ،ایمن و پایدار
هدف  :12اطمینان از الگوهای مصرف و تولید پایدار
هدف  :13اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی و اثرات آن
هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح
هدف  :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
♦ ♦طرح
♦ ♦رهنمود

♦ ♦بسته ابزاری
292

کینورتکلا تلود  :متفه لصف
1

سکوی پیام رسان
مشخصات سازمان

نام سازمان :راهبرد ملی الکترونیکی

كشور :مکزیک

وبسایتhttp://www.gob.mx/mexicodigital :

نوع :دولتی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :از طریق این سکوی ارتباطی پیامرسان دومسیره ،سازمانهای دولتی

میتوانند با شهروندان بهصورت مستقیم در ارتباط بوده و روش بهبود تحویل و همچنین
کیفیت خدمات عمومی را شخصیسازی نمایند .در اولین پروژه از این نوع ،مکزیک،

راهحل برنامه اجتماعی کنترل بارداری  ،Prosperaدومین برنامه انتقال پول نقد دنیا ،را
بهمنظور برقراری ارتباط میان مادر و فرزند و پیامرسانی سالمت و ارتقاء تغییرات مثبت
در رفتار آنها پیادهسازی نمود .نتایج ارزیابی کاربران و دولت بهشدت مثبت بوده است و

این راهحل در حال حاضر برای تمامی برنامههای کنترل بارداری در مکزیک و همچنین
بیماریهای مزمن و سایر پروژههای مرتبط با کشاورزی ،تأثیرات زیستمحیطی و ایجاد

عدالت مورداستفاده قرار میگیرد.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در مکزیک
زمان پروژه :در حال اجرا از  2015/12/31تا 2018/06/30

1. MiGobierno
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اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:

دفتر رئیسجمهور مکزیک ،سازمان یونیسف ،برنامه اجتماعی  ،Prosperaوزارت سالمت،
مسئول فدرال محافظت از محیطزیست ،وزارت کشاورزی توسعه روستایی ،ماهیگیری و

غذا ،مرکز کودکان ،گروه بینشهای رفتاری ،بانک جهانی زنان

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
هدف  :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦طرح
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سکوی ابری مدیریت امور اداری دولت
مشخصات سازمان
نام سازمانYin Nwe Cho :

كشور :میانمار

وبسایتhttp://www.umsqueen.com.mm :

نوع :دولتی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :راهحل مدیریت امور اداری دولت ،سکویی مستقل مبتنی بر ابر است

که امور اداری دفاتر دولت را بهصورت کامل مدیریت مینماید .این راهحل دربرگیرنده

ماژولهایی ازجمله مدیریت منابع انسانی ،مدیریت مالی ،مدیریت کنترل انبار و سیستم

گزارش دهی مدیریت است .این سیستم از دادههای ذخیرهشده برای ایجاد گزارشهای

مدیریتی در سطوح مختلف و انتقال به مقامات بهمنظور نظارت بر این ساختارهای
دولتی استفاده مینماید .داده بالدرنگ 1برای دولت بهمنظور پشتیبانی از تصمیمگیری و
سازماندهی برنامههای گوناگون توسعه کشور استفاده میشود .در این سیستم شهروندان

میتوانند اطالعات باز سازمانهای دولتی را مشاهده نموده و اخبار و موارد بهروز شده را
مالحظه نمایند.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در میانمار
زمان پروژه :در حال اجرا از  2016/06/15تا 2021/06/21
شرکا :وزارت حملونقل و ارتباطات ،وزارت آموزش ،مرکز توسعه شهر مانداالی ،مجلس
ملی میامار ،آزمایشگاه فناوریهای  ،Teromacانجمن رایانه و .....

1. Real time
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اهداف:

هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای
یادگیری مادامالعمر برای همه
هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
هدف  :8ترویج رشد اقتصادی مطمئن ،پایدار و فراگیر و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
برای همه
هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
هدف  :12اطمینان از الگوهای مصرف و تولید پایدار
هدف  :13اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی و اثرات آن
هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح
هدف  :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦پروژه
♦طرح
♦اقدامات آموزشی
♦رهنمود
♦بسته ابزاری
♦وبسایت
♦پایگاه داده

♦ ♦نرمافزار مدیریت اداری دادههای بالدرنگ
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سرمایهگذاری الکترونیکی در صنعت ساختمانسازی
مشخصات سازمان

نام سازمان :راهاندازی عمومی مناطق صنعتی

كشور :عمان

وبسایتhttps://www.peie.om :

نوع :دولتی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :هدف از این پروژه ،حرکت به سمت چشماندازهای جدید برای سرمایهگذاری

در صنعت ساختمانسازی عمان از طریق سکوی برخط است .در این سکو ثبتنام کاربران

بهصورت برخط انجام میپذیرد و سپس آنها میتوانند گامهای آتی را برای راهاندازی

کسبوکار خود در صنعت امالک طی نمایند .کاربران میتوانند مناطق مناسب مورد نظر
خود را انتخاب نموده و بدین ترتیب به فعالیتهای سرمایهگذاران مختلف و انواع گوناگون

سرمایههای ارائهشده توسط مالکان با توجه به موقعیت زمین و امکاناتی همچون تلفن،
آب ،برق و  ...دسترسی پیاده کنند .از زمان راهاندازی از سال  1410 ،2013درخواست

در این سیستم پردازششده است.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در عمان
زمان پروژه :خاتمه یافته
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اهداف:

هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

298

کینورتکلا تلود  :متفه لصف

سیستم درخواست الکترونیکی امور قضایی
مشخصات سازمان

نام سازمان :پیگرد قانونی عمومی عمان

كشور :عمان

وبسایتhttp://www.opp.gov.om :

نوع :دولتی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :ثبت پرونده الکترونیکی از طریق یکپارچه نمودن سیستم دادستان عمومی

عمان و دستگاههای  ROP/PACPو توسط شبکه

MPLS

دولتی عمان پیادهسازی شده

است .هدف این خدمت ،تسریع ثبت پرونده و صدور دستورات قضایی از طریق شبکه

 MPLSعمان است که توسط  ITAمدیریت میشود .آمادهسازی یک دستور قضایی بهطور

معمول حداقل  20دقیقه زمان میبرد درحالیکه از طریق این سیستم این فعالیت در

عرض  5دقیقه قابل انجام است و در برخی مواقع هیچ نیازی به دخالت نیروی انسانی

نخواهد بود.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در عمان
زمان پروژه :خاتمه یافته

299

نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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دولت الکترونیکی روسیه
مشخصات سازمان

نام سازمان :شرکت مخابرات  PJSCروسیه

كشور :روسیه

وبسایتhttp://www.rostelecom.ru :

نوع :نهادهای کسبوکار

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :هدف از طراحی و پیادهسازی زیرساخت دولت الکترونیکی؛ رفع چالشهای
ناشی از تغییرات محیط اجتماعی و اقتصادی با ارتقاء توانمندیهای فاوا و مرتفع نمودن
نیازهای روبه رشد کاربران به خدمات دولت الکترونیکی است .اجزای کلیدی زیرساخت

دولت الکترونیکی شامل سیستم تشخیص هویت یکپارچه ،سیستم تعاملی بین بخشی
و درگاه خدمات مشترک است .با استفاده از این سیستم کاربران میتوانند درخواست

خدمات خود را بهصورت الکترونیکی ثبت نموده و مدارک الزم را ارسال نمایند .درواقع

این سیستم ،سامانه یک سیستم مدیریت اطالعات است که مقامات فدرال ،منطقهای و
محلی ،مؤسسات بانکی و سایر شرکا را به تبادل فرمهای اطالعات الکترونیکی موردنیاز

برای فراهم نمودن خدمت موردنظر به افراد یا سازمانها قادر میسازد.
سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در روسیه
زمان پروژه :در حال اجرا از  2009/08/26تا 2020/04/15

شرکا :وزارت مخابرات و ارتباطات انبوه روسیه ،موسسه تحقیقاتی  Voskhodو شرکت
RT Labs
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اهداف:

هدف  :8ترویج رشد اقتصادی مطمئن ،پایدار و فراگیر و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
برای همه

نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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تجربه کاربری انسانمحور
مشخصات سازمان

نام سازمان :وزارت مخابرات و ارتباطات انبوه فدراسیون روسیه

كشور :روسیه

وبسایتhttps://minsvyaz.ru :

نوع :دولتی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :هدف اصلی این پروژه فراهم نمودن امکان دسترسی به خدمات عمومی

و خدمات مربوط به شهرداری بهصورت الکترونیکی برای شهروندان روسی است .این
دسترسی بر اساس بهترین استانداردهای صنعت اینترنت و اقدامات مربوط به طراحی

واسط ،پیادهسازی شده است .در آغاز پروژه در جوالی  2014درگاه  Gosuslugi.ruبا

نیازمندیهای موردنظر کاربران سازگار نبود بنابراین برخی از خدمات برای کاربران

قابلتبدیل به شکل الکترونیکی نبود و عملیات پرداخت و پشتیبانی برای کاربران بهخوبی

قابلاجرا نبود .در همان زمان ،مشکلی نیز در سرورها بین درگاههای منطقهای و وبسایت
آژانس مشاهده شد ،عدم رعایت اصول برای طراحی درگاهها و در فرمهای مختلف باعث
کاهش کارایی شده بود .در حین اجرای پروژه ،وظایفی برای حذف مشکالت نامبرده
تعریف شد و بدین ترتیب خدمات عمومی وارد سطح جدیدی از کیفیت و سازگار پذیری

شد.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در روسیه
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2014/07/01تا 2016/07/01
شرکاPJSC Rostelecom, JSC RT Labs, AIS Media, RooX Solutions :
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اهداف:

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

هدف  :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
وضعيت:
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

♦ ♦بسته ابزاری
♦ ♦وبسایت

♦ ♦پایگاه داده
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مدیریت داده شخصی و کارت شناسایی برخط ملی
برای خدمات تجاری و عمومی
مشخصات سازمان

نام سازمان :وزارت مخابرات و ارتباطات انبوه فدراسیون روسیه

كشور :روسیه

وبسایتhttp://www.minsvyaz.ru :

نوع :دولتی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :این پروژه بهمنظور افزایش دسترسپذیری به خدمات مالی برای ارتقاء

رقابت در بازار مالی ،برنامهریزیشده است که تشخیص هویت الکترونیکی از راه دور را

برای شهروندان از طریق اینترنت فراهم میکند .بدین ترتیب نیاز به مراجعه حضوری
به بانک حذف میشود .البته قبل از استفاده از تشخیص هویت الکترونیکی ،الزم است

شهروندان یکبار فرم اطالعات مربوطه را بر اساس اطالعات مندرج در گذرنامه تکمیل
نمایند .بعد از مرحله شناسایی کامل ،نام کاربری و کلمه عبور خود را دریافت میکنند

و پس از تکمیل فرآیند ،میتوانند از نام کاربری و رمز عبور جهانی برخوردار باشند که

در تمامی سازمانهای مالی قابل استفاده است .بدین منظور ،پیشنهادشده که از سیستم
مدیریت داده شخصی و تشخیص هویت برخط ملی برای خدمات تجاری و عمومی که

در حال حاضر برای ارائه خدمات دولت الکترونیکی به شهروندان استفاده میشود ،بهره

گرفته شود.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در روسیه
زمان پروژه :در حال اجرا از  2017/06/10تا 2018/09/19
شرکا :سازمانهای اعتباری و امور مالی دولت روسیه
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اهداف:

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

هدف  :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

♦ ♦بسته ابزاری
♦ ♦وبسایت

♦ ♦پایگاه داده
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صندوق مشارکت الکترونیکی عمومی
مشخصات سازمان

نام سازمان :بنیاد دموکراسی اطالعاتی

كشور :روسیه

وبسایتhttp://www.f-id.ru :

نوع :دولتی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :اقدام جمهوری روسیه در این زمینه ایجاد سکوی ارائه دادخواست

ی گذاشتن پیشنهادهای ارائه شده توسط شهروندان روسی است که
الکترونیکی و به رأ 

امکان پشتیبانی از پیشنهادهای پذیرفتهشده را فراهم مینماید .این سکو ،بخش مهمی
از جامعه اطالعاتی و برنامه توسعه حاکمیت الکترونیکی است .هدف از این سکو درواقع

توانمندسازی تقویت دموکراسی از طریق ارتقاء مشارکت شهروندان در امور سیاسی به

جهت بهبود شفافیت و افزایش توجه مقامات به مشکالت جامعه است.
سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در روسیه
زمان پروژه :در حال اجرا از  2013/04/15تا 2017/12/31
شرکا :دولت روسیه
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اهداف:

هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

نوع پروژه:

♦ ♦بسته ابزاری
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ارائه خدمات الکترونیکی دولتی و شهری
مشخصات سازمان

نام سازمان :کابینه وزرای جمهوری تاتارستان

كشور :روسیه

وبسایتhttp://prav.tatarstan.ru :

نوع :دولتی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :این پروژه از سال  2008پیادهسازی شده و هدف از انجام آن بهبود

استانداردهای زندگی شهروندان و رشد فضای کسبوکار است .از سال  2008فعالیت

دولت الکترونیکی به شهروندان کمک کرد تا بیش از 169میلیون ساعت زمان صرفهجویی
شود100 .درصد بخش شهرداری ،بیش از  12000از مقامات و  1.8میلیون شهروند در
این فرآیند مشارکت داشتهاند .بر اساس نتایج  83.2 ، 2016میلیون خدمت به شکل

الکترونیکی ارائهشده است و 65.2درصد از شهروندان از خدمات الکترونیکی استفاده

نمودهاند .جمهوری تاتارستان در این معیار رتبه اول را در فدراسیون روسیه کسب کرده
است.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در روسیه
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2016/04/19تا 2016/06/19
شرکا :بانک ،مدارس مهد کودکها ،سازمانهای مدیریت امالک و مستغالت،
شهرداری ،دادگستری ،پست روسیه ،آژانسهای فروش بلیط ،فراهمکنندگان ارتباطات،
توسعهدهندگان برنامههای کاربردی همراه(برنامک) و سایر سازمانها
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اهداف:

هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
هدف  :11ايجاد شهرها و سکونتگاههای امن ،ایمن و پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

♦ ♦برنامه

♦ ♦وبسایت
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درگاه دولت الکترونیکی Irembo
مشخصات سازمان
نام سازمانRwandaOnline Platform Limited :

كشور :رواندا

وبسایتhttp://www.gob.mx :

نوع :دولتی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :خروجی این پروژه سکوی دولت الکترونیکی است که دسترسی به خدمات

دولت رواندا را برای شهروندان فراهم مینماید .مقرر شده است در کمتر از  2سال از زمان

راهاندازی این پروژه ،بر روی این سکو  40خدمت الکترونیکی مربوط به  6آژانس مختلف
دولت برای 90هزار کاربر ارائه شود .این خدمات بهصورت برخط و از طریق شبکههای
پشتیبان در دسترس خواهند بود .این سکو روزانه در حال بهبود اکوسیستم خود و اضافه

نمودن سایر عناصر اکوسیستم ازجمله منابع انسانی ،زیرساخت ،دروازههای پرداخت و ...
از طریق افزایش نقاط دسترسی ،کانالهای پرداخت و عاملهای میدانی و افزایش تعداد

کاربران است.

این سرویس بهمنظور بهبود روش زندگی شهروندان از طریق دسترسی آسانتر و ارزانتر

به خدمات دولت طراحیشده است .طبق برنامهریزی باید تا پایان سال  2017این سکو

 100سرویس را ارائه داده و نقاط دسترسی را در تمامی مناطق کشور توسعه دهد تا

این نقاط بهتمامی شهروندان نزدیکتر باشند .یکی دیگر از اهداف این سیستم ،مهندسی
مجدد خدمات دولت و اقتصاد بدون پول کاغذی است .بدین ترتیب تالش بر این است

که اکوسیستم نوآوری ایجاد شود و جوانان بتوانند نقش فعالتری در آن داشته باشند و

همچنین کشور به سمت الکترونیکیی شدن پیش برود.
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اطالعات پروژه -ادامه

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در رواندا
زمان پروژه :در حال اجرا از  2017/02/15تا 2027/02/16
شرکا :دولت رواندا

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :11ايجاد شهرها و سکونتگاههای امن ،ایمن و پایدار
هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

نوع پروژه:

♦ ♦وبسایت

♦ ♦پایگاه داده

♦ ♦سکوی مبتنی بر فناوری
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سیستم انتخابات شهرداری
مشخصات سازمان

نام سازمان :وزارت شهر و امور روستایی

كشور :عربستان سعودی

وبسایتhttps://www.momra.gov.sa :

نوع :دولتی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :هدف از این پروژه اجرای سیستم ارتباطی ،فراهم آوردن سختافزار و

نرمافزار موردنیاز انجام فرآیند انتخابات در مرکز اصلی اطالعات و کمیتههای محلی (16

مورد) و ستاد انتخابات شهرداری در هر منطقه است که ب ه منظور افزایش نقشآفرینی

پررنگتر کمیتهها در فرآیند انتخابات از طریق اتصالپذیری و یکپارچگی با ستاد اصلی
طراحی شده است .در حال حاضر در تمامی کمیتههای محلی ،فرآیند ثبت و شمارش

آرا برای رأیدهندگان و کاندیداها از طریق سیستمی متمرکز و توسط وب و برنامههای

کاربردی همراه انجام میشود .امکان ارائه گزارشهای برخط و همچنین داشبورد نظارت
در طول فرآیند انتخابات برای مدیران ارشد شهرداری یکی دیگر از ویژگیهای این

سیستم است.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در عربستان سعودی
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2015/05/03تا 2016/05/02
شرکاARCOM HP :
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اهداف:

هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

نوع پروژه:

♦ ♦رهنمود

♦ ♦پایگاه داده
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خدمات الکترونیکی وزارت کشور
مشخصات سازمان

نام سازمان :مرکز اطالعات ملی

كشور :عربستان سعودی

وبسایتhttps://www.moi.gov.sa :

نوع :دولتی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :این پروژه یکی از پروژههای میدانی است که در راهبرد دولت الکترونیکی

عربستان پیادهسازی شده است و امکان ارائه مجموعهای از خدمات الکترونیکی به وزارت
کشور را فراهم میکند .ازجمله این خدمات میتوان به مدیریت ترافیک ،مدیریت امور
شهری ،محاسبه تولید ناخالص داخلی و  ...اشاره نمود .این سرویس ،دسترسی به خدمات

در هر زمان و هر مکان را از طریق درگاه الکترونیکی مقدور میسازد.
سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی :عربستان سعودی
زمان پروژه :در حال اجرا از  2012/05/01تا 2018/05/01
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اهداف:

هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
هدف  :11ايجاد شهرها و سکونتگاههای امن ،ایمن و پایدار
هدف  :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦طرح
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خدمات الکترونیکی وزارت امور خارجه عربستان سعودی
مشخصات سازمان

نام سازمان :وزارت امور خارجه

كشور :عربستان سعودی

وبسایتhttp://www.gob.mx :

نوع :دولتی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :با توجه به تعداد قابلتوجه شهروندان عربستانی در خارج از کشور (تخمین

حدود  10میلیون عربستانی در سال  ،)2016نیاز به ایجاد سکویی برای مرتفع نمودن
نیازهای این گروه از جامعه افزایشیافته است .افراد خارج از کشور ممکن است نیازمند

مشاوره و دریافت خدمات اضطراریای باشند که در مکانهای زندگی آنها مهیا نیست.
حتی زمانی که این خدمات فراهم باشد ،با سیستم سنتی حضور فرد برای درخواست و
دریافت خدمت ضروری است .هدف اصلی این پروژه ،برقرار نمودن امکان ارائه خدمات

از طریق درگاه یکپارچه و واحدی است که مبتنی بر آن نیازی به حضور شخص نخواهد

بود .با این تفکر ،پروژه “ ”Fanarدر سال  2011راهاندازی شد و هدف از آن پشتیبانی و

فراهم نمودن امکان ارائه  68خدمت توسط وزارت امور خارجه به شهروندان عربستانی
خارج از کشور و اتصال این خدمات به آژانسهای دولت عربستان است.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی منطقهای
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2011/09/01تا 2016/05/01
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اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:
• frica
• Asia and Pacific
• Eastern Europe
• Latin America and the Caribbean
• Western Europe and North America

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

♦ ♦وبسایت

♦ ♦پایگاه داده

♦ ♦مرکز تلفن و برنامه کاربردی همراه(برنامک)
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تدارکات دولت الکترونیکی عربستان سعودی
مشخصات سازمان

نام سازمان :وزارت مالی

كشور :عربستان سعودی

وبسایتhttps://www.mof.gov.sa :

نوع :دولتی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :پروژه تدارکات دولت الکترونیکی یکی از پروژههای زیرمجموعه اقدامات

مربوط به پیادهسازی دولت الکترونیکی در عربستان سعودی است .هدف اصلی این
پروژه ،داشتن سکویی واحد است که از تمامی آژانسهای دولتی برای فعالیتهای
تدارکات استفاده مینماید.مطابق با برنامه وزارت مالی بهعنوان حامی پروژه و مسئول
فراهم نمودن ،اجرا و نظارت بر برنامه راهبردی این پروژه انتخاب شده و شرکت سعودی
تبادالت الکترونیکی اطالعات (تبادل) متعهد به همکاری درزمینه توسعه و اجرایی سازی

و عملیاتی نمودن این پروژه شده است.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در عربستان سعودی
زمان پروژه :در حال اجرا از  2014/06/01تا 2017/10/01
شرکا:
)The Saudi Company for the Electronic Information Exchange (Tabadul
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نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :12اطمینان از الگوهای مصرف و تولید پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
♦ ♦طرح
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کینورتکلا تلود  :متفه لصف

سیستم گواهینامه برابری
مشخصات سازمان

نام سازمان :وزارت آموزش

كشور :عربستان سعودی

وبسایتhttp://www.moe.gov.sa :

نوع :دولتی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :این سیستم درواقع ،یک عملیات دانشگاهی است که شامل ارزیابی اعتبار

دانشگاه از تمامی جنبههای فنی و مقایسه آن با سطوح متناظر پیشرفت مراحل دانشگاهی

و پیشنیازهای آن در عربستان سعودی میشود .این سیستم ،دانشجویان عربستانی را
قادر میسازد تا درخواستهای برخط خود را برای آگاهی از اعتبار دانشگاهها ،زمان

تحصیل در آنها ،درسها و پیشنیازها و شرایط بعد از فارغالتحصیلی متناسب با کارنامه
و شرایط تحصیلی خود ثبت نمایند .سیستم ،همچنین برای فارغالتحصیالن این امکان را
فراهم میکند که بتوانند درخواستهای خود و همچنین نتایج بررسی تصمیمگیرندگان را

بهصورت برخط پیگیری کنند و درخواستهای وارده را کنترل نموده و آمار و گزارشهای

مختلف را مشاهده نمایند .کلیه عملیات داخلی مربوط به درخواستها خودکار انجام

میشود که از مصرف کاغذ جلوگیری میکند.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی بینالمللی
زمان پروژه :در حال اجرا از  2012/06/01تا 2017/03/07
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نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
هدف  :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

♦ ♦وبسایت

♦ ♦پایگاه داده
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کینورتکلا تلود  :متفه لصف

دفتر کنوانسیون و نمایشگاههای عربستان
مشخصات سازمان

نام سازمان :کمیسیون گردشگری و میراث ملی عربستان

كشور :عربستان سعودی

وبسایت/http://www.gob.mx :

نوع :دولتی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :دفتر کنوانسیون و نمایشگاههای عربستان در حال فعالیت برای تبدیلشدن

به نقطه اتصال واحد برای تمامی متصدیان نمایشگاهی و کنوانسیون بهمنظور قانونگذاری،
توسعه و تشویق سرمایهگذاری در این بخش و همچنین بازاریابی برای برگزاری نمایشگاهها

و کنفرانسهاست .از این دیدگاه ،اولین فاز درگاه ،در سال  2015راهاندازی شده است تا
فرآیند مجوز دهی برای برگزاری نمایشگاه بهصورت کام ً
ال الکترونیکی قابل انجام باشد.
بدین ترتیب اطالعاتی ازقبیل مکانهای مدنظر ،آمار و اطالعات در مورد نمایشگاههای

مهمی که در عربستان برگزار میشود ،نحوه نظارت بر رفتار برگزارکنندگان ،میزان

تقاضا و عرضه محصوالت در این بخش بهمنظور تسهیل ارتباطات بین شرکا و همچنین

پشتیبانی از بازاریابی الکترونیکی و کمک به اخذ تصمیمی مناسب و آگاهانه در اختیار
افراد قرار میگیرد.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در عربستان سعودی
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2015/03/12تا 2016/02/02
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نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
♦ ♦طرح

♦ ♦کنفرانس
♦ ♦انباره

♦ ♦وبسایت

♦ ♦پایگاه داده
♦ ♦درگاه
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کینورتکلا تلود  :متفه لصف

مدیریت احراز و تایید هویت
مشخصات سازمان

نام سازمان :مرکز اطالعات ملی عربستان

كشور :عربستان سعودی

وبسایتhttps://www.moi.gov.sa/wps/portal/Home/sectors/nic :

نوع :دولتی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :در دنیای فیزیکی ،بخشها و سازمانها برای شناسایی هویت افراد ،بر

کارتهای شناسایی فیزیکی یا سایر اسناد تکیهدارند .با استفاده از فناوریهای نوین

میتوان این موضوع را تسهیل نمود .به همین منظور مرکز اطالعات ملی عربستان،

زیرساخت فیزیکی تشخیص هویت خود را توسعه داده و سکوی تشخیص هویت ملی را

با همکاری ارائهدهندگان خدمت خصوصی و دولتی و با چشمانداز «دستیابی به سیستم
تشخیص هویت قابلاعتماد و واحد برای همه» پیادهسازی نموده است .مأموریت این

سیستم بهکارگیری راهحلها و خدمات ملی الکترونیکی برای تضمین امنیت ملی و
تسهیل فرآیند اجرای تشخیص هویت برای افراد ،ارائهدهندگان خدمات و دولت ،میباشد.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی بینالمللی
زمان پروژه :در حال اجرا از  2013/03/03تا 2026/12/15
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نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات

اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:

سه نوع شریک در این پروژه همکاری دارند -1 :فراهمکنندگان خدمات محلی ،دولتی

و بخش خصوصی -2 ،فراهمکنندگان هویت  ،1GCCبرای فراهمکنندگان خدمات

 GCCاز طریق ارائهدهندگان خدمات ملی  GCCبهعنوان بخشی از اقدام GCC IDPs

2

-3ارائهدهندگان راهحل شامل فروشندگان

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
♦ ♦طرح

♦ ♦بسته ابزاری
♦ ♦وبسایت

♦ ♦پایگاه داده

♦ ♦اقدامات ملی
♦ ♦پایگاه داده
♦ ♦درگاه

1. GCC
2.
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کینورتکلا تلود  :متفه لصف

Kollona Amn
مشخصات سازمان

نام سازمان :اداره امنیت عمومی ،وزارت کشور

كشور :عربستان سعودی

وبسایتhttp://www.kaman.gov.sa :

نوع :دولتی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :این پروژه برای شهروندان این امکان را فراهم میآورد که هرگونه تخلفات
ترافیکی یا جرائم را از طریق برنامه کاربردی موبایل گزارش دهند .در فرآیند گزارش

دهی ،کاربر میتواند بهراحتی ،عکس ،ویدئو یا پیام صوتی خود را ضمیمه نموده و محل
وقوع تخلف را نیز از طریق انتخاب محل جغرافیایی فعلی انتخاب نماید .این وقایع،

مبتنی بر نوع و منطقه جغرافیایی گزارش دهنده در  39مرکز عملیاتی تبادل میشوند .از
طریق این برنامه موبایل ،یک کاربر در مورد هرگونه تغییرات در وضعیت گزارش از طریق

پیامرسانی از آخرین تغییرات مطلع خواهد شد.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در عربستان سعودی
زمان پروژه :در حال اجرا از  2016/02/24تا 2016/06/08
شرکاElm Company - Sectors Department - MOI sector :
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نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :11ايجاد شهرها و سکونتگاههای امن ،ایمن و پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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کینورتکلا تلود  :متفه لصف

خدمات شاخصهای عدالت
مشخصات سازمان

نام سازمان :وزارت دادگستری

كشور :عربستان سعودی

وبسایتhttps://www.moj.gov.sa :

نوع :دولتی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :خدمات شاخصهای عدالت ،خدمتی تعاملی و برخط است که گزاراشهای

ف در اختیار کاربران قرار میدهد.
بهروز و آمارهای مربوط را به شکل جداول و گرا 
این خدمت از  4گروه اصلی تشکیلشده است که عبارتاند از :شاخصهای امالک که
اطالعاتی در مورد تراکنشهای فعلی در منطقه و همسایگان در یک دوره زمانی مشخص

ارائه مینماید ،شاخصهای قضایی که کاربران را در مورد حجم فعالیتهای دادگاههای

خانواده ،دادگاههای کیفری و جزایی و  ...آگاه میکند ،شاخصهای اداری که به کاربران
اجازه میدهد به اطالعات مربوط به تعداد درخواستهای اداری و دفتری در دادگاهها
دسترسی داشته باشند و شاخصهای مستندسازی که آمار کار مستندسازی در دفاتر

دادگستری و مدنی در تمامی مناطق را به کاربران اطالعرسانی میکند.
سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی بینالمللی
زمان پروژه :در حال اجرا از  2014/08/01تا 2017/02/07
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نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

هدف  :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦وبسایت

♦ ♦پایگاه داده
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کینورتکلا تلود  :متفه لصف

سیستم ثبت حوادث کاری “”Tawtheeq
مشخصات سازمان

نام سازمان :وزارت خدمات شهری

كشور :عربستان سعودی

وبسایتhttps://www.mcs.gov.sa/pages/default.aspx :

نوع :دولتی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :در این پروژه ،سامانه مدیریت حوادث کاری پیادهسازی شده که از طریق

آن به سازمانهای دولتی اجازه داده میشود اطالعات کارکنان و حوادث کاری احتمالی
خود را به روشی پیشرفته و کام ً
ال خودکار وارد و مستندات مربوط به درخواست خود
را ثبت نمایند .تکمیل سریعتر درخواستها از هدر رفت زمان و ایجاد کار اضافی برای

خبرگان وزارتخانه و دولت جلوگیری مینماید و افراد با سهولت بیشتری میتوانند
درخواستهای خود را پیگیری نموده ،از وضعیت آن را آگاه شوند .درواقع با این سامانه،

اقدامات مبتنی بر کاغذ و تراکنشهای دستی حذف میشود.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در عربستان سعودی
زمان پروژه :در حال اجرا از  2015/06/01تا 2017/06/01
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نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

♦ ♦وبسایت

♦ ♦پایگاه داده

332

کینورتکلا تلود  :متفه لصف

سامانه آموزش و بورس تحصیلی التدبیر

1

مشخصات سازمان

نام سازمان :وزارت خدمات امور شهری

كشور :عربستان سعودی

وبسایتhttps://www.mcs.gov.sa/pages/default.aspx :

نوع :دولتی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :در این پروژه سامانهای بهمنظور اجرا و پشتیبانی از فرآیند آموزش و

ارائه بورسیه طراحیشده است .این سامانه روش قدیمی را با روشی نوین و پیشرفته و

به شیوهای کاربردی و عملی جایگزین نموده ،بهطوریکه کل فرآیند سادهتر ،سریعتر
و ارزانتر شده است و از هدر رفت میزان قابلتوجهی کاغذ و فایل در فرآیند ثبتنام،
جلوگیری به عملآورده است .عالوه بر این ،این سامانه یکپارچگی میان بخش آموزش و

سایر بخشهای دولت را بهمنظور تسهیل اجرای فرآیند ارائه بورس تحصیلی امکانپذیر

ساخته است.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در عربستان سعودی
زمان پروژه :در حال اجرا از  2015/06/01تا 2017/06/01

1. AL Tadrib wal Ebtiath
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نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

♦ ♦وبسایت

♦ ♦پایگاه داده
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کینورتکلا تلود  :متفه لصف

خدمات امن و همراه وزارت امور خارجه عربستان
مشخصات سازمان

نام سازمان :وزارت امور خارجه

كشور :عربستان سعودی

وبسایتhttp://www.mofa.gov.sa :

نوع :دولتی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :وزارت امور خارجه ،خدمات دولتی را از طریق کانالهای چندگانه و از طریق

تلفن همراه به شهروندان عربستان ،ساکنین ،گردشگران ،زائزان ،صاحبان کسبوکار،
شرکتها و آژانسهای دولتی سراسر جهان ارائه میدهد .درگذشته این خدمات از طریق

کانالهای محدودی در دسترس بودند و کارمندان فقط در محیط کاری خود قادر به
ارائه این خدمات بودند و امکان حرکت آنها وجود نداشت .این موضوع سبب ایجاد

محدودیتهایی در ارائه خدمات دولتی شده بود.

عنوان این پروژه امکان همکاری کارمندان را خارج از دفاتر اصلی آنها و در بیش از 120

ل جامع مدیریت سازمان از طریق تلفن
کشور فراهم ساخته و آغازی برای راهاندازی راهح 
همراه با ایجاد بستری امن برای ارائه خدمات توسط آنان در راستای افزایش بهرهوری

محسوب میشود.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی بینالمللی
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2016/01/05تا 2017/02/28
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نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
هدف  :11ايجاد شهرها و سکونتگاههای امن ،ایمن و پایدار
هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

♦ ♦رهنمود
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کینورتکلا تلود  :متفه لصف

پنجره واحد حجاج خارجی
مشخصات سازمان

نام سازمان :وزارت حج و عمره

كشور :عربستان سعودی

وبسایتhttps://ehaj.haj.gov.sa :

نوع :دولتی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :در راستای تحقق اهداف خدمت رسانی بهینه به زائران و حجاج بینالمللی،

دولت عربستان در صدد بهبود فرآیندهای موجود ارائه خدمات و تسهیل رویهها و تسریع
از روند انجام اقدامات ضروری و مورد نیاز توسط زائران با قابلیت هر چه بیشتر حفظ و

حمایت از حقوق آنان می باشد.

با پیادهسازی این درگاه امکان کنترل و نظارت بر عملکرد کلیه ذینفعان مرتبط با امور
حج و زیارت برای دولت فراهم شده است و شرکتهای ارائه دهنده خدمات نیز میتوانند

در محیطی با رویههای مشخص ،شفاف و قابل اعتماد ،بستههای خدماتی متنوع خود را
در سطوح و انواع مختلف و با قیمتهای مناسب و کنترلشده به حجاج و زائرین ارائه

نمایند.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی بینالمللی
زمان پروژه :در حال اجرا از  2015/07/26تا 2016/07/30
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نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

نوع پروژه:

♦ ♦طرح

♦ ♦بسته ابزاری
♦ ♦پایگاه داده
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کینورتکلا تلود  :متفه لصف

درگاه ابری دولت eUprava
مشخصات سازمان

نام سازمان :وزارت کشور

كشور :اسلوونی

وبسایت/http://www.mju.gov.si :

نوع :دولتی

اطالعات پروژه
توضيح پروژه:

eUprava

درگاهی دولتی است که بهمنظور تضمین پیادهسازی سامانه

دولت الکترونیکی چابک ،کارآمد و انعطافپذیر برای شهروندان توسعه دادهشده است.

بهعنوان تنها نقطه دسترسی ،این درگاه امکان ثبتنام متمرکز و دستیابی به اطالعات

بهروز و انجام فرآیندهای الکترونیکی را برای شهروندان فراهم میآورد .در این درگاه
ابزارهای ویژهای برای ارائه خدمات به سالمندان ،جوانان ،افراد ناتوان و کمتوان از جمله
افراد نابینا ،کر و الل و  ....طراحیشده است .درگاه  eUpravaتوسط بخش فناوری اطالعات

وزارت کشور توسعه دادهشده و چارچوب سامانه اطالعاتی ،اخذ سیاست امنیتی مناسب
و دسترسی به خدمات ابری دولتی را برای شهروندان ،صاحبان کسبوکار و بخشهای

عمومی مهیا میسازد.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در اسلوونی
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2013/10/01تا 2015/06/22
شرکا :برخی از مؤسسات و شرکتهای اسلوونی
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نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :9ایجاد زیرساختهای انعطافپذیر ،ترویج صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

♦ ♦وبسایت
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کینورتکلا تلود  :متفه لصف

درگاه حراجی الکترونیکی
مشخصات سازمان

نام سازمان :وزارت دادگستری ترکیه

كشور :ترکیه

وبسایتhttp://www.adalet.gov.tr :

نوع :دولتی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :درگاه حراجی الکترونیکی خدمتی است که مبتنی بر آیین نامه ورشکستگی

سال  ،2004به منظور تسهیل در انتشار پیشنهادهای فروش توسط ادارات اجرایی
ورشکسته ترکیه طراحی شده است.

بوکارها و اداراتی که قصد
امروزه این درگاه با بهرهگیری از فناوری نوین ،برای کس 
دارند فرآیندهای فروش و حراجی در محیط شفافتر را تجربه نمایند ،خدمتی اساسی و

ارزشمند به حساب میآید .برگزاری حراجی در محیطی امن با رویههای شفاف سبب شده
اعتماد به سیستم قضایی افزایش یابد و فرآیند دفاع از حقوق متقاضیان و فروشندگان،

روشن و قابل رصد و پیگیری باشد.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در ترکیه
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2010/02/01تا 2013/06/06
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نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

♦ ♦وبسایت

♦ ♦پایگاه داده
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کینورتکلا تلود  :متفه لصف

برنامک همراه دبی امروز ،سکوی شهر هوشمند
مشخصات سازمان

نام سازمان :راهاندازی دولت هوشمند دبی

كشور :امارات متحده عربی

وبسایتhttp://www.dsg.gov.ae :

نوع :دولتی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :دبی امروز ،سکویی است که برای ارائه خدمات همراه به تمامی شهروندان

دبی طراحیشده و نیازهای روزانه افراد در شهر چه در بخش دولتی و چه در بخش
خصوصی را برطرف مینماید .عالوه بر اینکه نیاز به استفاده از واسطهای مختلف را مرتفع

میسازد ،اطالعات الزم برای بازدیدکنندگان و گردشگران شهری را نیز فراهم میکند
(این برنامه کاربردی در حال حاضر در سراسر جهان قابلدسترس است) .در واقع دبی

امروز ،مکانی است برای ارائه بیش از  55خدمت کلیدی از  24بخش امالک ،حملونقل
عمومی ،امنیت و عدالت ،سالمت ،رانندگی ،ویزای اقامت ،آموزش ،کسبوکار و استخدام،

مذهب ،کمکهای مردمی ،اطالعات شهری و خدمات عمومی شهری و  . ...دبی امروز،
سکوی هوشمند شهری با دروازه پرداخت مرکزی و شماره شناسایی یکپارچه است .این

برنامه از طریق درگاه  .dubainow.dubai.aeدردسترس میباشد.
سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی بینالمللی
زمان پروژه :در حال اجرا از  2014/12/01تا 2017/02/14
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نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

هدف  :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦وبسایت

♦ ♦برنامه کاربردی تلفن همراه(برنامک)
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کینورتکلا تلود  :متفه لصف

برنامه کاربردی هوشمند DEWA
مشخصات سازمان

نام سازمان :سازمان آب و برق دبی

كشور :امارات متحده عربی

وبسایتhttp://www.gob.mx :

نوع :دولتی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :این برنامه کاربردی با هدف فراهم نمودن خدماتی هوشمند باکیفیت

باال و پایدار بهمنظور پاسخگویی به نیازهای تمامی شهروندان دبی طراحیشده است.

این برنامه در سال  2014موفق به ایجاد  100درصد هوشمندسازی شده و پذیرش

آن در سال  2016به  70.37درصد رسید .این برنامه از طریق توانمند ساختن ارائه
خدمات نوین عالوه بر برخورداری از ویژگیهای جدید و بهبود تجربه کاربری و سفر

به کانالهای مختلف ازجمله آزمایشگاه قابلیت کاربری-که منجر به دستیابی به 89.55

درصد در رضایت مشتریان گردید -در ارائه خدمات به کاربر نهایی از طریق اتاقکهایی

با قابلیتدسترسی  24ساعت در  7روز هفته ،موفق به کسب رتبه نخست در ارزیابی

دسترسیپذیری دولت دبی هوشمند در سال  2016شده است.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی محلی در شهر دبی ،امارات متحده عربی
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2015/06/01تا 2016/06/05
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نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

♦ ♦برنامه کاربردی
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کینورتکلا تلود  :متفه لصف

برنامه تشریفات برخط
مشخصات سازمان

نام سازمان :آژانس دولت الکترونیکی و جامعه اطالعاتی و دانشبنیان

كشور :اروگوئه

وبسایتhttp://www.agesic.gub.uy :

نوع :دولتی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :این پروژه برنامهای از دولت اروگوئه است که هدف آن ایجاد سامانه

الکترونیکی تشریفات میباشد و از طریف آن هر شهروند بدون توجه به مکانی که حضور

دارد میتواند بهصورت برابر و بدون نیاز به سفر و از دست دادن هزینه و زمان 7 ،روز

هفته و بهصورت  24ساعته به برنامههای دولت دسترسی داشته باشد ..برای مردم کشور
اروگوئه ،برنامه تشریفات برخط پروژهای است که نتایج کام ً
ال ملموسی دربرخواهد داشت

و باعث تغییر الکترونیکی عظیمی خواهد شد که کیفیت زندگی همه شهروندان را تحت
تأثیر قرار خواهد داد .در کشور اروگوئه اعتقاد بر این است که افراد باید از حق بهرهمندی

از فناوریهای جدید برخوردار بوده ،از آنها بهصورت کارآمد استفاده کنند و بدین ترتیب
قادر باشند فرآیندهای موردنظر خود را در دولت دنبال نمایند.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در اروگوئه
زمان پروژه :در حال اجرا از  2015/03/01تا 2020/12/31
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نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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کسبوکار الکترونیکی


 یکینورتکلا راک و بسک  :متشه لصف

کامرون گالری ،کمک به صنعت فروش از طریق کسبوکار الکترونیکی
مشخصات سازمان

نام سازمان ( Doreen Shea :وزارت سرمایهگذاریهای کوچک و متوسط کامرون)

كشور :کامرون

وبسایتhttp://www.cameroongallery.com :

نوع :نهادهای کسبوکار

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :کامرون گالری به عنوان اولین وبسایت کسبوکار الکترونیکی شناخته
شده است ،که به طور مستقیم با صنایع اصلی در ارتباط است .از طریق این درگاه،

صنعتگران دیگر مشکالت اولیه پیادهسازی کسبوکار الکترونیکی اعم از مشکل طراحی و
ایجاد وبسایت ،تدارکات الکترونیکی پیچیده ،دسترسی محدود به درگاه کارت اعتباری

جهت پرداختهای الکترونیکی و روشهای بازاریابی برخط را نخواهند داشت .از طریق

این درگا ِه همراه ،صنعتگران قادرند کلیه پرداختهای مربوط به راهاندازی را به ادارات
مربوطه بدون مراجعه حضوری به آنها انجام دهند و بدین شکل صنعتگرانی که قب ً
ال به
صورت مستقل فعالیت میکردند امکان کسبوکار با بازارهای بین المللی را نیز خواهند
داشت .جهت آشنایی بیشتر با امکانات این درگاه و تماشای فیلمهای آن به وبسایت

یوتیوب مراجعه فرمایید.

youtube.com/embed/1DKDVz9H_Hs, youtube.com/embed/-1xa2tSuNhE
وبسایت پروژهcameroongallery.com :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در کامرون
زمان پروژه :در حال اجرا از  2016/04/05تا 2017/04/05
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نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :1ریشهکن نمودن فقر به هر شکل و در هر کجا
هدف  :8ترویج رشد اقتصادی مطمئن ،پایدار و فراگیر و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
برای همه

هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
هدف  :12اطمینان از الگوهای مصرف و تولید پایدار
هدف  :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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 یکینورتکلا راک و بسک  :متشه لصف

مهندسی داده منبع ،راهحل اساسی تحول در سازمانهای سنتی

1

مشخصات سازمان

نام سازمان:

Qingdao kutesmart Limited by Share Ltd

كشور :چین

وبسایتhttp://www.kutesmart.com :

نوع :نهادهای کسبوکار

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :در کشور چین ،از مهندسی داده منبع ، 2بهعنوان راهحلی اساسی برای

ارتقاء و ایجاد تحول در سازمانهای سنتی و حرکت به سمت نسل چهارم صنعت،

استفاده میشود .این متد ،روشی برای استفاده از جریان اطالعات برای ارتقاء جریان
فناوری ،جریان استعداد ،جریان سرمایه و تدارکات و لجستیک ارائه میدهد که در نهایت

سبب ارتقاء بهینهسازی در تخصیص منابع و افزایش کارایی کل سیستم میشود .این

روش بهویژه در شرکتهای کوچک و متوسط برای ارتقاء موفقیتآمیز آنها در شرایط
کشور چین بسیار کارآمد است .در حال حاضر روش مذکور راهنمایی برای بهروزرسانی

و ارتقاء در شرکتهای ملی بهحساب میآید و بیش از  20صنعت و بالغ بر  60شرکت

از آن بهره گرفتهاند.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در چین
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2016/01/01تا 2017/02/21

1. Traditional Enterprise Updating Thorough Solution
)2. Source Data Engineering (SDE
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نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

هدف  :12اطمینان از الگوهای مصرف و تولید پایدار
هدف  :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

بوکار
♦ ♦مدل کس 
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 یکینورتکلا راک و بسک  :متشه لصف

استفاده از فناوری برای مرتفع نمودن نیازهای اساسی حمل و نقل امن،
1
مقرون به صرفه و قابل اعتماد در ساحل عاج
مشخصات سازمان

نام سازمان :تاکسی جت

2

كشور :ساحل عاج ،ابیجان

3

وبسایتhttp://www.taxijetci.com :

نوع :نهادهای کسبوکار

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :با وجود اینکه آبیجان سومین شهر فرانسوی زبان دنیا با  5میلیون نفر
جمعیت و پایتخت یک کشور در حال توسعه (با بیش از  10درصد رشد ناخالص داخلی

طی  5سال) است اما همچنان فاقد یک راهحل قابل اعتماد ،امن و قابل دسترس برای
حمل و نقل مسافران روزانه میباشد .با راهاندازی اولین طرح رزرو الکترونیکی تاکسی
جت ،ساحل عاج به این نیاز رو به رشد در حمل و نقل شهری پاسخ داده است .عمده

تمرکز سال گذشته در این طرح بر جمعآوری مداوم بازخورد از مشتریان و بازار و تنظیم
دقیق فناوری براساس اکوسیستم بوده است تا پروژه به یک مدل سودآور و مقیاس پذیر

دست یابد.

وبسایت پروژهtaxijetci.com :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در ساحل عاج  ،ابیجان
زمان پروژه :برنامهریزی شده برای آینده از  2016/01/05تا 2017/12/01
شرکاAmos OUATTARA - amos.ouattara@taxijetci.com - +447786459703 :

1. Cote d’Ivoire
2. TaxiJet
3. Abidjan
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نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :1ریشهکن نمودن فقر به هر شکل و در هر کجا
هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

♦ ♦آموزش مقدماتی

♦ ♦حمل و نقل امن ،مقرون به صرفه و قابل اعتماد
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 یکینورتکلا راک و بسک  :متشه لصف

جمع سپاری خدمات تحویل غذا Kaki5JKT
مشخصات سازمان

نام سازمان :آزمایشگاه پالس جاکارتا

1

كشور :اندونزی

وبسایتhttp://www.unglobalpulse.org/jakarta :

نوع :بینالمللی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :برنامه جمعسپاری خدمات تحویل غذا معروف به  ،Kaki5JKTدر واقع از
همکاری بین میان آزمایشگاه پالس جاکارتا ،فرمانداری این شهر ،شرکت خدماتی تحویل

کاال (پیک) پورتر 2و اغذیهفروشان خیابانی شکل گرفته است که در قالب یک پایگاه داده

از تأمینکنندگان خیابانی غذا در شهر و حومه جاکارتا فعالیت میکند .این پایگاه برای

اغذیهفروشان خیابانی امکان گسترش بازاری فراتر از محلههای همسایگی خود را مقدور

میسازد .از سوی دیگر پایگاه مذکور توسط سازمان غذا و دارو 3جاکارتا جهت نظارت بر
کیفیت و بهداشت مواد غذایی این تأمینکنندگان خیابانی مورد استفاده قرار گرفته است.

وبسایت پروژهunglobalpulse.org/kaki5jkt-m... :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی محلی در اندونزی ،جاکارتا
زمان پروژه :در حال اجرا از  2015/07/01تا 2027/03/31

1. Pulse Lab Jakarta
2. Porter delivery service
)3. Food and Drug Monitoring Agency (BPOM
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نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات

اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:
Jakarta Provincial Government Department of SMEs , Jakarta Smart City, Indorelawan, Zomato, Porter and GO-FOOD

اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
هدف  :11ايجاد شهرها و سکونتگاههای امن ،ایمن و پایدار
هدف  :12اطمینان از الگوهای مصرف و تولید پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
♦ ♦طرح
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 یکینورتکلا راک و بسک  :متشه لصف

 Hubcoسیستم تدارکات نوآورانه برخط
مشخصات سازمان

نام سازمان :شرکت پردازش دادهها

كشور :جمهوری اسالمی ایران

وبسایتhttp://www.dpco.net :

بوکار
نوع :نهادهای کس 

اطالعات پروژه

توضيح پروژه HUBCO :یک سیستم سرویسگرای مبتنی بر وب همراه با تمام فرآیندهای
بوکار و
مورد نیاز اعم از توسعه ،آموزش ،پشتیبانی ،فروش و بازاریابی ،مشاوره کس 

توانمندسازی است که زیرساختی با قابلیت مدیریت زنجیرهتامین را به صورت الکترونیکی

در اختیار تامینکنندگان و مصرفکنندگان قرار میدهد.
وبسایت پروژه:

hubco.ir

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در ایران( ،جمهوری اسالمی)
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2013/02/01تا 2017/02/01
شرکا:

Hossein Norouz Amir Mehrabinezhad Saeid Abedi Ahmad Bidabadi
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نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :12اطمینان از الگوهای مصرف و تولید پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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 یکینورتکلا راک و بسک  :متشه لصف

آدرس برای همه ،تحقق امکان تجارت الکترونیکی همگانی
مشخصات سازمان

نام سازمان:

Pos Malaysia Berhad

كشور :مالزی

وبسایتhttp://www.pos.com.my :

بوکار
نوع :نهادهای کس 

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :آدرس برای همه ،1یک اقدام ابتکاری ملی نوین به شمار میآید که برای

مرتفع نمودن مشکل آدرسهای ناقص ،تعریف شده است .در مالزی  12درصد یا به

عبارت بهتر  1میلیون نشانی ناقص وجود دارد .در دوره محلیسازی تجارت الکترونیکی
جهانی ،بسیار واضح و روشن است که برخورداری از نشانی مناسب و صحیح در تحقق

فعالیتهای الکترونیکی امری بسیار حائز اهمیت است  .در سال  2016مالزی نشانی

بیش از  20هزار خانه را ثبت نمود .بر اساس برنامه ،مقرر است تا سال  ،2020بیش از

100هزار خانواده یا  400هزار مالزیایی وجود دارد که آدرس خود را دارا میباشند.
وبسایت پروژه:

youtube.com/watch?v=F9z4d6QxAmo

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در مالزی
زمان پروژه :در حال اجرا از  2015/01/01تا 2020/12/31
شرکا :ارتباطات مالزی و کمیسیونهای چند رسانهای ()MCMC - mcmc.gov.my

)1. Address for All (AFA
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نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

هدف  :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
♦ ♦طرح
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 یکینورتکلا راک و بسک  :متشه لصف

LABORA
مشخصات سازمان

نام سازمان :راهبرد ملی الکترونیکی

كشور :مکزیک

وبسایتhttp://www.gob.mx/mexicodigital :

نوع :دولتی

مکانیزم ملی پیادهسازی

♦ ♦سازمان راهبردی برای هماهنگی پیادهسازی  WSISدر سطح ملی دارد :بله
♦ ♦سازمان راهبرد الکترونیکی ملی دارد :بله

اطالعات پروژه
توضيح پروژه:

LABORA

با هدف حمایت از کارآفرینان و پرورش فرهنگ نوآوری به

منظور ایجاد تأثیرات مثبت اقتصادی و اجتماعی از طریق دسترسی آزاد به اطالعات و

دادههای باز تعریف شده است و اولین هاب کارآفرینان در جهان است که توسط یک

شبکه بینالمللی متشکل از دولت مکزیک ،جامعه مدنی مکزیک و مؤسسه داده باز

اداره میشود .در این پروژه مؤسسه گسترش اطالعات و جامعه مدنی مکزیک با دولت
انگلستان همکاری دارد .همافزایی میان شهروندان و دولت با هدف ایجاد اکوسیستم

دادهمحور برای رشد اقتصادی ،مباحث کلیدی را از طریق خرد جمعی و مشارکت حل
نموده که منجر به ارتقاء مدلی شده است که در سایر کشورها نیز قابل استفاده میباشد.

وبسایت پروژهlabora.io :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در مکزیک
زمان پروژه :در حال اجرا از  2016/07/04تا 2016/11/23
شرکاOpen Data Institute (ODI) and Demos :
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نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
نوع پروژه:

♦ ♦ پروژه
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 یکینورتکلا راک و بسک  :متشه لصف

رباط هوشمند پیشخدمت
مشخصات سازمان

نام سازمان :دانشگاه مرکزی پنجاب

1

كشور :پاکستان

وبسایتhttp://ucp.edu.pk :

بوکار
نوع :نهادهای کس 

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :هدف اصلی رباط هوشمند پیشخدمت کمک به منابع انسانی ،کاهش
هزینه نیروی کار و ارائه خدمات سریع و دقیق به منظور افزایش عملکرد در محیط کار

در رستورانها است .این رباط به صورت یک ماشین خودکار فعالیت میکند و خدمات

مختلفی همچون دریافت سفارشات ،انجام سفارشات و تهیه صورتحساب را به مشتریان
ارائه مینماید .معموالً در رستوران مشکالت زیادی در دریافت و انجام سفارشات وجود
دارد و طوالنی شدن زمان یکی از چالشهای اصلی بهحساب میآید .گاهی اوقات نیز
تشخیص اینکه کدامین مشتری نسبت به دیگران در اولویت قراردارد مشکل به نظر

میرسد.

وبسایت پروژهlabora.io :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی محلی در آسیا و اقیانوسیه
زمان پروژه :در حال اجرا از  2016/06/20تا 2017/06/19
شرکاMaaz Tariq Fahad Ashraf Ahmad Javaid Ahmed Raza :

1. University of Central Punjab
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نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :11ايجاد شهرها و سکونتگاههای امن ،ایمن و پایدار
هدف  :12اطمینان از الگوهای مصرف و تولید پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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 یکینورتکلا راک و بسک  :متشه لصف

Tap&Go
مشخصات سازمان

نام سازمان:

گروه AC

1

كشور :رواندا

2

وبسایتhttp://acgroup.rw :

بوکار
نوع :نهادهای کس 

اطالعات پروژه

توضيح پروژه Tap&Go :یک محصول از گروه  ACاست .این گروه یک شرکت با مسئولیت
عمومی تعاملی و هوشمند پیشرو بوده و به
محدود است که در ارائه خدمات حمل و نقل
ِ

عنوان صادرکننده کارتهای پرداخت در جهت دستیابی به اقتصاد بدون پرداخت نقدی
و گسترش آن در منطقه با هدف ایجاد یک قطب منطقهای فاوا فعالیت دارد .در آفریقا

شهرها با سرعت بیشتری نسبت به سیستم حمل و نقل موجود در آن ،رشد میکنند.

در پروژه  ، AC Groupسعی گردیده در سیستم حمل و نقل عمومی نوآوری ایجاد شود
که به هر گونه تغییر در نیازهای حمل و نقل شهری ،بدون استفاده از منابع بیشتر و از

طریق پرداخت الکترونیکی کرایه اتوبوس و نظارت بر محل و رفتار راننده پاسخ مناسب
داده شود .این امر سبب کاهش حوادث و عملیات بهینهسازی و همچنین کاهش تأخیر

بوکار شهری را به دنبال
سیستمهای حمل و نقل عمومی که عصبانیت مسافران و کس 

دارد ،میشود .کارتهای  Tap&Goجهت پرداخت ،سنجش موجودی کارت ،موقعیت
خودرو ،نظارت بر سرعت و همچنین کنترل تقلب استفاده میگردد .امروزه  Tap&Goدر
شهرهای کیگالی و یاوندی بیش از  670هزار نفر کاربر دارد.

وبسایت پروژهacgroup.rw :

1. AC Group
2. Rwanda
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نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات

اطالعات پروژه -ادامه

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در رواندا
زمان پروژه :در حال اجرا از  2017/02/13تا 2017/02/13
شرکا:
 .1مجمع جهانی اقتصاد .2 ،دولت رواندا .3 ،خدمات اتوبوس کیگالی(،)Kigali
RFTC 5.Royal Express 6.Government of Cameroon 7.STECY 8.DMM.com.4
9.Transform Africa

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :11ايجاد شهرها و سکونتگاههای امن ،ایمن و پایدار
هدف  :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦ پروژه
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 یکینورتکلا راک و بسک  :متشه لصف

خدمات برخط اجرای احکام قضایی
مشخصات سازمان

نام سازمان :وزارت دادگستری

كشور :عربستان سعودی

وبسایتhttp://www.moj.gov.sa :

نوع :دولتی

مکانیزم ملی پیادهسازی

♦ ♦سازمان راهبردی برای هماهنگی پیادهسازی  WSISدر سطح ملی دارد :بله
♦ ♦سازمان راهبرد الکترونیکی ملی دارد :بله

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :این پروژه یک سرویس برخط است که به ذینفعان اجازه میدهد تا با

ارائه جزئیات مربوط به خواهان و خوانده ،دادخواست خود را ثبت کنند و با وارد نمودن
جزئیاتی همچون شماره تماس ،تاریخ و منشاء و نوع دادخواست با مشاوره با دادگاه
منتخب ،فرآیند ثبت و پیگیری دادخواست خود را دنبال کنند .این فرآیند اجرای عادالنه

احکام قضایی را سرعت بخشیده و باعث دستیابی سریعتر به نتیجه میشود.
وبسایت پروژهmoj.gov.sa :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در عربستان سعودی
زمان پروژه :در حال اجرا از  2013/01/01تا 2017/01/01
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نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

نوع پروژه:

♦ ♦وبسایت
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خدمات موثق
مشخصات سازمان

نام سازمان :وزارت دادگستری

كشور :عربستان سعودی

وبسایتhttps://www.moj.gov.sa :

نوع :دولتی

مکانیزم ملی پیادهسازی

♦ ♦سازمان راهبردی برای هماهنگی پیادهسازی  WSISدر سطح ملی دارد :بله
♦ ♦سازمان راهبرد الکترونیکی ملی دارد :بله

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :پروژه موثق ،1برای برای مستندسازی اسناد ،مدارک و قرارداد های یک

شرکت ،یک خدمت بسیار مهم تلقی میگردد .موثق ،خدمتی است که برای ذینفعان

خود اعم از اشخاص و سازمانها ،امکان مستندسازی قراردادهای آنها و دسترسی به
مدارک و مستندات قراردادهای قبلیشان را که دیگر از طریق دفاتر ثبت استاد رسمی به

آنها دسترسی ندارند را فراهم میسازد .این خدمت به اشخاصی که قادر به مراجعه به

اسناد رسمی نمیباشند یا ناتوانی جسمی خاصی دارند ،کمک میکند با توجه به برنامه
کاری خود به اسناد رسمی موجود دسترسی یابند و از آنها بهرهمند گردند .هر شخصی

با ثبت اثرانگشت خود میتواند از طریق خدمت أبشر ،یا همان مرکز داده ملی عربستان،
به اسناد و مدارک خود دسترسی یابد.

2

وبسایت پروژهmwathiq.sa :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در عربستان سعودی
زمان پروژه :در حال اجرا از  2015/01/15تا 2017/02/06
1. Muwathiq
2. Absher
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نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

هدف  :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦ پروژه
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 یکینورتکلا راک و بسک  :متشه لصف

سازمان استانداردسازی و کنترل کیفیت عربستان

1

مشخصات سازمان

نام سازمان :سازمان هوا شناسی ،کیفیت و استاندارد

كشور :عربستان سعودی

وبسایتhttp://www.saso.gov.sa :

نوع :دولتی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه Takkad :یک برنامه تلفن همراه است که کاربران عربستان سعودی را قادر

میسازد تا صحت و اعتبار بارکد و برچسب کیفیت کاالی موردنظر را بررسی نموده و
کاالهای تقلبی را گزارش دهند.

وبسایت پروژهplay.google.com/store/apps/d... :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در عربستان سعودی
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2015/03/09تا 2016/04/11
شرکا :سازمان استاندارد و کنترل کیفیت عربستان ،وزارت تجارت و سرمایهگذاری،
سازمان استانداردها و نشانهای تجاری سعودی

)1. Saudi Standards, Metrology and Quality Org. (SASO
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نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :7حصول اطمینان از دسترسی به انرژی مقرون به صرفه ،قابل اتکاء ،پایدار و نوین
برای همه

هدف  :12اطمینان از الگوهای مصرف و تولید پایدار
هدف  :13اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی و اثرات آن
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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 یکینورتکلا راک و بسک  :متشه لصف

برنامه تلفن همراه بالغ تجاری

1

مشخصات سازمان

نام سازمان :وزارت تجارت و سرمایهگذاری عربستان

كشور :عربستان سعودی

وبسایتhttp://www.mci.gov.sa :

نوع :دولتی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :برنامک بالغ تجاري ،برای کاربران مختلف اعم از شهروندان ،ساکنین و

جهانگردان این امکان را فراهم مینماید تا به طور مستقیم تخلفات تجاری و همچنین
محل انجام آن را ،با اطالعات مربوط به بلیطی که خریداری کردهاند و از طریق اتصال به

دستگاههای هوشمند گزارش کنند .این نرمافزار همچنین این امکان را برای کاربر فراهم
مینماید که قبل از فراخوانهای کاال به اطالعات و اخبار مسافرتهای داخل شهری،

دسترسی پیدا کنند.

وبسایت پروژهyoutube.com/watch?v=PMKVjETGBiA :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در عربستان سعودی
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2012/01/08تا 2012/07/15
شرکا :سازمان استاندارد و کنترل کیفیت عربستان ،شرکت Thiqah

1. BALAGH TIJARI
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نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :11ايجاد شهرها و سکونتگاههای امن ،ایمن و پایدار
هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

♦ ♦نرم افزار تلفن همراه (برنامک)
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 یکینورتکلا راک و بسک  :متشه لصف

سکوی ملی تجارت  1سنگاپور
مشخصات سازمان

نام سازمان :گمرک

كشور :سنگاپور

وبسایت/https://www.customs.gov.sg :

نوع :دولتی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :در مرحله اول سیستم اطالعات کسبوکار به عنوان پایه و اساس گسترش
نوآوری بنا شده است که در جهت حمایت سازمانها به خصوص بخشهای تدارکات و

امور مالی پیش میرود .یکی دیگر از تالشهای دولت سنگاپور ،فراگیر نمودن فناوری و

مهارتهای ساده در تدارکات و کسبوکار میباشد .دولت سنگاپور برای تسهیل در عرضه
یکپارچه داده در سراسر جهان موفق به ایجاد تغییر در سیستمهای تجاری خاص شده

بوکار و روندهای در حال ظهور در کسبوکار جهانی
است .این پروژه نیازهای فعلی کس 

را مورد توجه قرار میدهد .اساس کسبوکار ملی دولت ،همکاریهای تجاری با جوامع

مختلف است و همچنین ارائه دهندگان خدمات سعی میکنند یک زیستبوم تجاری

پویا و نوآورانه را خلق کنند .این سکو ،به دنبال تسهیل شکلگیری همکاریهای تجاری
بینالمللی و فرامرزی جهت افزایش ارزشافزوده سنگاپور در تجارت جهانی است.
وبسایت پروژهcustoms.gov.sg/about-us/nati... :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در سنگاپور
زمان پروژه :در حال اجرا از  2013/09/01تا 2017/10/01
شرکا :آژانس فناوری کشور سنگاپور ()GovTech
)1. National Trade Platform (NIP
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نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :11ايجاد شهرها و سکونتگاههای امن ،ایمن و پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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 یکینورتکلا راک و بسک  :متشه لصف

تجارت الکترونیکی برای همه
مشخصات سازمان

نام سازمان :آنکتاد

1

كشور :سوئیس

وبسایتhttp://unctad.org/en/Pages/Home.aspx :

نوع :بینالمللی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :طرح «تجارت الکترونیکی برای همه ،»2در جوالی  ،2016در خالل

برگزاری چهاردهمین کنفرانس انکتاد معرفی گردید .این مشارکت جهانی که ابعاد
مختلف تجارت الکترونیکی را نشان میدهد ،به دنبال ترغیب کشورهای درحالتوسعه

جهت بهرهمندی از فرصتهای تجارت الکترونیکی ایجادشده در بازاری است که به
تخمین انکتاد در سال  ،2015بیش از  22,1تریلیون دالر ارزشآفرینی به همراه داشته

است« .تجارت الکترونیکی برای همه» ،یک سکوی به اشتراکگذاری دانش برخط
توسط کشورهای توسعهیافته است که برای کشورهای درحالتوسعه ،امکان هدایت

و بهرهمندی از کمکهای مالی و فنی ارائهشده از سوی مؤسسات همکار را فراهم
میسازد .در این سکو همه ،جهت افزایش آگاهی از فرصتها ،چالشها و راهحلهای

بالقوه در فعالیتهای تجاری کشورهای درحالتوسعه و اهرم قرار دادن چشمانداز
تجارت الکترونیکی تالش میکنند .از طریق سکوی مذکور ،این کشورها خواهند

توانست از مزایای تبادل اطالعات و دانش و بهروشهای به اشتراک گذاشتهشده ،در

جهت توسعه تجارت الکترونیکی بهرهمند شوند .این سکو فعالیت خود را بر  7سیاست

کلیدی ذیل که در توسعه تجارت الکترونیکی مؤثرند ،متمرکز کرده است:

1. United Nations Conference on Trade and Development
2. eTrade for All
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نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات

 ادامه-اطالعات پروژه

ارزیابی آمادگی تجارت الکترونیکی و فرمولبندی راهبردها ؛ خدمات و زیرساختهای
فناوری اطالعات و ارتباطات؛ تدارکات تجاری؛ راهحلهای پرداخت و تبادالت مالی؛

چارچوبهای قانونی و مقرراتی؛ توسعه مهارتهای تجارت الکترونیکی و دسترسی به

 در هفته تجارت الکترونیکی2017  این سکو بهصورت رسمی از آوریل.منابع تأمین مالی

.انکتاد آغاز به کار نمود

customs.gov.sg/about-us/nati... :وبسایت پروژه

 پیادهسازی بینالمللی:سطح پوشش جغرافیایی
2017/10/01  تا2013/09/01  در حال اجرا از:زمان پروژه
:شرکا
African Development Bank (AfDB), Consumers International (CI), the Enhanced
Integrated Framework (EIF), E-residency (Estonia), the International Association of
Prosecutors (IAP)/Global Prosecutors Network (GPen), the International Civil Society Aviation Organization (ICAO), the Internet Society (ISOC), the International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC), the International Trade Center (ITC), the
International Telecommunication Union (ITU), the United Nations Conference on
Trade and Development (UNCTAD), the United Nations Economic Commission for
Africa (UNECA), the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE),
the United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean (UNECLAC), the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), the United Nations Economic and Social Commission for West Africa (UNESWA), the United Nations Social Impact Fund, the Universal Postal Union
(UPU), the World Bank Group, the World Customs Organization (WCO), and the
World Trade Organization (WTO).

:کشورهای اجرایی
Afghanistan, Anguilla, Albania, Algeria, Andorra, Angola, Antigua and Barbuda,
Western Sahara, Argentina, Armenia, Aruba, Netherlands Caribbean, Australia,
Austria, Azerbaijan, Bahrain, Barbados, Burundi, Belgium, Benin, Bangladesh, Bahamas, Bhutan, Bosnia and Herzegovina, Burkina Faso, Bolivia, Botswana, Brazil,
Brunei Darussalam, Bulgaria, Belarus, Belize, Central African Republic, Canada,

380

 متشه لصف: 
 یکینورتکلا راک و بسک

 ادامه-اطالعات پروژه
Czech Republic, Chad (Republic of), Chile, Cook Islands, Cambodia, Cameroon,
Comoros, Colombia, Costa Rica, China, Croatia, Cuba, Curaçao, Cape Verde (Republic of), Cayman Islands, Cyprus, Denmark, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Democratic Republic of the Congo, Democratic People’s Republic of Korea,
Ecuador, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Estonia, Ethiopia, Fiji,
Finland, Falkland Islands (Malvinas), France, Faroe Islands, Gabon, Gambia (Republic of the), Guinea-Bissau, Guadeloupe, Georgia, Germany, Ghana, Gibraltar,
Greece, Greenland, Grenada, Guatemala, French Guiana, Guinea, Guam, Guyana,
Haiti, Hong Kong, China, Holy See, Honduras, Hungary, Iceland, India, Indonesia,
Iran (Islamic Republic of), Ireland, Iraq, Israel, Italy, Côte d’Ivoire, Jamaica, Jordan,
Japan, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Kuwait, Kyrgyzstan, Lao People’s Democratic
Republic, Latvia, Lebanon, Lesotho, Libyan Arab Jamahiriya, Liechtenstein, Liberia,
Lithuania, Luxembourg, Macao, China, Madagascar, Malaysia, Mauritius, Marshall
Islands, Malta, Mauritania, The Former Yugoslav Republic of Macedonia, Moldova,
Madeira, Maldives, Mexico, Micronesia (Federated States of), Mali, Malawi, Monaco, Montenegro (Republic of), Republic of Moldova, Mongolia, Morocco, Mozambique, Northern Marianas, Martinique, Montserrat, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal
(Republic of), Niger, Netherlands, Nicaragua, Nigeria, Niue, Norway, New Zealand,
French Polynesia, Oman, Pakistan, Palau, Panama, Easter Island, Paraguay, Peru,
Philippines, Papua New Guinea, Poland, Portugal, Congo, Palestine, Puerto Rico,
Qatar, Reunion, Korea (Rep. of), Romania, Rwanda, South Africa, Samoa, Saudi
Arabia, Serbia, Senegal, Seychelles, Saint Helena, Sierra Leone, Singapore, Slovakia, American Samoa, San Marino, Solomon Islands, Somali (Democratic Republic),
Spain, Saint Pierre and Miquelon, Sri Lanka, South Sudan, Saint Kitts and Nevis,
Saint Lucia, Sao Tome and Principe, Saint Vincent and the Grenadines, Sudan, Suriname, Slovenia, Swaziland, Sweden, Switzerland, Syrian Arab Republic, Tajikistan,
Turks and Caicos Islands, Thailand, Timor-Leste, Tokelau, East Timor, Togo, Tonga,
Trinidad and Tobago, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Tuvalu, United Arab Emirates,
Uganda, United Kingdom, Ukraine, Russian Federation, United Republic of Tanzania, Uruguay, United States of America, The United States Virgin Islands, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Viet Nam, British Virgin Islands, Wallis and Futuna, Taiwan, China, Yemen, Zambia, Zimbabwe
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نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

هدف  :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

♦ ♦بسته ابزاری
♦ ♦وبسایت
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 یکینورتکلا راک و بسک  :متشه لصف

توانمندسازی انجمن تجاری  -بخر آفریقا

1

مشخصات سازمان
نام سازمانSassiestyle.com :

كشور :زیمبابوه

وبسایتhttp://www.sassiestyle.com :

نوع :نهادهای کسبوکار

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :وبسایت  ،Sassiestyle.comیک سکوی تجاری برخط است که با راهبرد

کمک به جوامع فقیر در آفریقا فعالیت میکند و به پدیدآورندگان آن کمک میکند با
اعطای غذا و خدمات تسکیندهنده فاجعه و بحران ،حداقل بهصورت موقتی راهحلی برای
مشکالت آفریقا ارائه دهند ،هرچند هنوز وجود فقر در این قاره تکاندهنده است.

آفریقا افراد تحصیل کرده و فارغالتحصیالن زیادی دارد ،از این رو ممکن است تنها با
شناسایی استعدادهایی که در این قاره دفن میشوند ،گامی هرچند کوتاه در جهت

کاهش فقر در این مکان برداشت .با چنین باوری ،سکوی مذکور کمپین خردهفروشی
برخطی را به نام «توانمندسازی انجمن تجاری ـ بخر آفریقا» به راه انداخته است .این

کمپین فضایی است که در آن تولیدکنندگان آفریقایی که به تأمین و پرداخت هزینههای
بازاریابی و تبلیغات کسبوکار و محصوالت خود قادر نبودهاند ،میتوانند از سکویی رایگان
برای بازاریابی و فروش محصوالتشان در دستهبندیهای لوازم الکتریکی ،فشن و مد،

مبلمان و دیگر مصنوعات بهرهمند شوند.
وبسایت پروژهsassiestyle.com :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی محلی در آفریقا
زمان پروژه :در حال اجرا از  2017/06/01تا 2020/06/01
1. Community Business Empowerment - Buy Africa
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 ادامه-اطالعات پروژه
:شرکا
Media360 Zim Persuasion Inc Zw Craneshaw Heights Trust Good Girls Go To Heaven

:کشورهای اجرایی
lgeria, Angola, Western Sahara, Burundi, Benin, Burkina Faso, Botswana, Central
African Republic, Chad (Republic of), Cameroon, Comoros, Cape Verde (Republic
of), Djibouti, Democratic Republic of the Congo, Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea,
Ethiopia, Gabon, Gambia (Republic of the), Guinea-Bissau, Ghana, Guinea, Côte
d’Ivoire, Kenya, Lesotho, Libyan Arab Jamahiriya, Liberia, Madagascar, Mauritius,
Mauritania, Mali, Malawi, Morocco, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Congo,
Reunion, Rwanda, South Africa, Senegal, Seychelles, Saint Helena, Sierra Leone,
Somali (Democratic Republic), South Sudan, Sao Tome and Principe, Sudan, Swaziland, Togo, Tunisia, Uganda, United Republic of Tanzania, Zambia, Zimbabwe
WSIS اطالعات

:اهداف

 ریشهکن نمودن فقر به هر شکل و در هر کجا:1 هدف
 بهبود تغذیه و ترویج، دستیابی به امنیت غذایی، ریشهکن نمودن گرسنگی:2 هدف
کشاورزی پایدار
 تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین:3 هدف
 دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران:5 هدف
 مولد و آبرومند، پايدار و فراگير و اشتغال کامل، ترويج رشد اقتصادي مطمئن:8 هدف
براي همه
 ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری، ایجاد زیرساختهای منعطف:9 هدف
 کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها:10 هدف
 اطمینان از الگوهای مصرف و تولید پایدار:12 هدف
 احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار:17 هدف
:نوع پروژه

♦ ♦پروژه
♦ ♦طرح
♦ ♦وبسایت
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دومينو

1

مشخصات سازمان

نام سازمان:

Leonides Alfredo Peña Turruelles

كشور :كوبا

وبسایتhttp://www.uij.edu.cu/ :

نوع :نهادهای جامعه مدنی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :آموزش و پرورش کوبا در ردهی پیش دبستانی  ،جهت خدمت به کودکان،

برنامههای متفاوتی در پيش گرفته که توسط وزارت آموزش و پرورش و مشارکت سایر
نهادهای دولتی حمايت ميشود .بازی «دومینو» با هدف توسعه مهارتهای کودکان زیر

هفت سال از طریق ایجاد گروههایی بر اساس انواع اشکال هندسی ،حیوانات و رنگها
میباشد .ارتقاء توانمندی در انجام کار گروهی ،برقراری ارتباطات مؤثر ،احترام و پذیرش
قواعد بازی ،پیروی از راهنماها در جهت ایجاد یک نظم منطقی و حفظ سنتهای ملی

از دیگر اهداف مدنظر در طراحی این بازی بهحساب میآیند.
وبسایت پروژه:

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در کوبا
زمان پروژه :برنامهریزی شده برای آینده از  2014/02/18تا 2018/02/27
شرکا:
José Ramón Vázquez Llabona, Frangel Torres Gutierrez, Kirenia Marcheco Guizado, Mariolys Balnco Pantoja, Leonides Alfredo Peña Turruelles

1. DOMINO
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اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
نوع پروژه:

♦ ♦بسته ابزاری
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یادگیری الکترونیکی از پشت صحنه

1

مشخصات سازمان

نام سازمان:

Diplomatic Council

كشور :آلمان

وبسایتhttp://www.diplomatic-council.org :

نوع :نهادهای جامعه مدنی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :اغلب سکوهای خدمات یادگیری الکترونیکی ،برای ارائه سخنرانی از
رویکردهای فناورانه  -شامل استفاده از فناوری در ارائه سخنرانیها بدون پشتیبانی
از ساختارهای زیرین و امکان اعمال تفاوتهای فردی  -پیروی میکنند .درحالیکه در

بیشتر رویکردهای پداگوژی یا روش تعلیم ،سکوی یادگیری الکترونیکی از پشتصحنه
منبع باز 2میتواند ساختارهای متفاوتی را در سخنرانی و روشهای یادگیری شخصی از
طریق تحلیل رفتار میان سخنران و دانش آموزان ،میزان تعامالت و نتیجه یادگیری ،ارائه

نماید .از طریق این دادههای پشتصحنه ،میتوان یک سخنرانی را ساختاردهی نمود و

دانشآموزان را در سطوح شخصی بیشتری با ارائه مطالب آموزشی و تمرینهای مناسب
مورد ارزیابی قرار داد .نتایج تحقیقات متعدد انجامگرفته بر روی میزان توجه دانشآموزان

مبین این موضوع است که زمانی بهکارگیری یک سیستم یادگیری الکترونیکی میتواند

در تمرکز بر سخنرانیها کمک کند که برای یادگیری سریعتر و بهتر ،ساختار و

شخصیسازی بیشتری منظور و اعمال شده باشد.
وبسایت پروژه:

qualityminds.de

1. Backstage e-learning
2. open-source eLearning platform Backstage
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اطالعات پروژه -ادامه

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در آلمان
زمان پروژه :در حال اجرا از  2009/01/01تا 2027/01/01

اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان کشورها
هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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راهحل یادگیری همراه لیپ

1

مشخصات سازمان

نام سازمان:

Amref Health Africa

كشور :كنيا

وبسایتhttp://amref.org :

نوع :بين المللي

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :شکلگیری انجمنهای سالمتی کارگران ،2برای تخصیص منابع انسانی

در جهت کاهش شکاف سالمتی در آفریقا بسیار ضروری است .از سوی دیگر ،آموزش
نیز ،عاملی است که اعضای این انجمنها را برای ارائه خدمات سالمتی بهتر به جوامع،

توانمند میسازد .طی چهار سال همکاری و مشارکت شرکتهای مختلفی ازجمله آمرف،3

اکسنچر  4و گروه ودافون 5راهحل یادگیری همراه لیپ برای انجمنهای سالمتی کارگران،
طراحی و توسعه پیدا کرد که میتواند خدمات آموزشی را از طریق ارسال پیامک و صدا

به هر منطقهای که در آن فناوریهای ابتدایی تلفن وجود دارد ،ارائه نماید.

این سیستم توانسته است بالغ بر  20000انجمن سالمتی کارگران را از مزایای خود

بهرهمند سازد .بر اساس گزارشهای رسیده و نتایج حاصل از دادههای اولیه ازجمله ارتقاء
 26درصدی مراجعه به درمانگاههای بالینی 6و افزایش  25درصدی پوشش ایمنسازی
در برابر بیماریها در منطقه ،میتوان موفقیت این سیستم را شاهد بود .در حال حاضر

لیپ به یک سازمان اجتماعی بدل شده که قابلیت بهکارگیری در مقیاسی وسیعتر و در

دیگر کشورها نیز دارا هست.

1. Leap mLearning Solution
)2. Community Health Workers (CHWs
3. Amref Health Africa
4. Accenture
5. Vodafone Group
6. Antenatal Clinic visits
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اطالعات پروژه -ادامه
وبسایت پروژهLeaphealthmobile.com :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی منطقهای
زمان پروژه :در حال اجرا از 2013 /05/01تا 2027/04/30
شرکاAccenture Vodafone group - Safaricom and MPESA Foundation :

اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
هدف  :6حصول اطمینان از دسترسی همگانی به آب و بهداشت
نوع پروژه:

♦ ♦آموزش مقدماتی
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یادگیری الکترونیکی و سیستم کالس درس مجازی
مشخصات سازمان

نام سازمان :دانشگاه كويت

كشور :كويت

وبسایتhttp://ku.edu.kw :

نوع :دولتي

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :این وبسایت یک سیستم مدیریت آموزشی ( )LMSاست که با قابلیتهای

کالس درس مجازی یکپارچهشده و از فناوری ویدئو کنفرانس و همکاری الکترونیکی

پیشرفته بهره میبرد .کالس درس مجازی این امکان را به دانشآموزان و کاربران میدهد،

تا به سخنرانی زنده و ضبط شده بپیوندند .همچنین این سیستم اجازه مشارکت و تعامل

برخط در سخنرانیها را از طریق فناوری ویدئو کنفرانس با کیفیت باال به کاربران میدهد
و در این حین نیز امکان دانلود جزوات درسی ،متن سخنرانی ،یادداشت ،حضور وغیاب و

برگزاری برخط امتحانات وجود دارد.

وبسایت پروژهalnajem.com/elearning :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی بینالمللی
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2015/1/1تا 2015/9/1
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اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه
نوع پروژه:

♦ ♦وبسایت
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درگاه آموزش از راه دور برای معلولین
مشخصات سازمان

نام سازمان :انستيتو مخابرات و الكترونيك

كشور :قرقيزستان

وبسایتhttp://www.iet.kg :

نوع :دولتی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :اینترنت و فناوری اطالعات و ارتباطات ،دریچههای جدیدی بر روی افراد

معلول گشوده است و سیستمهای آموزش فراگیر و یادگیری الکترونیکی این امکان

را فراهم ساخته که با راحتترین شکل ممکن ،حرفهای را فراگرفت .استفاده از درگاه
یادگیری الکترونیکی مذکور مزایای زیر را به همراه دارد:

 -1بهرهمندی از مشخصههای اجتماعی مانند :کالسهای مجازی ،اتاقهای گفتگو،
بالگها ،عکسها ،نمودارها و فیلمهای به اشتراک گذاشتهشده

 -2سخنرانیهای ویدئویی با گرافیک بصری باال و قابلیت بازنمایش چندینباره ،آزمونهای
تعاملی با کنترلهای شفاف

 -3در زمانهایی که کاربر مطلبی را متوجه نشود ،میتواند بهآسانی با مشاور برخط
ارتباط برقرار نماید.

 -4دانش آموزان با تعریف نام کاربری و گذرواژه میتوانند به داشبورد خود دسترسی
داشته و از کتابخانه دیجیتال استفاده کنند و برنامه کالسها و امتحانات را مشاهده نموده

و سخنرانیهای برخط را ببینند و در سمینارها مشارکت داشته باشند.

 -5امکان تعامل با معلمان و اساتید و دیگر همکالسیها نیز فراهم میباشد.
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اطالعات پروژه -ادامه
وبسایت پروژه:

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی منطقهای در آسیا و اقیانوسیه
زمان پروژه :در حال اجرا از  2016 /04/01تا 2017/12/29

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
هدف  :11ايجاد شهرها و سکونتگاههای امن ،ایمن و پایدار
هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

هدف  :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦آموزش مقدماتی
♦ ♦وبسایت

♦ ♦پایگاه داده
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منابع آموزشی باز
مشخصات سازمان

نام سازمان :انستيتو مخابرات و الكترونيك

كشور :قرقیزستان

وبسایتhttp://www.iet.kg :

نوع :دولتی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :در فرایند آموزشی ،برای ایجاد یک سیستم یادگیری الکترونیکی،

بهرهمندی از کتابهای الکترونیکی که بر پایه فناوری اطالعات و ارتباطات عمل

میکنند ،ضروری است .به همین منظور موسسه مخابرات و الکترونیک قزاقستان ،منابع
آموزشی منبع بازی 1را بر پایه قابلیتهای ارتباطات و فناوری اطالعات ایجاد و توسعه

دادهاند.

وبسایت پروژه:

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در قرقیزستان
زمان پروژه :در حال اجرا از  2015/04/01تا 2018/07/01

1. open educational resources
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اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
هدف  :7حصول اطمینان از دسترسی به انرژی مقرون به صرفه ،قابل اتکاء ،پایدار و نوین
برای همه

هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

هدف  :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦آموزش مقدماتی
♦ ♦وبسایت

♦ ♦پایگاه داده
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سکوی @ prende 2.0
مشخصات سازمان

نام سازمان :سازمان ملی راهبرد دیجیتالی

كشور :مكزيك

وبسایتhttp://www.gob.mx/mexicodigital :

نوع :دولتی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :با مشارکت عمومی  @prende.mxو دبیرخانه آموزش عمومی مکزیک،1
سکویی مبتنی با ارتباطات و فناوری اطالعات از طریق ادغام و یکپارچگی فناوری دیجیتالی

در سیستم آموزشهای پایه مکزیک 2باهدف تقویت فرایندهای آموزشی و یادگیری میان

کشورهای عضو سازمان ملل متحد و یا سایر ذینفعان ،با عنوان  @prende 2.0طراحی

شد .با کمک این سکو ،کلیه انجمنهای مدارس متشکل از دانشآموزان ،معلمان و عموم

کاربران عضو میتوانند آنگونه که برایشان مناسب است فرابگیرند یا تعلیم دهند.
وبسایت پروژه:

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در مکزیک
زمان پروژه :در حال اجرا از  2016/07/11تا 2018/11/30

1. Secretariat of Public Education
2. Mexican basic education system
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 ادامه-اطالعات پروژه
:شرکا
Office for National Digital Strategy of the Mexican Presidency, Ministry of Communication and Transportation, Mexican Internet Association (AMIPCI), Mexican ICT
Industry Association (AMITI), National Chamber of the Electronics, Telecommunications, and IT Industry (CANIETI), National Chamber of the Mexican Editorial Industry (CANIEM), Google, TELEFÓNICA Foundation, MICROSOFT, AT&T, AZTECA
Foundation, HPE, CISCO, INTEL, DELL, Televisa Foundation, LEGO, ART, and the
.National Teachers’ Union

WSIS اطالعات

:اهداف

 منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای، فراگیر، تضمین آموزش برابر:4 هدف

یادگیری مادامالعمر برای همه
:نوع پروژه

♦ ♦طرح

♦ ♦وبسایت
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سیستم شاخصهای آموزشی
مشخصات سازمان

نام سازمان :وزارت آموزش

كشور :عمان

وبسایتhttp://www.moe.gov.om :

نوع :دولتي

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :داشبورد شاخصهای آموزشی ،یکی از سیستمهای الکترونیکی مهم در

تصمیمگیریهای آموزشی در وزارت آموزش و پرورش به شمار میرود .شاخص تحلیلی

مربوط به بیش از  200میلیون بیانیه در جنبههای مختلف کار آموزشی تحت بررسي و
پردازش است .این داشبورد به تصمیمگیرندگان جهت برنامهریزی بهتر و دقیقتر برای

آینده کمک شایان توجهی میکند.
وبسایت پروژه:

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در عمان
زمان پروژه :در حال انجام از  2016/1/1تا 2047/1/31
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اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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راهحل یادگیری تركيبی
مشخصات سازمان

نام سازمان :بسترهای نرم افزاری علم و دانش

كشور :پاكستان

وبسایتhttp://www.knowledgeplatform.com :

نوع :نهادهای كسب و كار

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :سکوی دانش 1یک راهحل یادگیری ترکیبی 2بهحساب میآید که با هدف

آموزش  50000دانشآموز پاکستانی تا سال  2018طراحی و پیادهسازی شده است .این
راه حل ،امکان دسترسی آسان دانش آموزان منطق محروم و کمدرآمد سراسر کشور را به
محتوای متناسب و قابل نگاشت با برنامههای درسی پاکستان فراهم میسازد .دادههای
حاصل از این سکوی برای سیاستگذاران حوزه آموزشوپرورش نیز بسیار ارزشمند و
کارا است .در حال حاضر ،سکوی دانش با اپراتورهای بزرگ چین و فیلیپین نیز فعالیت

بینالمللی خود را آغاز نموده و امید است در سیستم آموزشی پاکستان و شرکای کنونی
و دیگر سازمانهای محلی و شرکای خارجی بالقوه ،تأثیر بسزایی داشته باشد و بتواند با
موفقیت مراحل تجاریسازی در مقیاسی بزرگتر را پشت سر بگذارد.

وبسایت پروژه:

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در پاکستان
زمان پروژه :در حال اجرا از  2013/ 01/01تا 2020/12/31

1. Knowledge Platform
2. Blended Learning Solution
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اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:
Khan Academy, Sabaq Sindh Agricultural and Forestry Workers Coordinating Organization (SAFWCO) , Idara-e-Taleem-o-Aagahi (ITA) Jazz

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
♦ ♦طرح
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سکوی آموزش همراه «تعلیم»
مشخصات سازمان

نام سازمان :توسعه سوادآموزی

كشور :پاكستان

وبسایتhttp://www.dil.org :

نوع :نهادهای جامعه مدنی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :برنامه توسعه سوادآموزی تعلیم همراه 1که توسط تیمی خبره و با کمک
معلمان محلی طراحی شده است ،بیش از  150دوره محلی و بومیشده مطابق با نیازهای

معلمان و دانش آموزان منطق و استانهای مختلف پاکستان با قابلیت دسترسی از طریق
گوشیهای هوشمند ،ارائه داده است .در فاز اجرای آزمایشی این پروژه ،متوسط رشد 47

درصدی معلمان نشان داد که پتانسیل بسیار باالیی برای بهبود کیفیت آموزش و یادگیری

بهویژه در مناطق حاشیهای پاکستان وجود دارد .بر اساس برنامهریزی انجامگرفته مقرر
است تا پایان سال  ،2017حدود  2000معلم و بالغبر  40000دانشآموز از مزایای این

سکو بهرهمند شوند.

وبسایت پروژهusaid.gov/news-information/f … :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در پاکستان
زمان پروژه :در حال اجرا از  2013/01/01تا 2015/02/25
شرکا:
USAID Small Grants Ambassador Fund Program, Pakistan funded pilot from 2013.2015. Netsol is building the Mobile Taleem application for philanthropic use

1. Mobile Taleem
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اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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كدنویسی برای همه مبتديان
مشخصات سازمان

نام سازمان :كد براي همه

كشور :پرتغال

وبسایتhttp://www.codeforall.io :

نوع :نهاد كسب و كار

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :کودکان امروز ،ستارگان برنامهنویسی فردا خواهند بود .بنابراین در

اين پروژه یک سکوی یادگیری علوم رایانه ایجاد شده است .بچهها بايد کدنويسي را

با تجارب یادگیری منحصر به فرد از طریق ماجراها ،فیلمها ،چالشها و بازیها ياد

بگيرند .همچنین بهترین دوست معلم است ،پس ارائه تمام موارد الزم برای هر درس

به دانشآموزان از طريق معلم صورت ميگيرد .اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد،
تمام دروس را ،سنجش و ارزيابي ميكند ،بهطوریکه فراگیران این سیستم با یادگیری

چگونگی کدنویسی به شهروندانی بهتر بدل میشوند .از سپتامبر  ،2016تعداد 2000

کودک پرتغالی وارد فضاي برنامه نویسی شدهاند ،به اميد آنكه یک روز آنها ،همه جهان

را برنامهریزی کنند.

وبسایت پروژهcodeforall.io :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی بين المللي در :یونان ،ایتالیا ،لهستان ،پرتغال
زمان پروژه :در حال اجرا از  2014/01/09تا 2027/12/31
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اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:
Startup Lisboa Câmara Municipal de Lisboa Câmara Municipal do Fundão Fundação
Calouste Gulbenkian Laboratório de Investimento Social Millennium@Edu Erasmus+ Universidade de Aveiro

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :12اطمینان از الگوهای مصرف و تولید پایدار
هدف  :13اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی و اثرات آن
هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

نوع پروژه:

♦ ♦برنامهنویسی

♦ ♦آموزش مقدماتي
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پشتیبانی از آموزش الکترونیکی برای دانش آموزان معلول نابینا و ناشنوا
در مصر
مشخصات سازمان

نام سازمان :بانك توسعه اسالمي

كشور :عربستان سعودی

وبسایتhttps://www.isdb-pilot.org :

نوع :بينالمللي

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :این پروژه با اتکا به قابلیتهای فناوری اطالعات و ارتباطات و باهدف مبارزه
با انزواي اجتماعی افراد دارای ناتوانی جسمی و معلول ،طراحیشده است و در مدارس
عمومی مصر برای افزایش کیفیت محتوا و نحوه آموزش به دانش آموزان معلول نابینا

و ناشنوا و جلوگیری از فرایند ترک تحصیل آنان ،مورد بهرهبرداری قرار گرفته است .از

طریق این پروژه ،محتوای درسی دو سال آخر دوره ابتدایی بالغبر  750درس به شکل

الکترونیکی و در قالب فایلهای صوتی و ویدئویی با زبان اشاره تهیه شده و در چهار
مدرسه ،برنامه یادگیری الکترونیکی پیادهسازی و اجرا شده عالوه بر این ،فایلهای تهیه

شده از طریق وبسایت به اشتراک گذاشته شده که توسط بیش از  142000نفر مورد

بازدید قرار گرفته و فناوریهای کمک آموزشی متعددی نیز فراهم شده است .این پروژه
مورد توجه دولت نیز قرار گرفته و در صدد است آنها در تمامی مدارس دارای دانش

آموزان کمتوان و معلول به کار بگیرد.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در مصر
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2013 /01/01تا 2015/01/02
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اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:
Egypt ICT Trust Fund, which is an entity established by the Ministry of ICT, Egypt and
the UNDP. Ministry of Education Egypt

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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آموزش مجازی ،سهبعدی ،چندزبانه و چند سکویی مناسک حج و عمره
مشخصات سازمان

نام سازمان :وزارت امور اسالمی

كشور :عربستان سعودی

وبسایتhttp://www.moia.gov.sa :

نوع :دولتی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :این پروژه با هدف آموزش برای انجام صحيح مراسم حج و عمره و نيز

کاهش اشتباهات رایج كه میان زائران صورت ميگيرد ،طراحي شده و تا آنجا که ممکن
است ،گام به گام با استفاده از تکنیکهای سه بعدی صدا و متن ،یادگیری انجام میشود.

این برنامه برای افراد غیرمسلمان که نمیتوانند از مناطق مقدس بازدید نمایند ،نیز
توضیحاتی آموزشی ارائه داده است.

وبسایت پروژه:

سطح پوشش جغرافیایی :اجرا محلی در عربستان سعودي
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2015 /08/01تا 2018/07/31
شرکاV Heart Tech Sdn Bhd Mohd Fazidin Jabar, azid21@gmail.com :
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اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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تحقيقات علمی
مشخصات سازمان

نام سازمان :دانشگاه شاهزاده بن عبدالعزیز

كشور :عربستان سعودی

وبسایتhttp://www.psau.edu.sa/en :

نوع :دولتی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :سیستم تحقیقات علمی الکترونیکی ،سیستمي است که به طورخودکار

فرآیند ارزیابی پژوهش علمی را انجام میدهد و در پی رسیدن به شفافیت و کارآمدی در

مورد روند انتخاب پژوهشهای علمی است که با استانداردهای بینالمللی سازگار باشد.

از طریق سیستم ،پژوهشگر قادر به پیشنهاد فایل پژوهشي خود به صورت الکترونیکی در
شیوهای ابتکاری است ،پیشنهاد وارد چرخه بررسی شده ،پس از داوری در صورت تائید،

وارد مرحله ارزیابی نهایی جهت تصویب میشود .این چرخه تحقیقات علمی ،توسط

کمیته متخصص و داوران خارجی اداره میشود .تصویب نهایی این پیشنهاد توسط

رئیس دانشگاه انجام ميشود و به معنای به دست آوردن بسته مورد نیاز برای انجام طرح
تحقیقاتی است.

وبسایت پروژهeservices.psau.edu.sa/EServi… :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در عربستان سعودی
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2012 /09/03تا 2013/09/03
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اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :1ریشهکن نمودن فقر به هر شکل و در هر کجا
هدف  :2ریشهکن نمودن گرسنگی ،دستیابی به امنیت غذایی ،بهبود تغذیه و ترویج

کشاورزی پایدار

هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
هدف  :6حصول اطمینان از دسترسی همگانی به آب و بهداشت
نوع پروژه:

♦ ♦پایگاه داده

♦ ♦اپلیکیشن وب
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یکینورتکلا یریگدای  :مهن لصف

I-LINC
مشخصات سازمان
نام سازمان :تلفونیکا S.A

كشور :اسپانيا

وبسایتhttp://www.telefonica.com :

نوع :نهاد كسب و كار

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :پروژه  I-LINCیک سکوی باز برای عضویت است که شما را قادر میسازد

تا با ذینفعان عالقهمند به بهبود استخدام جوانان و کارآفرینان مرتبط شوید I-LINC .به

دنبال یافتن روشی جهت توانمندسازی جوانان بهعنوان عوامل تغییر میباشد که آنها را
قادر سازد تا با بهرهگیری از ابزار فناوری اطالعات و ارتباطات ،این تغییر و تحول را ایجاد

نمایند .این سکو در نهایت به شکل سازنده ،شیوهها و راهحلهای الکترونیکی مرتبط با
مسائل اجتماعی /آموزشی را جهت مدرن نمودن آموزش توسط فاوا ،بررسي و طراحی

مینماید .عالوه بر این از بخشهای غیررسمی گزینههایی برای جایگزینی با آموزش
رسمی و فراگیر ،فراهم میآورد و برای اشتغال جوانان یا افرادی که در معرض خطر

انزوای اجتماعی هستند ،مسیر دیجیتالی جدیدی را خلق میکند.
وبسایت پروژهi-linc.eu :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی منطقهای در اروپاي شرقي
زمان پروژه :در حال اجرا از  2015 /01/01تا 2025/02/01
شرکاTelecenter Europe, European Schoolnet ,University of Dortmunt :
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نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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یکینورتکلا یریگدای  :مهن لصف

برنامه تحول مدرسه هوشمند
مشخصات سازمان

نام سازمان :برنامه آموزش هوشمند محمد بن راشد

كشور :امارات متحده عربي

وبسایتhttp://smartlearning.gov.ae :

نوع :دولتی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :چارچوب تحول مدرسه هوشمند ،1یک برنامه منظم برای ارتقاء خروجی

یادگیرندهها و جوامع به شمار میآید که از طریق رهبری مؤثر و راهبردی فناوری
اطالعات و ارتباطات در مدارس توسعهیافته است .هدف از این چارچوب توسعه یک درک
درست انتقادی ،راهبردي و یکپارچه ،از نقش و ارزش فناوری اطالعات و ارتباطات است.

عالوه بر این ،درک درستی از نقش فناوری برای پیشبرد آموزش و یادگیری دانشآموز

فراهم میکند .همچنين فرآيند نظارت ،ارزیابی و مربیگری مهارتهای خاص برای راه
اندازي و استفاده موثر از فناوری اطالعات و ارتباطات را جلو ميبرد و معلمان آموزش و

پرورش را قادر میسازد تغییري برای ترویج استفاده موثر از فناوری اطالعات و ارتباطات
در سراسر جامعه و فراتر از مدرسه ایجاد کند.

وبسایت پروژهsmartlearning.gov.ae :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در امارات
زمان پروژه :در حال اجرا از  2015 /01/04تا 2019/06/23
شرکا:
MoE (School Principals and Teachers) Home/Society Global Educational and Learning Experts

)1. The Smart School Transformation Framework-(SSTF
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نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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یکینورتکلا یریگدای  :مهن لصف

یادگیری هوشمند از طریق بازی الکترونیکی
مشخصات سازمان

نام سازمان :دفتر معاون نخست وزیر

كشور :امارات متحده عربي

وبسایتhttp://www.aqdar.ae/en :

نوع :دولتی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :برنامه خلیفه برای توانمندسازی دانش آموزان ،ابتکاری عملی در جهت
ارتقاء سطح یادگیری از طریق بازیهای هوشمند الکترونیکی است .این ابتکار از فرایند

آموزش و یادگیری از طریق بازیهای ویدئویی بهعنوان بهترین روش ارتقاء سطح

یادگیری و آگاهی پشتیبانی میکند ،چراکه امروزه دسترسی وسیعی به تجهیزات متنوع

و سیستمعاملهای مختلف اپل ،اندروید و ویندوز فراهمشده و از طرفی ،بازی بهعنوان
یک سرگرمی ،حاوی پیامهای آموزشی متعددی برای بزرگساالن و کودکان میباشد.
این طرح یک نوآوری و روشی هوشمندانه برای بهبود کیفیت آموزشوپرورش محسوب

میشود که امکان دسترسی مقرون بهصرفه و لذتبخش به محتوای آموزشی در جامعه
را گسترش میدهد.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی منطقهای در آفریقا ،آسیا و اقیانوسیه ،اروپای شرقی،
آمریکای التین و حوزه کارائیب ،اروپای غربی و آمریکای شمالی

زمان پروژه :خاتمه یافته از  2014 /01/01تا 2017/12/03
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نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

♦ ♦برنامه نویسی
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یکینورتکلا یریگدای  :مهن لصف

آموزش شبيه سازی شده
مشخصات سازمان

نام سازمان :پليس دوبي

كشور :امارات متحده عربي

وبسایتhttp://www.dubaipolice.gov.ae :

نوع :دولتی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :پلیس دبی از شبیهسازی و بازیهای جدی فناوری که روشهاي آموزش

را بهبود بخشيده ،بهره برده است .پلیس دبی خیلی زود به لزوم بهکارگیری راهحلی
برای ارتقاء روشهای سنتی آموزشی جهت افزایش بهرهوری ،رشد و رفاه پی برد .اقدام
سرمایهگذاری پلیس دبی بر توسعه بهرهمندی از فناوری اطالعات و ارتباطات و منابع

انسانی ،نشاندهنده یک رویکرد دوستدار توسعه پایدار به شمار میآید .بنابراین ،وضعیت
کنونی پلیس و برخورداری از سبدی بزرگ از محصوالت محیط مجازی ،ناشی از تحقیقات

چندین ساله این سازمان و توسعه تعداد بسیاری پروتوتایپ در محیط مجازی میباشد.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی بینالمللی در کشورهای قطر ،امارات متحده عربی
و ایاالتمتحده آمریکا

زمان پروژه :خاتمه یافته از  2011 /01/01تا 2017/12/31
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نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :12اطمینان از مصرف و تولید الگوهای پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

♦ ♦راه اندازی و آموزش
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یکینورتکلا یریگدای  :مهن لصف

پروژه یادگیری الکترونیکی بومی در زیمبابوه
مشخصات سازمان

نام سازمان:

Ian Nyasha Mutamiri

كشور :زيمبابوه

وبسایتhttp://mynativ.com :

نوع :نهادهای جامعه مدنی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :پروژه بومی مذکور با هدف کمک به فناوریهای یادگیری است و باید به

عنوان یک عامل جلو برنده جهت دستیابی به موفقیت در بازار زیمبابوه قرار گيرد .حضور

دیگر برنامههای یادگیری (از جمله زبان) در بازار زیمبابوه و کشورهای جنوب صحرا پر

اهميت است .در واقع ،آموزش به شكل فناوری صوتي و بصری است ،که باعث افزایش

یادگیری شناختی برای سطوح مختلف ميشود .اهداف بومی فعلي ،نشاندهنده معیار
جهانی و ترویج تنوع فرهنگی است .طیف متقابل از تالشهای بازاریابی نیز باید در اين
راستا قرار داده شود .در حال حاضر ،مخاطب پروژه بومی در سطح بینالمللی است که در

مورد مراقبت و تنوع فرهنگی و زبانی پيش ميرود.
وبسایت پروژه:

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی منطقهاي در آفریقای جنوبی ،زامبیا ،زیمبابوه
زمان پروژه :در حال اجرا از  2012 /01/01تا 2017/12/01
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نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات

اطالعات پروژه -ادامه

شرکا :صندوق تحقیقات اینترنت و آموزش و پرورش ( TEEPبرنامه کارآفرینی) دانشگاه
آکادمی سلطنتی مهندسی زیمبابوه ( RAEلندن) برنده جایزه مهندسی نوآوری آفریقا

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

♦ ♦برنامه نویسی

♦ ♦فعالیت پژوهشی
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فصل دهم
سالمت الکترونیکی

 کینورتکلا تمالس  :مهد لصف

حسگر تشخیص و خود درمانگر افت قند خون شبانه در کودکان
1
مبتال به دیابت
مشخصات سازمان

نام سازمان:

LaSTIC Laboratory, BATNA 2 University

كشور :الجزایر

وبسایتhttp://www.univ-batna2.dz :

نوع- :

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :مأموریت این پروژه ،به تشخیص بهموقع و درمان خودکار هیپوگلیسمی

شبانه در بیماران مبتالبه دیابت متمرکز است ،هیپوگلیسمی یا کمی و افت قند خون زمانی
روی میدهد که میزان گلوکز در خون بیمار کم باشد ،این وضعیت اگر در طول شب و زمان
خواب بیمار اتفاق بیافتد بسیار خطرناک بوده و در صورت عدم درمان ممکن است منجر
به مرگ شود .راهحل سنتی و معمول برای رفع این مشکل جدی در کودکان دیابتی ،بر
عهده پدر و مادر و مراقبان اوست که باید میزان گلوکز خون فرزند خود را دو بار در شب
اندازهگیری نمایند تا در صورت پایین بودن گلوکز سریعاً اقدام مناسب را به عملآورند.
در سیستم طراحی شده در این پروژه ،دو ماژول پیشبینی و گنجاندهشده است یکی
ماژول تشخیص کاهش قند خون و هیپوگلیسم و دیگر ماژول درمان .ماژول تشخیص
شامل یک حسگر ضربان قلب و ماژول درمان شامل یک مخزن گلوکاگون 2و یک ابزار
تزریق زیرپوستی است .هنگامیکه هیپوگلیسمی رخ میدهد ،ضربان قلب بهطور قابل
مالحظهای افزایش مییابد که این موضوع توسط حسگر ضربان قلب ،تشخیص دادهشده
و به ماژول درمان ،دستور تزریق گلوکاگون صادر میشود .اگر مشکل ادامه یابد و یا
ذخیره گلوکاگون وجود نداشته باشد ،حسگر یک پیام هشدار به تلفنهای هوشمند پدر
و مادر و  /یا به خانه با یک زنگ قابل شنیدن ارسال میکند

1. Sensor-based system for the detection and self-treatment of nocturnal hypoglycemia with diabetic
children.
2. glucagon
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نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات

اطالعات پروژه -ادامه

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی منطقهاي در الجزيره
زمان پروژه :در حال اجرا از  2016/12/15تا 2017/10/30

اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

428

 کینورتکلا تمالس  :مهد لصف

گردنبند بدون نخ
مشخصات سازمان

نام سازمان :شبکه مردمنهاد ارتباطات و رادیوی بنگالدش

1

كشور :بنگالدش

وبسایتhttp://www.bnnrc.net :

نوع :نهادهای جامعه مدنی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :شبکه مردمنهاد ارتباطات و رادیوی بنگالدش ،اجرای پروژه «بینی
ساترماال »2یا گردن بند بدون نخ را بهعنوان بخشی از پروژه «پیشگیري از حاملگی

ناخواسته زنان و تنظیم قاعدگی پرخطر »3به عهده گرفته است .این پروژه با پخش

برنامههای رادیویی از طریق  7ایستگاه رادیویی اهدافی همچون بهبود سالمت جنسی
و باروری جوانان ،ارزیابی نتایج برنامه تنظیم خانواده و نوجوانان ،ترویج رعایت مسائل
بهداشتی در باروری ،جلوگیري از خشونت علیه زنان و اعالم مراقبتهای الزم جهت

تنظیم قاعدگیهای خطرناک را دنبال میکند.
وبسایت:

bnnrc.net/programs/impact/bi...

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملي در بنگالدش
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2016/02/29تا 2016/12/31
شرکا 17 :ایستگاه رادیویی محلی ،اجراي ملي در سطح بنگالدش

1. Bangladesh NGOs Network for Radio and Communication
)2. Bini Suter Mala (Necklace without cotton thread
3. Saving women from unwanted pregnancy and unsafe Menstrual Regulation
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نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :1ریشهکن نمودن فقر به هر شکل و در هر کجا
هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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 کینورتکلا تمالس  :مهد لصف

مدل کارآفرینی روستایی برای خدمات پزشکی از راه دور
مشخصات سازمان

نام سازمان :دفتر نخستوزیری ،برنامه دسترسي به اطالعات()1a2i

كشور :بنگالدش

وبسایتhttp://a2i.pmo.gov.bd :

نوع :دولتي

مکانیسم ملی پیادهسازی

♦ ♦سازمان راهبردی برای هماهنگی پیادهسازی  WSISدر سطح ملی دارد :بله
♦ ♦سازمان راهبرد الکترونیکی ملی دارد :بله

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :ارائه خدمات پزشکی از راه دور در شهرهای بزرگ تا حدي افزایش داشته
است ،اما در مناطق روستایی بنگالدش به دليل هزینه زياد ،محدوديت اتصال به اینترنت

و وابستگی به تجهیزات پزشکی و نرمافزارهای وارداتی ،همچنان رونق نیافته است.

صندوق نوآوری خدمات  a2iبخش پزشکی و فناوری دانشگاه داکا را پشتیبانی میکند،

اين حمايت بهمنظور توسعهی مدل کارآفرینی روستایی جهت ارائه خدمات پزشکی از راه

دور به کار میرود و بهعنوان اپراتور فنی برای ارتباط مناطق محروم روستايي با پزشکان

و متخصصین مجرب ،در زمان کم و با قیمت مناسب ،عمل مینماید .بدين ترتيب ،فاوا
با ارائه خدمات سالمت و درمان از راه دور ،سوابق پزشکی الکترونیکی ،پرونده سالمت

شخصی و سامانههای اطالعرسانی سالمت ،کارآفرینی روستایی را به سوی پیشرفت

بیشتر هدایت مینماید.

وبسایت پروژهa2i.pmo.gov.bd/telemedicine... :

1. Access to information
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 ادامه-اطالعات پروژه

 پیادهسازی ملی در بنگالدش:سطح پوشش جغرافیایی
2016/09/30  تا2014/04/12  خاتمه یافته از:زمان پروژه
:شرکا
1Biomedical Physics and Technology (BMPT) Department withing University of Dhaka 2. Directorate General of Health Services (DGHS) within the Ministry of Health
and Family Welfare (MoH&FW) 3. Centre for Rehabilitation of the Paralyzed (CRP)
4. BiBEAT Ltd 5. Australia based Information Society Innovation Fund-Asia 6. Dhaka
Medical College & Hospit

WSIS اطالعات

:) مربوط به این پروژهSDGs( اهداف توسعه پایدار

 احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار:17 هدف
:نوع پروژه

♦ ♦پروژه
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سامانه مدیریت حمل و نقل فناوریهای پزشکی از راه دور
مشخصات سازمان

نام سازمان :شرکت خدمات سرمايهگذاري و ارتباطات همراه با همكاري شرکتهای دولتی

چین

كشور :چین

نوع :نهادهاي کسبوکار
اطالعات پروژه

توضيح پروژه :این پروژه یک ابر تلفن همراه مبتنی بر سامانه مدیریت حمل و نقل

اورژانسی ایجاد مینماید تا فاوا در زمینه تخصصی و فوقتخصصی به کار گرفته شود.

با توجه به رشد سریع خدمات بینالملل  ،SOSاین پروژه دارای ظرفیت نامحدودی

جهت استفاده در کشورها و مناطق مختلف میباشد و به طور مؤثری کیفیت خدمات

پزشکی را بهبود میبخشد و همچنین هزینههای حمل و نقل بیماران اورژانسی به

نزدیکترین مرکز پزشکی را به حداقل میرساند .این پروژه به دلیل ایجاد همکاری
متقابل در زمینه کسبوکار و توسعه راهحلهای مدرن از اهمیت زیادی برخوردار است

که در نهایت میتواند با سرعت بخشیدن به رشد برنامههای کاربردی در زندگی اجتماعی
برای درخواست موارد بسیار خاص بهره برد.

وبسایت پروژهhealth.10086.cn/remote_sos/ :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در چين
زمان پروژه :خاتمه یافته از 2014/09/11تا 2017/02/14

433

نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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بیمارستان ابری نینگبو

1

مشخصات سازمان

نام سازمان :شرکت فناوري بهداشت و درمان نيوسافت كيسي كانگ 2با مسئوليت محدود

كشور :چین

نوع :نهادهاي کسبوکار

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :در سال  ،2014شركت نيوسافت كيسي كانگ با همکاری شرکت نينگبو،

اولین بیمارستان ابري چین به نام ابر نینگبو را تأسیس كردند .این بیمارستان ،يك سكوي
مدیریت خدمات سالمت است که با بهکارگیری فناوریهای پیشرفته به جمعآوری داده،

آموزش و تشخیص از راه دور و ...میپردازد و با دسترسي به خدمات تشخیص و درمان ،به

شكل برخط و برون خط ،3باعث توسعه دستگاههای تشخیص و درمان مرحلهبهمرحله،
ميشود که برای سهامداران و ارائهدهندگان خدمات گسترده ،ایجاد ارزش و اعتبار نموده

و با ارائه خدمات به ساکنان در زمينه مراقبتهای بهداشتی اولیه ،توسعه مييابد .این

پروژه نشان میدهد با توسعه بیمارستان ابری در بازارهای مدرن ،مسئولیت صنعت
بهداشت و درمان کاهش مییابد.

وبسایت پروژهnbyyy.com.cn/ch :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در چين
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2014/09/11تا 2017/02/14
1. Ningbo Cloud Hospital
2. Neusoft Xikang
3. Offline
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اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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برنامه کاربردی اوهادااوجيا

1

مشخصات سازمان

نام سازمان :شرکت مدیریت بهداشت پکن كيوآني ،2با مسئولیت محدود

كشور :چین

وبسایتhttp://www.yihu365.com :

نوع :نهادهاي کسبوکار

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :این پروژه سکویی را ایجاد میکند که بر اساس آن پزشکان ،پرستاران،
بیماران ،زنان باردار و کودکان با دسترسی به سایت مورد نظر از خدمات بهداشت و درمان

بهرهمند میشوند .در حال حاضر بیش از  27000پرستار در این سکو عضو شدهاند و

این برنامه بالغبر  35میلیون بار توسط کاربران دانلود شده و خدمات آن در  240شهر
پوشش داده میشود.

وبسایت پروژه:

yihu365.com

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی محلی در چین
زمان پروژه :در حال اجرا از  2015/12/03تا 2017/02/14

1. Yihudaojia App
2. Qianyi
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اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :1ریشهکن نمودن فقر به هر شکل و در هر کجا
هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

هدف  :12اطمینان از الگوهای مصرف و تولید پایدار
هدف  :13اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی و اثرات آن
نوع پروژه:

♦ ♦طرح

438

 کینورتکلا تمالس  :مهد لصف

اینفومد ،شبکه بهداشت و درمان از راه دور کوبا
مشخصات سازمان

نام سازمان :مرکز اطالعات ملی علوم پزشکی

1

كشور :كوبا

وبسایتhttp://www.sld.cu :

نوع- :

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :سوابق جمعآوری شده توسط سالمت از راه دور یک پروژه نوآورانه و

اجتماعی به نام اینفورمد 2است که در خدمت سامانه بهداشت و درمان کوبا ارائه شده
است .اینفورمد درگاهی است که با استفاده از آخرین روشها ،جوامعی عملگرا و مأنوس

با علم و دانش ایجاد میکند و پیشگام در استفاده از سیستمهای باز و نرمافزارهای
رایگان است .منابع اصلی اطالعات شبکه به ویژگیهای خاص سامانه بهداشت کوبا مربوط

میشود .این شبکه حاصل تالش مؤثر جامعه به طور مستمر ،در راستای ارتقاء و باال بردن

سطح عمومی ،با استفاده از فناوریهای نوین جهت بهبود مراقبتهای بهداشتی در کوبا
و سراسر جهان میباشد.

وبسایت پروژهsld.cu :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در كوبا
زمان پروژه :در حال اجرا از  1992/12/18تا 2014/12/18

)1. (Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas de la República de Cuba-CNICM
2. Informed
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اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

♦ ♦وبسایت
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پزشکی از راه دور برای مناطق محروم مصر
مشخصات سازمان

نام سازمان :مروا ال نغراشي

1

كشور :مصر

نوع :دولتی

مکانیسم ملی پیادهسازی

♦ ♦سازمان راهبردی برای هماهنگی پیادهسازی  WSISدر سطح ملی دارد :بله
♦ ♦سازمان راهبرد الکترونیکی ملی دارد :بله

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :باوجود گامهای رو به جلویی که در سالهای اخیر در اکوسیستم بهداشت

مصر برداشتهشده بود ،ازجمله چالشهای اصلی ،تمرکز روی خدمات تخصصی پزشکی
در شهرهای بزرگ این کشور است ،که باعث ترک جوامع روستایی با خدمات محدود

پزشکی شده است .به همین ترتیب اداره مرکزی توسعه اجتماعی در سال  2009برنامه

ترا 2را برای ارائه بهتر خدمات بهداشتی و بهبود کیفیت زندگی مردم از طریق درمان از راه

دور راهاندازی کرده است .این برنامه درخلیج سيوا( 3متوسطجمعیت  )23000و منطقه
نوبيا( 4بهطور متوسطجمعیت  )50000سرویس ارائه داده و در حال حاضر با گسترش
منابع خود مناطق محروم و مرزی در سراسر مصر را پوشش میدهد.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در مصر
زمان پروژه :در حال اجرا از  2019/01/01تا 2015/03/31

1. Marwa El Nokrashy
2. TRRA
3. Siwa- oasis
4. Nubia- area
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اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،وزارت تحصیالت عالی دانشکده پزشکی ،دانشگاه

اسکندریه ،بیمارستان بهداشت جهانی ( )WHOصندوق توسعه عربي خلیجفارس ،اتحادیه

بنیاد ودافون نارنجی ،گروه  ،CSRاتحاديه پزشكان عربي محلی در سيوا و نوبا

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
هدف  :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦طرح
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قدرت خدمات هوشمند
مشخصات سازمان

نام سازمان :شورای دیپلماتیک

كشور :آلمان

وبسایتhttp://www.diplomatic-council.org :

نوع :دولتی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :هدف این پروژه ،هوشمندسازی الکترونیکي و برقراري ارتباط منابع مختلف

داده ،جهت حمايت و تجهيز محل سكونت مناسب برای سالمندان است .اینترنت اشیا

و هوشمندسازی محل سکونت ،کاری غیرانسانی نیست و به اشخاصی که نیاز به کمک
ی در خانههای خود
دارند اجازه میدهد ،بتوانند بهطور مستقل و برای مدت زمان طوالن 

بمانند .انواع حسگرها و سایر سیستمهای کمکی جهت ارائه امكانات و زندگی بهتر،

ن یک موقعيت مناسب ،جهت
به شكل هشدار در مواقع اضطراری استفاده میشود .ای 

حمايت ساكنان و آموختن روند پیشرفت وضعیت آنها است كه توسط تجزیهوتحلیل

کالن داده در این پروژه انجام ميشود.

وبسایت پروژهfh-dortmund.de/de/fb/4/einri... :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی بينالمللي
زمان پروژه :در حال اجرا از  2016/10/15تا 2019/09/30
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اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:
IVAI Software plc, University of Applied Sciences Dortmund, inHaus ltd, Nursing
Hübenthal ltd, Dortmund Association for Living,Fraunhofer inHaus Center, Duisburg
promotion: European Union, State of North-Rhine Westfalen. This project is imple.mented in Germany but will have a global footprint

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :11ايجاد شهرها و سکونتگاههای امن ،ایمن و پایدار
هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

444

 کینورتکلا تمالس  :مهد لصف

هیچ مادری نمیمیرد
مشخصات سازمان

نام سازمان :شورای دیپلماتیک

كشور :آلمان

وبسایتhttp://www.diplomatic-council.org :

نوع :دولتی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :پروژه هیچ مادری نمیمیرد ،1یک ابتکار چند ذینفعه برای کاهش مرگ

میر مادران و کودکان از طریق بهرهمندی سیستماتیک از فناوریهای موبایل و اطالعات
و ارتباطات جهت افزایش نرخ نجات جان مادران باردار میباشد .متأسفانه سالیانه حدود

 300000زن از عوارض مرتبط با بارداری جان خود را از دست میدهند از اینرو پروژه

مذکور بر آن است تا با استفاده از راهحلهای فناورانه تلفن همراه ،جان  100000مادر
باردار را از خطر مرگ نجات دهد و در نهایت به جایی برسد که هیچ مادری در این راه

جان خود را از دست ندهد.

وبسایت پروژهzeromothersdie.org :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی بینالمللی در غنا ،گابن ،مالی ،نیجریه ،زامبیا
زمان پروژه :در حال اجرا از  2012/12/06تا 2020/12/06

1. Zero Mothers Die
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اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:
The initiative is led by the Zero Mothers Die Consortium composed of the founders
Advanced Development for Africa Foundation, Millennia2025 Women and Innovation
Foundation and the Universal Doctor Project, in partnership with UNAIDS, Airtel,
Global Partnerships Forum and ZMQ, a Technology for Development social enter.prise. Country Implementations: Ghana, Gabon, Mali, Nigeria, Zambia

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
هدف  :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦ پروژه
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سیستم پذیرش فعال برای کنترل سل ()FreedomTB
مشخصات سازمان
نام سازمانZMQ Development :

كشور :هند

وبسایتhttp://www.zmqdev.org :

نوع :نهادهای جامعه مدنی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه FreedomTB :یک نوآوری یک نوآوری فناورانه جهت مبارزه با بیماری سل

به شكل یک مداخله چند سطحي با استفاده از مدل  360درجه است .این مدل یک مدل
پایین به باال است که در آن بیماران و افراد جامعه بخشی از آن هستند ،بهعبارتدیگر

مدل  360درجه ،یک روش ارزیابی است که در آن يک فرد همزمان از سوی زیردستان،
مشتریان ،کارکنان ،همکاران ،مدیران مافوق و همچنین توسط خودش ،مورد ارزیابی قرار

میگیرد .آنها با اتصال به سیستم بهداشت از طریق فناوریهای الکترونیکی و ابزارهای

تغییر رفتار به تشخیص بیماری ،مدیریت درمان و ایجاد ظرفیت مناسب بهبود میبخشد.
این طرح بر اساس فناوري ZMQ

كه مرتبط با مدل ( )F-TLMاست ،پايهگذاري شده ،که

بهطور مؤثر با استفاده از تلفن همراه در همهجا ،شكل ميگيرد .اين پروژه در دو ايالت
هاریانا و راجستان در اوگاندا و نيز در ایالتهای واكيستو وکامپاال هند اجراشده است.
وبسایت پروژهfreedomtb.org/ebook/index.html :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در هند ،اوگاندا
زمان پروژه :در حال اجرا از  2015/12/01تا 2017/02/17
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اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:

-RNTCPهند (تجدیدنظر برنامه ملی سل در هند) دفتر مسئوليت سل در هاریانا ،دفتر
مسئوليت سل در دهلی ،برنامه اوگاندا در زمينه سل و جذام هند ،پارک فناوري هند

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
♦ ♦طرح

♦ ♦بسته ابزاری
♦ ♦ وبسایت

♦ ♦ پايگاه داده

♦ ♦ فناوري مرتبط با سيستم توسعه سالمتي
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 DA PELEبرنامه تشخیص بیماریهای پوستی
مشخصات سامان

نام سازمان:

Cognizant Technology Solutions

كشور :هند

وبسایتhttp://www.cognizant.com :

نوع :نهادهای جامعه مدنی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :برنامک تلفن همراه دا پیلی ،بر مبنای سکوی آمریکایی تشخیص سالمتی

کلیک هلث 1برای تشخیص از راه دور بیماری ،بهویژه برای جامعه هدف روستایی طراحی
شده است .این برنامه با عنایت به فناوریهای ابری و به مدد الگوریتمهای تطبیقی

قابلارائه در سیستمهای همراه ،عمل میکند .با گرفتن عکس از پوست بیمار ،توسط
هر نوع گوشی تلفن همراهی و بارگذاری آسان این عکس در برنامه ،ظرف کمتر از چند

دقیقه تحلیل و تشخیص بیماری صورت میگیرد و به کمک آن انواع بیماری پوستی از
جمله جوش ،خال ،رنگ ،سرطان و  ...مورد بررسی قرار میگیرد .عالوه بر توصیههای

پزشکی ،این نرمافزار پوستی با توجه به نیاز کاربران اطالعات مفیدی در مورد مراقبتهای

بهداشتی در اختیار آنها قرار میدهد و همچنین قرار مالقات با نزدیکترین پزشک به
محل سکونت را تنظیم میکند.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی منطقهاي در هند و آمريكا
زمان پروژه :در حال اجرا از  2012/07/09تا 2017/12/27
شرکا :واحدهاي کسبوکار و بیمارستانها

1. Cognizant ClickHealth
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اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :11ايجاد شهرها و سکونتگاههای امن ،ایمن و پایدار
هدف  :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
♦ ♦طرح

♦ ♦بسته ابزاری
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فناوری پوشیدنی جایگزین اندام کلیه انسان
مشخصات سازمان

نام سازمان:

Padmaseetha Technologies Private Limited

كشور :هند

وبسایتhttp://www.mcapd.in :

نوع :نهادهاي کسبوکار

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :فناوری پوشیدنی جایگزین اندام کلیه انسان ،1مصداق واقعی تجلی یک

معجزه است ،پیشبینی میشود این اختراع برای میلیونها بیمار کلیوی در سراسر دنیا ،از
طریق یک دیالیز دائمی امن و مقرونبهصرفه و با سوق آنها به یک زندگی تقریباً عادی،

شوق و امید دوبارهای به ارمغان داشته باشد .بیماران بهویژه روستاییان مجبورند برای

انجام عمل دیالیز در بیمارستانهای شهرها ،زمانهای طوالنی در سفر باشند و هزینههای
کالنی برای رفتوآمد ،اقامت و بیمارستان و ...متقبل شوند .تحقیقات نشان میدهد بیش

از 90درصد بیماران کلیوی از درمان خود ناامیدند و قادر به مدیریت مالی بار کلینیکی

و فیزیکی این موضوع نیستند ،همچنین انجام ندادن آن تأثیر مخربی بر وابستگان آنها
دارد .این روش اجازه میدهد تا بیماران کلیوی به انجام دیالیز در هر زمان و در هر نقطه
بدون وقفه به کار خود ادامه دهند و حتی برای بیماران مناطق دوردست ،قابلدسترسی

است .بیماران همیشه با پزشک خود از طریق یک سیستم مدیریتی مبتنی بر فناوری
ابری ،ارتباط دارند ،تا از طریق مشاوره ،به مراقبت ویژه ،مواد مصرفی و تدارکات با شیوهای

مقرونبهصرفه ،دست یابند .این شیوه از دیالیز معجزهآسا کمتر از  200دالر آمریکا هزینه
دارد ،عالوه بر آن ،یک برنامه تخفیف فوقالعاده یک تا ده درصدی در هزینههای موجود
ماهیانه ،به ازای معرفی هر بیمار دیگر ،نیز در این پروژه ،پیشبینیشده است.

1. Wearable Alternate Kidney
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اطالعات پروژه -ادامه

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در هند
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2014/06/10تا 2017/08/15
شرکا:
BIRAC Dept. of Biotechnology, Government of India GITA Ministry of Industrial Product
and Promotion, Government of India IITMadras Incubation Cell MSME, Government
.of India - These agencies have provided grants for this effort to the tune of INR 1 Cr

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
♦ ♦طرح
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هشدار ماالریا
مشخصات سازمان

نام سازمان :آزمایشگاه پالس جاکارتا

1

كشور :اندونزي

وبسایتhttp://www.unglobalpulse.org/jakarta :

نوع :ارگان بينالمللي

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :برنامه هشدار ماالریا یک سیستم مبتنی بر تلفن همراه برای گزارشدهی

بیماری ماالریا بهحساب میآید 2.نظارت بر گزارشهای ارسالی توسط پیامک به شماره

* # XXX * 1 * 789 * 200انجام میشود .پروژه هشدار ماالریا در  32مراکز بهداشت
و درمان 30 ،مرکز حمایت از بهداشت و درمان 123 ،کلینیک روستا و  1واحد بررسي
انگل ماالریا استفاده میشود و  186کارمند گزارشهای خود را از طریق این برنامه،

ارسال کردهاند .با این سیستم ،زمان جمعآوری داده در مرکز ماالریا  19روز کاهشیافته
که سبب میشود زمان بیشتري براي پاسخ به روند سالمت عمومی صرف شود.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملي در اندونزی ،جنوب هالماهرا  -ملوک
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2015/07/15تا 2018/12/01
شرکا :وزارت جنوبی منطقه بهداشت و درمان هالماهرا  32 ،مراکز بهداشت و درمان30 ،
مرکز حمایت از بهداشت و درمان 123 ،کلینیک روستايي

1. Pulsue Lab Jakavta
2. using an Unstructured Service Supplementary Data (USSD) Menu Browser, or UMD.
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اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
هدف  :11ايجاد شهرها و سکونتگاههای امن ،ایمن و پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
♦ ♦طرح
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ویرگو ،دستگاه حفاظت از کارمندان اپراتورها در محیطهای پرخطر
مشخصات سازمان

نام سازمان :اينتلي ترونيكا

1

كشور :ايتاليا

وبسایتhttp://www.intellitronika.com :

نوع :نهادهاي کسبوکار

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :ویرگو ،2یک سیستم هشدار دهی برای حفاظت شخصی افراد است که در

مواقعی که کاربر در شرایط خطرناکی قرار میگیرد ،به گروه اعالن خطر کرده و هشدار
میفرستد .این سیستم بهصورت مدام موقعیت سه عضو شانه ،کمر و قفسه سینه فرد،
را بررسي میکند و اگر این سه ،در شرایط غیرمعمولی قرار گرفتند دستگاه شروع به
ارسال هشدارهای شنیدنی و دیدنی میکند و میتوان بهراحتی از این طریق ،از وضعیت
و مکان کاربر اطالع یافته و برای نجات او اقدام نمود .دستگاه بدون توجه به محیطی
که در آن قرار میگیرد ،بیوقفه و در هر شرایط نامساعدی عمل خواهد کرد .مطابق با
استانداردهای  ، ATEX - IP67ویرگو از طریق حسگر و توابع عمل ميكند که میتواند
ناهنجاریهای عملکردی ،فیزیکی و زیستمحیطی را شناسایی كند ،دادهها روی شبکه
به مرکز کنترل منتقل میشود .با كمك  6محور ( IMUواحد ماژول اینرسی) كه در
حال نظارت موقعیت اپراتور است ،کلیه مواضع گسترش غیرطبیعی (از دست دادن
حالت عمودی و يا عدم تحرک) مشخصشده و تولید زنگ ميكند .دمای محیط بهطور
پیوسته در واحد نظارت سیگنالینگ كنترل و توسط زنگ خودکار ،هشدار داده ميشود،
با ماژولهای مختلف یکپارچه ازجمله  iTempبرای کنترل دمای داخل PPE - DCode
برای نظارت بر ضربان قلب و سایر پارامترهای حیاتی بررسي انجام ميشود.

1. Intellitronika
2. Virgo
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اطالعات پروژه -ادامه
وبسایت پروژهhttp://www.intellitronika.com :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در سطح ملي :ایتالیا
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2012/01/08تا 2012/07/15

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :11ايجاد شهرها و سکونتگاههای امن ،ایمن و پایدار
هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

نوع پروژه:

♦ ♦طرح

♦ ♦بسته ابزای
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اشتغال الکترونیکی


یکینورتکلا لاغتشا :مهدزای  لصف

سامانه استخدام بر خط DoPA

1

مشخصات سازمان

نام سازمان :وزارت نوآوری و مدیریت شهری

كشور :آلبانیا

وبسایتhttp://inovacioni.gov.al :

نوع :دولتی

مکانیسم ملی پیادهسازی
♦

♦سازمان راهبردی برای هماهنگی پیادهسازی  WSISدر سطح ملی دارد :بله across

♦ ♦سازمان راهبرد الکترونیکی ملی دارد :بله

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :دولت آلبانی با هدف ارائه خدمات شفاف ،موثر و کارآمد و با کیفیت باال

به شهروندان ،از طریق استفاده از فناوریهای مدرن و خدمات نوآورانه فعالیت مینماید.
به این منظور ،تحت رهبری وزارت امور نوآوری و شهری ( ،2)MIPAاداره مدیریت شهری

یا  DoPAموفق به ساخت یک درگاه استخدام الکترونیکی شده است .به منظور افزایش
حاکمیتی مناسب و باز در فرآیند استخدام برای خدمات ملکی آلبانیایی ،این سامانه

درگاه استخدام )RPS( ،شرایط را برای کلیه متقاضیان درخواست دهنده در موقعیتهای

شغلی خالی ،از طریق  DoPAمهیا میسازد .بدینوسیله ،متقاضيان میتوانند ثبتنام کنند،
پروفایل شخصی خود را ایجاد نمایند ،برای موقعیتهای خالی موجود درخواست دهند و

به طور مستمر تمام مراحل و وضعیت استخدام را رصد نمایند .صفحه وب رسمی DoPA

تالش میکند تا دسترسی به اطالعات و خدمات را نه تنها برای شهروندان قانونی آلبانی،

بلکه برای کلیه جمعیت عمومی ساکن در کشور گسترش دهد .این سامانه به عنوان
منبعی برای کسب اطالعات ،همکاری و آموزش عمل میکند.

1. Department of Public Administration
2. Ministry of Innovation and Public Administration
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اطالعات پروژه -ادامه

بوکار ،چه آنهایی که در تعامل با
این سیستم با پشتیبانی و ادغام برنامههای کس 
مشتریان است و چه مواردی که نقش اداری یا حمایتی دارند ،1جهت اطمینان از انتقال

امن اطالعات مهم ،از طریق روند استخدام و آگهی استخدام ،به داوطلبان ،حق انتخاب
و قرار مالقات میدهند.

وبسایت پروژهdap.gov.al :

زمان پروژه :خاتمه یافته از  2014/08/17تا 2016/02/01
شرکا :اداره مدیریت شهری ()DoPA

اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

هدف :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
هدف  :12اطمینان از الگوهای مصرف و تولید پایدار
هدف  :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦وبسایت

♦ ♦دستگاههای چندمنظوره

1. front-office,back-office
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سامانه اطالعات الکترونیکی برای ثبت اطالعیه قرارداد کار
مشخصات سازمان

نام سازمان :وزارت کار و حمایت اجتماعی جامعه جمهوری آذربایجان

كشور :آذربایجان

وبسایتhttp://www.mlspp.gov.az :

نوع :دولتی

مکانیسم ملی پیادهسازی

♦ ♦سازمان راهبردی برای هماهنگی پیادهسازی  WSISدر سطح ملی دارد :خیر
♦ ♦سازمان راهبرد الکترونیکی ملی دارد :خیر

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :در تاریخ  1جوالی  ،2014سامانه اطالعات الکترونیکی ،برای ثبت اطالعیه

قرارداد کار ،در جمهوری آذربایجان راهاندازی شد .تحت این سامانه جدید ،کارفرما پس از
امضای یک قرارداد با کارمند ،موظف است نسبت به ارائه یک اطالعیه قرارداد کار (الزامی
برای ثبت ،ایجاد تغییرات و فسخ قرارداد استخدام) که توسط سامانه اطالعات الکترونیکی

وزارت کار و حمایت اجتماعی بهعنوان یک سند الکترونیکی در نظر گرفتهشده است،
اقدام کند .کارفرمایان میتوانند از طریق سرویسهای  portal e-gov.azو

e-mlspp.gov

اقدام به استخدام کنند .قرارداد کار باید درست بعدازاینکه سامانه ،پیغام ثبت الکترونیکی
را ارسال میکند ،وارد شود .اعالن ثبتنام الکترونیکی حتماً باید در یک روز کاری برای

کارفرما فراهم شود.

وبسایت پروژهe-albania.al :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در آذربایجان
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2014/02/03تا 2014/06/30
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اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
♦ ♦طرح

♦ ♦پایگاه دادهها
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مرکز ترویج اطالعات شرکتهای کوچک و متوسط عضو اپک
مشخصات سازمان

نام سازمان :انجمن اینترنت چین

كشور :چین

وبسایتhttp://www.isc.org.cn :

نوع :نهادهای جامعه مدنی

اطالعات پروژه

ی و همکاری ،بهاشتراکگذاری و تحقق
توضيح پروژه :باهدف ارتقاء استخدام ،نوآور 

بخشیدن به توسعه برد -برد ،مرکز ترویج اطالعات شرکتهای کوچک و متوسط عضو

اپک موسوم به پلند ،1با همکاری انجمن اینترنت چین 2راهاندازی میشود .این مرکز

بهمنظور تسهیل یکپارچهسازی اطالعات و توسعه شرکتهای کوچکومتوسط ،ارتقاء
همکاری میان نهادهای اقتصادی  APECو بهبود ایجاد ظرفیتهای اطالعاتی در منطقه

آسیا و اقیانوسیه فعالیت خواهد داشت .تأسیس این مرکز نهتنها به ترویج توسعه اقتصادی
آسیا و اقیانوسیه کمک میکند ،بلکه مزایایی را برای استخدام در سراسر دنیا به ارمغان

میآورد .بنابراین ،این پروژه به اهداف توسعه پایدار مرتبط میگردد.
سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در آسیا و اقیانوسیه
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2016/04/06تا 2017/02/14

)1. APEC SME Information Promotion Center(Planned
)2. Internet Society of China (ISC
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اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:
China (Nanjing) Software Park، Tsing Hua Academy of Continuing Education, Indus.trial Cooperative Society of China

اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

هدف  :9ایجاد زیرساختهای انعطافپذیر ،ترویج صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
نوع پروژه:

♦ ♦طرح
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برنامه دورکاری برای زندانیان
مشخصات سازمان

نام سازمان :وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

كشور :کلمبیا

وبسایتhttp://mintic.gov.co :

نوع :دولتی

مکانیسم ملی پیادهسازی

♦ ♦سازمان راهبردی برای هماهنگی پیادهسازی  WSISدر سطح ملی دارد :بله
♦ ♦سازمان راهبرد الکترونیکی ملی دارد :بله

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :باهدف اجرای برنامههایی برای برگرداندن جمعیتهای خاص همچون
زندانیان ،به جامعه ،دولت ملی کلمبیا از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،وزارت

دادگستری و وزارت کار ،برنامهای را طراحی کردهاند که بر دسترسی و پذیرش فناوری
اطالعات و ارتباطات با استفاده از دورکاری متمرکز است.

این مدل شامل فراهم کردن دسترسی به زیرساختهای فناوری اطالعات و ارتباطات،

آموزش مهارتهای مربوطه و توسعه فعالیتهای تولیدی هست .از مارس  ،2015مرکز

الکترونیکی خاص دایر شده است و  220نفر از  8زندان در کشور جهت شرکت در

مسابقات دورکاری تائید شدند و گواهی آنها صادرشده است.
وبسایت پروژهteletrabajo.gov.co :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در کلمبیا
زمان پروژه :در حال اجرا از  2015/3/15تا 2018/07/31
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اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:

وزارت کار ،وزارت دادگستری و قانون
INSEC, USPEC, NATIONAL ARMY, DISTRICT SECRETARY OF GOVERNMENT
OF BOGOTA

اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :1ریشهکن نمودن فقر به هر شکل و در هر کجا
هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

نوع پروژه:

♦ ♦طرح
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کرجابیلیتاس ،سکوی شغل یابی معلولین و افراد کمتوان
مشخصات سازمان

نام سازمان :ساجانا 1اندونزی

كشور :اندونزی

وبسایتhttp://saujana.org :

نوع :نهادهای جامعه مدنی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :کرجابیلیتاس ،2یک سکوی برد جایزه شغلیابی 3برای جویندگان کمتوان یا
معلول کار در اندونزی است .هدف از این برنامه این است که با اخراج افراد به دلیل ناتوانی
و معلولیت ،مقابله شود ،مشکلی که حدود  7.7میلیون شهروند یا به عبارتی  %76افراد
معلول در سن کار را شامل میشود .این پروژه محتوای آموزشی سادهای برای جویندگان
شغل ارائه میدهد ،تا امکان اشتغال خود را افزایش دهند .همچنین راهنما و چارچوب
اقدام برای جویندگان کار ،ارائه داده تا نقش یک کارفرمای مشاور را در مباحث پایه و
اساسی داشته باشند .این پروژه همچنین بهعنوان یک حرکت محرک برای تحتفشار
قرار دادن دولت و بخش خصوصی در جهت ایجاد اولین نمایشگاه جامع بازار کار در سال
 2015شناخته شده است .تا به امروز این بستر ،به  7000جوینده کار معلول و شرکتهای
دارای  800کارمند ناتوان خدمت رسانیده است .همچنین تا این لحظه 80 ،جوینده کار،
استخدام خود را در این سامانه ثبت و نهایی کردهاند .در سال  ،2016با کمک گوگل ،این
پروژه و فرآیند آن شتاب بیشتری گرفته و با  24استارت آپ دیگر در اندونزی ،هند و برزیل
ترکیبشده است و در طیف وسیعی از افراد با تجربه مشاوره کسب کرده است.
وبسایت پروژهkerjabilitas.com :

1. Saujana
2. Kerjabilitas
3. award winning job portal
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اطالعات پروژه -ادامه

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در اندونزی
زمان پروژه :در حال اجرا از  2014/09/01تا 2017/07/31
شرکا :شریک پروژه ،وزارت نیروی انسانی جمهوری اندونزی به عنوان قانونگذار است .با
توجه به قانون موجود در اندونزی ،از  %1سهمیه قانونی که شرکتهای بیشتر از 100

کارکنان را ملتزم بر استفاده از افراد ناتوان و معلول میکند ،پیروی میشود .همچنین

با شرکت فورد در اندونزی بهعنوان حامی و کمککننده همکاری ميشود .عالوه بر این

با  800کارمند شامل
Loreal

 Bank Rakyat Indonesiaو Bank Mandiri، Accor Hotel Carrefour

و موارد بیشتر ،تعامل برقرار است..

اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :1ریشهکن نمودن فقر به هر شکل و در هر کجا
هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای
یادگیری مادامالعمر برای همه
هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه
هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
هدف  :11ايجاد شهرها و سکونتگاههای امن ،ایمن و پایدار
نوع پروژه:

♦
♦
♦
♦

♦طرح
♦انتشارات
♦آموزش مقدماتی
♦وبسایت

♦ ♦پایگاه داده
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 MGRPدرگاه استخدام الکترونیکی دولت
مشخصات سازمان
نام سازمانMGRP :

كشور :کویت

وبسایتhttp://WWW.MGRP.ORG.KW :

نوع :دولتی

مکانیسم ملی پیادهسازی

♦ ♦سازمان راهبردی برای هماهنگی پیادهسازی  WSISدر سطح ملی دارد :خیر
♦ ♦سازمان راهبرد الکترونیکی ملی دارد :بله

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :هدف این پروژه ،حمایت و تشویق شهروندان کویتی به اشتغال در
بخشهای خصوصی و یافتن راهحلهای نوآورانه برای توسعه اشتغال ملی است .همچنین،
هدایت نیروی کار داخلی به فعالیت در سازمانهای غیردولتی و خصوصی و حمایت از
کسبوکارهای کوچک میباشد .خدماتی که این پروژه ارائه میدهد عبارتند از  )1مزایای
مالی برای شهروندان کویتی که در بخشهای خصوصی مشغول به کار هستند  )2برگزاری
دورههای آموزشی تابستانه برای دانشآموزان و دانشجویان در شرکتهای خصوصی )3
معرفی جویندگان کار و فارغالتحصیالن کویتی برای پستهای خالی در بخش خصوصی و
پرداخت کمکهزینه  )4معرفی فرصتهای شغلی برای کارمندان اخراج شده از بخشهای
خصوصی  )5برگزاری دورههای آموزشی رایگان برای افرادی که تمایل به فعالیت در
بخشهای خصوصی دارند  )6برگزاری دورههای ضمن خدمت برای شاغالن در بخشهای
خصوصی  )7ارائه آموزشهای تخصصی برای شرکتهای خصوصی  )8ایجاد اعتماد در
شرکتهای خصوصی در خصوص جذب حداکثر تعداد کارکنان کویتی توسط آنها مطابق
با توافق صورت گرفته
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اطالعات پروژه -ادامه

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی درکویت
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2014/03/17تا 2015/11/01
شرکا :شرکتهای خصوصی کاریابی ،صاحبان شرکتهای کوچک و متوسط

اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
♦ ♦طرح

♦ ♦آموزش مقدماتی
♦ ♦دستورالعمل
♦ ♦بسته ابزاری
♦ ♦وبسایت

♦ ♦پایگاه داده
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سیستم پیشرفته مدیریت منابع انسانی
مشخصات سازمان

نام سازمان :وزارت نیروی انسانی

كشور :عمان

وبسایتhttps://www.manpower.gov.om :

نوع :دولتی

مکانیسم ملی پیادهسازی

♦ ♦سازمان راهبردی برای هماهنگی پیادهسازی  WSISدر سطح ملی دارد :بله
♦ ♦سازمان راهبرد الکترونیکی ملی دارد :بله

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :این سیستم ،تنها یکی از  28خدمت الکترونیکی یکپارچه متعلق به

غ بر 2میلیون کارمند شاغل در 179هزار
 26نهاد دولتی است .این پروژه اطالعات بال 
بخش خصوصی که با  26نهاد دولتی به شکل الکترونیکی یکپارچهسازی شده است ،را
ارائه میدهد .این سیستم دارای  3بخش اصلی همراه با  28زیرسیستم است .اشتغال
الکترونیکی بهگونهای طراحیشده است که کلیه خدمات الزم برای دسترسی به تمام
پستهای خالی سازمانی را برای فرد متقاضی از طریق جستجو فراهم میکند .استخدام
الکترونیکی به عنوان تنها نقطه دسترسی به تمام خدمات استخدام طراحی شده است
و به طور خودکار آنها را با جای خالی مطابقت میدهد .پروژههای شکایت و ادعای
ی شدهاند تا با یک بستر تعاملی ،به مردم اجازه داده شود
الکترونیکی بدین منظور طراح 
گزارشهایی درباره مشکالت کار علیه کارفرمایان خود را ثبت نمایند.
وبسایت پروژهrevivernarede.blogspot.pt :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در عمان
زمان پروژه :در حال اجرا از  2013/01/01تا 2047/12/01
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نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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یکینورتکلا لاغتشا :مهدزای  لصف

تولد دوباره در اینترنت ،کمک به افراد بیکار برای جستجو شغل در مادیرا

1

مشخصات سازمان

نام سازمان:

LE@D, Laboratório de Educação a Distância e Elearning da Universidade

Aberta

كشور :پرتغال

وبسایتhttp://lead.uab.pt :

نوع- :

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :این پروژه یک پایگاه برخط برای حمایت از استفاده از شبکه اجتماعی

فیسبوک ،بهمنظور ارتقاء تعامل اجتماعی ،اشتغال بیکاران و حمایت از سبکهای
جدید جستجوی شغلهای فعال محسوب میشود .نتایج این پروژه ،همچنین بهمنظور

حمایت از بیکاران برای استفاده از تواناییهای فیس بوک جهت بهبود روند استخدام

افراد قابلاستفاده است .این ابزار اجتماعی مرتبط با جهانیشدن ،قابلیت پاسخگویی به
نیازها و کمک به توسعه جوامع محلی را دارد .این بستر ،یک قابلیت آموزشی و چارچوب

اجتماعی و همبستگی قوی ،برای شغلهای داوطلبانه اجتماعی بر اساس فعالیتهای
کارآفرینی ارائه میدهد .در مراحل پیشرفتهتر ،این برنامه در نظر دارد تا فعالیتهای خود
را به سایر کشورها گسترش دهد .ویدیویی از این ارائه را در سایت زیر میتوان مشاهده

نمودhttp://youtu.be/PuHTzSuqsZI :

وبسایت پروژهrevivernarede.blogspot.pt :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در جزایر مادیرا ،پرتغال
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2015/01/01تا 2017/01/31

مجموعه جزایری در پرتغال 1. Madeira
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نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

♦ ♦وبسایت

♦ ♦آموزش مقدماتی
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یکینورتکلا لاغتشا :مهدزای  لصف

تربیت مدیران آینده

1

مشخصات سازمان

نام سازمان :وزارت آموزشوپرورش

كشور :عربستان سعودی

وبسایتhttp://www.moe.gov.sa :

نوع :دولتی

مکانیسم ملی پیادهسازی

♦ ♦سازمان راهبردی برای هماهنگی پیادهسازی  WSISدر سطح ملی دارد :بله
♦ ♦سازمان راهبرد الکترونیکی ملی دارد :بله

اطالعات پروژه

آموزشوپرورش در راستای بهینهسازی

توضيح پروژه :این پروژه توسط وزارت

سرمایهگذاری در منابع انسانی و فرصت دادن به کارکنان شایسته برای قرار گرفتن در

بخشهای مهم ب ه منظور آمادهسازی نسلهای آینده در حوزههای مدیریتی و آموزشی
تدوین شده است .بدین ترتیب ،در کنار توسعه عربستان سعودی ،خدمات آموزشی نیز

توسعه و احیاء شده و شکلگیری دستاوردهای ملی در جهت نیل به ترقی همگام با
کشورهای پیشرفته جهان را ،بهدنبال خواهد داشت.

وبسایت پروژهien.moe.gov.sa/eServices/ien :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در عربستان سعودی
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2016/02/28تا 2016/10/06

1. Ien Future Leaders
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نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

♦ ♦وبسایت

♦ ♦پایگاه داده
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یکینورتکلا لاغتشا :مهدزای  لصف

خدمات پیشرفته الکترونیکی برای شرکتها
مشخصات سازمان

نام سازمان :وزارت کار و توسعه اجتماعی

كشور :عربستان سعودی

وبسایتhttps://www.mlsd.gov.sa :

نوع :دولتی

مکانیسم ملی پیادهسازی

♦ ♦سازمان راهبردی برای هماهنگی پیادهسازی  WSISدر سطح ملی دارد :بله
♦ ♦سازمان راهبرد الکترونیکی ملی دارد :بله

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :پروژه خدمات پیشرفته الکترونیکی برای شرکتها توسط وزارت کار و

توسعه اجتماعی-بخش کار -در حال حاضر به بیش از  11میلیون شهروند کارگر و مهاجر

خدمات میدهد ،که  %18آنان را زنانی تشکیل میدهند که حمایت بیش از  1/8میلیون
شرکت را دارا هستند .از سال  2007میالدی ،این پروژه یک کانال ارتباطی شفاف،
مستقیم و آسان برای دسترسی به حقوق کارکنان و شرکتکنندگان ارائه کرده است.

در طول این دوره ،افزایش تدریجی در فرصتهای شغلی به وجود آمده توسط این پروژه
باعث کمک به رشد و توسعه در عربستان سعودی شده است .در سال  ،2016این پروژه

منجر به افزایش  %723رشد ،در فرصتهای استخدامی برای زنان در این کشور گردید.
وبسایت پروژهmlsd.gov.sa :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در عربستان سعودی
زمان پروژه :در حال اجرا از  2017/02/01تا 2018/02/01
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نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات

 ادامه-اطالعات پروژه
:شرکا
1.National Information Center at Ministry of Interior 2. Saudi Ministry of Foreign
affairs 3. Saudi ministry of commerce and industry 4. Governmental Services Bus
center (Saudi.Gov.sa Portal) 5. Saudi General Organization for Social Insurance 6.
Saudi ministry of municipal and rural affairs 7. Department of Zakat and Income Tax
8. Saudi Council of Engineers o Price waterhouse coopers (PWC) support for project
management consultation. o Boston Consulting Group (BCG) support for ministry’s
workflows and policies restructuring. o Peppers and Rogers Group (PRG) support
for ministry’s services and e-services re-engineering o Ernst & Young (E&Y) support
for ministry’s strategic planning and development. o Palladium Group support for
ministry’s strategic planning and development. o Horváth & Partners Management
Consultants support for ministry’s strategic planning and development.

WSIS اطالعات

:) مربوط به این پروژهSDGs( اهداف توسعه پایدار

 مولد و آبرومند، پايدار و فراگير و اشتغال کامل، ترويج رشد اقتصادي مطمئن:8 هدف
براي همه

:نوع پروژه

♦ ♦پروژه
♦ ♦طرح
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یکینورتکلا لاغتشا :مهدزای  لصف

جاداراه ،1سامانه الکترونیکی استخدام شهروندان عربستانی
مشخصات سازمان

نام سازمان :وزارت عمران و خدمات کشوری

كشور :عربستان سعودی

وبسایتhttps://www.mcs.gov.sa/pages/default.aspx :

نوع :دولتی

مکانیسم ملی پیادهسازی

سازمان راهبردی برای هماهنگی پیادهسازی  WSISدر سطح ملی دارد :بله

سازمان راهبرد الکترونیکی ملی دارد :بله

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :جاداراه ،یک سامانه کامل و پیشرفته استخدام الکترونیکی است که هم

به سازمانهای دولتی کمک میکند تا نیروهای موردنیاز خود را جذب کنند و هم به
شهروندان ،تا با عضویت در این برنامه جامع 2و واردکردن اطالعات خود ،در جستجوی
شغل برای خود باشند .این فرآیند ،پس از تائید و تصدیق اطالعات متقاضی از طرف

کارکنان این سامانه ،مدیریت و وارد مرحله اجرایی میشود.
وبسایت پروژهmcs.gov.sa. :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در عربستان سعودی
زمان پروژه :خاتمه یافته از تاریخ  2015/01/01تا 2017/01/01

1. Jadarah
2. Campaign
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نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

هدف  :9ایجاد زیرساختهای انعطافپذیر ،ترویج صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

♦ ♦وبسایت

♦ ♦پایگاه داده
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یکینورتکلا لاغتشا :مهدزای  لصف

شبکه اجتماعی بیمارستانهای مروج سالمتی
مشخصات سازمان

نام سازمان :اطالعات و خدمات پیشرفته

كشور :تایلند

وبسایتhttp://www.ais.co.th :

نوع- :

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :در این پروژه ،بهواسطه تصویر کلی و مفهومی تایلند  ،14/0سیستم
شناسایی خودکار یا  ،2AISمبتنی بر نرمافزار تلفن همراه به صورت «شبکه اجتماعی

بیمارستانهای مروج سالمتی» و برای روستاییان داوطلب سالمت ،به منظور همکاری
مشترک با بیمارستانهای ارتقاءدهنده بهداشت ،موسوم به تامبون 3توسعه داده شد.
این پروژه برای پایداری در کسبوکار ،جوامع ،و دولتها ایجاد شد .این نرمافزار روند

دستی کار را به شکل فرآیند الکترونیکی اصالح میکند .اطالعات در این نرمافزار مربوط

به بیمارستانهای ارتقاءدهنده بهداشت تامبون است .این پروژه به شکل مشخص بر
اهداف توسعه پایدار( )SDGsشمارههای  3،4،8،10،12تمرکز دارد .این نرمافزار به یکی

از کلیدهای دگرگونی الکترونیکی در تایلند تبدیل خواهد شد.
وبسایت پروژهais.co.th :

زمان پروژه :در حال اجرا از  2015/09/01تا 2020/12/31

 .1تایلند  4/0یک مدل اقتصادی جدید است که کشور تایلند را از درآمد متوسط ،به درآمد سطح باال ،افراز میدهد.
2. Automatic Identification System
یک منطقه دولتی در تایلند 3. Tambon
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نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات

اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:
Ministry of Public Health Thailand
Tambon Health Promoting Hospitals
Village Health Volunteers

اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
هدف  :12اطمینان از الگوهای مصرف و تولید پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

♦ ♦بسته ابزاری
♦ ♦وبسایت

♦ ♦پایگاه داده

♦ ♦برنامه کاربردی تلفن همراه
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فصل دوازدهم

محیط الکترونیکی


یکینورتکلا طیحم :مهدزا ود لصف
1

گروه کاربری آذر اسکای
مشخصات سازمان

نام سازمان :آذر کاس ماس او.جی.اس کو

2

كشور :آذربایجان

وبسایتhttp://azercosmos.az :

نوع- :

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :گروه کاربری آذراسکای برای پشتیبانی پروژههای مبتنی بر کاربرد اطالعات

ماهواره آذراسکای و همچنین کمک به توسعه آنها توسط سازمان او.جی.اس راهاندازی

شده است .با توجه به شرایط پروژه ،سازمان آذرکاسماس ،محصوالت رایگان آذراسکای را
برای همه مناطق عالقهمند منتخب در پروژهها ،فراهم آورده است .متقاب ً
ال ،منتخبین برای
ج خود ،با همه اعضای گروه کاربری آذراسکای تا قبل از ژوئن  2017متعهد
ارتباط نتای 
میشوند .این پروژه برای روستاها و مناطق روستایی در کشورهای درحالتوسعه که اغلب

با چالشهای زمانبر مواجه هستند هدفگذاری شده است.
وبسایت پروژهazercosmos.az :

سطح پوشش جغرافیایی :اجراي ملی در آذربایجان
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2016/07/25تا 2017/06/22

1. Azersky
2. Azarcosmos oJSCo
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نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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یکینورتکلا طیحم :مهدزا ود لصف

نقشه سبز  1بالروس
مشخصات سازمان

نام سازمان :وزارت منابع طبیعی و محافظت از محیطزیست جمهوری بالروس

كشور :بالروس

وبسایتhttp://www.minpriroda.gov.by/en :

نوع :دولتي

مکانیزم ملی پیادهسازی

♦ ♦سازمان راهبردی برای هماهنگی پیادهسازی  WSISدر سطح ملی دارد :بله
♦ ♦سازمان راهبرد الکترونیکی ملی دارد :بله

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :نقشه سبز بالروس ،یک منبع برخط عمومی و رایگان است که دسترسی

آسان به اطالعات زیستمحیطی مربوط به مدیریت و بازیافت پسماند ،انرژیهای تجدید
پذیر ،قلمروهای طبیعی دارای اهمیت ،سازمانهای محیطزیست و اقدامات مرتبط در

بالروس را فراهم میآورد .این پروژه از نقشهای شامل ایستگاههای بازیافت پسماند در

پایتخت بالروس در سال  ،2012به نقشهای جامعتر که ترکیب نقشه اطالعات مربوط

به محیطزیست بیش از  115شهر بالروس در سال  2016است ،ارتقاءیافته است .نقشه

سبز ،نتیجه همکاری بین سازمانهای غیردولتی محیط زیستی ،سازمانهای بینالمللی

و آژانسهای دولتی است .این نقشه بر اساس اطالعاتی که بهطور منظم توسط شبکهای
از داوطلبان محلی در مناطق بالروس ارائه میشوند ،بناشده است.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در چین
زمان پروژه :در حال اجرا از  2012/01/01تا 2017/12/31

1. Greenmap Belarus
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نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات

 ادامه-اطالعات پروژه
:شرکا
Center for Environmental Solutions (ecoidea.by/en/about) Ministry of Housing and
Communal Servicesof the Republic of Belarus (mjkx.gov.by) Energy Effeciency
Department of the State Committee forStandardization of the Republic of Belarus
(energoeffekt.gov.by) Minsk City Committee of Natural Resources and Environmental Protection (minskpriroda.gov.by) UNDP Office in Belarus (by.undp.org/content/
belarus/…) Delegation of the European Union to Belarus (eeas.europa.eu/delegations/b…) Government Institution “The Operator of Secondary Material Resources”
(vtoroperator.by) Green Network (greenbelarus.info/about-eng)

WSIS اطالعات

:) مربوط به این پروژهSDGs( اهداف توسعه پایدار

 ایمن و پایدار، ايجاد شهرها و سکونتگاههای امن:11 هدف
 اطمینان از الگوهای مصرف و تولید پایدار:12 هدف
 اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی و اثرات آن:13 هدف
:نوع پروژه

♦ ♦پروژه

♦ ♦ وبسایت
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یکینورتکلا طیحم :مهدزا ود لصف
1

محافظت هوشمند آب سوژو
مشخصات سازمان

نام سازمان :شرکت با مسئولیت محدود طراحی و برنامهریزی پست و ارتباطات جیانگ سو

2

كشور :چین

وبسایتhttp://www.jsptpd.com :

نوع :نهادهای کسبوکار

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :این پروژه میتواند باعث افزایش اطالعات در زمینههای تقسیم آب با

مدیریت شهری ،امنیت عمومی ،بهبود قابلیت اطمینان و دسترسی به برق آبی شهر،

نظارت بر رخداد آلودگی آب ،برنامهریزی اضطراری و هشدار زود هنگام ،کنترل
ساماندهی شده آب شهری و زهکشی جهت تحقق بهرهوری مناسب منابع آب استفاده

شده ،گردیده و درنتیجه موجب ایجاد توسعه شهری پایدارشود .دستاوردهای این پروژه
مانند سکوی به اشتراکگذاری دادهها ،یکپارچهسازی و دستاورد عمومی را میتوان برای

دیگر شهرهای چین تکرار کرد و تعمیم مقادیر و دادهها را به همراه داشت.
وبسایت پروژهhttp://www.jsptpd.com :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در چین
زمان پروژه :در حال اجرا از  2015/04/03تا 2017/02/14

1. Xuzhou
2. Jiangsu
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اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :11ايجاد شهرها و سکونتگاههای امن ،ایمن و پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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توسعه و پیادهسازی شبکههای حسگر جهت نظارت بر شیوع
1
سیانوباکتری
مشخصات سازمان

نام سازمان :موبایل چین

كشور :چین

نوع :نهادهای کسبوکار
اطالعات پروژه

توضيح پروژه :این پروژه با هدف راهاندازی فناوری هشدار سریع رشد جلبک در آب

غنیشده اجراشده است .در همین راستا دریاچهی آب غنیشده برای پیشبینی کیفیت
آب و سیستم فناوری هشدار سریع ایجاد شد ،که این امر امکان حمایت و تحقق حکومت

چین را باعث شده است .این پروژه میتواند در منابع آب غنیشده در ووکسی 2و دیگر
اماکن ،جهت جلوگیری از بحران آب بهویژه در خصوص آب آشامیدنی مورد استفاده قرار

گیرد تا از امنیت آب آشامیدنی ساکنین محافظت کند.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در چین ،جیانگ سو و استان ژجیانگ
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2010/01/05تا 2012/12/06

1. cyanobacterial
2. Wuxi
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نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات

 ادامه-اطالعات پروژه
:شرکا
China Mobile group Jiangsu Co., Ltd. Wuxi Internet of things Industry Research Institute Nanjing Institute of Geography Limnology.CAS, Chinese Academy of Sciences
Institute of Computing Technology Chinese Academy of Sciences Beijing University
of Posts and Telecommunications China Agricultural University Zte Corp Shanghai
wireless communication research center Wuxi Municipal Environmental Protection
Bureau.

WSIS اطالعات

:) مربوط به این پروژهSDGs( اهداف توسعه پایدار

 تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین:3 هدف
 حصول اطمینان از دسترسی همگانی به آب و بهداشت:6 هدف
 دریاها و منابع آبی در جهت تحقق توسعه، حفظ و بهره برداری ازاقیانوسها:14 هدف
پایدار

:نوع پروژه

♦ ♦پروژه
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یکینورتکلا طیحم :مهدزا ود لصف

برنامه رایانهها برای آموزش در کلمبیا
مشخصات سازمان

نام سازمان :رایانه ها برای آموزش

1

كشور :کلمبیا

وبسایتhttp://www.computadoresparaeducar.gov.co :

نوع :دولتي

مکانیزه ملی پیادهسازی

♦ ♦سازمان راهبردی برای هماهنگی پیادهسازی  WSISدر سطح ملی دارد :بله
♦ ♦سازمان راهبرد الکترونیکی ملی دارد :بله

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :در کشور کلمبیا ،راهنمایی استفاده از فاوا در فرآیندهای آموزش توسط

سازمان «رایانهها برای آموزش» بهصورت جامع و کامل مدیریت میشود .برنامه پایدار
و کامل دولت با سه خطمشی :دسترسی به فاوا ،مالکیت آموزشی و توسعه پایدار

محیطزیست در مؤسسات آموزشی دولتی ،منجر به تحکیم آموزش و کاهش اثرات

زیستمحیطی ایجادشده توسط فناوری منسوخ و غیر متداول میشود .با مدیریت مناسب
و کنار گذاشتن فناوریهای منسوخ ،سازمان «رایانهها برای آموزش» باعث حفاظت از

محیطزیست میشود .به همین ترتیب ،فرآیندهای پربار که اهرمی برای ایجاد انرژیهای
پاک بهدستآمده از پایداری محیطزیست هستند را به حرکت درمیآورد.
وبسایت پروژهcomputadoresparaeducar.gov.co :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در کلمبیا
زمان پروژه :در حال اجرا از  2007/01/01تا 2020/11/30

1. Computadores para Educar
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اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:
Presidency of the Republic of Colombia Ministry of ICT Ministry of National Educa)tion National Learning Service (SENA

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :12اطمینان از الگوهای مصرف و تولید پایدار
هدف  :13اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی و اثرات آن
هدف  :15حمایت ،بازیابی و ارتقاء بکارگیری پایدار اکوسیستم خشکی ،مدیریت پایدار

جنگلها ،مقابله با فرسایش خاک و توقف از انقراض تنوع زیستمحیطی
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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گیم جم 2016پاچاماما

1

مشخصات سازمان

نام سازمان :دانشگاه علوم انفورماتیک

كشور :کوبا

وبسایتhttp://www.uci.cu :

نوع :نهادهای جامعه مدنی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :رویداد گیم جم  2016پاچاماما ،مسابقهای جهت توسعه و ساخت بازی

ویدیویی با هدف تولید مفاهیم و نمونههای اولیه بازی ویدیویی مرتبط با محیطزیست
است .هدف توسعهدهندگان از ایجاد بازی ویدیویی ،توسعه آگاهیهای زیستمحیطی
است .همچنین ترویج مسابقات ،ترویج حفاظت از محیطزیست را به همراه دارد .این
رویداد در طول آخر هفته اجرا و در پایان ،نتایج به اشتراک و در سراسر کشور منتشر

میشود .این رویداد توسط مرکز ورتکس 2دانشگاه علوم انفورماتیک با همکاری سازمان
غذا و کشاورزی سازمان ملل در کوبا و وزارت آموزش عالی ،حمایت میشود.

وبسایت

پروژه rvirtual.uci.cu

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در کوبا
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2016/10/13تا 2016/10/16

1. Pachamama
2. VERTEX
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اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:
University of the Informatics Science(UCI) Food and Agriculture Organization of the
United Nations (FAO) Ministry of Higher Education (MES).

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :2ریشهکن نمودن گرسنگی ،دستیابی به امنیت غذایی ،بهبود تغذیه و ترویج

کشاورزی پایدار

هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
هدف  :6حصول اطمینان از دسترسی همگانی به آب و بهداشت
هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :12اطمینان از الگوهای مصرف و تولید پایدار
هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

هدف  :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
♦ ♦طرح
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یکینورتکلا طیحم :مهدزا ود لصف

اتصال جنگل

1

مشخصات سازمان

نام سازمان :شورای دیپلماتیک

كشور :آلمان

وبسایتhttp://www.diplomatic-council.org :

نوع :نهادهای جامعه مدنی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :پروژه اتصال جنگل ،تلفنهای همراه مستعمل را بهوسیله صدابَرهای با

حساسیت باال و صفحات خورشیدی به محافظان جنگل تبدیل میکند .این محافظان،
در باالی درختان جنگلهای سراسر دنیا قرارگرفتهاند و همه صداها را به هوش مصنوعی

مبتنی بر ابر انتقال میدهند .هوش مصنوعی گایا 2جهت تشخیص صداها از اره گرفته تا
صدای پرندگان و همچنین سنجش شواهد برای تعیین تهدیدات احتمالی برای جنگل

و حیاتوحش ،آموزشدیده است .هنگامیکه اتصال جنگل ،ورود و یا شکار غیرقانونی را

تشخیص میدهد ،هشدار را در زمان مناسب به جنگلبان جهت توقف فعالیت غیرقانونی

ارسال میکند .با توجه به قابلیتهای اتصال جنگل ،کاربردهای جدید پیوسته به آن
اضافه میگردند.

وبسایت پروژهrfcx.org :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی بینالمللی
زمان پروژه :در حال اجرا از  2013/04/01تا 2027/04/01

1. Rainforest Connection
2. Gaia
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اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:
Qualityminds (qualityminds.de) Apptitude (apptitude.co.th) Redheads Ltd (redheads.
)de

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
هدف  :13اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی و اثرات آن
هدف  :15حمایت ،بازیابی و ارتقاء بکارگیری پایدار اکوسیستم خشکی ،مدیریت پایدار

جنگلها ،مقابله با فرسایش خاک و توقف از انقراض تنوع زیستمحیطی

هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

هدف  :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

♦ ♦ طرح

♦ ♦بسته ابزاری
♦ ♦ وبسایت

♦ ♦پایگاه داده
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مرکز تماس اورژانس()112
مشخصات سازمان

نام سازمان :صندوق سرمایهگذاری برای ارتباطات الکترونیکی غنا

كشور :غنا

وبسایتhttp://www.gifec.gov.gh :

نوع :دولتی

مکانیزم ملی پیادهسازی

♦ ♦سازمان راهبردی برای هماهنگی پیادهسازی  WSISدر سطح ملی دارد :بله
♦ ♦سازمان راهبرد الکترونیکی ملی دارد :بله

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :مرکز تماس اورژانس ،مرکزی تسهیلگر برای تماس تلفنی ضروری
رایگان ،جهت دسترسی سریع و مؤثر به مراکز اورژانس پاسخگو یعنی پلیس ،آتشنشانی،

آمبوالنس ،سازمان مدیریت بحران ملی ،و دیگر سازمانهای امدادرسانی است .شماره

اضطراری  112بهگونهای طراحیشده است که از هر دو نوع تلفن ثابت و همراه ،باقابلیت

همکاری یکپارچه قابلدسترسی است.
وبسایت پروژهgifec.gov.gh :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در غنا
زمان پروژه :در حال اجرا از  2014/08/14تا 2017/12/28
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اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:
Ghana Investment Fund for Electronic Communications SIEGHARD National Disaster Management Organisation National Communications Authority Ghana National
Fire Service Ghana Police Service Telecommunications operators-fixed and mobile.

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :11ايجاد شهرها و سکونتگاههای امن ،ایمن و پایدار
هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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قانونمندی و کنترل مصرف آب
مشخصات سازمان

نام سازمان :مرکز تحقیق و نوآوری آتن

كشور :یونان

وبسایتhttp://www.athena-innovation.gr :

نوع- :

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :این پروژه ،پروژهای تحقیقاتی درحالتوسعه تحت برنامه تحقیقاتی

FP7

اتحادیه اروپا برای کنترل زمان واقعی ،تحلیل و درک دادههای مربوط به مصرف آب
باهدف القای تغییرات پایدار در رفتار مصرفکننده است .پروژه فوق ،چالشهای مصرف
پایین آب از طریق دانش زمان واقعی مصرف آب خانگی ،و گرد هم آوردن اعضای

برجسته حوزه آب و فاوا ،را مورد مالحظه قرار میدهد.
وبسایت پروژهdaiad.eu :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی بینالمللی در آلمان ،یونان ،اسپانیا ،انگلستان
زمان پروژه :در حال اجرا از  2014/03/01تا 2017/08/30
شرکا:
University of Bamberg, Amphiro AG, Fraunhofer Institute Systems and Innovation
Research , Waterwise, Aguas de Alicante.
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اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :6حصول اطمینان از دسترسی همگانی به آب و بهداشت
هدف  :11ايجاد شهرها و سکونتگاههای امن ،ایمن و پایدار
هدف  :12اطمینان از الگوهای مصرف و تولید پایدار
هدف  :13اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی و اثرات آن
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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ایستگاه رادیویی در کولهپشتی
مشخصات سازمان

نام سازمان :ایمان عبدالرحمن

1

كشور :اندونزی

وبسایتhttp://www.jrki.or.id :

نوع :نهادهای جامعه مدنی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :ایستگاه رادیویی در کولهپشتی ،از مواد سبک ضد آبو آتش ساخته و با

باتریهای با دوام و صفحات خورشیدی کوچک طراحیشده است .محتویات کولهپشتی
شامل یک رادیو و همچنین پایگاه داده جهت تهیه دادههای در دسترس که برای

پیشبینی حوادث آینده مانند سونامی و طغیان آتشفشان ضروری هستند ،خواهد بود.
ایستگاه رادیویی کولهپشتی ،میتواند نجاتدهنده زندگی مردمی باشد که در یکی از

جوامع دوردست از  17000جزیره اندونزی زندگی میکنند و هیچ دسترسی به اطالعات
و ارتباطات از طریق فاوا ندارند.

وبسایت پروژهradiobackpack.com :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملي در اندونزی
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2014/01/06تا 2016/12/19
شرکا:
Member of Indonesian Community Radio Networks, Combine Resource Institution,
FMYY, AgeofWonderland (Hivos & Baltan Laboratiories), Joris de Groot.

1. Iman Abdurrahman
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نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :13اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی و اثرات آن
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

♦ ♦ طرح

♦ ♦بسته ابزاری
♦ ♦پایگاه داده
♦ ♦ استریویی
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یکینورتکلا طیحم :مهدزا ود لصف

تصویب پروتکل یکپارچه هشداردهی
مشخصات سازمان

نام سازمان :راهبرد الکترونیکی ملی

كشور :مکزیک

وبسایتhttp://www.gob.mx/mexicodigital :

نوع :دولتی

مکانیزم ملی پیادهسازی

♦ ♦سازمان راهبردی برای هماهنگی پیادهسازی  WSISدر سطح ملی دارد :بله
♦ ♦سازمان راهبرد الکترونیکی ملی دارد :بله

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :تصویب پروتکل یکپارچه هشداردهی در نشریههای فنی ،در مورد رویداد

مهم پرخطر در کشور ،ناشی از پدیدههای طبیعی ،فناورانه و انسانی است .محدوده

پیشبینیشده برای پروژه ،چندین اعالن را در نظر گرفته است که شامل :طوفان شدید،
آتشفشان ،سونامی ،آتشسوزی ،هوافضا ،امور مالی و امور مصرفکننده است که در این

مرحله تاکنون ،موارد مربوط به طوفان و جبهههای سرد تکمیل شده است.
وبسایت پروژهdatos.gob.mx/busca/group/ale... :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در مکزیک
زمان پروژه :در حال اجرا از  2014/07/31تا 2018/11/30
شرکا:
National Water Commission (CONAGUA), Attorney General for the Republic (PGR),
Google.org.
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نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :11ايجاد شهرها و سکونتگاههای امن ،ایمن و پایدار
هدف  :13اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی و اثرات آن
هدف  :14حفظ و بهره برداری ازاقیانوسها ،دریاها و منابع آبی در جهت تحقق توسعه
پایدار

هدف  :15حمایت ،بازیابی و ارتقاء بکارگیری پایدار اکوسیستم خشکی ،مدیریت پایدار

جنگلها ،مقابله با فرسایش خاک و توقف از انقراض تنوع زیستمحیطی
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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یکینورتکلا طیحم :مهدزا ود لصف

سرویس برق همراه لوموس ،1طراحی شرکت  MTNنیجریه
مشخصات سازمان

نام سازمان :شرکت لوموس و نیجریه

كشور :نیجریه

وبسایتhttp://www.lumos-global.com :

نوع :نهادهای بخش کسبوکار

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :این پروژه یکی از بزرگترین چالشهای بشری را برطرف میکند و انرژی

خورشیدی موردنیاز و مقرونبهصرفهای را برای بیش از  1میلیارد نفر که در تاریکی
زندگی میکنند ،فراهم میکند .از ژوئن  ،2016برای بیش از  150000نفر در نیجریه

که شامل  30000خانه ،کسبوکار کوچک ،و مدارس میشود ،برق فراهم شده است.

با استفاده از سیستم خورشیدی خانگی لوموس ،مشترکین خارج از شبکه میتوانند با

پرداخت کمتر از  50سنت در روز ،منازل خود را روشن نگهدارند .همچنین با همکاری

شرکت  ،MTNمشترکین میتوانند بهراحتی از طریق تلفنهای همراه خود و حسابهای
اعتباری ،پرداخت را انجام دهند.

وبسایت پروژهhttp://www.lumos-global.com :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در نیجریه
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2015/10/01تا 2017/02/28

1. Lumos
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نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :7حصول اطمینان از دسترسی به انرژی مقرون به صرفه ،قابل اتکاء ،پایدار و نوین
برای همه

هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
نوع پروژه:

♦ ♦طرح
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یکینورتکلا طیحم :مهدزا ود لصف

تبلت TIAT

1

مشخصات سازمان

نام سازمان :کمک به زمین

2

كشور :انگلیس

وبسایتhttp://www.earthaid.org.uk :

نوع :بینالمللی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :این پروژه ،که نام رسمی اولین تبلت جهان بر آن نهاده شده است ،مبتنی

بر برنامه آموزشی آمادهسازی در برابر حوادث و بالیا برای آحاد مردم ،هدفگذاری شده
است .این برنامه از سال  2012در مناطق مختلف کشور بنگالدش در حال اجرا است.
برنامه آموزش در درجه اول برای مردم روستایی که اغلب از آموزش رسمی محروم

هستند و هرگز نتوانستند آموزشهای سازمانی را دریافت کنند ،هدفگذاری و ارائهشده

است .از سال  2012تاکنون ،این پروژه به  20منطق ه کشور بنگالدش رفته و در میان

بیش از  1200شرکتکننده با برآورد بیش از  100000خانوار ،مورد تشویق قرارگرفته
است .این پروژه نشان داد که آموزش مبتنی بر تبلت به مردم کمک میکند تا دانش و

مهارتهایی که به طرق دیگر به دست نمیآورند را دریافت کنند .این پروژه در حال انجام

و گسترش برای مناطق جغرافیایی بیشتر است.

وبسایت پروژهdurjog.com/training-in-a-tab... :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی بینالمللی
زمان پروژه :درحال اجرا از  2012/07/18تا 2017/07/17

1. Training In A Tab
2. Earth Aid
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نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :13اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی و اثرات آن
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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فصل سیزدهم
کشاورزی الکترونیکی

یکینورتکلا یزرواشک  :مهدزیس لصف

اكريشوك

1

مشخصات سازمان

نام سازمان :موسسه توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات بنگالدش

كشور :بنگالدش

2

وبسایتhttp://www.univ-bhttp://www.biid.org.bd :

نوع :نهادهاي کسبوکار

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :اكريشوك نام تجاری موسسه خدمات ترویج و توسعه کشاورزی الكترونيكي
در بنگالدش است ،که وضعیت ارائه خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات در حوزه

كشاورزي را بهبود میبخشد .توزيع و گستردگي خدمات فناوري اطالعات و ارتباطات
شامل شكلدهی اطالعات ،بازاریابی ،برنامهریزی کسبوکار و خدمات مدیریت کسبوکار

ميشود ،همچنين تسهیالت یادگیری هوشمند برای کشاورزان و اطالعرسانی مشاغل

کوچک کشاورزی را در برميگيرد .این خدمات با استفاده از تلفن و برنامههای كاربردي

تلفن همراه روي خط ،در دسترس است .از سال  ،2009خدمات به شكل عملیاتی

ارائهشده و توسط ذینفعان مربوطه ،به رسمیت شناختهشده كه بهعنوان ماندگارترين
خدمات منظور شده است .این خدمات در ارتباط با دولت ،سازمانهای بخش خصوصی

و درحالتوسعه ميباشد.

وبسایت پروژهekrishok.com :

سطح پوشش جغرافیایی :اجراي ملی در بنگالدش
زمان پروژه :در حال اجرا از  2009/03/01تا 2021/01/31

1. Ekrishok
)2. Bangladesh Institute of ICT in Development (BIID
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نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات

اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:

گروه ترویج کشاورزی ( )DAEبنگالدش ،انجمن بذر بنگالدش ،موسسه كتاليست آکسفام

بنگالدش

اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :1ریشهکن نمودن فقر به هر شکل و در هر کجا
هدف  :2ریشهکن نمودن گرسنگی ،دستیابی به امنیت غذایی ،بهبود تغذیه و ترویج

کشاورزی پایدار

هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
نوع پروژه:

♦ ♦طرح
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یکینورتکلا یزرواشک  :مهدزیس لصف

استفاده از فاوا توسط ماهیگیران از دهکده تاگاناگا تا منطقه بونونتورا
کلمبیا
مشخصات سازمان

نام سازمان :وزارت فناوری اطالعات و ارتباطات کلمبیا

1

كشور :كلمبيا

وبسایتhttp://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-channel.html :

نوع :دولتي

مکانیزه ملی پیادهسازی

♦ ♦سازمان راهبردی برای هماهنگی پیادهسازی  WSISدر سطح ملی دارد :بله
♦ ♦سازمان راهبرد الکترونیکی ملی دارد :بله

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :اين پروژه ،بهعنوان بخشی از همكاريهاي بین وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات و كلسينكياس ،باهدف پیادهسازی و استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات و
راهبرد بهکارگیری آن ،بهمنظور بهبود رقابت در فعالیتهای ماهیگیری 40 ،ماهیگیر
صنعتی و بهرهگيري مؤثر از مهارتهاي آنها در روستای تاگاناگا و منطقه بونونتورا
آغازشده است .نقطه شروع این راهبرد ،آموزشهای پایه در استفاده از فناوری اطالعات
ِ
مدیریت دريافت اطالعات هزینههای ماهیگیری
و ارتباطات و استفاده از برنامههای
صنعتي و همچنین دریافت اطالعات در مورد مسير دریاها ،نقشهکشی و اطالعات دریایی
دستگاههای ماهیگیری کلمبیا ،بهمنظور بهبود فرآیندهای ماهیگیری ميباشد.
سطح پوشش جغرافیایی :اجرای محلی در کلمبیا ،روستای تاگاناگا ،منطقه سانتا مارتا،
گروه ماگدالنا ،منطقه بونونتورا بخش واله دل کوکا
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2016/05/03تا 2017/04/03
1. MINTIC
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نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات

اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:

بخش اداری علم ،فناوری و نوآوری ،وزارت کشاورزی و توسعه روستایی ،سازمان ملی

شیالت و آبزیپروری

اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :1ریشهکن نمودن فقر به هر شکل و در هر کجا
هدف  :2ریشهکن نمودن گرسنگی ،دستیابی به امنیت غذایی ،بهبود تغذیه و ترویج

کشاورزی پایدار

هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

هدف  :12اطمینان از الگوهای مصرف و تولید پایدار
هدف  :14حفظ و بهره برداری ازاقیانوسها ،دریاها و منابع آبی در جهت تحقق توسعه
پایدار

نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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یکینورتکلا یزرواشک  :مهدزیس لصف

سیاست صلحجويانه بانک کشاورزی فیجی
مشخصات سازمان

نام سازمان :جامعه اقیانوس آرام ()SPC

كشور :فيجي

1

وبسایتhttp://www.spc.int :

نوع :بينالمللي

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :کشاورزی و شیالت دو نیروی حیاتی کشورهای حوزه اقیانوس آرام به

شمار میآیند .تنها دو سال پیش ،برنامهها و اولویتهای دولت این کشور ،درزمینة

این بخشهای حیاتی ،كمي عموميت پيدا كرد و میزان حمایت مردم و مکانهایی كه
ميتوانستند مشغول و وارد عمل شوند ،شناخته شد .همه اين موارد ،با توسعه "بانکهاي
سیاست کشاورزی" ( )APBsرخ داد .امروزه اين بانكها ،پانزده کشور اقیانوس آرام را ازنظر
امکان دسترسی برخط ،توسط افرادي كه به اطالعات کشاورزی؛ سیاستها ،برنامههای
کاال ،آمار و عملیات کشاورزی وزارتخانه ،دسترسي دارند ،پوشش ميدهد .در حال حاضر
مزایای بسیار زیادي در سطح ملی مشاهده ميشود و بحث آگاهی و تعامل فراگیر و

پرورش روشهای منطقهای مکمل ،برای کاالهای مشترک مطرح است.
وبسایت پروژهpafpnet.spc.int/policy-bank... :

سطح پوشش جغرافیایی :اجرا در جزایر کوک ،فیجی ،کیریباتی ،جزایر مارشال ،میکرونزی
(ایاالت فدرال) ،نائورو ،نیوئه ،پاالئو ،پاپوآ گینه نو ،ساموآ ،جزایر سلیمان ،تیمور-لسته،

تونگا ،تووالو ،وانواتو

زمان پروژه :در حال اجرا از  2015/07/10تا 2018/06/29

 .1کشور جزیرهای در مالنزی در اقیانوس آرام جنوبی
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اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:

کشورهای اقیانوس آرام ،که محتوا و اطالعات در مورد بانکهای فوق فراهم و بهروزرسانی

ميكنند ،اتحادیه اروپا ،سازمان ملل متحد  FAOو  SPCبخش منابع زمین که در حال

ارائه روشهای منطقهای (بهعنوانمثال جنگلداری ،دسترسی به بازار و  )....ميباشند،
استرالیا  ACIARو  ،PHAMAبازار دسترسی به اطالعات و گزارشهای تحقیقاتی ،کارائیب

( )IICA, CARDIبرنامه سیاست مرتبط و اسناد برای کارائیب ،فرهنگ و هنر ،مدیریت ارائه
آموزش علم و دانش برای کشورها ،بانک جهانی و برنامه توسعه سازمان ملل ،پشتیبانی

فنی برای سیاستهای بخش جدید.

اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :1ریشهکن نمودن فقر به هر شکل و در هر کجا
هدف  :2ریشهکن نمودن گرسنگی ،دستیابی به امنیت غذایی ،بهبود تغذیه و ترویج

کشاورزی پایدار

هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

♦ ♦ آموزش

♦ ♦ وبسايت

♦ ♦ پايگاه داده
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وزارت غذا و کشاورزی
مشخصات سازمان

نام سازمان :وزارت غذا و کشاورزی

كشور :غنا

وبسایتhttp://www.mofa.gov.gh :

نوع :دولتي

مکانیزه ملی پیادهسازی

♦ ♦سازمان راهبردی برای هماهنگی پیادهسازی  WSISدر سطح ملی دارد :بله
♦ ♦سازمان راهبرد الکترونیکی ملی دارد :بله

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :هدف سیستم کشاورزی الکترونیکی غنا ،پر کردن شکاف بین عوامل ترویج

کشاورزی (کارمندان) و کشاورزان در کشور غنا میباشد .این طرح بهمنظور دستیابی
کشاورزان به بهترین شکل ارائه و بهترین شیوه زراعی با استفاده از فناوری اطالعات و
ارتباطات در طراحی اطالعات بود .این سکو ،کارشناسان کشاورزی ،محققان ،کشاورزان،

فعالين و تمام ذینفعان دیگر در طول زنجیره ارزش کشاورزی را قادر به تبادلنظر و
دستیابی به منابع مرتبط با کشاورزی میسازد .هدف کلی از کشاورزی الکترونیکی ،ایجاد

مجموعهای از ذینفعان گروهی و مردم محور است ،سکوی میانبخشی ،سهامدارانی که

نماینده حوزههای مرتبط با کشاورزی الکترونیکی هستند را هم سو کرده و منجر به
نوسازی کشاورزی و افزایش تولید محصوالت کشاورزی و بهرهوری خواهد شد.

وبسایت پروژه/http://www.e-agriculture.gov.gh :

سطح پوشش جغرافیایی :اجرای ملی در غنا
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2015/10/24تا 2016/08/16
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اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:

بانك جهاني ،وزارت امور خارجه

اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :1ریشهکن نمودن فقر به هر شکل و در هر کجا
هدف  :2ریشهکن نمودن گرسنگی ،دستیابی به امنیت غذایی ،بهبود تغذیه و ترویج

کشاورزی پایدار

هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

♦ ♦ طرح

♦ ♦كنفرانس

♦ ♦ آموزش مقدماتی
♦ ♦دستورالعمل
♦ ♦وبسايت

♦ ♦پايگاه داده
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فناوری اطالعات و ارتباطات برای ماهیگیری پایدار
مشخصات سازمان

نام سازمان :صندوق سرمایهگذاری ارتباطات الکترونیکی غنا

كشور :غنا

وبسایتhttp://www.gifec.gov.gh :

نوع :دولتي

مکانیزه ملی پیادهسازی

سازمان راهبردی برای هماهنگی پیادهسازی  WSISدر سطح ملی دارد :بله

سازمان راهبرد الکترونیکی ملی دارد :بله

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :در طول دهه گذشته ،صنعت ماهیگیری در غنا با کاهش منابع شیالت
مواجه شده است و درنتیجه تقریباً سه میلیون نفر در زنجیره ارزش ،برای از دست دادن

معیشت خود رنج میبرند .این کاهش شدید ،ماهیگیران بهویژه ماهیگیران صنعتی را،

متوسل به استفاده از شیوههای ماهیگیری غیرمعمول ازجمله ماهیگیری با نور ،ماهیگیری
با مواد شیمیایی ،مواد منفجره و استفاده از تور ماهیگیری تائید نشده با اثر مخرب روی

ذخایر ماهی و درنهایت امنیت غذایی ،كرده است .برای جلوگيري از اين روند ،اين
ت از
سازمان ،درصدد ترویج استفاده از فناوری است که باعث ثبات نرخ اينگونه برداش 

آبها ،و تشویق ماهیگیری به شكل متعهدانه ،باهدف دستیابی به امنیت غذایی هست.
وبسایت پروژهgifec.gov.gh :

سطح پوشش جغرافیایی :اجرای ملی در غنا
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2012/02/08تا 2017/10/08
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اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:

وزارت شیالت و كشاورزي ،انجمن پرورش شیالت غنا ،کمیسیون شیالت ،انجمن

ماهیگیران ،قایقرانی ملی آرتيسنال

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :2ریشهکن نمودن گرسنگی ،دستیابی به امنیت غذایی ،بهبود تغذیه و ترویج

کشاورزی پایدار

هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

هدف  :14حفظ و بهره برداری ازاقیانوسها ،دریاها و منابع آبی در جهت تحقق توسعه
پایدار

نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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 :E-SAPراهحلی مبتنی بر وب برای مدیریت سالمت گندم
مشخصات سازمان

نام سازمان :دانشگاه علوم کشاورزی ،رایچور

1

كشور :هند

وبسایتhttp://www.uasraichur.edu.in :

نوع :دولتي

مکانیزه ملی پیادهسازی

♦ ♦سازمان راهبردی برای هماهنگی پیادهسازی  WSISدر سطح ملی دارد :بله
♦ ♦سازمان راهبرد الکترونیکی ملی دارد :بله

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :پروژه «راهحلهای الکترونیکی در برابر آفات کشاورزی (،»)E-SAP

ارائهدهنده راهحل فناوری اطالعات و ارتباطات درزمینه ترویج کشاورزی است .اینیک

سیستم خاص است که بهطور مؤثر ارتباطات تلفن همراه ،فناوریهاي مبتنی بر تبلت
و راهحلهای رایانش ابری را با يكديگر ادغام كرده تا متصدیان مختلف اکوسیستم

کشاورزی ازجمله کشاورزان ،دانشگاه کشاورزی و سیاستگذاران را قادر به تعامل در یک
سكوي واحد در زمان واقعی نمايد ،انتشار دوطرفه اطالعات زمان واقعي ،باعث تقویت
کشاورزی یک ملت میشود .دستاوردهای منحصربهفرد این پروژه ،ارائه ساختار مدیریت

بهداشت چندرسانهای مبتنی بر اطالعات در حوزه دستگاههايی است كه نياز به سواد و
دانش خاصي دارد .این اولین راهحل فعال در زمینة شناسایی و اندازهگيري مشکل آفات
همراه با ارائه راهکاری فوری است .همچنین ايجاد و ترکیب دادههای زمان واقعی شرایط

آفت یک منطقه (کشور) ،باعث ميشود آن راهحل ،از طريق وبسایت خود ،در دسترس
دیگر فعاالن بخش کشاورزی قرار بگیرد .عالوه بر این ،دستاورد مذکور به افزایش اشتغال

روستاییان و رشد کارآفرینی جوانان محلی ،کمک شایان توجهی کرده است.

1. Raichur
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اطالعات پروژه -ادامه
وبسایت پروژهesap.in :

سطح پوشش جغرافیایی :اجرای منطقهاي در هند ،كارناتاكا

1

زمان پروژه :در حال اجرا از  2013/01/01تا 2019/03/31
شرکا :شركت راهحلهاي كشاورزي ايالت بنگلور با مسئوليت محدود

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :2ریشهکن نمودن گرسنگی ،دستیابی به امنیت غذایی ،بهبود تغذیه و ترویج

کشاورزی پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

1.
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نوآوری تغییر در بازی و تولید بسیار ساده کود زیستی
مشخصات سازمان

نام سازمان :آزمايشگاههاي زیستفناوری ،مسئوليت محدود

كشور :هند

وبسایتhttp://www.lablinksbiotech.com :

نوع :نهادهاي کسبوکار

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :امروزه ،کودهای زیستی 1کام ً
ال در عرصه کشاورزی شناختهشدهاند ،این

نوع کود درواقع باکتری زندهای است که با استفاده از ریشههای گیاهان ،منبع ارزانی

از نیتروژن ارائه میدهد ،فسفر و پتاسیم حلشده با گیاهان همزیستی خوبی دارند و

جایگزین مناسبی برای کودهای شیمیایی محسوب میشوند .تولید کود زیستی به شکل
مرسوم ،نیاز به زیرساخت ،هزینههای باال و اپراتورهای ماهر برای اطمینان از آلودگی

باکتریهای آزاد ،دارد .فناوری تروسل 2با استفاده از کیسههای پالستیکی یکبارمصرف

کمهزینه ،بهطور ساده برای استفاده در تولید فرآیند کشتهای باکتریایی مورد استفاده
قرار گرفته است.از طریق هر کیسه  30لیتری میتوان معادل یک تانکر  1000لیتری

3

باکتری تولید نمود.

وبسایت پروژهlablinksbiotech.com :

سطح پوشش جغرافیایی :اجرای منطقهاي در آندرا پرادش هند
زمان پروژه :در حال اجرا از  2016/11/01تا 2017/12/31
شرکاDr. Prasadarao gandlur Anupam Das :

1. Bio fertilizer
2. ToroCell
3. 1000 liter SS vessel
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اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :1ریشهکن نمودن فقر به هر شکل و در هر کجا
هدف  :2ریشهکن نمودن گرسنگی ،دستیابی به امنیت غذایی ،بهبود تغذیه و ترویج

کشاورزی پایدار

هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

هدف  :15حمایت ،بازیابی و ارتقاء بکارگیری پایدار اکوسیستم خشکی ،مدیریت پایدار

جنگلها ،مقابله با فرسایش خاک و توقف از انقراض تنوع زیستمحیطی
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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برنامهریزی کشاورزی در مناطق روستایی با استناد به
نقشهبرداریهای پهپادی
مشخصات سازمان

نام سازمان :آزمايشگاه پالس جاكارتا

كشور :اندونزی

وبسایتhttp://www.unglobalpulse.org/jakarta :

نوع :بينالمللي

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :همکاری آزمایشگاه پالس جاکارتا 1با موسسه اسنواندیری 2در غرب

کالیمانتان ،3نشان داد که نقشهبرداری با استفاده از پرنده هدایتپذیر از دور( 4پهپاد)،

میتواند راهکاری ارزانتر و مؤثرتر برای آفات و بیماریها ،بهمنظور بهبود محصول

برنج ،ارائه دهد .در آغاز ،بهعنوان یک پروژه آزمایشی ،روستای سونگای ایتیک 5برای
نقشهبرداری هوایی هواپیمای بدون سرنشین هزینه شد .موسسه اسواندری برنده جایزه

گاواینسایدر ،6سنگاپور در  28سپتامبر  2016شده است ،که بهعنوان یکی از پنج

هواپیمای بدون سرنشین فوقالعاده ،برای پروژههای توسعهیافته ،شناختهشده است.
وبسایت پروژهunglobalpulse.org/news/drone... :

سطح پوشش جغرافیایی :اجرای منطقهاي در اندونزي كاليمانتان غربي
زمان پروژه :در حال اجرا از  2015/07/15تا 2027/03/31
شرکا :موسسه اسواندری
1. Pulse Lab Jakarta
2. Swandiri Institute
3. West Kalimantan
)4. Unmanned Air Vehicle (UAV
5. Sungai Itik Village
6. Govlnsider
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اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :1ریشهکن نمودن فقر به هر شکل و در هر کجا
هدف  :2ریشهکن نمودن گرسنگی ،دستیابی به امنیت غذایی ،بهبود تغذیه و ترویج

کشاورزی پایدار

هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :6حصول اطمینان از دسترسی همگانی به آب و بهداشت
هدف  :7حصول اطمینان از دسترسی به انرژی مقرون به صرفه ،قابل اتکاء ،پایدار و نوین
برای همه

هدف  :12اطمینان از الگوهای مصرف و تولید پایدار
هدف  :13اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی و اثرات آن
هدف  :15حمایت ،بازیابی و ارتقاء بکارگیری پایدار اکوسیستم خشکی ،مدیریت پایدار

جنگلها ،مقابله با فرسایش خاک و توقف از انقراض تنوع زیستمحیطی
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
♦ ♦طرح
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سيستم اطالعات برای كشاورزان
مشخصات سازمان

نام سازمان:

PT. 8villages Indonesia

كشور :اندونزي

وبسایتhttp://8villages.com :

نوع :نهاد کسبوکار

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :پروژه ليزا یک برنامه کاربردی آموزشی ارتباطاتی است که بر توانمندسازی
جوامع روستایی مخصوصاً کشاورزان متمرکزشده اما شامل کسبوکارهای کوچک دیگر

نیز میشود .شعار آن« :ما به کشاورزان کمک میکنیم تا بازدهی افزایش یابد ،ما به بهبود
کسبوکارهای کوچک نیز کمک میکنیم تا اتصال جوامع روستایی در سراسر اندونزی
برقرار شود” ،است .در نهایت این پروژه بر آن است تا جوامع کشاورزی و روستایی را به

شرکتهای چندملیتی بزرگ که با خود ارزشآفرینی به همراه دارند متصل نماید.
وبسایت پروژهlisa.id :

سطح پوشش جغرافیایی :اجراي ملي در اندونزي
زمان پروژه :در حال اجرا از  2014/05/04تا 2020/12/31
شرکا :دولت اندونزي و چند مؤسسه
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اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :1ریشهکن نمودن فقر به هر شکل و در هر کجا
هدف  :2ریشهکن نمودن گرسنگی ،دستیابی به امنیت غذایی ،بهبود تغذیه و ترویج

کشاورزی پایدار

هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
نوع پروژه:

♦ ♦ پروژه
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من خودم غذایم را میکارم

1

مشخصات سازمان

نام سازمان:

iGrow

كشور :اندونزي

وبسایتhttp://www.igrow.asia :

نوع :نهادهای جامعه مدنی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :اين پروژه کمک میکند تا کشاورزان شاغل و زمینهای زیر کشت به
تولید کشاورزی ارگانیک و کارآمد با بودجه مردم شهرهای سراسر جهان بپردازند .هدف
این است که اتصال کشاورزان ،زمینداران ،سرمایهگذاران و خریداران محصول به شکل
یک زنجیره تأمین کشاورزی کامل درآید .از طریق این بستر ،محصوالت با تقاضای ثابت،

قیمتها و ویژگیهای آینده شناسایی میشوند .پسازآن تقاضای مشتریان ،ثبتشده

و برای کشاورزان و زمینهای زراعیشان ،جهت پرورش چنین محصوالتی برنامهریزی
صورت میگیرد .سپس فرد جهت تأمین سرمایه الزم برای کاشت آن بذر ،از طریق
پروفایل شخصی خود قادر است یک موضوع جمع سپاری تعریف کند و از همه مردم

شهر جلب مشارکت نماید .در این حالت کلیه شهروندان قادر خواهند بود در پرورش

بذر و محصول موردنیاز و منتخب خود سرمایهگذاری کنند .درواقع این پروژه برای
سرمایهگذاران ،یک تجربه عملیاتی از بازی «فارم ویل » به همراه داشته است.

وبسایت پروژهigrow.asia :

1. I Grow My Own Food
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اطالعات پروژه -ادامه

سطح پوشش جغرافیایی :اجراي ملي در اندونزي
زمان پروژه :در حال اجرا از  2014/09/01تا 2020/12/31

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :1ریشهکن نمودن فقر به هر شکل و در هر کجا
هدف  :2ریشهکن نمودن گرسنگی ،دستیابی به امنیت غذایی ،بهبود تغذیه و ترویج

کشاورزی پایدار

هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

هدف  :12اطمینان از الگوهای مصرف و تولید پایدار
هدف  :13اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی و اثرات آن
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
♦ ♦طرح

♦ ♦وبسایت
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راهنمای راهبرد موسسه فائو-آیتیيو 1در کشاورزی الكترونيكی
مشخصات سازمان

نام سازمان :جيمز مارلون آزودو جورجن

2

كشور :ايتاليا

وبسایتhttp://www.fao.org :

نوع :بينالمللي

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :بخش کشاورزی به دستیابی و اعمالنفوذ بر رشد فناوری اطالعات و
ارتباطات استوار است .یک رویکرد راهبردی به کشاورزی الکترونیکی کمک خواهد کرد تا

بتواند منابع الزم را به دست آورد و فرصت رسیدن به اهداف کشاورزی کشورهای روبهرشد

را داشته باشد .وجود راهبرد کشاورزی الکترونیکی و تطابق آن با دیگر برنامههای دولت،

پروژههای کشاورزی الکترونیکی و خدمات ،باعث جلوگیری از انزوا در اجرا میشود.
فائو-آيتييو و شرکای کشاورزی الکترونیکی ،راهنمای راهبرد را توسعه دادهاند ،این

چارچوب بر اساس توسعه راهبردهای ملی الکترونیکی کشاورزی و توسعه راهحلهای
کلیدی فناوری اطالعات و ارتباطات برای بوتان ،سریالنکا ،فیجی ،پاپوآ گینه نو و فیلیپین

شکلگرفته است.

وبسایت پروژهfao.org/3/a-i5564e.pdf :

سطح پوشش جغرافیایی :اجرای ملی در هند و اوگاندا
زمان پروژه :در حال اجرا از  2015/03/18تا 2017/03/01

1. FAO-ITU
2. James Marlon Azevedo Gorgen
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اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:

شركا RNTCP :هند (تجدیدنظر برنامه ملی سل در هند) دفتر مسئوليت سل در هاریانا،
دفتر مسئوليت سل در دهلی ،برنامه اوگاندا درزمینه سل و جزام هند ،پارک فناوري هند
دولتهای ملی بوتان ،سریالنکا ،فیجی ،پاپوآ گینهنو فیلیپین

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :1ریشهکن نمودن فقر به هر شکل و در هر کجا
هدف  :2ریشهکن نمودن گرسنگی ،دستیابی به امنیت غذایی ،بهبود تغذیه و ترویج

کشاورزی پایدار

هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

♦ ♦دستورالعمل
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درگاه ملی اطالعات دارندگان مجوز کاشت حبوبات
مشخصات سازمان

نام سازمان:

Ministry of Agriculture of the Republic of Kazakhstan

كشور :قزاقستان

وبسایت:

http://mgov.kz/en

نوع :دولتی

مکانیزم ملی پیادهسازی

♦ ♦سازمان راهبردی برای هماهنگی پیادهسازی  WSISدر سطح ملی دارد :خیر
♦ ♦سازمان راهبرد الکترونیکی ملی دارد :بله

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :این سیستم برای حسابرسی خودکار از ثبت الکترونیکی ملی دارندگان
رسیدکاشت حبوبات ،شامل ذخیره اطالعات ،پردازش ،بازیابی ،توزیع ،انتقال و تهیه

اطالعات از رسیدهای حبوبات و صاحبان آنها طراحیشده است .عالوهبراین ،برای
راحتی متصدیان بازار حبوبات ،یک نقشه از مزارع حبوبات در سایت اینترنتی

minargo.

( kzباالبرهای مجاز حبوبات و نقاط دریافت حبوبات) به همراه اطالعات درباره مسائل
فنی آنها و ظرفیت بارشده و آزاد ،پیادهسازی شده است و بهطور خودکار با هر عملیات

بهروزرسانی میگردد و اطالعات مرتبط با عملیات در سیستم اطالعاتی درج میگردد.
امکان دریافت اطالعات درباره موارد ذیل وجود دارد :هزینه خدمات مرتبط با تولید

حبوبات از قبیل :هزینه خشککردن ،تمیز کردن ،ذخیرهسازی و حمل آن؛ نمایش لیست

سازمانهای دریافتکننده ،نمایش لیست آزمایشگاههای تائید کننده کیفیت حبوبات

بهعملآمده ،امکان بازنگری و ویرایش پیامکها ،امکان ارسال هشدار و آالرم بهویژه زمان
برداشت محصول یا فروش الکترونیکی آن
وبسایت پروژهminagro.kz :
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اطالعات پروژه -ادامه

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در کشور قرقیزستان
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2013تا 2017
شرکاInformation accounting center” JSC“ :

اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :2ریشهکن نمودن گرسنگی ،دستیابی به امنیت غذایی ،بهبود تغذیه و ترویج

کشاورزی پایدار

هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

هدف  :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

♦ ♦ وبسایت

♦ ♦ پایگاه داده
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پایش فعالیتهای کشاورزی از طریق موبایل
مشخصات سازمان

نام سازمان:

MONITORING AND EVALUATION FOOD SECURITY PROGRAMME

كشور :کنیا

وبسایتhttp://www.mefosep.com :

نوع :نهادهای جامعه مدنی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :بهمدت دو سال ،سازمان

MEFOSEP

از طریق مشارکت کشاورزان بر

روی انجام برنامهای جهت بهبود تولید غذا با استفاده از تحلیل دادههای مرتبط با
پایش امنیت غذا متمرکز بوده است .در این روش با استفاده از پرسشنامه فعالیتهای

کشاورزان از طریق جمعآوری ،تجمیع و بهروزنمودن دادههای مربوط به متغیرهای کشت
اراضی ،آبیاری ،ارزشافزوده زمینها ،حمایت از محصوالت و میزان تولید و فروش پایش

میشوند .این موضوع ،تولید غذا را به میزان  %19.35کاربرد و اتخاذ کود

DAP

را به

مقدار  %15.69افزایش داده است .با پیادهسازی پروژه مذکور ،رشد قابلتوجهی در توسعه

زمینهای زیر کشت دیده شده است .نسخه تلفن همراه این برنامه نیز بهتازگی طراحی
و عرضهشده است.

سطح پوشش جغرافیایی:

اجرای محلی در کنیاKISUMU ،

زمان پروژه :در حال اجرا از  2014تا 2027
شرکاMinistry of agriculture :
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اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :1ریشهکن نمودن فقر به هر شکل و در هر کجا
هدف  :2ریشهکن نمودن گرسنگی ،دستیابی به امنیت غذایی ،بهبود تغذیه و ترویج

کشاورزی پایدار

هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

هدف  :12اطمینان از الگوهای مصرف و تولید پایدار
هدف  :13اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی و اثرات آن
نوع پروژه:

♦ ♦طرح

♦ ♦ انتشارات

♦ ♦آموزش مقدماتی

♦ ♦بسته ابزاری
♦ ♦ وبسایت

♦ ♦ پایگاه داده
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سامانه الکترونیکی کاربردی

1

مشخصات سازمان

نام سازمان:

Rural Support Service

كشور :لتونی

وبسایتhttp://www.lad.gov.lv/ :

نوع :دولتی

مکانیزم ملی پیادهسازی

♦ ♦سازمان راهبردی برای هماهنگی پیادهسازی  WSISدر سطح ملی دارد :بله
♦ ♦سازمان راهبرد الکترونیکی ملی دارد :بله

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :پروژه سامانه الکترونیکی کاربردی در ابتدا جهت فراهم نمودن امکان
پرداخت به کشاورزانی که شرایط مناسبی در زمین کشاورزی خود ایجاد کرده بود آغاز

به کارکرد و از آن زمان تاکنون ،افزونههای بیشتری مانند اضافه شدن برنامه تهیه غذای
سالم  -میوه ،سبزیها و شیر در مدارس که توسط اتحادیه اروپا ایجاد و موردحمایت

قرارگرفته ،نمایش لیست کارگران فصلی ،ارائه بنزین و گازوئیل مورد کشاورزان و غیره

به این سیستم اضافهشده است.

«سرویس حمایت از روستائیان »2این سامانه الکترونیکی کاربردی را باهدف تسهیل در

ارتباطات و جذب پشتیبان ،شتاب بیشتر در فرآیند تصمیمگیری ،کاهش خطا در زمان
اجرای فرآیندها و بهبود دسترسی روستاییان و ساکنین شهرهای اصلی و مراکز دور به

خدمات مرتبط با حوزه کشاورزی ،طراحی و توسعه داده است.
وبسایت پروژهeps.lad.gov.lv :

1. Electronic Application System
2. Rural Support Service
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اطالعات پروژه -ادامه

سطح پوشش جغرافیایی :اجرای ملی در لتونی
زمان پروژه :در حال اجرا از  2014تا 2021
شرکاRural Support Service SIA Tieto Latvia Autentica SIA NGO’s :

اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

هدف  :13اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی و اثرات آن
هدف  :15حمایت ،بازیابی و ارتقاء بکارگیری پایدار اکوسیستم خشکی ،مدیریت پایدار

جنگلها ،مقابله با فرسایش خاک و توقف از انقراض تنوع زیستمحیطی
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

♦ ♦ آموزش مقدماتی
♦ ♦ وبسايت

♦ ♦ پايگاه داده

540

یکینورتکلا یزرواشک  :مهدزیس لصف

ن ساکنین مناطق دورافتاده روستایی با بکارگیری فاوا
بهبود زندگی فقیرتری 
مشخصات سازمان

نام سازمان:

Fairtrade Australia New Zealand

كشور :نیوزلند

وبسایتhttp://www.fairtrade.org.nz :

نوع :بینالمللی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :کشاورزان و همکاران در گینهنو بهدلیل متروکه بودن ،زیرساخت ضعیف
مخابراتی و دسترسی ناکافی به برق ،و بعضاً عدم آگاهی از خدمات موجود ارائه شده

توسط فراهمکنندگان مخابراتی برای کسبوکارها ،با چالشهایی مواجه هستند.

نمایشگاه کسبوکار  ANZاز سال  2008حامی کشاورزان در گینهنو برای دسترسی به

بازار کسبوکار از طریق اخذ گواهینامه کسبوکار بوده است .این پروژه با جمعآوری
سرمایه از طریق فاوا بهعنوان شتابدهنده برای توسعه در گینهنو و از طریق شراکت

با همکاران به همراه فراهمکنندگان عمومی و خصوصی جهت افزایش دسترسی به
اطالعات و فرصتهای بازار توسط فاوا ،دنبال شده است.

سطح پوشش جغرافیایی :اجرای ملی در پاپوآ گینهنو
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2013تا 2016
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اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:
Fairtrade Australia New Zealand University of Technology (UNITECH) PNG - Inter)national Finance Corporation (IFC) - PNG Coffee Industry Corporation (CIC

اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :1ریشهکن نمودن فقر به هر شکل و در هر کجا
هدف  :2ریشهکن نمودن گرسنگی ،دستیابی به امنیت غذایی ،بهبود تغذیه و ترویج

کشاورزی پایدار

هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

هدف  :12اطمینان از الگوهای مصرف و تولید پایدار
هدف  :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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کشاورزی همراه
مشخصات سازمان
نام سازمانTelenor Pakistan :

كشور :پاکستان

وبسایتhttp://www.telenor.com.pk :

نوع :نهادهای کسبوکار

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :در راستای چشمانداز «جوامع توانمند» و تالش به سمت اهداف توسعه پایدار

سازمان ملل ،شرکت تله نور پاکستان ،1خدمت «کشاورز خوششانس» را برای کشاورزان

خردهپا که حدود  %89از  30میلیون کشاورز در پاکستان را تشکیل میدهند (مطابق آمار
دسامبر  )2015ارائه نموده است .این سرویس اطالعات محلی و دستهبندیشده مانند

وضعیت آبوهوا ،مشاوره درباره دام زنده از طریق پیامک یا پیامهای صوتی جهت کمک
به افزایش محصول ،کاهش ضررهای قبل از برداشت محصول ،حفاظت تغذیه و مدیریت

بهتر اثرات اقلیمی و منابع طبیعی ،را ارائه مینماید .حدود  2میلیون کشاورز در حال

حاضر از این سرویس رایگان بهره میبرند و این سرویس گسترهای از امکانات مانند میوه

و سبزیجات ،علوفه و دام را به سه زبان مختلف پوشش میدهد.
وبسایت پروژهsaatdo.com :

سطح پوشش جغرافیایی :اجرای ملی در پاکستان
زمان پروژه :در حال اجرا از  2015/12/15تا 2022/12/15

1. Telenor Pakistan
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 ادامه-اطالعات پروژه
:شرکا
• Centre for Agriculture and Bioscience International (CABI) Pakistan as our primary content partners • International Livestock Research Institute (ILRI) as our global
content partner • GSMA (GSM Association) Mobile for Development as the key project facilitators acting as the liaison between Telenor Pakistan and content partners
• Scaling Up Nutrition (SUN) • Planet Beyond Pakistan – our technology platform
providers and secondary content partners • FROG Design as consulting partners for
product UX and UI • Telenor Digital • Market Development Facility (MDF) • LAUNCH
food

WSIS اطالعات

:اهداف

 ریشهکن نمودن فقر به هر شکل و در هر کجا:1 هدف
 بهبود تغذیه و ترویج، دستیابی به امنیت غذایی، ریشهکن نمودن گرسنگی:2 هدف

کشاورزی پایدار

 تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین:3 هدف
 دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران:5 هدف
 اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی و اثرات آن:13 هدف
 مدیریت پایدار، بازیابی و ارتقاء بکارگیری پایدار اکوسیستم خشکی، حمایت:15 هدف

 مقابله با فرسایش خاک و توقف از انقراض تنوع زیستمحیطی،جنگلها
:نوع پروژه

♦ ♦طرح

♦ ♦وبسایت
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تشخیص خودکار آفات محصوالت کشاورزی
مشخصات سازمان

نام سازمان:

University of Central Punjab

كشور :پاکستان

وبسایت.http://ucp.edu.pk/ :

نوع :نهادهای کسبوکار

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :بخش کشاورزی جهت تأمین مواد غذایی برای جمعیت روزافزون دنیا

حیاتی است اما این بخش ساالنه تحت تأثیر بالهای طبیعی قرار میگیرد .یکی از علل
اصلی تخریب محصوالت کشاورزی وجود آفات است .در این پروژه ،اثرات آفات محصوالت

کشاورزی از طریق تصاویر حرارتی گرفتهشده توسط پهپادها تشخیص و مورد بررسی

قرار میگیرد .یک پهپاد روی گستره جغرافیایی محصول پرواز میکند و با استفاده از

یک دوربین حرارتی داده جمعآوری مینماید .روش انجام این کار مبتنی بر الگوریتم

بینایی ماشین است .تخمین خودکار تراکم آفات ،موجب کاهش نیاز بیشازحد سموم
خواهد شد و همچنین بهرهوری محصوالت کشاورزی را بهبود بخشیده و موجب کاهش

هزینههای کشاورزی برای کشاورزان کمدرآمد میگردد.
سطح پوشش جغرافیایی :اجرای ملی در پاکستان
زمان پروژه :در حال اجرا از  2016/1.7تا 2017/6/30
شرکاMoazzam Raza, Usman Tariq, Hashir Ishtiaq :
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اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :1ریشهکن نمودن فقر به هر شکل و در هر کجا
هدف  :2ریشهکن نمودن گرسنگی ،دستیابی به امنیت غذایی ،بهبود تغذیه و ترویج

کشاورزی پایدار

هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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تشخیص قارچ در زمینهای زراعتی توسط رباتهای خودکار
مشخصات سازمان

نام سازمان:

University of Central Punjab

كشور :پاکستان

وبسایتhttp://ucp.edu.pk/ :

نوع :نهادهای کسبوکار

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :بخش کشاورزی جهت تأمین مواد غذایی برای جمعیت رو به رشد دنیا

بسیار حیاتی است و نقش مهمی در صادرات یک کشور ایفا مینماید .اما محصوالت
کشاورزی دنیا دائماً در حال کاهش است .یکی از دالیل عمده کاهش محصوالت
کشاورزی را میتوان ،استفاده از روشهای سنتی در کشاورزی که عمدتاً وابسته به نیروی

انسانی است ،دانست .در این پروژه یک راهحل روباتیک پیشنهاد شده که میتواند دائماً

محصوالت کشاورزی را پایش نموده و در صورت تشخیص هرگونه قارچ روی محصول،
فورا ً کشاورز را مطلع سازد .این فرآیند کمک میکند که کشاورز بهموقع اقدام الزم برای
نابودسازی قارچ را انجام داده ،از گسترش آن در نواحی دیگر زمین جلوگیری نماید.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی بینالمللی در آلمان و پاکستان
زمان پروژه :در حال اجرا  2017تا 2018/12/31
شرکا:
Prof. Dr. Karsten Berns Asst. Prof. Dr. Syed Atif Mehdi Asst. Prof. Dr. Musharraf Hanif
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اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :2ریشهکن نمودن گرسنگی ،دستیابی به امنیت غذایی ،بهبود تغذیه و ترویج

کشاورزی پایدار

هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :12اطمینان از الگوهای مصرف و تولید پایدار
هدف  :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
♦ ♦طرح

♦ ♦ کنفرانس
♦ ♦ انتشارات

548

یکینورتکلا یزرواشک  :مهدزیس لصف

اگرینت ،1ترویج کشاورزی پایدار
مشخصات سازمان

نام سازمان:

The University of the West Indies

كشور :ترینیداد و توگو

وبسایتhttp://sta.uwi.edu :

نوع- :

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :اگرینت ،یک پروژه مربوط به کشاورزی الکترونیکی است که روی
توانمندسازی بخش کشاورزی در منطقه کارآیب جهت توسعه بکارگیری موبایل برای

کمک به کشاورزان و تصمیمگیرندگان متمرکز است .هدف پروژه افزایش بهرهوری و
افزایش درآمد کشاورزان کوچک خصوصاً کشاورزان خانوادگی ،زنان و جوانان است.

ازجمله خدمات و قابلیتهای این برنامه کاربردی در کمک به کشاورزان میتوان به وجود
ابزار مدیریت مالی کشاورز ،نمایش قیمت محصوالت با امکان مقایسه آنها ،کمک در

تشخیص آفات گیاهی از طریق ارسال مشخصات محصوالت مبتالبه بیماری و انتخاب
مناسب بذر و محصول اشاره نمود .این برنامه دادههای خود را از طریق سکوی دادههای

باز 2دریافت میکند و مجهز به افزونهای بنام آنالیز داده است که روند تغییر دادهها را

منطبق با آمار ملی پایش میکند و در اختیار تصمیم گیران قرار میدهد .این مدل

میتواند توسط دیگر کشورهای درحالتوسعه مورد استفاده قرار گیرد.
وبسایت پروژهsta.uwi.edu/agrinett :

سطح پوشش جغرافیایی :اجرای منطقهای در آمریکای التین و کارائیب
زمان پروژه :در حال اجرا از  2014/2/20تا 2018/12/31
1. AgriNeTT
2. Platform Data Open
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اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:
The University of the West Indies Ministry of Agriculture (Trinidad and Tobago, Jamaica), Caribbean Agriculture Research and Development Institute

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :2ریشهکن نمودن گرسنگی ،دستیابی به امنیت غذایی ،بهبود تغذیه و ترویج

کشاورزی پایدار

هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

هدف  :12اطمینان از الگوهای مصرف و تولید پایدار
هدف  :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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پایش الکترونیکی و سامانه اتوماسیون هوشمند
مشخصات سازمان
نام سازمانI.T.GRAPES :

كشور :تونس

وبسایتhttp://www.itgrapes.com :

نوع :نهادهای کسبوکار

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :پایش الکترونیکی و سامانه اتوماسیون هوشمند کشاورزی موسوم به

سیبکس ،1به کشاورزان جهت استفاده بهینه از منابع مورد نیاز آنها ازجمله آب ،زمین،

انرژی ،کود و ...که منجر به تولید بیشتر در مقیاسی بزرگتر باکیفیتی باالتر و قیمتی

کمتر میشود ،یاری میرساند .باوجوداینکه پروژه از سال  2014آغازشده است اما باوجود

پیشرفتهای بسیار تنها قسمت کوچکی از یک پروژه بزرگ انجام گرفته است و در حال
حاضر سیبکس ،اولین قدم به سمت کشاورزی الکترونیکی محسوب میشود .آنچه قب ً
ال

در مورد مزایای آبیاری قطرهای گفته میشد ،اکنون با تأکید بیشتری در مورد آبیاری
هوشمند و کشاورزی هوشمند مطرح است .ایجاد یک دنیای پایدار ،نیازمند اخذ تصمیم

درست ،در زمان مناسب و اعمال آن به شیوهای درست است .با این رویکرد ،مأموریت
سیبکس این است که دسترسی به امکانات کشاورزی را آسانتر سازد و با استفاده از منابع

طبیعی ،این فرایند بهرهورتر شود تا از نظر آبی و غذایی ،دنیایی مطمئنتری ساخته شود.
وبسایت پروژهseabex.com :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملي در تونس
زمان پروژه :در حال اجرا از  2014/10/12تا 2018/2/14

1. Seabex
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اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:
I.T.GRAPES AVFA (The governmental center for extension and agricultural training
program) and IRA (Institute of Arid Regions (Minister of Agriculture and Water Re)sources

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :2ریشهکن نمودن گرسنگی ،دستیابی به امنیت غذایی ،بهبود تغذیه و ترویج

کشاورزی پایدار

هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :6حصول اطمینان از دسترسی همگانی به آب و بهداشت
هدف  :12اطمینان از الگوهای مصرف و تولید پایدار
هدف  :13اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی و اثرات آن
هدف  :14حفظ و بهره برداری ازاقیانوسها ،دریاها و منابع آبی در جهت تحقق توسعه
پایدار

هدف  :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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جاگوزا ،برنامهای مختص حیوانات دامی
مشخصات سازمان

نام سازمان:

KATAMBA RONALD

كشور :اوگاندا

وبسایتhttp://www.afrosoftug.com :

نوع :نهادهای کسبوکار

اطالعات پروژه
توضيح پروژه :برنامک حیوانات جاگوزا ،1یک برنامه تلفن همراه مبتنی بر ،سیستم هوش
مصنوعی و بینایی ماشین در حوزه فناوری اینترنت اشیاء است که قابلیت ارسال پیام کوتاه را نیز
دارا بوده و هم به شکل برخط و هم برونخط با هدف بهبود در تولیدات دامی در اوگاندا طراحی
شده است .این نرمافزار از چندین افزونه تشکیل شده که دامدار میتواند افزونه مورد نیاز خود را از
میان آنها انتخاب کند.
شرکت نوپای فناوری سالمت همراه که بر روی توسعه خدمات مبتنی بر تلفن همراه و راهحلهای
غیر برخط ،متمرکز است با هدف ارتقاء دامداری ،با الگوریتمی نوین ابداع کرده که به واسطه آن بر

آن است تا سالمت حیوانات اهلی و دام میلیونها دامدار کوچک در آفریقا و در جوامع روستایی را،
افزایش دهد .با استفاده از این الگوریتم نوین ،دادههای خروجی از بینایی ماشین با یکدیگر تلفیق
و آنالیز میشوند از این طریق و با تحلیل رفتار دام ،هرگونه بیماری دامی شناسایی شده و دامدار را
قادر میسازد با اقدامی بهموقع و پیشگیرانه از شیوع بیماری شناسایی جلوگیری نماید .بدین ترتیب
بهرهوری تا حد بسیار زیادی افزایش مییابد .با کمک برنامه مذکور ،اطالعات سالمت دامها ،دائماً از
طریق کشاورزان و کارگران سالمتی جمعآوریشده و با دادههای بیرونی دیگری همچون دادههای
آزمایشگاهها ،دادههای آماری و سیگنالهای هشدار بیماری و  ...مقایسه و تحلیل میشود .با اعمال
آنالیز تخمینی بروز هر بیماری قبل از شیوع آن در جامعه ،تخمین و پیشبینی میشود.
شرکت فناوری سالمت همراه ،یک استارت آپ اجتماعی و پیشتاز در ارائه راهکارهای خدمات
1. Jaguza livestock App
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اطالعات پروژه -ادامه
دام زنده به دامداران کوچک است که به آنها یک هشدار صوتی ارزان و ساده جهت مراقبت از
دام به انضمام اطالعات الزم برای انجام کارهای پیشگیرانه برای جلوگیری از شیوع بیماری ،ارسال
میکند .از طریق برنامه هوشمند طراحی شده ،دامدار حتی میتواند از مقدار موجودی فعلی موبایل
خود جهت پرداخت هزینههایش بدون هیچ پیشپرداخت اولیهای ،استفاده کند .برنامه کاربردی
جاگوزا در حال حاضر در بیش از  40جامعه در  62مرتع و دامداری در اوگاندا به کار گرفتهشده و
ماهیانه به  8300کاربر ،عالوه بر ارائه محتوای آموزشی مناسب ،اطالعات و دادههای تحلیلشدهای
جهت ارتقا سالمت دامی و جلوگیری از شیوع بیماریهای دامی ارائه میدهد.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملي در اوگاندا

زمان پروژه :خاتمه یافته از  2013/4/14تا 2016/3/8

شرک:اKATAMBA RONALDUganda communication Commission (UCC) Common Wealth Tele� :
)communication Organization(CTO) Uganda Nation council of science and Technology(UNCST
Ministry of communication and Information Technology National Information Technology Au)thority-Uganda (NITA-U

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :1ریشهکن نمودن فقر به هر شکل و در هر کجا
هدف  :2ریشهکن نمودن گرسنگی ،دستیابی به امنیت غذایی ،بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی
پایدار
هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند براي همه
هدف  :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
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♦پروژ ه
♦کنفرانس
♦آموزش مقدماتی
♦بسته ابزاری
♦وبسایت
♦پایگاه داده

یکینورتکلا یزرواشک  :مهدزیس لصف

سیستم ورمی -آکوپونیک

1

مشخصات سازمان

نام سازمان:

Shift Organic Technologies

كشور :زیمبابوه

وبسایتhttp://www.facebook.com/shiftorganictechnologies :

نوع- :

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :سیستم ورمی -آکوپونیک ،یک سیستم کشاورزی ارگانیک هوشمند و

یکپارچه 2است که علم آکوپونیک -علم تلفیق تولید ماهی و گیاه  -را با فرهنگ استفاده
از ورمی ،حیوانات دامی کوچک و فناوری اطالعات و ارتباطات در چرخه یک محیط

کنترلشده با یکدیگر تلفیق کرده است .از فناوری اطالعات و ارتباطات برای پایش از راه
دور ،کنترل و مدیریت انواع پارامترهای متغیر ازجمله دما ،PH ،نرخ غذا رسانی ،رطوبت،
نرخ جریان ،سطح آب ،نشتی ،سالمت حیوان و گیاه ،اکسیژن ،رشد نور ،تشخیص رطوبت

و دفع جانوران موزی استفاده میشود .اطالعات به شکل بهنگام و از طریق اینترنت به هر

سکوی شبکه اجتماعی ،پست الکترونیکی ،پیامرسان متنی یا هر برنامه سفارشیشدهای،
ارسال میگردد .کاربر نیز میتواند فرمان خود را از قبیل ،غذا رسانی به ماهیها ،شروع یا
خاموش کردن پمپ آب ،پمپ هوا و گرمکننده و  ...را از راه دور صادر نماید.

وبسایت پروژهfacebook.com/shiftorganictec... :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در زیمبابوه
زمان پروژه :در حال اجرا از  2015تا 2035/2/31

1. Vermi-Aquaponics
2. Smart Integrated Organic Agriculture system
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اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:
Shift Organic Technologies Potraz Ministry of Information Communication Postal and
Courier Services Harare Institute of Technology Battle of the Chefs Harare

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :1ریشهکن نمودن فقر به هر شکل و در هر کجا
هدف  :2ریشهکن نمودن گرسنگی ،دستیابی به امنیت غذایی ،بهبود تغذیه و ترویج

کشاورزی پایدار

هدف  :13اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی و اثرات آن
هدف  :14حفظ و بهره برداری ازاقیانوسها ،دریاها و منابع آبی در جهت تحقق توسعه
پایدار

هدف  :15حمایت ،بازیابی و ارتقاء بکارگیری پایدار اکوسیستم خشکی ،مدیریت پایدار

جنگلها ،مقابله با فرسایش خاک و توقف از انقراض تنوع زیستمحیطی
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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فناوری ارتباطات و شبکه سازی برای توسعه
مشخصات سازمان

نام سازمان :پروژه علوم جهان

كشور :غنا

وبسایتhttp://worldsci.net :

نوع :نهادهای جامعه مدنی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :پروژه علوم جهان قبل از

WSIS

ژنو به منظور بیان اهداف سازماندهی

رویداد حواشی علم برای  WSISتونس دوم ساخته شده است .که اهداف اصلی آن شامل:
 -۱برقراری ارتباط بین سازمانهای تحقیقاتی در آفریقا و آسیای جنوبی

 -۲انجام یک نظرسنجی ارتباطی از دانشمندان ،معلمان ،محققان و حرفهایها در مناطق
کم درآمد.

این مطالعات تنها نظرسنجی جهانی به گستردگی کل تاریخ اینترنت است که اطالعات

جمعآوری شده از سال  ۱۹۹۴تاکنون را نشان میدهد .تاکنون ،بزرگترین مزیت این
ارتباط در نتایج مورد انتظار برای شبکههای اجتماعی به خصوص برای زنان حاصل نشده

است.

وبسایت پروژهworldsci.net :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی بینالمللی در شیلی ،غنا ،هند ،کنیا ،فیلیپین،
آفریقای جنوبی

زمان پروژه :در حال اجرا از  2002/02/26تا 2022/02/26
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اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:

دانشگاه نایروبی ،کالج علوم اجتماعی کنیا لویوال ،دانشگاه ایالتی لوئیزیانا هند ،مرکز

تحقیقات ملی کشاورزی مناطق خشک باتون روژ ،مرکز مطالعات علوم زمین کنیا،
موسسه تحقیقات آب هند ،دانشگاه کانسپسیون غنا ،دانشگاه شیلی فیلیپین ،دانشگاه
لوس بانوس کوازولو ناتاال آفریقای جنوبی

اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

دف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
♦ ♦طرح
♦
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وبسایت هیستونانو
مشخصات سازمان
نام سازمانAbdel-Majeed Safer :

كشور :کویت

وبسایتhttp://histonano.com :

نوع- :

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :هیستونانو ،1وبسایتی است که برای آموزش به خوانندگان عالقهمند به
موضوعات فناوری نانو طراحی شده است .از آنجایی که در این کشور به دانشمندان و

محققان ارج و بهای ویژهای داده میشود ،از اینرو نگهداری و بهروزرسانی مداوم این

وبسایت از زمان آغاز به کار آن در سال  2012تاکنون ،برای تیم پروژه یک فرآیند

بیوقفه و در حال پیشرفت برای خدمترسانی به دانشمندان و عالقهمندان علم نانو،
بهحساب میآید.

این درگاه ،در تالش است تا اطالعات کامل و صحیحی را برای محققان و اندیشمندان

شناسایی و فراهم سازد ،عالوه برآن بهمنظور افزایش آگاهی کاربران ،منبع ارزشمند و

بهروزی از پایاننامهها ،مقاالت ،مجالت ،نمودار و فیلمهای آموزشی نیز در اختیار آنها

قرار میدهد .نتایج حاصل از مقاالت منتشرشده در مورد این وبسایت ،فعالیتی است که
در حال حاضر ادامه دارد.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی بینالمللی
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2012/03/03تا 2013/01/07

1. Histonano
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اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:

افغانستان ،آنگویال ،آلبانی ،الجزایر ،آندورا ،آنگوال ،آنتیگوا و باربودا ،صحرای غربی ،آرژانتین ،ارمنستان ،آروبا ،هلند
کارائیب ،استرالیا ،اتریش ،جمهوری آذربایجان ،بحرین ،باربادوس ،بروندی ،بلژیک ،بنین ،بنگالدش ،باهاما ،بوتان،
بوسنی و هرزگوین ،بورکینافاسو ،بولیوی ،بوتسوانا ،برزیل ،برونئی دارالسالم ،بلغارستان ،بالروس ،بلیز ،جمهوری
آفریقای مرکزی ،کانادا ،جمهوری چک ،چاد (جمهوری) ،شیلی ،جزایر کوک ،کامبوج ،کامرون ،کومور ،کلمبیا،
کاستاریکا ،چین ،کرواسی ،کوبا ،ویدیو ،کیپ ورد (جمهوری) ،جزایر کیمن ،قبرس ،دانمارک ،جیبوتی ،دومینیکا،
جمهوری دومینیکن ،جمهوری دموکراتیک کنگو ،جمهوری دموکراتیک خلق کره ،اکوادور ،مصر ،السالوادور ،
گینه استوایی ،اریتره ،استونی ،اتیوپی ،فیجی ،فنالند ،جزایر فالکلند (مالویناس) ،فرانسه ،جزایر فارو ،گابن ،گامبیا
(جمهوری) ،گینه بیسائو ،جزیره گوادلوپ ،گرجستان ،آلمان ،غنا ،جبل الطارق ،یونان ،گرینلند ،گرانادا ،گواتماال،
گویان فرانسه ،گینه ،گوام ،گویان ،هائیتی ،هنگ کنگ ،چین ،مقدس ،هندوراس ،مجارستان ،ایسلند ،هند ،اندونزی،
ایران (جمهوری اسالمی) ،ایرلند ،عراق ،اسرائیل ،ایتالیا ،ساحل عاج ،جامائیکا ،اردن ،ژاپن ،قزاقستان ،کنیا ،کیریباتی،
کویت ،قرقیزستان ،جمهوری دموکراتیک خلق الئوس ،لتونی ،لبنان ،لسوتو ،جمهوری عربی لیبی ،لیختن اشتاین،
لیبریا ،لتونی ،لوکزامبورگ ،ماکائو ،چین ،ماداگاسکار ،مالزی ،موریس ،جزایر مارشال ،مالت ،موریتانی ،جمهوری
سابق یوگسالوی مقدونیه ،مولدووا ،مادیرا ،مالدیو ،مکزیک ،میکرونزی (ایاالت فدرال) ،مالی ،ماالوی ،موناکو،
مونته نگرو (جمهوری) ،جمهوری مولداوی ،مغولستان ،مراکش ،موزامبیک ،ماریانا شمالی ،مارتینیک  ،مونتسرات،
میانمار ،نامیبیا ،نائورو ،نپال (جمهوری) ،نیجر ،هلند ،نیکاراگوئه ،نیجریه ،نیووی ،نروژ ،نیوزیلند ،پلینزی فرانسه،
عمان ،پاکستان ،پاالئو ،پاناما ،جزیره ایستر ،پاراگوئه ،پرو ،فیلیپین ،پاپوآ گینه نو ،لهستان ،پرتغال ،کنگو ،فلسطین،
پورتوریکو ،قطر ،ریونیون ،کره (جمهوری) ،رومانی ،رواندا ،آفریقای جنوبی ،ساموآ ،عربستان سعودی ،صربستان،
سنگال ،سیشل ،سنت هلن ،سیرالئون ،سنگاپور ،اسلواکی ،ساموآ ،سان مارینو ،جزایر سلیمان ،سومالی (جمهوری
دموکراتیک) ،اسپانیا ،سنت پیر و میکلون ،سریالنکا ،سودان جنوبی ،سنت کیتس و نویس ،سنت لوسیا ،سائوتومه و
پرینسیپ ،سنت وینسنت و گرنادینها ،سودان ،سورینام ،اسلوونی ،سوازیلند ،سوئد ،سوئیس ،جمهوری عربی سوریه،
تاجیکستان ،جزایر تورکس و کایکوس  ،تایلند ،تیمور شرقی ،توکالئو ،تیمور شرق ،توگو ،تونگا ،ترینیداد و توباگو،
ترکمنستان ،تونس ،ترکیه ،تووالو ،امارات متحده عربی ،اوگاندا ،بریتانیا ،اوکراین ،روسیه ،جمهوری متحده تانزانیا،
اروگوئه ،ایاالت متحده امریکا ،جزایر ویرجین ایاالت متحده ،ازبکستان ،وانواتو ،ونزوئال ،ویتنام ،جزایر ویرجین
بریتانیا ،والیس و فوتونا ،تایوان ،چین ،یمن ،زامبیا ،زیمبابوه.
اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای
یادگیری مادامالعمر برای همه
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
♦ ♦وبسایت
♦ ♦پایگاه داده
562


یکینورتکلا ملع  :مهدراهچ لصف

سکوی زیست سازگار تشخیص پروتئین در دستکش التکس
مشخصات سازمان

نام سازمان :دانشگاه چند رسانه ای

كشور :مالزی

وبسایتhttp://fet.mmu.edu.my/v4 :

نوع- :

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :مالزی بزرگترین تولیدکننده دستکشهای التکس در دنیا بهحساب

میآید .در این صنعت ،همواره چگونگی کسب اطمینان از کیفیت و حفظ ویژگی ضد
حساسیت در هر دستکش و جلوگیری از حساسیتهای پوستی ناشی از استفاده این نوع

محصول ،بزرگترین چالش تولیدکننده آن محسوب میشود .و برای کنترل این موضوع
از تستهای کروماتوگرافی مایع با کارایی باال 1استفاده میشود که معموالً انجام دقیق
آن  6الی  8ساعت زمان میبرد .در این پروژه برای کاهش هزینه و زمانهای ابتدایی

مطالعه میزان غلظت پروتئین ،یک سکوی زیست سازگار همراه برای تشخیص پروتئین

دستکشها طراحیشده است که قادر است در حین آزمایشهای شیمیایی بهصورت اتو
مات با استفاده از تکنیک پردازش تصویر ،نمونهبرداریهای انجامشده را مورد بررسی

قرار دهد .این نوآوری سبب شده با کاهش زمان تست دستکشها تا  30دقیقه ،میزان

بهرهوری در تولید ،چندین برابر افزایش یابد .تاکنون از این نوآوری ،دو اختراع به ثبت
رسیده و مقاالت بسیاری در مجالت و کنفرانسهای معتبر دنیا ارائه شده که چندین

جایزه ارزشمند ملی و بینالمللی به همراه داشته است.
وبسایت پروژهhttp://fet.mmu.edu.my/v4 :

)1. High Performance Liquid Chromatography (HPLC
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اطالعات پروژه -ادامه

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در مالزی
زمان پروژه :در حال اجرا از  2008/11/01تا 2017/12/31
شرکا:
Top Gloves Sdn. Bhd- Koon Sheng Sdn. Bhd- IAC Technology Venture Sdn. Bhd

اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
♦ ♦طرح

♦ ♦کنفرانس
♦ ♦انتشارات
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کاله ایمنی هوشمند
مشخصات سازمان

نام سازمان :دانشگاه مرکزی پنجاب

1

كشور :پاکستان

وبسایتhttp://ucp.edu.pk :

نوع :نهادهای کسبوکار

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :کاله ایمنی هوشمند یک کاله ایمنی معمولی نمی باشد .همانطور که از
اسم آن مشخص است یک کاله ایمنی همراه با ویژگیهای هوشمند میباشد .این کاله

کاربر را قادر میسازد تا در حین راندن موتور یا دوچرخه سواری ،دسترسی به تلفن همراه
با ایمنی کامل را داشته باشند .هدف از این محصول این است که با ارائه اطالعات از

محیط اطراف با استفاده از فناوری ،به کاربر این اجازه را میدهدکه به وسیله صدای خود

به ویژگیهای تلفن خود دسترسی پیدا کند .کاله ایمنی هوشمند یک کاله ایمنی است
که تعدادی سخت افزار در آن نصب شده است .محصول نهایی ،یک کاله ایمنی است که

با اتصال به گوشی اندرویدی قابلیتهای مختلفی را اجرا میکند.
سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی محلی
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2002/07/01تا 2017/06/30

1. Punjab
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اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:

آسیا و اقیانوسیه
ZOHAIB FAIZAN AHMAD HISSAN KALEEM OSAMA KHAN

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :11ايجاد شهرها و سکونتگاههای امن ،ایمن و پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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پروژه نوح ،سکوی رایگان عمومی تحت وب برای
مستندسازی تنوع زیستی
مشخصات سازمان
نام سازمانProject Noah :

كشور :ایاالت متحده آمریکا

وبسایتhttp://www.projectnoah.org :

نوع :نهادهای کسبوکار

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :پروژه نوح یک سکوی نرمافزاری جهانی و رایگان تحت وب برای مستندسازی
تنوع زیستی توسط عموم مردم است7 .سال موجودیت این پروژه و بالغبر 785هزار بار

مشاهده بیش از یک و نیم میلیون تصاویر برچسبگذاری شده از  196کشور ،پروژه نوح

را به یک پروژه بینالمللی در راستای اهداف توسعه پایدار بدل کرده که در پی تسهیل
مشارکت مدارس و شهروندان در فرآیندهای علمی ،باال بردن سطح آگاهی در مورد تنوع

زیستی و انتشار محتوای علمی الکترونیکی رایگان در سراسر جهان میباشد.

از نتایج ملموس این پروژه میتوان به کشف گونهها و مکانهای جدید ظهور گونههای
شناختهشده ،احیا همکاریهای بینالمللی در کاهش شکافهای اقتصادی ،ارائه
فرصتهای یادگیری و شکلگیری و توانمندسازی کشورها در انجام پروژههای حفاظت

محلی نام برد.

وبسایت پروژهprojectnoah.org :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی بینالمللی
زمان پروژه :در حال اجرا از  2017/04/01تا 2017/12/01
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اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:

افغانستان ،آلبانی ،الجزایر ،آندورا ،آرژانتین ،ارمنستان ،آروبا ،هلند کارائیب ،استرالیا ،اتریش،
جمهوری آذربایجان ،باربادوس ،بروندی ،بلژیک ،بنین ،بنگالدش ،باهاما ،بوتان ،بوسنی و
هرزگوین ،بورکینافاسو ،بولیوی ،بوتسوانا ،برزیل ،بلغارستان ،بالروس ،بلیز ،جمهوری آفریقای

مرکزی ،کانادا ،جمهوری چک ،چاد (جمهوری) ،شیلی ،جزایر کوک ،کامبوج ،کامرون ،کومور،

کلمبیا ،کاستاریکا ،چین ،کرواسی ،کوبا ،کیپ ورد (جمهوری) ،جزایر کیمن ،قبرس ،دانمارک،

دومینیکا ،جمهوری دومینیکن ،اکوادور ،مصر ،السالوادور ،استونی ،اتیوپی ،فیجی ،فنالند،
جزایر فالکلند (مالویناس) ،فرانسه ،گابن ،گامبیا (جمهوری) ،گوادلوپ ،گرجستان ،آلمان ،غنا،

جبل الطارق ،یونان ،گرینلند ،گرانادا ،گواتماال ،گویان فرانسه ،گوام ،گویان ،هنگ کنگ ،چین،
هندوراس ،مجارستان ،ایسلند ،هند ،اندونزی ،ایران (جمهوری اسالمی) ،ایرلند ،عراق ،اسرائیل،

ایتالیا ،ساحل عاج ،جامائیکا ،اردن ،ژاپن ،قزاقستان ،کنیا ،کویت ،قرقیزستان Democr ،مردم

الئوس  ATICجمهوری ،لتونی ،لبنان ،لسوتو ،لیختن اشتاین ،لتونی ،لوکزامبورگ ،ماداگاسکار،
مالزی ،موریس ،مالت ،جمهوری سابق یوگسالوی مقدونیه ،مولدووا ،مالدیو ،مکزیک ،میکرونزی
(ایاالت فدرال) ،مالی ،ماالوی ،موناکو ،مونته نگرو (جمهوری) ،جمهوری مولداوی ،مغولستان،

مراکش ،موزامبیک ،مارتینیک ،میانمار ،نامیبیا ،نپال (جمهوری) ،نیجر ،هلند ،نیکاراگوئه ،نیجریه،
نروژ ،نیوزیلند ،عمان ،پاکستان ،پاالئو ،پاناما ،جزیره ایستر  ،پاراگوئه ،پرو ،فیلیپین ،پاپوآ گینه نو،
لهستان ،پرتغال ،کنگو ،فلسطین ،پورتوریکو ،ریونیون ،کره (جمهوری از) ،رومانی ،رواندا ،آفریقای

جنوبی ،ساموآ ،عربستان سعودی ،صربستان ،سنگال ،سیشل ،سنگاپور ،اسلواکی ،جزایر سلیمان،

اسپانیا ،سریالنکا ،سودان جنوبی ،سنت کیتس و نویس ،سنت لوسیا ،سائوتومه و پرینسیپ،
سنت وینسنت و گرنادین ،سودان ،سورینام ،اسلوونی ،سوازیلند ،سوئد ،سوئیس ،تاجیکستان،
جزایر تورکس و کایکوس ،تایلند ،توگو ،تونگا ،ترینیداد و توباگو ،ترکمنستان ،تونس ،ترکیه،

امارات متحده عربی ،اوگاندا ،بریتانیا ،اوکراین  ،فدراسیون روسیه ،جمهوری متحده تانزانیا،
اروگوئه ،ایاالت متحده آمریکا ،جزایر ویرجین ایاالت متحده ،ازبکستان ،وانواتو ،ونزوئال ،ویتنام،

جزایر ویرجین بریتانیا ،تایوان ،چین ،یمن ،زامبیا ،زیمبابوه
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اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :14حفظ و بهره برداری ازاقیانوسها ،دریاها و منابع آبی در جهت تحقق توسعه
پایدار

هدف  :15حمایت ،بازیابی و ارتقاء بکارگیری پایدار اکوسیستم خشکی ،مدیریت پایدار

جنگلها ،مقابله با فرسایش خاک و توقف از انقراض تنوع زیستمحیطی

هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

هدف  :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

♦ ♦وبسایت

♦ ♦ پایگاه داده

♦ ♦ نرم افزار تلفن همراه
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تنوع زبانی

ینابز عونت ،یتیوه و یگنهرف عونت :مهدزناپ لصف

جایگاه صلح و ایده برای جوانان ارمنستانی
مشخصات سازمان

نام سازمان:

Peace Dialogue NGO

كشور :ارمنستان

وبسایتhttp://www.peacedialogue.am :

نوع :نهادهای جامعه مدنی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :این پروژه برای افراد جوان مکانی را فراهم خواهد نمود که در آن به

بررسی ،بحث و کشف زبان ،هنر و سایر اقدامات الزم که برای ایجاد جامعهای متنوع،
دموکراتیک و پرجنب و جوش انجام میشود ،بپردازند .بسیاری از افراد در دنیای سنتی

زندگی میکنند اما در این سازمان ،افراد میتوانند با دوستان خود برای ایجاد جامعهای
پویا و جدید از ایدهها ،رشد و تغییر گردهمآیند .در اینجا آنها میتوانند بدون محدودیت
به جامعه ارامنه و جهان ایده آلی که میخواهند در آن زندگی کنند ،متصل شوند .زمانی

تغییر به سراغ ارمنیها خواهد آمد که گروهی از افراد و با این اعتقاد راسخ حضور داشته

باشند که تغییر تنها مطلوب نیست بلکه امکانپذیر نیز میباشد .افراد جوان که از نتایج
این پروژه و داراییهای آن به عنوان قطرهای در مرکز منابع فناوری استفاده مینمایند،
بخش بنیادین این گروه خواهند بود .فعالیت ایجاد شده توسط این افراد جوان از قبل در
فرهنگ ارامنه رسوخ کرده است ،اما با وجود فناوریهای نوین ،رایانه و تجهیزات تصویری

جدید افراد بیشتری قادر به مشارکت خواهند بود.
وبسایت پروژهglobalgiving.org/projects/an... :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی منطقهاي در ارمنستان
زمان پروژه :در حال اجرا از  2016/08/01تا 2018/08/01
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اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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دومین بازیهای المپیک تابستانی جوانان
مشخصات سازمان

نام سازمان:

كشور :چین

موسسه طراحی و برنامهریزی مخابرات و پست JIANGSU

وبسایتhttp://www.kutesmart.com :

نوع :نهادهای کسبوکار

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :سیستم اطالعاتی مربوط به «دومین بازیهای المپیک تابستانی جوانان»

همراستا با تجهیزات «زمان واقعی ،پویا ،تصویرسازی تجسمی ،همگرایی و اعالن پاسخ»

بر حصول اطمینان از موفقیت بازیها از طریق یکپارچگی جامع دادههای مرتبط با
مسابقات و دادههای شهری و با ترکیب بکارگیری فناوریهای مدرن از جمله فناوریهای

الکترونیکی پهنای باند چند رسانهای تمرکز دارد .این سیستم به منظور فراهم نمودن
خدمات فرمان بازیهای سفارشی برای مرکز عملیات اصلی بازیها جهت تضمین عملیات
نرمال بازیها و شهر طراحی شده است.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی محلی در چینNanjing, Jiangsu ،

زمان پروژه :خاتمه یافته از  2013/04/01تا 2014/06/01
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اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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برنامه دستورپخت همراه کوبانا

1

مشخصات سازمان

نام سازمان:

Leonides Alfredo Peña Turruelles

كشور :کوبا

وبسایتhttp://www.uij.edu.cu :

نوع :نهادهای جامعه مدنی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :غذاهای کوبایی در حال کسب شهرت بینالمللی هستند .این غذاها
ترکیبی از رسوم و سنتهای مربوط به آشپزهای اسپانیایی ،آفریقایی و مناطق آسیایی

ت از
است .برنامه چندرسانهای «کوبانا» دربرگیرنده اقدماتی در زمینه ارائه دستور پخ 
غذاهای گوناگون است .محتویات این غذاها از موادی کامال طبیعی و خاص آن منطقه

تشکیل شده است .در این غذاها همچنین از گوشتهایی استفاده شده است که با رایحه

گیاهان فصلی ترکیب شده اند .طرز تهیه غذاها آسان و قابل دسترس برای همه میباشد.
سطح پوشش جغرافیایی:

پیادهسازی منطقهاي در کوباIsla de la Juventud ،

زمان پروژه :در حال اجرا از  2016/02/28تا 2018/02/28

1. Cubana
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اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:
Juan Carlos Jimenez Castillo, Guadalupe Martinez Diaz, Mariolys Blanco Pantoja,
Ailín Alarcón Ferrá

اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :2ریشهکن نمودن گرسنگی ،دستیابی به امنیت غذایی ،بهبود تغذیه و ترویج

کشاورزی پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦بسته ابزاری
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سکوی انتشارکتاب کتبنا

1

مشخصات سازمان
نام سازمانKotobna :

كشور :مصر

وبسایتhttp://www.kotobna.net :

بوکار
نوع :نهادهای کس 

اطالعات پروژه

توضيح پروژه ،Kotobna :اولین سکوی برخط انتشار کتاب در دنیای عرب است که در

سال  2015راهاندازی شد و بیش از  400کتاب الکترونیکی منتشر نمود که بیش از

 25000بار دانلود گردیدهاند .این پروژه در واقع بر مبنای فروم سازمانی  MITدر رقابت
منطقه عرب در سال  2015طراحی شده است.

وبسایت پروژهkotobna.net :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی منطق هاي در آسیا و اقیانوسیه
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2014/08/01لغایت 2017/02/14
شرکاMohammad Gamal- Sherif Shaker :

1. Kotobna
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اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

♦ ♦وبسایت

♦ ♦برنامه کاربردی
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قرون وسطی در پادو

1

مشخصات سازمان
نام سازمانSwipe Story :

كشور :ایتالیا

وبسایت/http://www.swipe-story.com :

نوع :نهادهاي کسبوکار

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :قرون وسطی در پادوآ ،سادهترین روش برای کشف داستانهایی است

که زیر جادههای هموار و پرد ه سنگهای قصرهای قرون وسطی پادوآ نهفته شده
است .نمایش قرنهای گذشته تنها با فشار نوک انگشتان ،تجربهای عمیق از زندگی
روزانه گذشتگان ،بازدید شخصیتهای جذاب فراوان و مشاهده مناظر بسیار زیبای
یکی از مهمترین شهرهای ایتالیا را برای کاربران به ارمغان میآورد .برنامه کاربردی
که در این پروژه حاصل شده است ،بر مبنای مدلی است که قبال در برنامههای
سفر به این شهر قدیمی تجربه شده است .در این برنامه کاربردی منابع نوشتاری،
آیکونیک ،و باستانشناسی به خوبی ترکیب گردیده و سعی بر این است که به
بازدیدکنندگان فرصت تعامل از طریق انتخاب گزینه بررسی بیشتر در موارد مورد
عالقه اعطا شود.
وبسایت پروژهswipe-story.com/app/padova :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در ایتالیا
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2014/06/01تا 2016/07/15
شرکاUniversity of Padua:

1.Middle Ages Padua / Il Medioevo APPadova
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اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

هدف  :11ايجاد شهرها و سکونتگاههای امن ،ایمن و پایدار
هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

♦ ♦ انتشارات

♦ ♦برنامه کاربردی آموزشی
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ینابز عونت ،یتیوه و یگنهرف عونت :مهدزناپ لصف

“ “ Valodas talkaتعمقی در کاربستهای متنوع دانش
مشخصات سازمان

نام سازمان :کمیسیون ملی لتونی برای یونسکو

كشور :لتونی

وبسایتhttp://www.unesco.lv :

نوع :بینالمللی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :کمیسیون ملی لتونی برای یونسکو با همراهی آرشیو فرهنگ عامه لتونی،
دست به اقدامی زدهاند که در واقع اقدامی در سطح ملی برای عمق بخشیدن به دانش

بکارگیری متنوع و غنابخشی به زبان لتونی است .این پروژه میتواند تحت عنوان «کار
مشارکتی برای زبان» که به کار جمعی مردمنگارانه در زمینه زبان لتونی اشاره دارد،
اطالق شود .این اقدام به روز بینالمللی زبان مادری اختصاص داده شده بود .هدف اصلی
این اقدام ،ارتقاء آرشیو الکترونیکی و تشویق گروههای هدف مختلف به استفاده از میراث

مستندات الکترونیکی شده در مورد مردم و سنتهای جامعه لتونی حتی اقلیتها سخن
میگوید ،است .تمرکز اصلی بر رونویسی کردن رایانهای متونی است که نمیتوانند توسط

برنامههای خاص شناسایی شوند .در این پروژه ،هزاران شرکت کننده بالغ بر 14000
صفحه برخط را رونویسی کردهاند.
وبسایت پروژه:

talka.garamantas.lv

سطح پوشش جغرافیایی :ملی در لتونی
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2016/02/19تا 2016/03/30
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اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:
Partner networks of the Latvian National Commission for UNESCO and the Archives
of Latvian Folklore of the Institute of Literature, Folklore and Art, University of Latvia
as well as other Latvian schools (around 100), libraries, museums, cultural centers,
municipalities, NGO’s etc.

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

♦ ♦وبسایت

♦ ♦پایگاه داده
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ینابز عونت ،یتیوه و یگنهرف عونت :مهدزناپ لصف

ازمنطقه الخلیل (حبرون) در فلسطین بازدید کنید!
مشخصات سازمان

نام سازمان :بازدید از حبرون

كشور :فلسطین

وبسایتhttp://www.visithebron.ps :

نوع :نهادهای جامعه مدنی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :در این پروژه ،جوانان فلسطینی کوشیدهاند به منظور ارتقاء وضعیت منطقه
الخلیل (حبرون) ،از طریق بکارگیری منابع برخط به ویژه طراحی وبسایت اختصاصی و

ثبت یک صفحه در فیسبوک ،اطالعاتی از قبیل تصاویر شهر قدیمی ،مکانهای مقدس،
بازارها ،کلیسای روسی ،درخت بلوط ابراهیم و دیگر مکانهای دیدنی این منطقه را در
اختیار عالقمندان قرار دهند .از طریق پروژه مذکور مواردی همچون کارت پستالهای زیبا،

نقشههای شهر ،پوسترها و یادگاریهای تاریخی نیز طراحی و انتشار یافته است .حبرون
یکی از شهرهای قدیمی دنیا با تاریخچهای ششهزار ساله است که در آن رویدادهای
مهمی به وقوع پیوسته و تمدنهای گوناگون ساکن در آن ،میراثهای انسانی و فرهنگی

مختلفی از خود به جای گذاشتهاند.
وبسایت پروژه:

visithebron.ps

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در فلسطین ،الخلیل
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2016/01/01تا 2016/11/22
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اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
هدف  :11ايجاد شهرها و سکونتگاههای امن ،ایمن و پایدار
هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

هدف  :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦وبسایت
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ینابز عونت ،یتیوه و یگنهرف عونت :مهدزناپ لصف
1

شعر سرایان

مشخصات سازمان

نام سازمان :رادیو و آژانس

كشور :روسیه

خبری Sputnik

وبسایتhttps://sputniknews.com :

نوع :نهادهای کسبوکار

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :این پروژه در مارس  2015به عنوان پروژهای میانفرهنگی و با هدف
نزدیک کردن افراد جهان چندقطبی به یکدیگر با خواندن اشعار معروف شعرای برجسته

در مورد ارزشهای اصلی مشترک مانند عشق ،زندگی و زیبایی جهان هستی آغاز بهکار
نموده است .این پروژه مشتمل بر اتاقهای خبری است که در آن ویدئوهایی از جهان با
تمامی تنوعهای مختلف فرهنگی به نمایش گذارده میشود .این پروژه از مارس 2015

تا می 2016توسط آژانس خبری  Sputnikدر هشت کشور اروپایی و آسیایی از جمله
آذربایجان ،ارمنستان ،بالروس ،قزاقستان ،جورجیا و روسیه پیادهسازی شد.

وبسایت پروژهsputnik-georgia.ru/trend/spu... :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی بینالمللی
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2015/03/01تا 2016/05/31

1. Sputnik.Readings poetry relay
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اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

هدف  :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

♦ ♦وبسایت
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ینابز عونت ،یتیوه و یگنهرف عونت :مهدزناپ لصف

برنامک سالم بر امید
مشخصات سازمان

نام سازمان :ترکسل

كشور :ترکیه

وبسایت/http://www.turkcell.com.tr :

بوکار
نوع :نهادهای کس 

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :آشفتگی شدید در سوریه ،بدترین بحران پناهندگی را رقم زده است به

گونهایکه بیش از  4میلیون پناهنده سوری آواره شدهاند .هجوم اکثریت پناهندگان به
ترکیه ،این کشور را به میزبانی باالترین تعداد پناهندگان در جهان ،با رقمی بالغ بر 3.1

میلیون نفر در طی دو سال گذشته تبدیل کرده است Turkcell .به عنوان یک پیشرو در

صنعت ارتباطات ،به بیش از  1.2میلیون کاربر سوری سرویس ارائه داده است و اولین

اپراتور انتخابی برای این پناهندگان به شمار میآید .برنامه کاربردی «سالم بر امید» به
منظور ایجاد سهولت در فاز پذیرش پناهندگان به ترکیه و برقراری دسترسی به خدمات

اصلی برای جامعه سوریهای ساکن ترکیه توسعه داده شده است.
وبسایت پروژهturkcell.com.tr/en/aboutus/c... :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی بینالمللی
زمان پروژه :در حال اجرا از  2016/04/01تا 2027/09/01
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 ادامه-اطالعات پروژه
:شرکا
Turkcell’s strategic partnership with GSMA,UN,Red Crescent, Republic of Turkey
Prime Ministry Disaster and Emergency Management Presidency and other NGOs
as well as use of best technologies wil continue to stand by Syrian people in this
period of adaptation for the chance of a meaningful life, far from trauma.

WSIS اطالعات

:اهداف

 کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها:10 هدف
 ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار:16 هدف
 پاسخگو و فراگیر در همه سطوح،اجتماعی کارآمد

:نوع پروژه

♦ ♦ پروژه

♦ ♦ برنامه کاربردی موبایل
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دسترسی به خدمات تلویزیونی با بهترین کیفیت برای
1
همه افراد دارای ناتواناییهای خاص
مشخصات سازمان

نام سازمان :تلفونیکا

2

كشور :اسپانیا

وبسایتhttp://www.telefonica.com :

نوع :نهادهای کسبوکار

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :هدف تلفونیکا اطمینان از دسترسی به خدمات تلویزیون و مورد استفاده
قرار گرفتن این خدمات در باالترین حد ممکن توسط تمامی افراد و بدون توجه به توانایی

یا عدم تواناییهای آنها میباشد .پروژه حاضر اولین گام در راستای دستیابی به این
هدف محسوب میشود .این پروژه در واقع ارائه خدمتی است که به افراد دارای مشکالت

حسی اجازه میدهد به محتوای تلویزیون (فیلمها ،سریالهای تلویزیونی و مستندات و)...

از طریف سکوی تلفونیکا دسترسی داشته باشند .به لطف این راهحل ،آنها میتوانند
بدون هیچ هزینه اضافی از طریق سه گزینه شامل زیرنویس ،شرح صوتی یا زبان اشاره

از محتوای تلویزیونی تهیه شده ،بهره ببرند .این خدمت میتواند از طریق تلفن هوشمند

یا تبلت پیادهسازی شود ،در حالی که محتوای صوتی تصویری بر روی تلویزیون یا رایانه

پخش میشود .این سیستم برای افراد دارای ناتوانیهای حسی این امکان را فراهم
مینماید که از تفریحات تلویزیونی در اوقات فراغت ،به تنهایی یا در کنار خانواده یا با
دوستان ،بدون مزاحمت و ممانعت از لذت بردن دیگران لذت ببرند.

1. Movistar+ 5S
2. Telefonica S.A
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اطالعات پروژه -ادامه
وبسایت پروژهmovistar.es/particulares/mov... :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی محلی در اسپانیا
زمان پروژه :در حال اجرا از  2016/06/15تا 2027/02/01
شرکا:
This service has been developed together with the Spanish University Carlos III, the
spanish SME WhatsCine S.L. and Telefónica Spain

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

♦ ♦محصول تجاری

592

فصل شانزدهم

رسانه

هناسر :مهدزناش لصف

کمپین رادیویی بهبود وضعیت ازدحام در زندانهای بنگالدش
مشخصات سازمان

نام سازمان :شبکههای مردمنهاد 1بنگالدش برای رادیو و ارتباطات

كشور :بنگالدش

وبسایتhttps://www.bnnrc.net :

نوع :نهادهای جامعه مدنی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :این پروژه مربوط به پیادهسازی طرح کمپین اطالعات و انگیزش از طریق

 7ایستگاه رادیویی با مشارکت  GIZبنگالدش است .هدف اصلی این پروژه آگاه ساختن
افراد در مورد خدمات ارائهشده توسط دولت و سازمانهای مردمنهاد جهت دسترسی
به سیستم قضایی از طریق راهحلها و گزینههای گوناگون است .این پروژه ،یک مجله

رادیویی تحت عنوان « »Khola Janalaاست که شامل ديالوگهايی با مشارکت کمیته

بازرسی زندان ،وکال ،نماينده بخش رفاه اجتماعی و دولت محلی میشود.
وبسایت پروژهbnnrc.net/programs/impact/ca... :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در بنگالدش
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2016/01/01تا 2016/12/31

1. NGO Network
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اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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هناسر :مهدزناش لصف

ایجاد ظرفیت برای تولید برنامههای تعاملی و مخاطرهآمیز از طریق رادیو
مشخصات سازمان

نام سازمان :شبکههای مردم نهاد 1بنگالدش برای رادیو و ارتباطات

كشور :بنگالدش

وبسایتhttp://www.bnnrc.net :

نوع :نهادهای کسبوکار

اطالعات پروژه

توضيح پروژه BNNRC :و  BBCبا مشارکت یکدیگر پروژهای را در دو ایستگاه رادیویی

بهصورت پایلوت باهدف ارتقاء ظرفیت ارائهدهندگان برنامههای رادیویی و بهمنظور پخش

برنامههای تعاملی و مخاطبگرا پیادهسازی نمودهاند .ارائهدهندگان برنامههای رادیویی،
آموزش الزم را دریافت نمودهاند که مبتنی بر آن دو برنامه تهیه شده است .در پایان،
برای ایجاد محتوا با محوریت افراد ،رهنمودی داده میشود که در حال حاضر توسط

تمامی ارائهدهندگان برنامههای رادیویی در کشور استفاده میشود .این پروژه مهارتهای
ارائهدهندگان برنامههای رادیویی جوان ،که رهبری آینده را به عهده خواهند گرفت ،را

گسترش میدهد.

وبسایت پروژهbnnrc.net/programs/impact/bu... :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در بنگالدش
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2015/08/01تا 2016/03/31
شرکا:

Community Radio Chilmary and Community Radio Sagargiri

1. NGO Network
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اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :1ریشهکن نمودن فقر به هر شکل و در هر کجا
هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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هناسر :مهدزناش لصف

کتابخانه پخش برخط جهت دسترسی به اطالعات و دانش در بنگالدش
مشخصات سازمان

نام سازمان :شبکههای مردم نهاد بنگالدش برای رادیو و ارتباطات

كشور :بنگالدش

وبسایتhttp://www.bnnrc.net :

نوع :نهادهای جامعه مدنی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه BNNRC :کتابخانه ضبط و پخش برخط را در  16ایستگاه رادیویی در
بنگالدش راهاندازی نموده است .حدود  1000گوینده روستایی مستقیماً از این کتابخانه

برخط بهرهمند شدهاند BNNRC .تحت این اقدام ،قفسه کتاب ،مجموعهای از کتابها
و لوحهای فشرده و همچنین تجهیزات فاوا را برای هر ایستگاه فراهم نموده است.

مشخصشده است که کتابخانه برخط تبدیل به مرجعی برای جامعه فعاالن رادیویی،
بازیگران جامعه مدنی ،مدافعین حقوق بشر ،مقامات دولتی و فعاالن رسانههای محلی
شده است .این افراد از طریق این کتابخانه به اطالعات ،دانش ،ابزارها و پشتیبانی الزم
برای آزادی بیان ،حقوق دسترسی به اطالعات ،امنیت و حمایت از حقوق خبرنگاران

دست مییابند.

وبسایت پروژهnet/programs/impact/on... :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در بنگالدش
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2016/01/01تا 2016/12/31
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اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:
community radio stations are the direct partners of the initiative. Around 1000 16
rural broadcasters are directly benefitted from the online library. A strong partnership
.within the parties has made possible all the activities effective

اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :1ریشهکن نمودن فقر به هر شکل و در هر کجا
هدف  :2ریشهکن نمودن گرسنگی ،دستیابی به امنیت غذایی ،بهبود تغذیه و ترویج

کشاورزی پایدار

هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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تلویزیون اینترنتی کسبوکارهای حوزه کشاورزی

1

مشخصات سازمان
نام سازمانMEDIAPROD :

كشور :بورکینافاسو

وبسایتhttp://agence-mediaprod.com :

نوع- :

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :این تلویزیون ،اولین تلویزیون مبتنی بر وب محسوب میشود که به
جوانان آفریقایی نوآور و موفق در حوزه کشاورزی اختصاص دادهشده است .هدف از این
موفق این حوزه ،نوآوریها و
تلویزیون این است که از طریق مستندسازی داستانهای
ِ

درس آموختههای مرتبط با اقدامات جوانان در کارآفرینی کشاورزی ،تصویری مثبت از

کشاورزی ایجاد نماید .باوجود تنها  9ماه از آغاز این پروژه 50 ،ویدئو ایجادشده است و

 2میلیون بیننده داشته است .این تلویزیون ،به لطف وجود شبکه اجتماعی و همچنین
برنامه کاربردی موبایل خود ،موفق به جذب مخاطبان جوان زیادی شده است .بازخورد
مخاطبان و همچنین کارآفرینان برجسته داللت بر تأثیرگذاری این پروژه دارد.

وبسایت پروژهen.agribusinesstv.info :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در بورکینافاسو
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2016/05/05لغایت 2017/04/30

1. Agribusiness TV
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اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:
Agribusiness TV is an initiative of MEDIAPROD. Partners include: The Technical
Centre for agricultural and Rural Cooperation (CTA) VITA Samsa.fr Global Open
Data for Agriculture and Nutrition (GODAN) e-Agriculture Saphyto CommodAfrica
ACP Young Professionals Network

اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :1ریشهکن نمودن فقر به هر شکل و در هر کجا
هدف  :2ریشهکن نمودن گرسنگی ،دستیابی به امنیت غذایی ،بهبود تغذیه و ترویج

کشاورزی پایدار

هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

هدف  :12اطمینان از الگوهای مصرف و تولید پایدار
هدف  :13اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی و اثرات آن
هدف  :15حمایت ،بازیابی و ارتقاء بکارگیری پایدار اکوسیستم خشکی ،مدیریت پایدار

جنگلها ،مقابله با فرسایش خاک و توقف از انقراض تنوع زیستمحیطی
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

♦ ♦وبسایت

♦ ♦برنامه کاربردی موبایل
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سینما برای همه

1

مشخصات سازمان

نام سازمان :وزارت فناوریهای اطالعات و ارتباطات

كشور :کلمبیا

وبسایتhttp://www.mintic.gov.co :

نوع :دولتی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :از سال ( Cine para Todos 2013سینما برای همه) سرگرمیهای فراوانی

را بهصورت رایگان برای مخاطبین خاص ازجمله افرادی که از مشکالت بینایی ،شنوایی یا
شناختی رنج میبرند ،فراهم نموده است .دسترسی به برنامههای سرگرمکننده برای این

افراد از طریق بهکارگیری امکانات گوناگون فاوا امکانپذیر شده است .در «سینما برای
همه» مخاطب ناتوان یا کمتوان با ظرفیتسازی ،به تولیدکننده و مصرفکننده ،همزمان،
محتوا تبدیلشده است .این دسته از افراد با شرکت در جلسات میتواند آموزش ببیند
که چگونه محتوای صوتی تصویری ایجاد نموده و در آینده از آن استفاده نمایند .عالوه بر

این ،گروهی از این تولید/مصرفکنندگان این فرصت را داشتند که جایزه  SMARTICرا

در فستیوال فیلمهای هوشمند دریافت کنند .فیلمها با عناصر فناورانه همچون توضیحات
صوتی ،زیرنویس و تفسیر به زبان رایج کلمبیا در دسترس اشخاص قرار میگیرند .این کار

از طریق همزمانسازی برنامه کاربردی رایگانی تحت عنوان  WhatsCineبا ابزارها و وسایل

مختلف مبتنی بر فناوریهای مرتبط امکانپذیر شده است .یکبار در ماه این نسخههای

خاص از فیلمها در برخی مراکز تئاتر و در مناطق روستایی ارائه میشوند تا افراد مختلف
بتوانند از آنها بهرهمند شوند.

1. CINE PARA TODOS
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اطالعات پروژه -ادامه
وبسایت پروژهvivedigital.gov.co/cineparat … :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی منطقهای در کلمبیا
زمان پروژه :در حال اجرا از  2012/06/01تا 2018/12/31
شرکاFundación Saldarriaga Concha and Cine Colombia :

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
♦ ♦طرح
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درگاه رادیوی جامعه
مشخصات سازمان

نام سازمان :بنیاد توسعه رسانه فنالند

كشور :فنالند

وبسایتhttp://vikes.fi/en :

نوع :نهادهای جامعه مدنی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :درگاه رادیویی طراحیشده در این پروژه ،سکوی توزیع مبتنی بر وب
برای رادیوهای محلی است .این درگاه ،ابزاری جدید برای ایستگاههای رادیویی بهمنظور

توزیع برنامههای خود بهصورت محلی و جهانی فراهم مینماید .منابع میتوانند بهصورت

موضوعی و جغرافیایی مرتب شوند .این درگاه با همکاری نزدیک تهیهکنندگان برنامههای

رادیویی ارائهشده است و واسط کاربری آن طوری طراحیشده است که بسیار کاربرپسند

باشد و بهطور خاص برای اقتصادهای درحالتوسعه تدارک دیدهشده است .این درگاه
میتواند برای هر کشوری مناسب باشد.

وبسایت پروژه:

crp.vikes.fi

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در جمهوری متحد تانزانیا
زمان پروژه :در حال اجرا از  2015/01/01تا 2019/01/31
شرکاMisa-Tanzania. COMNETA :
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اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

هدف  :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

♦ ♦وبسایت

♦ ♦پایگاه داده
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آژانس خبری و رادیوی Sputnik
مشخصات سازمان

نام سازمان :آژانس خبری و

كشور :روسیه

رادیوی Sputnik

وبسایتhttps://sputniknews.com :

بوکار
نوع :نهادهاي کس 

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :آژانس خبری

Sputnik

در سال  2014راهاندازی شد .در سال -2016

 2015این آژانس خبری بر تقویت روابط بین فرهنگی و تسهیل تبادل اطالعات میان
کشورهای اروپایی-آسیایی تمرکز داشته است .این اقدام شامل کشورهایی ازجمله

آذربایجان ،ارمنستان ،بالروس ،جورجیا ،قزاقستان ،قرقیزستان ،لتونی ،تاجیکستان،

ازبکستان ،استونی و  ...میشود .پروژههای بین فرهنگی که توسط  Sputnikدر حال انجام
است شامل  -1پروژه شعرخوانی  -2کنفرانس ویدئویی بین ارمنستان و آذربایجان بعد

از تعارض  -3 Nagorno-Karabakhدستورالعمل راهنمای چندرسانهای در زمینه مسافرت

به کشورهای اروپایی و آسیایی  -4پروژه تیمهای ملی المپیک ریو  -5نظرسنجی در

خصوص 25امین سالگرد فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی میباشد.
وبسایت پروژه:

sputniknews.com

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی بینالمللی
زمان پروژه :در حال اجرا از  2014/01/10تا 2027/01/10
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اطالعات پروژه -ادامه
شرکا/کشورهایی که در آنها نتایج این پروژه پیادهسازی خواهد شد:
Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia,
Lithuania, Moldova, Tajikistan, Uzbekistan

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

هدف  :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦وبسایت
♦ ♦پروژه
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بهبود شبکهها و سامانههای پیچیده

1

مشخصات سازمان

نام سازمان :دانشگاه بین المللی مخابرات سنت پترزبورگ واحد بونج -بروویج

2

كشور :روسیه

وبسایت:

http://www.sut.ru

نوع- :

اطالعات پروژه
توضيح پروژه :در این پروژه مطالعات چندین پژوهشگر بینالمللی در زمینه sonification

(ارائه دادهها با استفاده از نمایشگرهای صوتی) ،نسلهای جدید موبایل و فناوریهای
الکترونیکی در حوزه موسیقی جمعآوریشده است .هدف اصلی این پروژه توسعه روشی

برای نگاشت جهانی بین حوزه اطالعات (شبکهها ،رویدادهای سیستمی ،فرآیندها،

وضعیتها و  )...و حوزه صوتی (تا  8کانال مستقل صدا برای ارائه دادههای مشخص)

است .نمایشگرهای صوتی به ایجاد راهحلهای سریعتر ،دستیابی به نتایج بهتری از

تحلیل دادهها ،بهبود استخراج دانش ،بهویژه در دنیای رو به ظهور دادههای کالن کمک
میکنند .همچنین این رویکرد الزم است بعد جدیدی از درک اطالعات برای افرادی که
دارای مشکالت بینایی هستند فراهم نماید .در آزمایشهای مختلف از مدلهای گوناگون

شبکه و همچنین سایههای مرتبط با سامانههای مخابراتی واقعی استفاده شده است.

برای هسته صوتی از زبانباز موسیقی کامپیوتر ،تحلیل صدا و پردازش آنها استفادهشده
است.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی بینالمللی در فنالند ،ایرلند و روسیه
زمان پروژه :در حال اجرا از  2017/02/14تا 2019/02/28

1. onification of Complex Networks and Systems
2. The Bonch-Bruevich St.Petersburg State University of Telecommunications
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اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:
SAINT-PETERSBURG BRANCH «LENINGRAD BRANCH OF CENTRAL SCIENCE
)RESEARCH TELECOMMUNICATION INSTITUTE» (LO ZNIIS

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :11ايجاد شهرها و سکونتگاههای امن ،ایمن و پایدار
هدف  :12اطمینان از الگوهای مصرف و تولید پایدار
هدف  :15حمایت ،بازیابی و ارتقاء بکارگیری پایدار اکوسیستم خشکی ،مدیریت پایدار

جنگلها ،مقابله با فرسایش خاک و توقف از انقراض تنوع زیستمحیطی

هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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Envi228News
مشخصات سازمان
نام سازمانEnvi228News :

كشور :توگو

وبسایتhttps://envi228news.wordpress.com :

نوع- :

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :دستیابی به توسعه پایدار با بکارگیری آموزش مباحث مربوط به محیطزیست

از طریق وبالگ  envi228newsامکانپذیر است .این بستر ،سکوی گزا رشدهی تعاملی
است که بهعنوان پایه و اساس آموزشهای مرتبط با توسعه پایدار نقش ایفا میکند.
در این سکو ،رویدادها گزارششده و همچنین مطالعات خاص ،سازماندهی اجتماعات

آگاهیدهنده و  ...از طریق شبکههای اجتماعی برخط قابل انجام میباشد .درواقع این

پروژه بهعنوان ابزارسازمانی برای بهبود ارتباطات و توسعه مشارکت بین افراد شکلگرفته
است .در اين پروژه افراد ،بهمنظور يافتن راهحلی مناسب برای مسائل موجود و همچنین
ارائه پیشنهاد در جهت حل مشکالت با یکدیگر ،مشارکت دارند.

وبسایت پروژهenvi228news.wordpress.com :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در توگو
زمان پروژه :در حال اجرا از  2016/04/13تا 2017/12/23
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نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :1ریشهکن نمودن فقر به هر شکل و در هر کجا

هدف  :2ریشهکن نمودن گرسنگی ،دستیابی به امنیت غذایی ،بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار
هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین

هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای
یادگیری مادامالعمر برای همه
هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران

هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند براي همه
هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها

هدف  :11ايجاد شهرها و سکونتگاههای امن ،ایمن و پایدار
هدف  :12اطمینان از الگوهای مصرف و تولید پایدار

هدف  :13اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی و اثرات آن

هدف  :14حفظ و بهره برداری ازاقیانوسها ،دریاها و منابع آبی در جهت تحقق توسعه پایدار

هدف  :15حمایت ،بازیابی و ارتقاء بکارگیری پایدار اکوسیستم خشکی ،مدیریت پایدار جنگلها،
مقابله با فرسایش خاک و توقف از انقراض تنوع زیستمحیطی
هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار اجتماعی
کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح
هدف  :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
612

♦ پروژه
♦ نشستهای WSIS
♦کنفرانس
♦انتشارات
♦آموزش مقدماتی
♦راهنمود
♦بستههای ابزاری
♦وبسایت
♦پایگاه داده

هناسر :مهدزناش لصف

Roopor
مشخصات سازمان

نام سازمان:

Roopor

كشور :اکراین

وبسایتhttp://www.roopor.fm :

نوع :نهادهای کسبوکار

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :فعالیتهای روزمره معموالً فرصتی برای پیشرفت شخصی افراد باقی

نمیگذارند با این وجود عالقه به آموختن دانش ،همواره بشر را به گسترش افقهای
پیشرو واداشته است .پروژه

Roopor

نیز در پی ارایه راهحلی برای اين مساله است و

بگونهای طراحی شده است که کلیه افراد ،مستقل از زمان و مکان ،از هر نقطه از جهان
که دسترسی به اینترنت وجود دارد ،از این برنامه بهرهمند شوند .عالقمندان به آموختن

میتوانند تنها از طریق یک کلیک به اطالعات مفید و مورد نیاز خود دسترسی داشته

باشند آنها همچنین ضمن گوش فرادادن به سخنرانیهای علمی ،میتوانند تجربیات
خود را نیز با دیگران در این محیط به اشتراک بگذارند.

وبسایت پروژهroopor.fm :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی بینالمللی
زمان پروژه :در حال اجرا از  2017/06/01تا 2018/06/01

613

نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

♦ ♦برنام ه کاربردی تلفن همراه
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هناسر :مهدزناش لصف

رادیوی اینترنتی برای افراد دارای معلولیت بینایی
مشخصات سازمان

نام سازمان :جامعه اینترنت

كشور :ایاالتمتحده آمریکا

وبسایتhttp://www.internetsociety.org :

نوع :بینالمللی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :رادیو

MENQ

رادیوی اینترنتی است ،که با حمایت جامعه اینترنتی و

“ ”Beyond the Net Funding Programmeبرای افراد نابینا یا کمبینا طراحیشده است.
مواردی ازجمله اینکه چگونه میتوان در برنامههای آموزشی خوب شرکت کرد ،چگونه

شغل خوب پیدا نمود ،چگونه میتوان از وسایل حملونقل عمومی استفاده نمود،
یک
ِ
چگونه با افسردگی مقابله نمود و به یکپارچگی اجتماعی رسید ،در این رادیو پوشش داده

میشود .این رادیو ،افقهای تازهای را برای افراد نابینا و خانوادههایشان بازنموده است.
پروژه مذکور مبتنی بر قدرت اینترنت باز ،سکویی را برای تقویت توانمندیهای افراد

تابینا و کمبینا ایجاد کرده است که در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار ،دارای تاثیرات

جهانی در ارایه راهحلهای نوآورانه و کاربردی داشته است.
وبسایت پروژهradiomenq.blogspot.it :

سطح پوشش جغرافیایی :اروپای شرقی
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2016/01/01تا 2017/01/01
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نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :1ریشهکن نمودن فقر به هر شکل و در هر کجا
هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

♦ ♦آموزش مقدماتی
♦ ♦رادیو اینترنتی
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فصل هفدهم
ابعاد اخالقی جامعه اطالعاتی

تاعالطا هعماج یقالخا داعبا  :مهدفه لصف

“آگاهی” ،مسابقهای برای مبارزه با مزاحمت سایبری در مدارس کلمبیا
مشخصات سازمان

نام سازمان :وزارت فاوا

كشور :كلمبيا

وبسایتhttp://www.enticconfio.gov.co :

نوع :دولتي

مکانیزم ملی پیادهسازی

♦ ♦سازمان راهبردی برای هماهنگی پیادهسازی  WSISدر سطح ملی دارد :خیر
♦ ♦سازمان راهبرد الکترونیکی ملی دارد :بله

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :در سال « ،2016وزارت فناوری اطالعات و ارتباطات کلمبیا» و «گروه

برند مالت» با همکاری یکدیگر مسابقهای تحت عنوان «آگاهی» را طراحی و اجرا نمودند.
بوکارهای
رسالت اين مسابقه ،تغییر در بینش افراد در خصوص روشهای نوین کس 

الکترونیکی و افزایش آگاهی عمومی از مزاحمتهای سايبری علیه کودکان و دانشآموزان
مدارس ابتدایی و باالتر بود .در این رویداد از دانشجويان ،اساتید و معلمان مدارس کلمبیا

خواسته شد پیشنهادهای خود را برای ایجاد کمپینهای تبلیغاتی علیه مزاحمتهای
سایبری کودکان به مسابقه بگذارند .در اين مسابقه تعداد  3153پیشنهاد دريافت شد،

که در آن ضمن تشریح مزاحمت سايبری ایجاد شده ،مشخصات و آدرس سایت مذکور
و راهحلهایی برای مبارزه علیه آن مزاحمت نیز پیشنهاد شده بود که منبع ارزشمندی

برای بررسی روشهای مقابله با متخلفان اخالقی میباشد.
وبسایت پروژهconciencia.co :

سطح پوشش جغرافیایی :پیاده سازی ملی در كلمبيا
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2016/09/15تا 2016/11/25
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نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات

اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:

وزارت فناوری اطالعات و ارتباطات فناوری اطالعات و گروه برنامه اعتماد به برند مالت

اسب  -بایرن

اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

نوع پروژه:

♦ ♦آموزش مقدماتی
♦ ♦ وب سایت
♦ ♦ مسابقه
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تاعالطا هعماج یقالخا داعبا  :مهدفه لصف

پایگاه داده مرکز تشخیص رفتار و گرایشات نوجوانان جزیره
مشخصات سازمان

نام سازمان :دانشگاه جوانان جزیره

1

كشور :كوبا

وبسایتhttp://www.uij.edu.cu :

نوع :نهادهای جامعه مدنی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :توجه و نظارت بر عالئم رفتاري کودکان از سنین پايین ،يکي از وظايف

اصلی معلمان به شمار میآید .در این میان انجام فعالیتهای پیشگیرانه ،عامل اصلی
اجتناب از اختالالت رفتاری در کودکان خواهد بود .درپايگاه داده مرکز تشخیص رفتار

و گرایشات جوانان جزیره 2برای تحلیل طیف وسیعی از رفتارها و عملکرد کودکان در
مدارس ،خانه یا در تعامل با همکالسیها و دوستان طراحی و مورد استفاده قرار گرفته
است .مرکز با استفاده از این پا مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار میدهند.

سطح پوشش جغرافیایی :پیاده سازی ملی در کوباIsla de la Juventud ،

زمان پروژه :در حال اجرا از  2016/11/08تا 2018/02/27

»1. Universidad de la Isla de la Juventud «Jesús Montané Oropesa
2. Base de dato del Centro de Diagnóstico y Orientación de la Isla de la Juventud
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اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
نوع پروژه:

♦ ♦پايگاه داده
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تاعالطا هعماج یقالخا داعبا  :مهدفه لصف

فیلم فروشگاه مواد غذایی
مشخصات سازمان

نام سازمان :اينترنت امنتر يونان

كشور :يونان

وبسایتhttp://www.saferinternet.gr :

نوع- :

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :این پروژه در قالب یک فیلم کوتاه بهنام «فروشگاه مواد غذایی» اجراشده
است .این فروشگاه بهعنوان یک استعاره برای استفاده از اینترنت تلقي شده ،که در آن

هم ه چیز به طور عجیبی در دسترس هستند .بهاینترتیب ،فیلم به شكلی سرگرمکننده،
مسائل بسیار مهم اخالقی را با تفکر انتقادی و با استفاده از گشتوگذار برخط نشان

میدهد ،كه برای بحث در فعالیتهای کالس درس و فراتر از آن ،بسیار جذاب و مفید

خواهد بود و به مسئله برنامهریزی كمك ميكند.

وبسایت پروژهyoutube.com/watch?v=ceSUuKMr4xo :

سطح پوشش جغرافیایی :اجرای ملی در یونان
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2013/04/16تا 2017/06/30
شرکا :حوزههاي محصوالت هنري و اجراي ملي در محدوده يونان
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اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

♦ ♦ فيلم كوتاه
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تاعالطا هعماج یقالخا داعبا  :مهدفه لصف

بهسوی جامعه اطالعاتی اندونزی با اینترنت سالم
مشخصات سازمان

نام سازمان :دیدهبان فناوری اطالعات و ارتباطات اندونزی

كشور :اندونزي

وبسایتhttp://www.ictwatch.id :

نوع :نهادهای جامعه مدنی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :با عنایت به تعهد سازمان دیدهبان فناوری اطالعات و ارتباطات اندونزی ،به
آزادی بیان و آگاهی این سازمان از چالشهای موجود در فضای مجازی ،طرح اینترنت سالم
جهت مبارزه با فعالیتهای دروغین و جعلی در فضای مجازی طراحی و پیادهسازی شده و

در حال اجرا می باشد .در این طرح کلیه محتوای برخط تحت مجوز  creative-commonبا

باالترین سطح کیفیت در دو دسته زیر قابل دسترس عموم هستند.

♦ ♦مجموعه رسانههای اجتماعی برای فیلمهای مستند جنبش اجتماعی با آدرس:
 lenteramaya.ictwatch.idبا قابلیت بحث و گفتگوی آزاد

♦

♦ابزارها ،ماژولها و جزوات عمومی چگونگی نمایش محتوا به آدرسinternetsehat.id/ :

( literasiبرای توسعه آموزش /دفاع همگانی)

در پروژه اينترنت سالم ،امکان ارائه خدمات برونخط از جمله برگزاری کارگاههای

آموزشی در مدارس ،دانشگاهها و کمیتههای محلی و شبیهسازی تسهیل مشارکت با

ذینفعان مختلف و توسعه قابلیتها و ظرفیتهای فعاالن محلی نیز وجود دارد.
وبسایت پروژهinternetsehat.id :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در اندونزی
زمان پروژه :در حال اجرا از  2002/04/29تا 2030/12/31
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 ادامه-اطالعات پروژه
Indonesian Ministry of Communication and Information Technology (MCIT/KEMKOMIN� :ا:شرک
FO), Indonesian Ministry of Youth and Sports (KEMENPORA), Indonesian Ministry of Foreign
Affairs (MOFA/KEMENLU), Indonesian Ministry of Education and Culture (KEMENDIKBUD),
Indonesian Child Protection Commission (KPAI), Indonesian Internet Service Providers Association (APJII), Indonesian Domain Name Registry (PANDI), Indonesia Infocomm Society
(MASTEL), Alliance of Independence Journalists (AJI), HIVOS, Ford Foundation, Citizen Lab
- Toronto University, Global Partners Digital (GPD) - UK, Cyber Law Center - Padjajaran University, Communications Research Center - University of Indonesia, Google, Twitter, Facebook,
Indonesia Internet Governance Forum (ID-IGF), Indonesian Child Online Protection (ID-COP),
Indonesian ICT Volunteers (RTIK), Village Development Movement (GDM), Southeast Asia
Freedom of Expression Network (SAFEnet), Digital Democracy Forum (FDD), Indonesian
CSOs Network for Internet Governance (ID-CONFIG), Indonesian Internet Society (ISOC-ID),
Nawala Nusantara Foundation, Internet Baik Taskforce (Kakatu, Yayasan Kita dan Buah Hati,
ICT Watch, Telkomsel), Indonesian netizen / blogger local communities, WatchdoC Documen.tary Maker, and several Indonesian Telecommunications Operators

WSIS اطالعات

:) مربوط به این پروژهSDGs( اهداف توسعه پایدار

 منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای، فراگیر، تضمین آموزش برابر:4 هدف
یادگیری مادامالعمر برای همه
 دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران:5 هدف
 ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار:16 هدف
 پاسخگو و فراگیر در همه سطوح،اجتماعی کارآمد
:نوع پروژه

♦پروژه
♦طرح
♦آموزش مقدماتی
♦ دستورالعمل
♦بسته ابزاری
♦وب سایت
♦ ترويج سواد الکترونیکی

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
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دستورالعمل دسترسی معلوالن به خدمات مخابراتی
مشخصات سازمان

نام سازمان :انستيتو مخابرات فدرال

كشور :مكزيك

وبسایتhttp://www.ift.org.mx :

نوع :دولتي

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :این دستورالعمل به منظور دسترسی هر چه بهتر معلوالن به خدمات
مخابراتی و حصول اطمینان از حفظ حقوق این دسته از کاربران و ارتقا سطح خدمات

مورد نیاز آنها در مقایسه با خدمات ارائه شده به دیگر شهروندان تدوین شده است.

این راهنما ،مکانیزم و شرایطی را که ضروری است فروشندگان و نمایندگان مجاز

ارائهدهنده خدمات مخابراتی در این راستا رعایت نمایند را به صورت ذیل برمیشمرد:
♦ ♦دسترسی به تجهیزات کمکی و اسناد راهنمای کاربر
♦ ♦وجود امکانات مرکز تماس جهت کمک به کاربران
♦ ♦برخورداری از نیروی انسانی آموزش دیده جهت راهنمایی کاربران معلول
♦ ♦قابلیت دسترسی به امکانات موجود در وب سایت و درگاه اینترنتی
وبسایت پروژهgoo.gl/ZPQzhA :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در مکزیک
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2015/06/01تا 2016/12/23
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اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

هدف  :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦دستورالعمل

628

تاعالطا هعماج یقالخا داعبا  :مهدفه لصف

حفاظت نظامند مدافعان و روزنامهنگاران حقوق بشر
مشخصات سازمان

نام سازمان :سازمان ملي استراتژي ديجيتال

كشور :مكزيك

وبسایتhttp://www.gob.mx/mexicodigital :

نوع :دولتي

مکانیزم ملی پیادهسازی

♦ ♦سازمان راهبردی برای هماهنگی پیادهسازی  WSISدر سطح ملی دارد :بله
♦ ♦سازمان راهبرد الکترونیکی ملی دارد :بله

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :این سامانه که ابزاری تحلیلگر و پیشبینیکننده است ،به گونهای طراحی

شده است که قادر است به صورت خودکار تصاویر مربوط به خشونتهای اعمال شده

علیه روزنامهنگاران و مدافعان حقوق بشر را از میان انبوهی از تصاویر موجود را پایگاههای
داده جمعآوری و تحلیل نماید .این ابزار از با ارائه نقشههای تعاملی ،خالصهاي از آمار و

تحلیل خشونتهای صورت گرفته در یک منطقه خاص را در اختیار کاربر قرار میدهد.
با بهرمندی از این ابزار ،به صورت چشمگیری هزینههای وزارت کار و امورکشوری در
مکزیک را کاهش داده و در سبب بهبود برنامه تعیین جایگاه مناسب برای استقرار

نیرویهای پلیس به منظور حفاظت هر چه بهتر از عکاسان و فعاالن حقوق بشر شده
است .اين پروژه بخشی از برنامههای ریاست جمهوری در راستای بهرهمندی از فناوری و

تحلیل دادهها برای توسعه و ارزیابی شواهد مورد نیاز پلیس میباشد.
وبسایت پروژهgob.mx/defensorasyperiodistas :

سطح پوشش جغرافیایی :پیاده سازی ملی در مکزیک
زمان پروژه :در حال اجرا از  2016/10/10تا 2018/11/30
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اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:

مرکز تحقیقات اقتصادی و آزمایشگاه ملی آموزش سیاست عمومی؛ وزارت فدرال واحد

کشور جهت پیشگیری ،ردیابی و تجزیهوتحلیل به شكل مکانیزم حفاظت از مدافعان
حقوق بشر و روزنامهنگاران.

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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روز فناوری اطالعات و ارتباطات دختران
مشخصات سازمان

نام سازمان :سازمان اقدام براي پيشروي ذهن آفريقايي

كشور :نيجريه

وبسایتhttp://www.mindafrica.org :

نوع :نهادهای جامعه مدنی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :ببراي آشنايي دختران با فناوری اطالعات و ارتباطات ،برنامهای يکروزه در

بندر هارکورت ، 1مختص دانشآموزان دبیرستانی  13-17سال که بهطور عمده از مدارس
محروم کشور بودند ،با هدف ارتقا دانش و مهارت آموزی آنان در استفاده از فناوری
اطالعات و ارتباطات جهت افزایش یادگیری و پیمودن موفق مسیر تحصیلی برگزار شد.

در این برنامه  103دختر با حضور در کارگاههای عملی و سمینارهای برگزار شده ،با نقش
زنان در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات و کاربردهای این فناوری و فرصتهایی که برای

موفقیت پیش روی آنها قرار می دهد ،آشنا شدند.
وبسایت پروژهmindafrica.org/site/girls%20... :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در نیجریه ،بندر هارکورت
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2016/04/28تا 2016/04/28

1. Port Harcourt
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اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:

بخش  103در

هاركورت

،ITU SPE

يك هتل و يك رستوران با غذاي فست فودي در بندر

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

♦ ♦ طرح
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اينترنت ما
مشخصات سازمان

نام سازمان :انجمن اينترنت

كشور :پاكستان

وبسایتhttp://www.internetsociety.org :

نوع :بینالمللی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :بهدليل نبود هرگونه قوانین برای مقابله با آزار و اذیت سایبری ،مدافعين

حقوق الکترونیکی ،ايده ایجاد اینترنت (اینترنت ما) را در قالب یک پروژه پیشگام بهمنظور
باال بردن آگاهی از خشونت علیه زنان در فضای مجازی ،مطرح كردند .بودجه این پروژه،

توسط انجمن اينترنت «فراتر از برنامه بودجه خالص» ،تأمين ميشود كه فصل جدیدی
در مبارزه برای حقوق زنان در پاکستان بازکرده است ،حمایت از حقوق زنان با توسعه

دانش و ارائه ابزارهایی برای آزادی بیان آنها از طریق برگزاری دورههای آموزشی،

کارگاههای آموزشی در دانشگاهها ،پشتیبانی حقوقی و روانشناسی و تأسیس یک مرکز

بحران انجام ميشود .زنان پاکستانی حق آگاهی از اینکه استفاده از اینترنت برای بهبود
آموزشوپرورش و کمک به رشد اقتصادی ،مهم است ،را دارا میباشند.

وبسایت پروژهhamarainternet.org :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی منطقهای در آسيا و اقيانوسيه
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2015/06/11تا 2016/06/11
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اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:

انجمن اينترنت «فراتر از برنامه بودجه خالص»

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :1ریشهکن نمودن فقر به هر شکل و در هر کجا
هدف  :3تضمین زندگی سالم و ترویج برای ارتقا سطح رفاه برای همه در تمام سنین
هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
♦ ♦طرح

♦ ♦ آموزش مقدماتی
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پروژه برخط InoSMI
مشخصات سازمان
نام سازمان :آژانس اطالعات بینالمللی روسی Segodnya

كشور :فدراسیون روسیه

وبسایتhttps://ria.ru/docs/about :

نوع :نهاد کسبوکار

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :این پروژه به عنوان بخشی از گروه رسانههای بینالمللی روسیه از سال

 2013به بهرهبرداری رسید تا به عنوان رسانه تخصصی پیشرو در ترجمه مقاالت و
مطبوعات بینالمللی به زبان روسی و به صورت برخط فعالیت نماید .مأموريت پروژه

اين است که تعداد مخاطبان کنونی زبان روسی را افزایش دهد .از اینرو کلیه اخبار و
گزارشهایی را که توسط کارشناسان و صاحبنظران تحوالت روسیه و جهان تدوین شده
است را اطالعرسانی و منتشر میکند و از این طریق به درک بهتر رویدادهای بینالمللی
توسط مردم کمک شایان توجهی داشته است.

وبسایت پروژهinosmi.ru :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملي در فدراسيون روسيه
زمان پروژه :در حال اجرا از  2013/09/12تا 2027/09/12
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اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

هدف  :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

♦ ♦وب سایت
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سازمان ستوویچف
مشخصات سازمان

نام سازمان :ستوویچف (شبکه)

كشور :فدراسیون روسيه

وبسایتwww.setevichok.org :

نوع :نهاد کسبوکار

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :هدف اصلی سازمان ستوویچف 1که در لغت به معنی شبکه است ،ايجاد
صالحیت شهروندی دیجیتال برای فعالیت موفق و امن کودکان و دانشآموزان و

دانشجویان در روسیه و کشورهای استقاللیافته شوری سابق میباشد .از جمله برنامههای

این سازمان میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

♦ ♦ ارائه آموزش و مشاورههای برخط به کودکان در خصوص امنیت سایبری به صورت 24/7
♦ ♦تالش در جهت توسعه سواد دیجیتالی از طریق برگزاری دورههای بسیار آنالین و
یاز 2در چهار حوزه فنی ،اطالعاتی ،ارتباطی و کاربری

♦ ♦آموزشهای برخط «سبک زندگی نوجوان برخط»3
♦ ♦سايت مسابقه و رقابت کودکان با نام «جايزه ستوویچف» که از نظر خود کودکان به
عنوان بهترین سایت مخصوص بچهها شناخته شده است.

♦ ♦شبکه يادگیری معلمان
♦ ♦تاکنون در اين پروژه  513000کودک 12000 ،مدرسه و  17000معلم مشارکت
کردهاند.

1. SETEVICHOK
2. Massive Open Online Courses
3. Teenager lifestyle online
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اطالعات پروژه -ادامه
وبسایت پروژهsetevechok.org :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی بینالمللی در ارمنستان ،بالروس ،گرجستان ،قزاقستان،
قرقیزستان ،جمهوری مولداوی ،تاجیکستان ،ترکمنستان ،اوکراین ،فدراسیون روسیه

زمان پروژه :خاتمه یافته از  2013/01/02تا 2013/07/02

اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :12اطمینان از الگوهای مصرف و تولید پایدار
هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

نوع پروژه:

♦ ♦طرح

♦ ♦دستورالعمل
♦ ♦بسته ابزاری
♦ ♦وب سایت

♦ ♦پایگاه داده
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جعبه ابزار ایجاد پویایی و حرکت در زنان مبتنی بر ICT
مشخصات سازمان

نام سازمان :انجمن فقط همکاران

1

كشور :آفريقاي جنوبي

وبسایت:

http://justassociates.org/en/resources/icts-feminist-movement-building-activist-toolkit

نوع :بینالمللی
اطالعات پروژه

توضيح پروژه:این ابزار ،با همکاری مشترک انجمنهای «فقط همکاران»« ،شبکه اینترنتی

زنان »2و «انجمن ارتباطات پیشرو »3براي پشتیبانی مؤثرتر ،منعطفتر ،ملموستر و
امنتر سوق جامعه زنان به مباحث مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات طراحی و
مورد استفاده قرار گرفته است و بر آن است تا با افزایش توانمندی در زنان ،آنان را با

نقش و تاثیر این فناوری در توسعه جامعه و چگونگی بهرهمندی از آن در جهت ساختن

زندگیهای متفاوت و پیشرفته آشنا نماید .هدف از جعبه ابزار فعالساز ،4کمک به فعاالن
این حوزه به شیوهای است که بتوانند راهبردهای ارتباطی خود را در مسیر حمایت از

جنبش پویایی در زنان به کار گیرند.

اساسا این ابزار در شرایطی که همواره رفتارهای چالشی و نابهنجار و تبعیضآمیز در

مورد زنان ،امری عادی به شمار میآید ،به منظور توانمندسازی زنان در جهت توسعه
دموکراسی و تقویت صدای آنان طراحی شده است.

)1. Just Associates (JASS
2. Women’s Net
)3. Association for Progressive Communications (APC
4. Activist Toolkit
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اطالعات پروژه -ادامه
وبسایت پروژهjustassociates.org/en/resour... :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی منطقهای در آفريقا شامل كشورهاي آنگوال ،بوتسوانا،
لسوتو ،ماالوی ،موزامبیک ،نامیبیا ،آفریقای جنوبی ،سوازیلند ،جمهوری متحده تانزانیا،

زامبیا ،زیمبابوه

زمان پروژه :خاتمه یافته از  2015/01/08تا 2017/01/02
شرکا :انجمنهای«فقط همکاران»« ،شبکه اینترنتی زنان» و «انجمن ارتباطات پیشرو»
کشورهای اجراکننده:

Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia,

South Africa, Swaziland, United Republic of Tanzania, Zambia, Zimbabwe
اطالعات WSIS

اهداف:

هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای
یادگیری مادامالعمر برای همه
هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
هدف  :11ايجاد شهرها و سکونتگاههای امن ،ایمن و پایدار
هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح
نوع پروژه:

♦
♦
♦
♦
♦
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♦پروژه
♦انتشارات
♦آموزش مقدماتی
♦بسته ابزاری
♦وب سایت

تاعالطا هعماج یقالخا داعبا  :مهدفه لصف

برنامه توانمندسازی سایبری C3
مشخصات سازمان

نام سازمان :برنامه خلیفه برای توانمندسازی دانشآموزان

كشور :امارات متحده عربي

وبسایت:

http://www.aqdar.ae

نوع :دولتي

مکانیزم ملی پیادهسازی

♦ ♦سازمان راهبردی برای هماهنگی پیادهسازی  WSISدر سطح ملی دارد :بله
♦ ♦سازمان راهبرد الکترونیکی ملی دارد :بله

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :افزایش کاربرد اینترنت در کشور امارات متحده عربی ،امكان دسترسی

بیسابقهای به دنیای اطالعات و ایده داده است .در حالی که دولت و فایروالهای
شرکتهای خصوصی ،تدابیر و اقدامات محافظتی ویژهای در برابر تهدیدهای ناشی از

سایتها و رسانههای اجتماعی که از منظر فرهنگی یا ایدئولوژیکی نامناسب هستند،

اعمال میکنند اما با توجه به ماهیت در حال رشد اینترنت ،ضروری است که تمام

اعضای جامعه امارات متحده عربی ازفضای الکترونیکی بهخوبی آگاه باشند .سایبر  C3یک
برنامه کام ً
ال یکپارچه از اطالعات ،آگاهی و درک برای دانشآموزان سال آخر دبيرستان
و آموزش عالی ،فراهم میکند و به آنها بهعنوان کاربران مسئول و اندیشمند اینترنت

قدرت میبخشد.

وبسایت پروژهcyberc3.ae :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در امارت متحده عربي
زمان پروژه :در حال اجرا ا از  2012/02/09تا 2020/08/31
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اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:

شورای وزارت آموزشوپرورش ابوظبی ( ،)ADECسازمان دانش و توسعه انسانی ()KHDA

اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

نوع پروژه:

♦ ♦پروژه

♦ ♦ آموزش مقدماتی
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تاعالطا هعماج یقالخا داعبا  :مهدفه لصف

ابزار انقالبی بنیاد پایش اینترنت
مشخصات سازمان

نام سازمان :دیدهبان اینترنت

كشور :انگلستان

وبسایتhttps://www.iwf.org.uk :

نوع :نهادهای جامعه مدنی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :بنیاد دیدهبان اینترنت ،بر مبنای تصاویر پردازش شده از کودکانی که مورد
سوء استفاده و آزار جنسی قرار گرفتهاند ،لیستی از تصاوير اثرانگشت الکترونیکی به روش

«هاش »1تهیه و گردآوری کرده است .اين لیست ،ابزاری انقالبی است که دیگر به هیچ

کسبوکار الکترونیکی غیر اخالقیای اجازه بارگذاری ،ذخیرهسازی و به اشتراکگذاری

میلیونها تصویر بالقوه از سوءاستفادههای جنسی از کودکان را نمیدهد.

از این رو ابزار مذکور ميتواند در پايان دادن به تمام اشکال اعمال خشونت و شکنجه

علیه کودکان بهویژه به سوءاستفاده و بهرهبرداری جنسی از آنها خاتمه دهد و سبب
ارتقاء امنیت در بهرهمندی از فناوری اطالعات و ارتباطات و توسعه فضای صیانت از اصول
اخالقی حاکم بر فضای مجازی شود.

وبسایت پروژهiwf.org.uk/become-a-member/s... :

 -1روش  Hashingروشی است که برای بررسی يکپارچگی ديتا از آن استفاده میشود Hash .يک تابع يکطرفه است به اين معنی که اگر دو رايانه متفاوت
يک ديتا را دريافت کنند و يک تابع  hashيکسان را روی آن اجرا کنند بايد مقدار  hashيکسانی را به دست آورند .امکان ندارد که شما يک  hashيکسان
را از بلوکهای ديتا متفاوت به دست آورديد .که به آن  collision resistanceگفته میشود .خروجی  hashکوچک و با اندازه ثابت هست که به آن digest،
 message digestیا  simply the hashگفته میشود .يک مثال از استفاده  hashبرای بررسی يکپارچگی ديتا اين است که فرستنده يک الگوريتم  hashرا
برای هر بسته از ديتا اجرا میکند و نتیجه را به بسته متصل میکند .دريافتکننده بسته همان  hashرا روی بسته دريافتی اجرا میکند و نتیجه به دست
آمده را با خروجی  hashکه فرستنده ارسال کرده است مقايسه میکند .اگر مقايسه يکی بود به اين معناست که بسته در حین ارسال تغییری نداشته و سالم
به مقصد رسیده است .اگر يک بیت از بسته ارسالی تغییر کند  hashمقصد با  hashارسالی توسط مبدا متفاوت خواهد بود و مقصد متوجه خواهد شد که
بسته مشکل دارد.
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اطالعات پروژه -ادامه

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی منطقهای در آفریقا ،آسیا و اقیانوسیه ،اروپا ،آمريکا
التین و حوزه کارائیب و آمريکای شمالی

زمان پروژه :خاتمه یافته از  2015/08/12تا 2016/07/19
شرکا :فیسبوک ،گوگل ،مایکروسافت ،توییتر و یاهو

اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
♦ ♦طرح

♦ ♦وب سایت

♦ ♦پايگاه داده
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همکاری بینالمللی و
منطقهای

یا هقطنم و یللملا نیب یراکمه :مهدجه لصف

تجزیهوتحلیل دادههای تلفن همراه برای شهرها و جوامع پایدار
مشخصات سازمان

نام سازمان:

Delberg Data Insights

كشور :بلژیک

وبسایت/https://dalbergdatainsights.com :

نوع :نهادهای کسبوکار

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :هدف این پروژه ،ارائه الگویی برای ارزیابی وضعیت ترافیک شهری

و جابهجایی جمعیت با استفاده از دادههای تلفن همراه میباشد .از طریق این الگو،

مسئولین شهری توانمندی مدیریت بهتر معابر و شبکههای حمل و نقل عمومی را پیدا
کرده و میتوانند با تحلیل اطالعات ترافیکی ذخیره شده در ایام و یا رویدادهای خاص در
جهت توسعه پایدار شهری ،راهحلهای مناسبی برای کنترل تاثیرات ترافیک در برگزاری
رویدادهای خاص به ویژه در شهرهای رو به رشد و با جمعت باال ارائه نمایند .و این مساله

خود میتواند مبتنی بر تحلیل کالن دادهها ،کاربردها و بازارهای نوظهوری ایجاد کند.
وبسایت پروژهdap.gov.al :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی ملی در اوگاندا
زمان پروژه :در حال اجرا از  2016/01/01تا 2017/09/30
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اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:
United Nations Capital Development Fund Belgium Development Cooperation Kampala Capital City Authority Real Impact Analytics

اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :11ايجاد شهرها و سکونتگاههای امن ،ایمن و پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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یا هقطنم و یللملا نیب یراکمه :مهدجه لصف

باز آفرینی دمکراسی از طریق فضای مجازی
مشخصات سازمان

نام سازمان :مرکز جهان آینده

1

كشور :قبرس

وبسایتhttp://www.futureworlds.eu :

نوع :نهادهای جامعه مدنی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :پروژه بازسازی دموکراسی 2توسط مرکز جهان آینده در قبرس پیشنهاد شد
که مورد حمایت صندوق دموکراسی سازمان ملل متحد 3قرار گرفت .این پروژه به دنبال
ترویج فرهنگ صلح و آشتی است و بر آن است تا با ارانه پیشنهادهای جدید و نوآورانه
در فضای مجازی ،دموکراسی را به معنی واقعی آن پیادهسازی نماید .بیش از هزار جوان
از تمامی قارهها ،در طول یکهفته به صورت چهره به چهره و با ساختاری الکترونیکی به
تبادل نظر و هماندیشی میپردازند .هدف این پروژه شناسایی نواقص سیستم دموکراسی
فعلی به منظور بازآفرینی /ایجاد مشخصههای سیستم ایدهآل آینده است .مانیفستی که
بر پایه مشارکت جوانان ،به طراحی نظام دموکراتیکی میباشد که انتظارات بشر قرن 21
را برآورده میسازد ،از قابلیتهای عصر دیجیتال بهره میگیرد ،بر پایه ارزشهای انسانی
و توسعه پایدار ،در پی مبارزه با فساد و عدم مسئولیتپذیری و پاسخگو نبودن است و
فرهنگ مشارکت حقیقی کلیه شهروندان را ترویج و تسهیل میکند.
وبسایت پروژهreinventdemocracy.info/w/ind... :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی بینالمللی
زمان پروژه :در حال اجرا از  2012/03/01تا 2018/10/31
شرکا:

n/a

1 Future Words Center
2 Reinventing Democracy
3 UN Democracy Fund engages
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اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :1ریشهکن نمودن فقر به هر شکل و در هر کجا
هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
هدف  :11ايجاد شهرها و سکونتگاههای امن ،ایمن و پایدار
هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

هدف  :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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مدل همکاری در اشتراکگذاری اطالعات جهت تحلیل رفتار بدافزارها
مشخصات سازمان

نام سازمان :امنیت سایبری مالزی

كشور :مالزی

وبسایتhttp://www.cybersecurity.my :

نوع :دولتی

مکانیسم ملی پیادهسازی

♦ ♦سازمان راهبردی برای هماهنگی پیادهسازی  WSISدر سطح ملی دارد :بله
♦ ♦سازمان راهبرد الکترونیکی ملی دارد :بله

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :بدافزارها ،کدهای رایانهای مخفیای هستند که با هدف تخریب و نفوذ به

رایانهها و دستگاههای تلفن همراه طراحی و استفاده میشوند که در صورت اجرای آن
میتواند برای سازمان مورد حمله ،هزینههای سنگینی به بار بیاورد .با عنایت به از بین
رفتن مرز کشورها از طریق اینترنت ،امروزه کشورها برای محافظت از داراییهای مشهود و

نامشهود خود ناچار به هزینهکرد هستند .این پروژه به عنوان یک نمونه همکاری مشترک
در تحلیل اطالعات مربوط به حمالت بدافزارها ،میان سازمان امنیت سایبری مالزی و

برخی از کشورهای عضو سازمان همکاریهای اسالمی جهت حفاظت از زیرساختهای
ملی و حیاتی اطالعاتی این کشورها در برابر بدافرازها و کاهش تهدیدات مخرب توسط

آنها ،تعریف و پیادهسازی شده است.

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی بینالمللی در برونئی دارالسالم ،فرانسه ،اندونزی،
مالزی

زمان پروژه :خاتمه یافته از  2015/05/21تا 2017/01/31
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اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
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بذر اتحاد ،ائتالفی برای توسعه نوآوری دیجیتالی
مشخصات سازمان

نام سازمان :بذر اتحاد

1

كشور :موریس

وبسایتhttp://seedalliance.net :

نوع- :

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :این طرح با هدف توسعه اینترنت و نوآوری دیجیتالی بر آن است تا با

اعطای جوایز و گرنتهای کوچک از پر و بال گرفتن ایدهها و رساندن آنها به مرحله

مقیاسپذیری در حد یک شرکت نوپا ،حمایت نماید .سازمان بذر اتحاد ،یک مشارکت

چند ذینفعه است که در آن تیم ها ،اعضا و حمایتکنندگان منطقهای ،سازماندهی
میشوند .برنامه حمایتی از طریق  3کانال در  3منطقه آفریقا ،آمریکای التین و حوزه
کارائیب و آسیا و اقیانوسیه انجام میشود و نوآوران و حامیان این مناطق میتوانند
از طریق سایت برنامههای خود را عملی کنند .جوایز بذر اتحاد و گرنتها از طریق

تالشهایی که به منظور ظرفیتسازی و تقویت شبکههای همکاری صورت میپذیرد

جمعآوری و شارژ میشوند.

اعضای این سازمان با هدف ایجاد روشهای نوآورانه و کمکهای مالی کوچک به توسعه

جوامع اطالعاتی در مناطق یاد شده کمک میکنند .در حال حاضر بیش از  2میلیون
دالر برای تقویت و ترویج جامعه اطالعاتی در داخل و اطراف این مناطق جمعآوری و

تخصیص داده شده است.

وبسایت پروژهseedalliance.net :

1. Seed Alliance
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اطالعات پروژه -ادامه

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی منطقهای در افریقا ،آسیا و اقیانوسیه ،امریکا التین

و کارائیب

زمان پروژه :در حال اجرا از  2012/03/01تا 2017/12/31
شرکا:
AFRINIC - FIRE Africa APNIC - ISIF.Asia LACNIC - Programa FRIDA IDRC 2012 until now Sida 2012 - 2016 ISOC 2012 until now Regional sponsors: Google (for FIRE
)Africa); Dot Asia, ICANN and APIA (for ISIF Asia

اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :5دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران
هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

هدف  :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦طرح
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شبکه رهبران دولت الکترونیکی در آمریکای التین و حوزه کارائیب
مشخصات سازمان

نام سازمان :وزارت کشور در همکاری با مرکز ملی راهبری دیجیتال

كشور :مکزیک

وبسایتhttp://www.redgealc.net :

نوع :بینالمللی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :شبکه رهبران دولت الکترونیکی در آمریکای النین و حوزه کارائیب ،از

سال  2003با هدف کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری در کشورهای آمریکای التین و

حوزه کارئیب از طریق ارائه خدمات دولت الکترونیکی به شهروندان ،صاحبان کسبوکار

و دیگر ذینفعان این منطقه طراحی شده است .این شبکه مبتنی بر قابلیتهای فناوری
اطالعات و ارتباطات ،سبب توسعه همکاریهای افقی در حوزه دولت الکترونیکی شده و
تبادل راهکارها و متخصصان و کارشناسان دولتی را میان دو منطقه تسهیل نموده است.

درسال  ،2005بانک توسعه داخلی آمریکا به این شبکه پیوست و از طریق اقدام ابتکاری
ایجاد کاالهای عمومی منطقهای از این شبکه حمایت نمود .در سال  2006نیز آژانس

توسعه بینالمللی کانادا نیز به این شبکه ملحق شد.
وبسایت پروژهredgealc.net :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی محلی در آمریکای التین و حوزه کارائیب
زمان پروژه :در حال اجرا از  2007/01/01تا 2017/12/31
شرکا:

OAS and IBD
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 ادامه-اطالعات پروژه
:کشورهای عضو شبکه
Anguilla, Antigua and Barbuda, Argentina, Aruba, Netherlands Caribbean, Barbados, Bahamas, Bolivia, Brazil, Belize, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curaçao,
Cayman Islands, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Falkland Islands (Malvinas), Guadeloupe, Grenada, Guatemala, French Guiana, Guyana, Haiti,
Honduras, Jamaica, Mexico, Martinique, Montserrat, Nicaragua, Panama, Paraguay,
Peru, Puerto Rico, Saint Pierre and Miquelon, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia,
Saint Vincent and the Grenadines, Suriname, Turks and Caicos Islands, Trinidad and
Tobago, Uruguay, The United States Virgin Islands, Venezuela, British Virgin Islands

WSIS اطالعات

:) مربوط به این پروژهSDGs( اهداف توسعه پایدار

 احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار:17 هدف
:نوع پروژه

♦ ♦طرح

♦ ♦مکانیسم همکاریهای منطقهای
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اصول مبارزه با فساد اداری از طریق دادههای باز
در کشورهای عضو گروه 20
مشخصات سازمان

نام سازمان :استراتژی دیجیتال ملی
كشور :مکزیک
وبسایتhttp://www.gob.mx/mexicodigital :
نوع :دولتی
مکانیسم ملی پیادهسازی
♦ ♦سازمان راهبردی برای هماهنگی پیادهسازی  WSISدر سطح ملی دارد :بله
♦ ♦سازمان راهبرد الکترونیکی ملی دارد :بله
اطالعات پروژه

توضيح پروژه :اصول مبارزه با فساد اداری از طریق دادههای باز 1نشاندهنده تعهد دقیق
کشورهای عضو گروه  220است که دادههای باز را عامل کلیدی در مبارزه جهانی علیه
فساد میدانند .این اصول ،بر مبنای منشور بینالمللی دادههای باز ،3پایهریزی شده است
که عبارتند از:
 .1باز بودن به عنوان پیشفرض اصلی
 .2به موقع و جامع
 .3قابل دسترس و قابل استفاده
 .4قابل مقایسه و سازگار با یکدیگر
 .5با هدف بهبود و توسعه مشارکت حاکمیت با شهروندان
 .6برای نوآوری و توسعه فراگیر.
1- Anti-corruption Open Data Principles
 -2گروه  ۲۰متشکل از قدرتمندترین اقتصادهای جهان می باشد که در مجموع  ۸۵درصد اقتصاد جهانی را در اختیار دارند و عبارتند از :ایاالت متحده آمریکا،
اتحادیه اروپا ،فرانسه ،بریتانیا ،آلمان ،ایتالیا ،چین ،ژاپن ،روسیه ،عربستان سعودی ،اندونزی ،استرالیا ،ترکیه ،برزیل ،آرژانتین ،کانادا ،هند ،کره جنوبی ،آفریقای
جنوبی و مکزیک
3- International Open Data Charter
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اطالعات پروژه -ادامه

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی بینالمللی
زمان پروژه :در حال اجرا از  2015/11/15تا 2018/11/30
شرکا :کشورهای عضو گروه 20

اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :16ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار
اجتماعی کارآمد ،پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

نوع پروژه:

♦ ♦طرح

658

یا هقطنم و یللملا نیب یراکمه :مهدجه لصف

مرکز آموزشهای پیشرفته پهن باند آمریکای مرکزی
مشخصات سازمان
نام سازمانCEABAD :

كشور :نیکاراگوئه

وبسایتhttp://ceabad.com :

نوع- :

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :مرکز آموزشهای پیشرفته پهنباند برای توسعه 1با همکاری بانک توسعه
داخلی آمریکا ،وزارت علوم ،فناوری اطالعات و برنامهریزی آینده کره جنوبی و سازمان
تنظیم مقررات رادیویی نیکاراگوئه به منظور افزایش ظرفیت و توانمندیهای فناوری

اطالعات و ارتباطات سازمانهای دولتی در  6کشور آمریکای مرکزی و جمهوری

دمونیکن در نیکاراگوئه از ژوئن  2014ایجاد شده است .این مرکز تاکنون برنامههای
آموزش الکترونیکی ،کارگاههای حضوری متعدد و نشستهای منطقهای را برگزار کرده و

بیش از  2444سازمان دولتی از برنامههای آموزشی این مرکز بهرهمند شدهاند.
وبسایت پروژهceabad.com :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی محلی
زمان پروژه :در حال اجرا از  2014/06/09تا 2017/12/31

)1- Center for Advanced Studies in Broadband for Development (C.A.A.B.A.D.
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اطالعات پروژه -ادامه
شرکا:

بانک توسعه قاره آمریکا ( ،)IDBوزارت علوم ،فناوری اطالعات و ارتباطات  ،ICTو

برنامهریزی آینده جمهوری کره ( ،)MSIPو نظارت برنهاد مخابرات نیکاراگوئه ()TELCOR

اطالعات WSIS

اهداف توسعه پایدار ( )SDGsمربوط به این پروژه:

هدف  :1ریشهکن نمودن فقر به هر شکل و در هر کجا
هدف  :4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای

یادگیری مادامالعمر برای همه

هدف  :8ترويج رشد اقتصادي مطمئن ،پايدار و فراگير و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند
براي همه

هدف  :9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری
هدف  :10کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها
هدف  :11ايجاد شهرها و سکونتگاههای امن ،ایمن و پایدار
هدف  :17احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار
نوع پروژه:

♦ ♦پروژه
♦ ♦طرح

♦ ♦کنفرانس

♦ ♦آموزش مقدماتی
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مدرسه آفریقایی حاکمیت اینترنت
مشخصات سازمان

نام سازمان :انجمن ارتباطات پیشرو

كشور :آفریقای جنوبی

وبسایتhttps://www.apc.org :

نوع :نهادهای جامعه مدنی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :مدرسه آفریقایی حاکمیت اینترنت ،یک طرح ابتکاری برای ظرفیتسازی
ی جهت دسترسی
است و هدف آن ایجاد فرصت برای کلیه اقشار و شهروندان آفریقای 

به دانش ،تجربه و افزایش روحیه مشارکت اثربخش آنها در فرآیندها و مباحث مرتبط

با حاکمیت اینترنت در سطح ملی ،منطقهای و جهانی است .این فرایند از طریق ایجاد
فضای آموزشی که امکان گفتگو و تبادل نظر و یادگیری میان ذینفعان را تسهیل

میکند ،افزایش تنوع ،محدوده ،کیفیت و تأثیر مشارکت آفریقا در حاکمیت اینترنت را

به همراه دارد.

این مدرسه آحاد مردم را از کلیه سنین و با طیف وسیعی از تجربه و دانش -از متخصصان

حرفهای و کارکشته گرفته تا مدیران ارشد و سران آژانسهای تنظیم مقررات محلی و

منطقهای و جوانان کارآفرین و فعاالن جامعه مدنی -را گرد هم میآورد.
وبسایت پروژهafrisig.org :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی محلی در آفریقا
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2013/07/10تا 2016/10/15
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 ادامه-اطالعات پروژه
:کشورهای اجراکننده

Algeria, Angola, Western Sahara, Burundi, Benin, Burkina Faso, Botswana, Central
African Republic, Chad (Republic of), Cameroon, Comoros, Cape Verde (Republic
of), Djibouti, Democratic Republic of the Congo, Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea,
Ethiopia, Gabon, Gambia (Republic of the), Guinea-Bissau, Ghana, Guinea, Côte
d’Ivoire, Kenya, Lesotho, Libyan Arab Jamahiriya, Liberia, Madagascar, Mauritius,
Mauritania, Mali, Malawi, Morocco, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Congo,
Reunion, Rwanda, South Africa, Senegal, Seychelles, Saint Helena, Sierra Leone,
Somali (Democratic Republic), South Sudan, Sao Tome and Principe, Sudan, Swaziland, Togo, Tunisia, Uganda, United Republic of Tanzania, Zambia, Zimbabwe

:شرکا

Access Now Afilias African Union African Network Information Center Facebook
Ford Foundation Google ICANN Internet Society NEPAD Planning and Coordinating
Agency UN Women Fund for Gender Equality Public Interest Registry ZA Domain
Name Authority

WSIS اطالعات

:) مربوط به این پروژهSDGs( اهداف توسعه پایدار

 منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای، فراگیر، تضمین آموزش برابر:4 هدف
یادگیری مادامالعمر برای همه
 دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران:5 هدف
 مولد و آبرومند، پايدار و فراگير و اشتغال کامل، ترويج رشد اقتصادي مطمئن:8 هدف
براي همه
 ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری، ایجاد زیرساختهای منعطف:9 هدف
 کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها:10 هدف
 ایمن و پایدار، ايجاد شهرها و سکونتگاههای امن:11 هدف
:نوع پروژه

♦ ♦پروژه

♦ ♦آموزش مقدماتی
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اعالمیه حقوق بشر و آزادیهای اینترنتی آفریقا
مشخصات سازمان

نام سازمان :شرکای جهانی دیجیتال

كشور :آفریقای جنوبی

وبسایتhttps://www.apc.org :

نوع :نهادهای جامعه مدنی

اطالعات پروژه

توضيح پروژه :اعالمیه حقوق بشر و آزادیهای اینترنتی ،ابتکار عملی است که در راستای

بهبود استانداردهای حقوق بشر و رعایت اصول باز بودن 1در تنظیم سیاستهای مرتبط
با فضای مجازی و پیادهسازی آن در اتحادیه آفریقا تدوین شده است .این اعالمیه با

بهرهمندی از بهترین ابزارهای بینالمللی حقوق بشر ،از جمله منشور حقوق بشر آفریقا،
اصولی را تشریح میکند که برای رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی در فضای مجازی
ضروری است و در پی آن است تا با ایجاد فضای مناسب اینترنتی ،نیازهای اجتماعی و

اقتصادی آفریقا را مرتفع ساخته و جهت سیاستگذاری و نظارت بر توسعه فضای مجازی

در آفریقا ،رویکردهای نوینی ایجاد نماید.

وبسایت پروژهafricaninternetrights.org :

سطح پوشش جغرافیایی :پیادهسازی محلی در آفریقا
زمان پروژه :خاتمه یافته از  2014/09/01تا 2017/02/28

1- openness
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 ادامه-اطالعات پروژه
:کشورهای اجراکننده

: Algeria, Angola, Western Sahara, Burundi, Benin, Burkina Faso, Botswana, Central African
Republic, Chad (Republic of), Cameroon, Comoros, Cape Verde (Republic of), Djibouti, Democratic Republic of the Congo, Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia
(Republic of the), Guinea-Bissau, Ghana, Guinea, Côte d’Ivoire, Kenya, Lesotho, Libyan Arab
Jamahiriya, Liberia, Madagascar, Mauritius, Mauritania, Mali, Malawi, Morocco, Mozambique,
Namibia, Niger, Nigeria, Congo, Reunion, Rwanda, South Africa, Senegal, Seychelles, Saint
Helena, Sierra Leone, Somali (Democratic Republic), South Sudan, Sao Tome and Principe,
Sudan, Swaziland, Togo, Tunisia, Uganda, United Republic of Tanzania, Zambia, Zimbabwe

:شرکا

Article 19 Association for Progressive Communications, APC Civicus Kenya Human Rights
Commission Media Foundation for West Africa Media Institute of Southern Africa Media Rights
Agenda Paradigm Initiative, Nigeria PROTEGE QV Support for Information Technology Center
Web We Want

WSIS اطالعات

:) مربوط به این پروژهSDGs( اهداف توسعه پایدار

 منصفانه و با کیفیت و ارتقاء و پیشبرد فرصتهای، فراگیر، تضمین آموزش برابر:4 هدف
یادگیری مادامالعمر برای همه
 دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران:5 هدف
 مولد و آبرومند، پايدار و فراگير و اشتغال کامل، ترويج رشد اقتصادي مطمئن:8 هدف
براي همه
 ترویج فراگیر صنعتی پایدار و تقویت نوآوری، ایجاد زیرساختهای منعطف:9 هدف
 کاهش نابرابری در داخل و میان كشورها:10 هدف
 ایمن و پایدار، ايجاد شهرها و سکونتگاههای امن:11 هدف
 ارتقاء جوامع صلحطلب و فراگیر و فراهمکردن عدالت قضایی و برپایی ساختار:16 هدف
 پاسخگو و فراگیر در همه سطوح،اجتماعی کارآمد
 احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار:17 هدف
:نوع پروژه

♦ ♦دستورالعمل
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و حکایت پروژههای برگزیده

رویداد جوایز جهانی جامعه اطالعاتی سال  2017از نگاه آمار
در فصلهای قبل به هر یک از پروژههای انجامگرفته یا در دست انجام کشورها در خصوص

فناوری اطالعات و ارتباطات در  18مقوله و  11خطمشی از برنامههای جامعه جهانی اطالعاتی

بهطور مختصر اشارهشده .در این فصل با نگاهی آماری ،اطالعات ارائه در این رویداد را تحلیل
نموده و با معرفی برنده جایزه در هر مقوله ،داستان موفقیت آن پروژه نیز به روایتشده است

تا خواننده محترم بیشتر در جریان موضوع و چالشهای پیش روی مجریان این پروژهها قرار

بگیرند.

در رویداد  2017از جوایز جهانی جامعه اطالعاتی ،درمجموع  345پروژه از  70کشور عضو

به مرحله رأیگیری رسیدند .آمار کلی پروژههای ارائهشده در هر مقوله در جدول  1 -19نماش

دادهشده است.

جدول  . 1 _19آمار تعداد طرحهای ثبتشده در هر مقوله
عنوان

تعداد پروژههای ثبتشده

۱

C1

نقش دولتها و کلیه ذینفعان در ترویج فاوا برای توسعه

33

۲

C2

زیرساخت اطالعاتی و ارتباطاتی

27

۳

C3

دسترسی به اطالعات و دانش

18

۴

C4

ظرفیتسازی

30

دسته خطمشی
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عنوان

تعداد پروژههای ثبتشده

۵

C5

ایجاد اعتماد و امنیت در استفاده از فاوا

12

۶

C6

توانمندسازی محیط

9

دولت الکترونیکی

52

کسبوکار الکترونیکی

17

یادگیری الکترونیکی

20

سالمت الکترونیکی

31

اشتغال الکترونیکی

12

محیط الکترونیکی

14

کشاورزی الکترونیکی

22

علم الکترونیکی

6

۱۵

C8

تنوع فرهنگی و هویتی ،تنوع زبانی

10

۱۶

C9

رسانه

11

۱۷

C10

ابعاد اخالقی جامعه اطالعاتی

13

۱۸

C11

همکاری بینالمللی و منطقهای

9

دسته خطمشی

۷
۸

C7

۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳

کاربردهای
فناوری
اطالعات و
ارتباطات

۱۴

با توجه به اطالعات فوق ،در میان  18مقوله ذکرشده بیشترین طرحها درمقولههای ذیل

ثبتشدهاند:

♦ ♦مقوله 7ـ دولت الکترونیکی ( 15درصد)
♦ ♦مقوله 1ـ نقش دولتها و کلیه ذینفعان در ترویج فاوا برای توسعه ( 10درصد)
♦ ♦مقوله 4ـ ظرفیتسازی و مقوله10ـ سالمت الکترونیکی ( 9درصد)
آمار فوق نشان میدهد بیشترین تمرکز کشورها چه از سمت دولت و چه نهادهای خصوصی

و کسبوکارها بر روی ایجاد بسترهای الزم و توسعه کاربردهای فناوری اطالعات و ارتباطات است
که دراینبین نیز پیادهسازی دولت الکترونیکی و در مرحله بعد سالمت و کشاورزی الکترونیکی

که بهصورت مستقیمتری بر ارتقا سطح زندگی آحاد جامعه نقش دارند از اهمیت و توجه بیشتری
برای دولت و کشورها برخوردار بوده است (نمودار )1-19
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نمودار . 1 _19درصد پراکندگی طرحهای ثبتنامشده در هر مقوله

نمودار  .2 _19درصد پراکندگی طرحهای ثبتنامشده از منظر هر خطمشی

میزان درصد طرحهای راهیافته به مرحله داوریای از منظر هر خطی مشی در نمودار

 2-19نمایش داده شده است .همانطور که از نمودار برمیآید بیشترین خطمشیهای موردتوجه
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کشورها ،موارد ذیل میباشند:

♦ ♦خطمشی  - 7کاربردهای فاوا (174مورد ،معادل  50درصد)
♦ ♦خطمشی  -1نقش دولتها و کلیه ذینفعان در ترویج فاوا برای توسعه ( 32مورد،
معادل 9درصد) و خطمشی  -4ظرفیتسازی ( 30مورد ،معادل  9درصد)

♦ ♦خطمشی  -2زیرساخت اطالعاتی و ارتباطاتی ( 27مورد ،معادل  8درصد)
همانطور که در نمودار  2-19دیده میشود 50 ،درصد پروژهها (مشتمل بر  174مورد)

در خطمشی  7ثبتشدهاند که به کاربردهای فناوری اطالعات و ارتباطات اشاره دارد که خود

مشتمل بر  7مقوله است .در این میان مقولههای دولت الکترونیکی (با  52مورد) سالمت

الکترونیکی (با  31مورد) و کشاورزی الکترونیکی (با  22مورد) بیشترین میزان پراکندگی

پروژهها را به خود اختصاص دادهاند (نمودار  3-19نمایش دادهشده).

نمودار  . 3 -19درصد پراکندگی طرحهای ثبتنامشده در خطمشی -7کاربردهای فناوری اطالعات و ارتباطات

همانطور که گفته شد در این رویداد  70کشور عضو شرکت کرده بودند که در این میان

به ترتیب کشورهای :عربستان سعودی ( 28مورد) ،چین ( ،)23مکزیک ( ،)19اندونزی (،)18

پاکستان( )17و روسیه( )15بیشترین تعداد طرحهای توسعه فاوا در این  18مقوله را به خود
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اختصاص دادهاند و  5پروژه نیز بهصورت بینالمللی انجامگرفته است(نمودارهای  4-19و .)5-19

نمودار . 4-19تعداد پروژههای ثبتشده از سوی هر کشور

نمودار . 5 -19درصد پراکندگی طرحهای ثبتنامشده توسط کشورهای عضو
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ایران با چهار پروژه ذیل در این دوره شرکت کرده است

♦ ♦دسته  1خطمشی نقش دولتها و کلیه ذینفعان در ترویج فاوا ،ارائهشده توسط
سازمان فناوری اطالعات با مشارکت شرکت پرورش دادهها با عنوان:

.the Information Society of Islamic Republic of Iran »Measuring

♦ ♦دسته  2خطمشی زیرساخت اطالعاتی و ارتباطاتی ارائهشده توسط شرکت پرورش
دادهها با عنوان:

Houshyar OSS: A solution for optimizing and improving quality and resiliency of information and communication infrastructure

♦ ♦مقوله  3خطمشی دسترسی به اطالعات و دانش ارائهشده توسط کنسرسیوم
محتوای ایران ،شاخه دانشگاه تهران با عنوان:

.Thematic Knowledge Generation and sharing within Academic Environment

♦ ♦مقوله  8از خطمشی کاربردهای فاوا ،کسبوکار الکترونیکی ارائهشده توسط
شرکت پرورش دادهها با عنوان:

Hubco: An online innovative procurement system

از منظر تنوع پروژههای ثبتشده توسط کشورها که اطالعات کامل آنها در جدول .2 _19

آمده است موارد ذیل قابلبرداشت میباشند:

♦ ♦اندونزی با ارائه  18پروژه در  13دسته و سپس مکزیک با  19پروژه در  12دسته
بیشترین تعدد موضوعی و تنوع در ارائه پروژهها را از آن خودکردهاند.

♦ ♦ 13مورد از مجموع  52پروژه ارائهها در دسته دولت الکترونیک توسط کشور
عربستان مطرحشده است و بعدازآن روسیه ،کویت و آذربایجان بیشترین تعداد

پروژهها را در این دسته داشتهاند ،ایران در این دسته پروژه منتخبی ندارد.

♦ ♦بیشترین تمرکز پروژههای منتخب کشور چین نیز به مقوله دوم خطمشی زیرساخت
اطالعاتی و ارتباطاتی اختصاصیافته است.

♦ ♦پاکستان نیز در دسته  -10سالمت الکترونیکی  4پروژه ارائه داده و بعدازآن کشورهای
چین ( )3و هند( )3بیشترین تعداد پروژه منتخب در این مقوله را داشتهاند.
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جدول  . 2 _19طرحهای ثبتشده توسط هر کشور

در این دوره با ثبتنام و حضور بیش از  1.1میلیون نفر طی یک ماه ( از  30مارس تا 30

آوریل  ،)2017جهت داوری طرحهای راهیافته به مرحله رأیگیری آنالین ب ه منظور انتخاب

پروژههای برتر ،رکورد جدیدی از مشارکت همگانی در برگزاری این رویداد به ثبت رسید ،عالوه
بر این آمادهای زیر نیز قابلتوجه است:

♦ ♦ 90خبره در ارزیابی طرحهای اولیه مشارکت داشتهاند.
♦ ♦از میان  467پروژه ثبتنامشده 345 ،طرح موفق توسط خبرگان جهت ورود به
مرحله رأیگیری ،برگزیده شدند.

♦ ♦بیش از  60هزار عضو جدید در انتخابات این دوره ثبتنام کردند.
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در این دوره بیشترین پروژهها توسط بخش دولتی و سپس بخش خصوصی و نهادهای کسب

کار ارائهشدهاند (نمودارهای  6-19و .)7-19

نمودار . 6-19درصد پراکندگی طرحهای ثبتنامشده بر اساس سازمان ارائهدهنده

نمودار . 7-19تعداد طرحهای ثبتنامشده بر اساس سازمان ارائهدهنده
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ازآنجاییکه رسیدن به جایگاه اول اقتصادی ،علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای

جنوب غربی (شامل آسیای میانه ،قفقاز ،خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش

نرمافزاری و تولید علم ،رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی ،ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و

رسیدن به اشتغال کامل در سند چشمانداز  1404کشورمان ،بهعنوان یک هدف ترسیمشده
است ازاینرو رصد فعالیتهای این کشورها مشتمل بر «آذربايجان ،اردن ،ارمنستان ،عربستان

سعودي ،قطر ،ازبكستان ،تركمنستان ،عمان ،كويت ،رژیم اشغالگر قدس(اسرائیل) ،بحرين،

تركيه ،فلسطين ،گرجستان ،مصر ،افغانستان ،پاكستان ،سوريه ،قرقيزستان ،لبنان ،امارات متحده

عربي ،تاجيكستان ،عراق ،قزاقستان و يمن» بهعنوان رقباي ایران جهت تحقق این هدف ،از
اهمیت بسزایی برخوردار است.

جهت آگاهی و رصد فعالیتهای کشورهای عضو منطقه ،در نمودار  8 -19تعداد طرحهای

ارائهشده از سوی این کشورها که موفق به راهیابی به مرحله داوری شدهاند نمایش دادهشده
است .در فصلهای قبل خالصهای از طرحهای ثبتشده آنها بیانشده است .بهعنوان کشورهای

منطقه چشمانداز  1404میبایستی موردتوجه و پايش قرارگرفته و در برنامهریزیهای ساليانه و

دورهای وضعيت آنها مدنظر قرار گیرند

نمودار . 8-19تعداد طرحهای ثبتنامشده توسط کشورهای عضو منطقه چشمانداز 1404
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در ادامه ضمن ارائه آمارهای مربوط به پروژه های ارائه شده هر مقوله ،داستان موفقیت پروژه

برگزیده جایزه و چالش آنها بهطور مختصر بیانشده ،این مطالب بر اساس نسخه اولیه گزارش
منتشرشده اجالس از داستانهای موفقیت بهروشها که در تیرماه  1396از طریق سایت  ITUدر
دسترس عموم قرار گرفت ،استخراج شده است.
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دسته -1نقش دولتها و کلیه ذینفعان در ترویج فاوا برای توسعه
کلیات آماری
همانطور که در جدول  1-19آمده است در رویداد  2017در این دسته  32پروژه به مرحله
رأیگیری رسیدند .این پروژهها به موضوعاتی همچون :توسعه زیستبوم فناوری دیجیتالی برای

آحاد جامعه ،ارائه فرصتهای عادالنه برای آموزش الکترونیکی و امن کودکان ،معلوالن و افراد

سالمند ،بهرهمندی از نقش رسانههای اجتماعی ،توسعه شهر هوشمند ،حملونقل هوشمند
شهري ،پستچي هوشمند ،توسعه سكوهای ارائه و رصد خدمات الکترونیکی و مراکز تماس
امن و اضطراری ،ارائه خدمات دولت الکترونیکی و ارتباط با مجلس ،بهرهمندی از فناوری در

حفظ محیطزیست و استفاده بهینه از منابع و معادن ،استفاده از اینترنت پرسرعت و فناوری

کالن دادهها ،توسعه کارآفرینی و نوآوری برای جوانان و شرکتهای نوپا و برنامههای رهگیری و

حفاظت از کودکان متمرکز بودند.

در شکل زیر پراکندگی کشورهای راهیافته به این مرحله نمایش داده است .همانطور که

مالحظه میشود در این مقوله کشور چین و بعدازآن فیلیپین ،قزاقستان ،امارات و اندونزی

بیشترین تعداد پروژه را ارائه دادهاند که درنهایت یکی از پروژههای کشور امارات متحده عربی
موفق به دریافت جایزه شده است که در ادامه همین بخش ،توضیحات بیشتر پروژه برتر ،بیان

میشود.

نمودار  .9-19پراکندگی پروژههای ثبتشده در دسته یک از منظر کشورها
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عملکرد کشورهای منطقه

بر اساس نمودار شماره 10-19در این دسته  6پروژه از سوی  5کشور منطقه ارائهشده که

امارات بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده و همانطور که در باال ذکر شد این کشور موفق

به دریافت جایزه اختصاصیافته به خطمشی« _C1نقش دولتها و کلیه ذینفعان در ترویج فاوا
برای توسعه» گردید.

نمودار . 10-19تعداد طرحهای ثبتنامشده در دسته  1توسط کشورهای عضو منطقه چشمانداز 1404

معرفی پروژه برگزیده

عنوان پروژه :مدرسه امن الکترونیکی
نام سازمان :برنامه خلیفه برای توانمندسازی دانش آموزان
كشور :امارات متحده عربی

توضیحات اولیه در مورد سازمان
برنامه خلیفه برای توانمندسازی دانش آموزان -1با نام اقدر به معنی من میتوانم -توسط شیخ
سیف بن زاید ،معاون نخستوزیر و وزیر کشور امارات ،بهعنوان بخشی از تالش ملی برای

یکپارچه کردن منابع و ایجاد برنامهای متمرکز و جامع در امارات تدوین و پیادهسازی شده است.
هدف این برنامه توسعه توانمندی نسل بعدی شهروندان اماراتی و مهاجران به این کشور از طریق

افزایش دانش ،مهارت و تخصص اعضای مولد جامعه و آگاهسازی آنها از رفتارهای غیراخالقی
1- Khalifa Empowerment Programme for Students
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در اینترنت و مقابله با خطرات احتمالی فضای مجازی میباشد.

شرح پروژه /اقدام
پروژه مدرسه امن الکترونیکی امارات ،با حاکمیت دولت برای پشتیبانی از مدارس و شناسایی

چالشهای آنها در تأمین امنیت و الکترونیکی مدارس و توسعه برنامه عملیاتی برای حفاظت
برخط از کودکان در فضای مجازی به صورتی بینظیر و فوقالعاده طراحیشده است .در این
کشور ،همه مدارس مسئول حفظ امنیت و ارتقاء سطح رفاه دانش آموزان میباشند .امروزه

بسیاری از تجارب دانشآموزان در تعامل با دنیای مجازی و از طریق ارتباط با رسانههای

دیجیتالی و برخط شکل میگیرد و دسترسی به اینترنت جزئی الینفک از یادگیری نوین به
شمار میآید .ازاینرو وظیفه حفظ امنیت و مراقبت از کودکان بهصورت فزایندهای با امنیت در

اینترنت گرهخورده است .این برنامه درصدد است تا فرایند امنیت برخط را در کلیه مدارس به
جهت حفظ و پشتیبانی از کودکان در فضای مجازی متحول نماید.

شهای موجود
برنامههای آتی و چال 
از آنجاییکه امارات متحده عربی برای رسیدن به اقتصادی دانشبنیان و مطرح در دنیا برنامه

دارد و بهتبع آن ارتقا سیستم آموزشی برای کودکان این کشور که نسل آیندهساز آن به شمار
میآیند ،در تحقق این هدف نقشی اساسی بر عهده دارد ازاینرو از تمام طرحها و پروژههایی که

بهگونهای تقویت فضای آموزشی و ایجاد اطمینان از حضور دانشآموزان در محیطی امن را به
همراه داشته باشد استقبال میکند .امید است با برنامهریزی و اجرای دقیق این پروژه ،موانع و

چالشهای موجود استفاده از فضای مجازی از سر راه برداشته شود.
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دسته  -2زیرساختهاي ارتباطات و فناوری اطالعات
کلیات آماری
در این دسته 27 ،پروژه به مرحله رأیگیری رسیدهاند .همانطور که در نمودار  11-19مالحظه

میشود در این دسته کشور چین با  6مورد و پاکستان با 3مورد ،بیشترین تعداد پروژه در این
خطمشی ارائه نمودند که درنهایت نیز یکی از پروژههای ارائهشده از سوی کشور چین موفق به
دریافت جایزه این دسته شد.

این پروژهها بیشتر به موضوعاتی همچون توسعه سکوها و زیرساختها مخابراتی و ارتباطاتی

و شبکه نسل چهارم ،افزایش سطح دسترسپذیری همگانی به فناوری اطالعات و ارتباطات و

اینترنت ،بهرهمندی از فناوری اطالعات و ارتباطات برای ارتقاء سطح آموزش همگانی بهویژه
معلولین ،ارائه سیستمهای اطالعاتی و خدماتی جامع برای کاربران بهویژه روستاییان ،توسعه
اینترنت اشیاء و هوشمند سازي ،توسعه فناوری كالن دادهها و رایانش ابری ،استفاده از فناوری

جهت افزایش امنیت ،احراز هویت بیومتریک (ربات تشخيص چهره) و رصد کاربران و گروههای

امدادگر ،استفاده از امکانات و فناوریهای نوری ،حفاظت از محیطزیست و تولید گوشیهای

هوشمند و ربات امنيتي اشاره داشتند .در ادامه ،داستان موفقیت پروژه برگزیده کشور چین،

بیان میشود.

نمودار  .11-19پراکندگی پروژههای ثبتشده در دسته دو از منظر کشورها

عملکرد کشورهای منطقه

بر اساس نمودار  12-19در این دسته  9پروژه از سوی کشورهای منطقه ارائهشده که پاکستان با
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ثبت  3پروژه بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است .در فصل دوم خالصهای از پروژههای

ارائهشده توسط این کشورها آمده است.

نمودار . 12-19تعداد طرحهای ثبتنامشده در دسته 2توسط کشورهای عضو منطقه چشمانداز 1404

معرفی پروژه برگزیده

عنوان پروژه :بهرهمندی از کابل نوری برای مدیریت انحراف و توزیع منابع آبی جنوب به
شمال کشور چین

نام سازمان ارائهدهنده :شرکت با مسئولیت محدود فناوری ارتباطات چین
كشور :چين

توضیحات اولیه در مورد سازمان ارائهدهنده
شرکت فناوری ارتباطات چین ،که در سال  1958تأسیس شد ،ارائهدهنده خدمات «تکمرحلهای»
برای ایجاد شبکه در صنعت ارتباطات و فناوری اطالعات میباشد که این خدمات تمام بخشهای
زنجیره ارزش صنعت مخابرات و ارتباطات ازجمله خدمات زیرساخت مخابرات ،فرآیندهای

کسبوکار آن و برونسپاری نرمافزار و محتوا را شامل میشود.

اين شركت ،در بیش از  20استان ،شعبات و اداراتي دارد كه تقریباً تمام چین را پوشش

میدهد و خارج از چین ،در بیش از  30كشور آسیایی ،آفریقایی ،آمریکای جنوبی و اروپایی نیز
فعال است و توانسته است تعامل و همکاری نزدیکی با فروشندگان تجهیزات متعدد مخابراتی،
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اپراتورها و مشتریان آنها برقرار نماید .ازجمله خدمات اصلی و ارزشآفرین این شرکت میتوان
به ارائه مشاوره به اپراتورهای مختلف در جهت چگونگی افزایش بهرهوری آنها از منابع شبکه و

ارائه راهحلهایی جهت افزایش درک و رفع نیاز مشتریان آنها در استفاده مناسب از شبکههای

بیسیم و همچنین افزایش کیفیت و قدرت رقابتپذیری آنها در شبکههای مخابراتی اشاره

نمود.

شرح پروژه /اقدام
پروژه «انحراف آب از جنوب به شمال» یکی از مهمترین اقدامات راهبردی در کشور چین است

که برای بهینهسازی توزیع منابع آبی در این کشور تعریف و اجرا شده است و درعینحال یکی

از پروژههای چالشبرانگیز جهان در این زمینه به شمار میآید.

این پروژه منابع آبی را از رودخانه یانگ تسه در جنوب چین به مناطقی که با کمبود منابع

آبی مواجه هستند ،انتقال میدهد که میتوان آن را بر اساس وسعت ،به مسیر شرقی ،مسیر

مرکزی و مسیر غربی تقسیمبندی نمود .مسیر شرقی بیش از  716مایل ( 152کیلومتر) طول

دارد و مجهز به  23ایستگاه پمپاژ با ظرفیت  454مگاوات است.

برای اطمینان از پیادهسازی ایمن ،پایدار و قابلاعتماد عملیات در بلندمدت ،ایجاد سیستمی

برای توزیع و مدیریت بهینه منابع آبی ضروری به نظر میرسید ،سیستمی متشکل از تجهیزات
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پیکربندیشده جهت جمعآوری اطالعات و کنترل ویدئویی که فرایند بهینهسازی ،زمانبندی و
مدیریت عملیات منابع آبی را پشتیبانی نماید .این سیستم که جزء اصلی از عملیات انحراف آب
از جنوب به شمال به شمار میآید ،بر پایه پروژه کابل ارتباطی نوری بنا شده است.

اهداف طرح
ل ارتباطات نوری انحراف آب
♦ ♦هدف نهایی طرح ،تکمیل پروژه بهرهمندی از کاب 

جنوب به شمال (مسیر شرقی) ،برای سیستم توزیع و مدیریت بهینه منابع آب بر
اساس زمانبندی برنامهریزیشده ،میباشد.

♦ ♦هدف نوآورانه این برنامه ،کنترل هزینهها و کاهش شدت پیچیدگی کار است.
بهعنوانمثال ،مهندسین قادر خواهند بود روش ساختوساز سنتی را از طریق
توسعه و بهینهسازی ابزارهای ساختمانی ،اختراع ابزارهای جدید و بهکارگیری فنون

مهندسی و غیره ،بهبود ببخشند.

♦ ♦هدف اجتماعی طرح ،مبارزه با مشكالت زیستمحیطی ناشی از کمبود آب و به
دنبال آن ارتقاء توسعه اقتصادی ميباشد.

شهای موجود
برنامههای آتی و چال 
روش ساخت لولههای ارتباطی به شیوه سنتی ،خطرناک ،وقتگیر و بسیار دشوار و پر زحمت

است که درعینحال بهصورت دستی انجام میشود و مباحث پیشبینی نشده و پنهان بسیاری
در جزییات آن وجود دارد .با تغییر رویکرد سنتی ،پروژه توانست با اطمینان و تضمین ساخت

و سازی ایمن ،بهسرعت هوایی تازه بدون بهرهمندی از قدرت الکتریکی ایجاد نماید .این اختراع
موفق شد برای پرهیز از داشتن لولههای بدون پوشش و برهنه در حاشیه جادهها یا یک منطقه
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وسیع ،روش انبار کردن و پاکسازی لولهها را تغییر داده و به میزان قابلتوجهی درصد سایش
کابل نوری را کاهش دهد.

این پروژه ،مشکل خشکسالی در منطقه شمال را حلوفصل کرده و آب موردنیاز برای

مصارف صنعتی و زندگی روزمره شهروندان را تأمین نموده است .درمجموع میتوان گفت ،بیش

از  180میلیون نفر از شهروندان شهرهای پکن ،تیانجین ،استان هبی و شاندونگ از مزایای این

طرح بهرهمند شدهاند .نتایج حاصل از ساختوساز در خطوط انتقال انحراف آب به جنوب (خط
شرقی) ،بهخوبي مورداستفاده قرارگرفته است.
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دسته  -3دسترسی به اطالعات و دانش
کلیات آماری
همانطور که در جدول  1-19آمده است در رویداد  2017در این دسته  18پروژه به مرحله
رأیگیری رسیدند .در نمودار  13-19کشورهای راهیافته به این مرحله نمایش داده است.

این پروژهها بیشتر به موضوعاتی مانند رصد فضاي مجازی و تولید و انتشار محتوای علمی،

تخصصی و ایجاد کتابخانه ملی الکترونیکی و پایگاههای داده و اطالعات مکانی ،استفاده از فناوری

تشخیص نوری ،گردشگري الکترونیکی ،تسهیل آموزش الکترونیکی همگانی بهویژه به کودکان و

دانش آموزان معلول ،برگزاری دورههای آموزش فناوری اطالعات و ارتباطات برای عموم بهویژه

کهنساالن ،تهیه برنامکهای مختلف علمی بر روی تلفن همراه ،توسعه سکوهای فناورانه برای
ارتباطات خطرپذیر و نوآورانه و ارائه انواع خدمات الکترونیکی ،ابزار مقایسه خدمات اپراتورهای
تلفن همراه ،امکان دسترسی آزاد و رایگان به محتوای الکترونیکی ،استفاده از فناوری اطالعات

در حفظ میراث فرهنگی پرداختهاند.

همانطور که مالحظه میشود در این خطمشی ،بیشترین تعداد پروژه از طرف کشورهای

روسیه و بنگالدش ارائهشده است که درنهایت یکی از پروژههای کشور بنگالدش که از طریق طرح
دسترسی به اطالعات این کشور ارائهشده است موفق به دریافت جایزه این خطمشی در رویداد

 2017گردید .خاطرنشان میشود از این طرح در دورههای قبلی نیز پروژههایی ارائه شده بود.

نمودار  .13-19پراکندگی پروژههای ثبتشده در دسته  3از منظر کشورها

عملکرد کشورهای منطقه

بر اساس نمودار  14-19در این دسته  2پروژه از سوی کشورهای منطقه ارائهشده که یکی از
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آن مربوط به کشور عزیزمان ایران میشود و دیگری از سوی کشور امارات ارائهشده که هیچکدام
موفق به کسب آرای موردنیاز برای انتخاب نشدند.

نمودار .14-19تعداد طرحهای ثبتنامشده در دسته 3توسط کشورهای عضو منطقه چشمانداز 1404

معرفی پروژه برگزیده

عنوان پروژه :محتوای الکترونیکی خواندنی برای دانشآموزان کم بینا و نابینا
نام سازمان ارائهدهندهA2I :

كشور :بنگالدش

توضیحات اولیه در مورد سازمان ارائهدهنده
سازمان دسترسی به اطالعات 1در بنگالدش ،اولین آزمایشگاه نوآوری در ارائه خدمات عمومی

در جهان است که بهگونهای عمل میکند تا از دسترسی مطمئن ،آسان و ارزان خدمات عمومی

باکیفیت برای آحاد شهروندان بنگالدش اطمینان حاصل شود.

سازمان  A2Iطی ده سال ،کوشیده است باهدف ترویج شفافیت ،مسئولیتپذیری و جامعیت

در ارائه خدمات عمومی ،فرهنگ نوآوری را بهمنظور تسهیل فرایندهای ارائه خدمات برخط

موردنیاز شهروندان درب منزل آنها توسعه و نهادینه سازد .ازجمله اقداماتی که سازمان مذکور
برای تحقق این هدف بدان همت گماشته است میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

♦ ♦توانمندسازی کارکنان دولتی بهوسیله ابزارها ،درس آموختهها ،دانش ،منابع موردنیاز
)1. Access 2 Internet (A2I
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و آزمایشگاه جهت ارائه راهحلهای نوآورانه به چالشهای شهروندان در خدمات

عمومی موردنیاز آنها؛

♦ ♦ایجاد نقاط دسترسی فیزیکی و برخط برای ارائه آسان ،مطمئن و قابلخرید خدمات
نوآورانه ،مقیاسپذیر به شهروندان؛

♦ ♦تشویق و حمایت بازیگران بخش خصوصی مشتمل بر کارآفرینان کوچک ،معلمین
و نوجوانان جهت شراکت با دولت.

سازمان  A2Iبا عنایت به زیرساختهایی که از دفتر نخستوزیری دریافت نموده بر آن است

تا زیستبوم نوآوری مناسبی برای ارائه خدمات عمومی باکیفیت به شهروندان بنگالدشی ایجاد

نماید .یکی از برنامههایی که  a2iبه دنبال اجرای آن میباشد ،درگیر نمودن ،توانمندسازی و

تشویق به عضویت کلیه شهروندان بنگالدشی در «صندوق نوآوری خدمات »1است که بهمنظور

برخورداری از پایگاهی از راهحلهای بدیع و نوآورانه در پاسخ به چالشهای پیش رو در مسیر
توسعه و افزایش شانس تأثیرگذاری آنها از طریق بهکارگیری خرد جمعی ایجادشده است.

صندوق نوآوری خدمات ،که توسط دولت بنگالدش ،برنامه توسعه سازمان ملل و آژانس

توسعه بینالملل ایاالتمتحده آمریکا تأسیس شد ،در سال  2013جهت تشویق ایدهها و

راهحلهای نوآورانه محلی برتر آغاز بکار نمود تا توسط سرمایهگذاران عضو این صندوق مخاطره

پذیر ،بودجههای کالن موردنیاز مخترعین جهت برطرف نمودن مشکالتی که در مسیر توسعه

بنگالدش وجود دارد ،تأمین گردد.

شرح پروژه /اقدام
بر اساس آمار گزارششده سازمان آمار بنگالدش در سال  ،2015بالغبر  150میلیون نفر در
بنگالدش زندگی میکنند که در این میان تقریباً  %35بیسواد و حداقل  %2نابینا وجود دارد که
جامعه هدف این پروژه را تشکیل میدهند.

بنیاد توسعه اجتماعی جوانان موسوم به «جوان فعال در جامعه »2چالشهایی را که جمعیت

معلول این کشور بالغبر  215،429کودک با مشکالت کم بینایی و  46،105کودک با مشکالت
جدی در بینایی یا کام ً
ال نابینا در سنین تحصیل در مدارس با آن مواجه هستند را شناسایی
نمود .مشکالتی ازجمله :نبود کتب نوشتهشده به خط بریل ،ناکافی بودن تعداد معلمان متخصص
)1. Service Innovatin Fund (SIF
2. Young Power in Social Actin
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جهت تدریس به کودکان کمبینا و تمایل به آموزش کتب متنی و  ...ازجمله چالشهای اصلی
شناساییشده توسط این سازمان بود .این مشکالت سبب شده بود که اکثر کودکان معلول هرگز
از شانس رفتن به مدرسه برخوردار نباشند .ارائه محتوای درسی بهصورت تمام متن و استفاده

از کتب دستدوم به خط بریل ،نیز امید و انگیزه کودکان کمبینا و نابینای راهیافته به مدارس را

کمرنگ مینمود .هرچند تعداد معدودی انتشارات با قابلیت چاپ و انتشار کتب با خط بریل در
کشور وجود داشت ،اما استفاده کتب متنی از قابلی ناسازگار با فرمت یونیکد ،سبب شده است

تا تولید کتب درسی ملی به خط بریل غیرممکن به نظر آید.

ازاینرو بنیاد توسعه اجتماعی جوانان ،بهمنظور انجام اقداماتی چون:

♦ ♦شناسایی مشکالت موجود دانش آموزان معلول کمبینا و نابینا
♦ ♦انتخاب و تبدیل کتب درسی تمام متن کالس اول تا دهم به کتب سخنگو و
چندرسانهای از نوع .DAISY

♦ ♦تبدیل کتب متنی به کتب دیجیتالی با خط بریل و کتب الکترونیکی قابلدسترس
با استفاده از تنها فایل منبع .DAISY

♦ ♦اخذ مجوز کتب دیجیتال از مخزن کتابخانه ملی
♦ ♦سازماندهی منظم برنامهها برای ذینفعان جهت ایجاد آگاهی درباره کتب و
پیادهسازی مؤثر آنها برای معلولین نابینا و کمبینا

ناگزیر شد از حمایت و سرمایه الزم «صندوق نوآوری خدمات» تحت نظر سازمان

A2I

بهرهمند شود و در پی این همکاری ،بنیاد توسعه اجتماعی جوانان توانست در عرض  33ماه،
با کمک حمایتهای چندجانبه از سوی سازمان ( A2Iمشتمل بر حمایت مالی ،مدیریت پروژه،

تدوین آئیننامه و خبرگی جمعی) ،تمامی محتوای کتب ملی مدارس ابتدایی را از کالس اول
تا دهم (جمعاً  105کتاب) به کتابهایی سخنگو و دیجیتال شامل صوت ،متن و ابزارهای

چندرسانهای مطابق با استاندارد DAISY

تبدیل نماید.

شهای موجود
برنامههای آتی و چال 
پروژه طی انجام کار با چندین چالش در مراحل توسعه ،پیادهسازی و ترویج ،به ترتیب ذیل
مواجه شده است:

♦ ♦کمبود سیستم باکیفیت جهت تبدیل متون کتب بنگالی به کتب صوتی که برای
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انجام این مهم ،پروژه به استفاده از نیروی انسانی برای خوانش و ضبط صوت کتابها

ناگزیر گردید.

♦ ♦عدم وجود هیچ کتاب درسی ملی در قالب متون استاندارد یونیکد ،برای حل این
چالش ،پروژه مجبور شد جهت جذب داوطلب تبدیل کتب به متون استاندارد

چندین مرحله فراخوان عمومی برگزار نماید.

♦ ♦به دلیل قانون حمایت از حقوق مؤلفین ،پروژه جهت انجام قانونی مراحل تکثیر

صوتی و چندرسانهای کتب ،مجبور بود از دولت ،ناشرین و مؤلفان کتابها مجوزهای
الزم را دریافت نماید.

♦ ♦نبود یک خدمت کتابداری در توزیع مناسب و فراگیر کتب تهیهشده ،تیم پروژه را

ناگزیر نمود تا کلیه کتابهای تهیهشده در قالبهای دیگر (مانند کتب الکترونیکی،

کتب چندرسانهای از نوع  ،DAISYکتب دیجیتالی از نوع بریل و متون یونیکد) را
برای توزیع وسیعتر در سطح کشور ،به مخزن کتابخانه ملی انتقال دهد.

♦ ♦نبود آگاهی از چگونگی تهیه محتوای کتب دیجیتالی ،پروژه را مجبور به برگزاری
نشستهایی جهت ارتقا دانش و آگاهی افراد برای تدوین این کتابها نمود.

بهرهگیری از فناوری منبع باز ،فرآیند تهیه و تکثیر کتب تمام متن و چندرسانهای ،کتب

با خط بریل ،کتب الکترونیکی قابلدسترس و غیره را از طریق استفاده از استاندارد

DAISY

بهراحتی امکانپذیر میسازد.
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دسته -4ظرفيتسازی
کلیات آماری
تعداد کل پروژههای راهیافته به مرحله رأیگیری در این خطمشی 30مورد بود که بیشتر به
موضوعاتی ازجمله توسعه یادگیری الکترونیکی و توسعه توانمندی و آموزش فناوری به دانش
آموزان ،زنان و دختران و روستائیان آموزش ،توسعه فاوا باهدف ایجاد اشتغال و کاهش فقر،

توسعه ظرفیتهای کارآفرینی و حمایت از شرکتهای نوپا و توسعه نوآوری ،ظرفیتسازی
از طریق اینترنت و توسعه محتوای الکترونیکی ،توسعه بازیهای آموزشی ،استفاده از فناوری

اطالعات در جهت حفظ و ترویج میراث فرهنگی ،پیادهسازی پروژههای دولت الکترونیکی و
توسعه شهر هوشمند ،استفاده از ظرفیتهای فناوری کالن دادهها ،آموزش مهارتها و منابع

اینترنت اشیاء پرداخته بودند .در این میان مطابق با نمودار  15-19دو کشور بنگالدش و مکزیک

بیشترین تعداد پروژه را ارائه دادهاند که درنهایت یکی از پروژههای کشور مکزیک موفق به
دریافت جایزه شده است ،در ادامه همین بخش ،توضیحات بیشتری در خصوص داستان موفقیت

این پروژه ،بیان میشود.

نمودار  15-19پراکندگی پروژههای ثبتشده در دسته  4از منظر کشورها

عملکرد کشورهای منطقه

بر اساس نمودار  16-19در این دسته  5مورد از سوی کشورهای منطقه پیشنهادشده بود که
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هیچکدام موفق به دریافت جایزه نشدند.

نمودار . 16-19تعداد طرحهای ثبتنامشده در دسته  4توسط کشورهای عضو منطقه چشمانداز 1404

معرفی پروژه برگزیده

عنوان پروژه :نقطه اتصال مکزیک
نام سازمان ارائهدهنده :وزارت ارتباطات و حملونقل
كشور :مكزيك

توضیحات اولیه در مورد سازمان ارائهدهنده
وزارت ارتباطات و حملونقل مکزیک ،یک سازمان دولتی است که نظارت بر زیرساختهای
خدماتي در دو بخش ارتباطات و حملونقل را بر عهده دارد .اصالح قانون اساسی سال 2013

در حوزه ارتباطات ،منجر به ایجاد چارچوب قانونی و ساختار نهادی جدیدی برای حمایت از

رقابتپذیری کامل و باز در قیمتگذاری و ارائه خدمات و محتوای باکیفیت و باقابلیت دسترسی
جهانی گردید .بر اساس این اصالحات ،برای اولین بار در ماده  6قانون اساسی ،آمده است که

دولت مکزیک متعهد است تا دسترسی همگانی کلیه شهروندان به اینترنت را تضمین نماید .برای
رسیدن به این هدف« ،برنامه 107تعهد دولت» برای ایجاد شبکه ملی متشکل از مراکز مرتبط

دیجیتالی ،مصوب و ابالغ شد و بدین ترتیب شبکه اتصال مکزیک 1شکل گرفت.

1. Punto México Conectado
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شرح پروژه /اقدام
اين پروژه ،به دنبال گسترش فضای دیجیتال بهمنظور افزایش دسترسی به فناوری اطالعات و
ارتباطات و به حداکثر رساندن امکانات وسيع آن هست و این هدف را با ایجاد یک مرکز در

هر ایالت مکزیک ،بهطورکلی در مناطقی که بهشدت با فقر درگير هستند ،تحقق ميبخشد.
بهاینترتیب ،این برنامه براي کسانی که احتماالً در زندگی روزمره خود به رایانه دسترسی دارند،
مفيد خواهد بود.

اهداف اصلی پروژه عبارت است از:
.1

1ايجاد دسترسی عمومی به پهنای باند و ترویج و افزایش استفاده از خدمات عمومی
الکترونیکی

2 .2دستیابی به محتوای دیجیتالی و ارتقا یادگیری الکترونیکی و ترویج آموزش دیجیتالی
و ارائه آموزش به متخصصان جدید حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات

3 .3ايجاد انگيزه بيشتر برای توليد توسط مؤسسات و بنگاههاي نوپا و شرکتهای کوچک
و متوسط ()MSME

تها و شهروندان جهت پر کردن شکاف
نها ،شرک 
4 .4تقویت همکاری بین دولت ،سازما 
دیجیتالی.

برای دستیابی به این اهداف ،پروژه به دنبال ترویج استفاده از فناوریهای جدید ،بهمنظور

توسعه مهارتهای دیجیتالی ،نوآوری و کارآفرینی است .در هر یک از مراکز ،جهت رشد استفاده
از فضای مجازی و پرورش شهرونداني با آگاهی بیشتر و بیشتر و همچنین ایجاد مؤسسات نوپا و

شرکتهای کوچک و متوسط کارآمد ،دورههای آموزشی برگزارشده است.

شهای موجود
برنامههای آتی و چال 
در جهان امروز ،مزایای جامعه اطالعاتی بهسرعت افزایش مییابد ،اما همانطور که این مزایا

رشد میکنند ،کسانی که از فضای دیجیتالی حذفشدهاند نیز بهطور فزایندهای در معرض خطر

خواهند بود .بزرگترین چالش دستیابی به دسترسی جهانی در سراسر کشور ،تأکید بر نیاز
حمایت از گروههای اجتماعی ضعیف و کمتوان مانند زنان ،فقرای بومی و افراد معلول است.

از فوریه  2015که پروژه شروع به کار نمود تا به امروز ،بیش از  390،000شهروند در این

برنامه ثبتنام کرد ه و بیش از  245،000نفر از دورهها بهرهمند شدهاند .بر اساس تخمینهای
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زدهشده ،اجرای اين پروژه ساالنه برای بیش از  160،000ذینفع ،صرفه اقتصادی و سود به
همراه دارد ،این نتیجه به توسعه فضای دیجیتالی و اطمینان از دسترسی به فناوری اطالعات

و ارتباطات کمک میکند و مکزیک را به یک کشور با فرصتهایي جهت توسعه بیشتر تبدیل

میکند که در آن هر فرد قادر به نوشتن داستان موفقیت خود خواهد بود.
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دسته  -5ایجاد اعتماد و توسعه امنیت فناوری اطالعات و ارتباطات
کلیات آماری
همانطور که در جدول  1-19آمده است در رویداد  2017در این دسته  12پروژه به مرحله
رأیگیری رسیدند که بیشتر به مباحث ایجاد اینترنت امن و حفاظت و ردگیری کودکان ،ایجاد
مراکزی برای گزارش دهی و شکایت از هرزنامههای الکترونیکی و تحلیل تهدیدات سایبری،

برگزاری دورههای آموزشی جهت آگاهسازی شهروندان و کودکان برای استفاده امن از فضای
مجازی ،توسعه برنامههای امنیت اطالعات و طراحی سیستمهای نظارت هوشمند از راه دور در
مقابل خطرات و حمالت اختصاصیافته بودند.

بر اساس آنچه از نمودار  17-19برمیآید در این دسته کشورهای چین ،اکراین و مالزی

بیشترین تعداد پروژههای پیشنهادی را به خود اختصاص دادهاند که درنهایت یکی از طرحهای
ارائهشده از سوی کشور اوکراین ،به دریافت جایزه موفق گردید.

نمودار  .17-19پراکندگی پروژههای ثبتشده در دسته  5از منظر کشورها

عملکرد کشورهای منطقه

بر اساس نمودار 18-19در این دسته  3پروژه از سوی کشورهای منطقه ارائهشده که البته

هیچکدام برنده نشدند.

نمودار . 18-19تعداد طرحهای ثبتنامشده در دسته  5توسط کشورهای عضو منطقه چشمانداز 1404
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معرفی پروژه برگزیده

عنوان پروژه :پایگاه داده راهحلهاي فنی برای حفاظت برخط از کودکان در برابر محتوای

اینترنتی

نام سازمان ارائهدهنده :آکادمی ملی مخابرات A.S. Popov Odessa

كشور :اوكراين

توضیحات اولیه در مورد سازمان ارائهدهنده
نالمللی درزمینه فناوری اطالعات و
آکادمی ملی مخابرات اوکراین ،موسسه آموزش عالی بی 
تهای اصلی آن عبارت است از:
ارتباطات است .فعالی 

♦ ♦آموزش ،بازآموزی و آموزش پیشرفته متخصصین صنعت مخابرات ،اقتصاد و سایر
بخشها

♦ ♦انجام تحقیقات علمی و کاربردی ،بنیادی و طراحی تجربی بر مبنای تحقیقات علمی
♦ ♦تدوين و انتشار مقاالت آموزشی برگرفته از روشهای علمی و تحقيقاتي
♦ ♦توسعه روابط خارجی (آموزش شهروندان خارجی ،امضای توافقنامههای همکاری،
مشارکت در اجالسها و سایر رویدادهای خارج از کشور)

♦ ♦بهكارگيري ابزارهای تعمیر و نگهداری تجهيزات ارتباطی و ارائه خدمات مختلف در
صنعت ارتباطات

♦ ♦تحقیق و توسعه در خصوص سامانههای مخابراتی و شبکههای ارتباطی و غیره

شرح پروژه /اقدام
اين موسسه برگزاري یک دوره آموزشی چندرسانهای برای استفاده ایمن از منابع اینترنتی را ،با

حمایت اتحادیه بینالمللی مخابرات ( ،)ITUبهعنوان بخشی از اقدام منطقهای «ایجاد یک مرکز

حفاظت برخط کودکان برای کشورهای مستقل مشترکالمنافع منطقه» ،در اجالس توسعه
مخابراتی جهانی --
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(دبی ، )2014 ،تصویب نمود .این دوره به سه بخش تقسیم میشود :دوره پايه (برای کودکان

پیشدبستانی و مدرسه ابتدایی) ،دوره میانی (برای کودکان کالسهای پنجم تا نهم) و دوره

پیشرفته (برای دانش آموزان ارشد ،دانشجويان ،والدین و معلمان) كه هر بخش به بستههاي

موضوعی تقسیم میشود .پس از اتمام آزمایشها ،گواهی  ITUبهطور خودکار برای شرکتکننده
صادر میشود .بهعنوان نمونه ،از اواخر سال  ،2015یک نسخه روسی از دوره برخط از طریق

وبسایت  https://onlinesafetyدر دسترس عموم قرار گرفته است .این اطالعات بهصورت لوح

فشرده نیز ،در میان تمامی مدارس کشورهای مستقل مشترکالمنافع توزیعشده و برای کلیه

عالقهمندانی که امكان اتصال به اینترنت پرسرعت ندارند ،قابلدسترس است.

محتوای این دوره بیش از  225اسالید 13 ،کلیپ چندرسانهای (پویانمایی) 11 ،بازی و بیش

از  150تصویر (گرافیک پویانماییای ،عکس و  )...را شامل میشود.
1 .1دوره پایه از سه بخش تشکیلشده است:

♦ ♦اطالعات عمومی در مورد امنیت در فضای مجازی
♦ ♦قوانین ارتباطات برخط
یهای برخط مفید و غیرمفید
♦ ♦آگاهی از باز 
برای شروع ،کودکان یک قهرمان (پسر یا دختر) را انتخاب میکنند تا به آنها کمک کند

تا دوره را دنبال کنند .تمام اسالیدها و حرکتهای ناوبری که با مکاننما انجام میشود توسط

قهرمان انتخابشده ،بیان ميشود.

در طی این دوره ،کودک با موضوعاتی مانند موارد ذیل آشنا میشود:

یشود؟
ندهی م 
♦ ♦اینترنت چیست و چگونه سازما 

♦ ♦چه چیزهای مفیدي میتوانم از اینترنت دریافت کنم؟
♦ ♦خطرات اصلی برخط بودن
♦ ♦برنامههای ویروسي که به کامپیوتر آسیب میرساند
♦ ♦برنامههای ویروسي برای جاسوسی بر روی کاربران یا جمعآوری اطالعات شخصی
كه در کامپیوتر نگهداری میشود

♦ ♦محتوای غیرقانونی ،غیراخالقی و مضر
♦ ♦محتوای گمراهکننده
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♦ ♦مزاحمتهای سایبری
♦ ♦سود و زیان شبکههای اجتماعی
♦ ♦در اینترنت چه مطالبی میتوان با دیگران مطرح نمود و چه چیزی را نباید به آنها
گفت؟

♦ ♦قوانین «نوشتار» الکترونیکی
♦ ♦چگونه میتوان نمایه برخط خود را ایجاد کرد؟
♦ ♦چگونه و چه بازی برخطي میتوان انتخاب نمود؟
♦

های (ازجمله نفوذ در گفتار عامیانه)
یهای رایان 
♦اثرات مضر باز 

تهای
در طول دوره ،کودک بهطور دور های باید به سؤاالت آزمونهایی که توسط شخصی 

کارتونی طرح میشوند ،پاسخ دهد كه این موضوع به کسب دانش الزم توسط کودک کمک
شایانی میکند .هیچ آزمون پایان دوره جداگانهای ،در دوره پایه وجود ندارد و یک گواهی بهطور

یشود.
خودکار پس از اتمام صادر م 

2 .2دوره متوسطه شامل پنج بسته است:

♦ ♦اطالعات عمومی در مورد امنیت فضای مجازی
♦ ♦سرگرمیهای امن برخط
♦ ♦قوانین ارتباط برخط با دیگران
♦ ♦به چه چیزی در اینترنت میتوان اعتقاد داشت؟
♦ ♦چگونگی محافظت از موقعیت برخط خود در فضای مجازی
در اولین اسالید ،کودک در مورد هدف از دوره و قالب اصلي آن یاد میگیرد .در طول دوره،

کودک موضوعاتی مانند موارد ذیل را میگذراند:

♦ ♦اینترنت چیست و چگونه سازماندهی میشود؟

♦ ♦خطرات اصلی برخط بودن
♦ ♦محتوای غیرقانونی ،غیراخالقی و مضر
♦ ♦محتوای گمراهکننده
♦ ♦مزاحمتهای سایبری
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♦ ♦کالهبرداریهای اینترنتی
♦ ♦قوانین بنیادین استفاده از اینترنت
♦ ♦چگونه ميتوان از قربانی شدن در فضاي مجازي جلوگيري كرد؟
♦ ♦تأثیر زبان اینترنت در گفتار عامیانه
♦ ♦نرمافزارهای ضد بدافزار
♦ ♦اصول «نوشتار» و تولید محتوا
♦ ♦در مورد برخط چه میتوان نوشت؟
♦ ♦ناشناس بودن در فضای مجازی
♦ ♦نحوه تائید اطالعات برخط
♦ ♦قانون حمایت از حقوق مؤلف و محتوای برخط (موسیقی ،ویدئو ،تصاویر ،سخنرانیها،
پایاننامهها و )...

♦ ♦نکات قابلتوجه در اتصال از طریق شبکههای عمومی (مناطق داراي

،Wi-Fi

باشگاههای اینترنتی ،و غیره) و یا استفاده از رایانه شخصی دیگران

♦ ♦قوانین استفاده ایمن از پیامرسانها و نامههای الکترونیکی
یتواند کمک کند؟
♦ ♦اگر مشکلي در اینترنت وجود دارد ،چه کسی م 
در تکمیل دوره ،کودک آزمونی شامل ده سؤال با پاسخهای چندگزینهای را پاسخ ميدهد.

مجموعه آزمون بر اساس انتخاب تصادفی از میان  40سؤال (هشت سؤال برای هر بسته)

طراحیشده است.

3 .3دوره پیشرفته شامل هفت بسته است:

♦ ♦اطالعات عمومی در مورد امنیت در فضای مجازی
♦ ♦قوانین ارتباط برخط با دیگران
♦ ♦سرگرمیهای امن برخط
♦ ♦در اینترنت به چه چیزی میتوان اعتماد داشت؟
♦ ♦محرمانگی و کار با شبک ههای عمومی
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♦ ♦ارزیابی ریسک و رفتار کاربر در شرایط دشوار
شهای پاالیش محتوا و حفاظت از کودک در وضعيت برخط
♦ ♦رو 
شرکتکنندگان در بخش پيشرفته درزمینه موضوعاتي مانند نمونههاي زير آموزش ميبينند:

♦ ♦اطالعات عمومی در مورد معماری اینترنت

♦ ♦تهدیدات موجود (بدافزارها ،کالهبرداران ،مجرمان و )...
♦ ♦چگونه ميتوان در هنگام ارتباط با دیگران ،برخط باقی ماند؟
♦ ♦چه محتوایی را میتوان نوشت و چه چیزی را نباید در حالت برخط تولید و منتشر
نمود

♦ ♦حصول اطمینان از اینکه کودکان محتوای نامطلوب را مشاهده نمیکنند
♦ ♦قانون حمایت از حقوق مؤلف و نحوه استفاده قانوني از محتوای الکترونیکی
♦ ♦چقدر میتوان برخط بود
♦ ♦تأثیر زبان اینترنت در گفتار عامیانه
♦ ♦اشکال معمول کالهبرداری اینترنتی
♦ ♦روشهای حفاظت از دادهها
♦ ♦نظارت بر رفتار کودکان در فضای مجازی
♦ ♦سالمت برخط و تهدیدات آن در سالمتی روزمره
♦ ♦تکنیکهای پاالیش محتوای اولیه

شهای موجود
برنامههای آتی و چال 
اين سازمان ،به دنبال یک شریک مناسب ،برای ترجمه این دوره به زبان انگلیسی است ،زيرا

مخاطب بالقوه نسخه انگلیسیزبان ازجمله دانشآموزان مدارس متوسطه ،والدین ،معلمان و

دانش آموزان این دوره حدود  50میلیون نفر برآورد شده است.
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دسته -6توانمندسازی محیط
کلیات آماری
در رویداد  2017در این خطمشی  9پروژه به مرحله رأیگیری رسیدند که بیشتر آنها از سوی
کشورهای آسیایی ارائه شد و به موضوعاتی همچون توسعه برنامه فاوا برای ارائه روشهای نوین
آمورشی و خدمات پزشکی به معلوالن ،ایجاد نماد اعتماد باهدف خرید برخط برای توسعه بازار

کسبوکار الکترونیک ،ایجاد شهر هوشمند با همکاری آزمایشگاه داده باز ،ایجاد دفتر قضایی
الکترونیکی باهدف بهرهمندی از منابع اطالعاتی دیوان عالی کشور برای ساد هسازی روند دادرسی،
مدل اطالعرسانی ایجاد زیرساختهای فاوا برای سهولت در سنجش و ارزیابی عملکردهای دولت،

ابزار الکترونیکی برای اصالح خدمات ارائهشده بهمنظور جلوگیری از هرگونه تجاوز به حقوق

کاربران سرویسهای مخابراتی ،پیادهسازی دسترسی آزاد به داده و اطالعات اشاره داشتند.
درنهایت کشور آفریقایی مصر موفق به دریافت جایزه این دسته شده است که در ادامه همین

بخش ،توضیحات بیشتر در خصوص داستان موفقیت آن ،بیان میشود.

نمودار  .19-19پراکندگی پروژههای ثبتشده در خطمشی  6از منظر کشورها

عملکرد کشورهای منطقه

از میان  9طرح این خطمشی 5 ،مورد از سوی کشورهای منطقه ارائهشده که درنهایت مصر

در میان این کشورها ،موفق به دریافت جایزه گردید.
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نمودار .20-19تعداد طرحهای ثبتنامشده در دسته  6توسط کشورهای عضو منطقه چشمانداز 1404

معرفی پروژه برگزیده

عنوان پروژه :برنامه ملی آموزشوپرورش معلوالن با بهرهمندی از فناوری اطالعات و

ارتباطات

نام سازمان ارائهدهنده :وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
كشور :مصر

توضیحات اولیه در مورد سازمان ارائهدهنده
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در سال  1999برای توسعه ملی بخش فاوا در مصر ایجاد شد

و «دستیابی به اقتصاد دیجیتالی از طریق فناوری اطالعات و ارتباطات برای ایجاد رفاه ،آزادی و
عدالت اجتماعی برای همه» چشمانداز این وزارتخانه را شکل میدهد.

شرح پروژه /اقدام
معلولین در سیستم آموزش عالی مصر به دلیل فقدان وجود زیرساختهای فناوری اطالعات

و ارتباطات جهت ارائه امکانات و آموزشهای ویژه به آنها با چالشهای زیادی مواجهاند .این

پروژه باهدف ارتقاء توانمندی جامعه ،با بهرهمندی از فناوری اطالعات و ارتباطات ،در پی ارائه

آموزشهای فراگیر ،قابلدسترس و باکیفیت باال به معلولین میباشد .این برنامه بهعنوان اولین
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پروژه ملی مصر در این حوزه ،تاکنون موفق شده است شرکای مختلفی را برای رفع تبعیض در

آموزش کلیه شهروندان و حذف موانع ساختاری آموزش به معلوالن کنار یکدیگر جمع نماید .از

زمان اجرای پروژه تاکنون ،بیش از  500دوره آموزشی تخصصی برای معلوالن در مدارس برگزار

شده و  24مرکز آموزشی تخصصی معلولین مجهز به لوازم آموزشی و کمکآموزشی موردنیاز

آنها مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات ایجاد شده و همه دانشگاههای عمومی تحت پوشش

برنامههای این پروژه قرارگرفتهاند افزون بر اینها  6000معلم نیز جهت چگونگی استفاده از
ی اطالعات برای آموزش معلولین ،تعلیم دیدهاند همچنین با توجه به تفاوت زبان اشاره در
فناور 

بخشهای مختلف مصر ،چالش ارتباط ناشنوایان ،از طریق تهیه فرهنگ لغت دیجیتالی مصر و
توزیع آن به کلیه معلولین ناشنوا و کمشنوای مدارس مصر برطرف گردید.

شهای موجود
برنامههای آتی و چال 
با در نظر گرفتن مقیاس اجرای برنامه ،پیادهسازی این پروژه با چالشهای متعددی مواجه بود که

بهطورکلی میتوان آنها را به در سطوح ذیل دستهبندی نمود:

 -۱سطح راهبردی

یک چالش عمده ،فقدان سیاست متمرکز و فرایندی مشخص برای بهرهمندی از قابلیتهای
فناوری اطالعات در سیستم آموزشی فراگیر بود که بدین منظور وزارت آموزشوپرورش با
ذینفعان مختلف برای تدوین «سیاست دسترسی به فاوا در آموزشوپرورش معلولین» تعامل و

همکاری متعددی شکل داد.

 -۲سطح اقتصادی

اگرچه دولت از بودجه  75میلیون پوند مصر (معادل  4میلیون دالر) 30 ،میلیون پوند برای این
کار اختصاص داده است اما چالشهای اقتصادی مصر ،مانع توسعه الزم جهت دسترسی به فاوا در
آموزشوپرورش معلولین شده است .ازاینرو پروژه جهت افزایش بودجه خود برای ارائه خدمات
در کل کشور ،همکاری با بخشهای دیگر را بر اساس یک مدل کسبوکار نوآورانه ،در دستور
کار خود قرار داد .در این مدل همچنین ،هزینه فناوریهای کمکآموزشی به حداقل رسیده و

بهموجب آن از فناوری اطالعات و ارتباطات در جهت افزایش نوآوری در توسعه فناوریهای
کمکآموزشی به معلولین استفاده شده است و از طریق جمع سپاری و کمکهای رسیده بودجه
الزم برای تجهیز مدارس تأمین گردید.
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 -۳سطح عملیاتی

آمادگی مدارس :در آغاز پروژه بیش از  90درصد از مدارس از تجهیزات پایه فاوا بدون بهر ه بودند
یا تجهیزات موجود آنها منسوخشده بود ازاینرو تأمین زیرساخت در مدارس یک چالش عملیاتی

پروژه بهحساب میآمد.

در دسترس بودن فناوریهای کمکی :با توجه به کمبود فناوریهایی که از زبان عربی پشتیبانی

میکند ،این پروژه مسابقه نوآوری سالیانه تحت عنوان «تمکین» 1را برای توسعه فناوریهای

کمکی برگزار نمود و فناوریهای حاصل از آن در مدارس مربوطه مورداستفاده قرار گرفت.

ی برای ارائه خدمات کمکآموزشی
دسترسی به تجهیزات آموزشی :از طریق دو روش توسعه فناور 

و عمومی دانش آموزان معلول و دیجیتالی کردن برنامههای درسی ،تجهیزات آموزشی در دسترس
معلولین قرار گرفت.

منابع انسانی :به دلیل کمبود رایانه و دانش استفاده از فناوریهای کمکآموزشی ،بستههای
آموزشی برای معلمان طراحی شد که حین طراحی آن اولین گروه معلمان ،آموزشهایی مشتمل

بر چگونگی استفاده از فناوریهای کمکآموزشی را فراگرفتند و در دور بعدی حدود  7000معلم
دیگر برای آموزش انتخاب و تعلیم داده شدند.

1. Tamkeen
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دسته -7دولت الکترونیکی
کلیات آماری
همانطور که آغاز این فصل گفته شد این مقوله بیشترین تعداد پروژههای ثبت نامی را به خود
اختصاص داده است که در این میان کشور عربستان با 13مورد پیشنهاد ،بیشترین ارائهدهنده و

پسازآن روسیه و کویت به ترتیب با  5و  4طرح به مرحله رأیگیری رسیدند .بیشتر پروژههای

ارائهشده در این دسته انواع خدمات الکترونیکی از قبیل هوشمند سازی و تشخیص هویت

هوشمند ،سامانهی دسترسی به حمایتهای اجتماعی ،توسعه خدمات الکترونیکی روستایی،

پیادهسازی دولت باز و فناوری ابری ،توسعه جویشگر ،درگاه ارتباطی مقامات مجلس و وزارتخانهها،
خدمات حراجی و تجارت الکترونیکی ،خدمات امنیت و سالمت الکترونیکی ،خدمات دسترسی

همگانی به اطالعات ،درگاه ارتباط شهروندان با سازمانهای دولتی ،سکوی برخط در صنعت
ساختمان ،ثبت برخط امور قضایی ،صندوق مشارکت در امور سیاسی و انتخابات ،تدارکات
دولت الکترونیکی ،امکان ارزیابی خدمات دولت ،خدمات گزارش تخلفات ترافیکی و پرداخت
جریمه ،سامانه ثبت حوادث کاری ،سامانه آموزش و بورس تحصیلی ،ارائه خدمات امن وزارت

امور خارجه ،درگاه کنترل حجاج ،سامانه الکترونیکی تشریفات ارائه شده بود درنهایت یکی از

پروژههای کشور روسیه که مربوط به جمهوری تاتارستان میشود ،موفق به دریافت جایزه شده
است .در ادامه همین بخش ،توضیحات بیشتر پروژه برتر ،بیان میشود.

نمودار  .21-19پراکندگی پروژههای ثبتشده در دسته دولت الکترونیکی از منظر کشورها
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عملکرد کشورهای منطقه

بر اساس نمودار  22-19در این دسته  6از مجموع  52طرح ارائهشده ،بیش از نیمی از پروژهها،

توسط کشورهای منطقه در مسابقه شرکت کردهاند که عربستان و کویت بیشترین تعداد را به

خود اختصاص دادهاند که میتواند نشاندهنده اهمیت دادن کشورهای منطقه به پیادهسازی
دولت الکترونیکی باشد .اما نکته قابلتوجه اینجاست که باوجود ارائه بیش از  26عنوان از سوی

این کشورها ،هیچکدام موفق به دریافت جایزه این دسته نشدند.

نمودار .22-19تعداد طرحهای ثبتنامشده در دسته  7توسط کشورهای عضو منطقه چشمانداز 1404

معرفی پروژه برگزیده

عنوان پروژه :ارائه خدمات الکترونیکی دولتی و شهری
نام سازمان ارائهدهنده :دولت جمهوری تاتارستان
كشور :جمهوری تاتارستان (فدراسیون روسیه)

توضیحات اولیه در مورد سازمان ارائهدهنده
دولت جمهوری تاتارستان 1در پاسخگویی به رئیسجمهور این جمهوری ،مسئولیت اجرا و
رگوالتوری را بر عهده دارد .این دولت ،برای سازماندهی و نظارت بر امور وزارتخانهها ،کمیتههای

دولتی و مقامات اجرایی تحت سرپرستی تأسیسشده است.

1. Government of the Republic of Tatarstan
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شرح پروژه /اقدام
خدماتالکترونیکیدولتدرجمهوریتاتارستانازاینطریقپورتالخدماتدولتوشهرداریجمهوری

تاتارستان ارائه میشود ،1این خدمات از طریق برنامههایی همچون پایانه های اطالعاتی خود خدمت

2

و برنامک خدمات جمهوری تاتارستان که برای دستگاههای با سیستمعاملهای  iOSو اندروید

طراحی شده است قابلدسترس میباشد.

این درگاه ،یک منبع یکپارچه اینترنتی برای تعامل شهروندان و نهادهای اقتصادی با مقامات

دولتی و دولتهای محلی جمهوری تاتارستان است که با صورت الکترونیکی خدماتی را به دولت
محلی و شهرداری ارائه میدهد .بهعنوان گوشهای از عملکرد این درگاه میتوان به موارد ذیل که

از آغاز سال  2017منظور شده است اشاره نمود:
♦ ♦ 240نوع خدمت الکترونیکی اجراشده

♦ ♦ 410پایانه خدمات خودکار الکترونیکی تاتارستان 3برای پوشش خدمات مربوط به
پرداخت به دولت ،شهرداری و خدمات اجتماعی ،در سازمانها ،مراکز خرید بزرگ و

ایستگاههای زیرزمینی ،در هر منطقه شهری و منطقهای از جمهوری ،نصبشدهاند.
♦ ♦ 83.2میلیون خدمت الکترونیکی در سال  2016ارائهشده است
این خدمات الکترونیکی بر اساس چهار معیار اصلی محاسبه میشوند:

♦ ♦درخواستها  -بیش از  53.2میلیون درخواست الکترونیکی ثبت شده
♦ ♦رزرو قرار مالقات  15.7 -میلیون قرار مالقات از طریق سیستم صف الکترونیکی
طراحیشده به ثبت رسیده
♦ ♦برنامههای کاربردی 4.5 -میلیون نرمافزار الکترونیکی برای ارائهی خدمات
الکترونیکی ثبت شده
♦ ♦پرداختها  9.8 -میلیون پرداخت ،درمجموع بالغبر  10.9میلیارد روبل روسیه
تراکنش مالی وجود داشته است.

شهای موجود
برنامههای آتی و چال 
ازجمله مشکالت موجود در پیادهسازی این پروژه میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
1. https://uslugi.tatarstan.ru
2. Informatin self-service terminals
3. Electronic Tatarstan Infomats
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♦ ♦نیاز به اصالحات در قوانین و مقررات مربوط به ارائه خدمات الکترونیکی
♦ ♦عادت مردم به استفاده از خدمات سنتی و عدم اعتماد آنها به تعامالت الکترونیکی
در ادامه مسیر تکمیل این پروژه موارد زیر انتظار میرود:

♦ ♦گسترش خدمات و بهبود کیفیت خدمات ارائهشده
♦ ♦افزایش استفاده از خدمات الکترونیکی و دخالت گروههای مختلف اجتماعی در
استفاده بیشتر از فناوری اطالعات و ارتباطات
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دسته _8کسبوکار الکترونیکی
کلیات آماری
پروژههای ارائهشده در این دسته اغلب به موضوعاتی همچون توسعه سکوهای تسهیلکننده
تجارت الکترونیکی ،توسعه سیستمهای تدارکات و فروش الکترونیکی ،محلی سازی و آدرس

الکترونیکی ،حملونقل عمومی هوشمند ،ارائه خدمات برخط قضایی ،خدمت مستندسازی
اسناد و قراردادهای تجاری ،حمایت از کارآفرینان و کمک به کسبوکار الکترونیکی کشورهای

درحالتوسعه جهت کمک به مردم محروم پرداختهاند .در میان  17پروژه ثبتشده در این حوزه،

عربستان با ارائه  4مورد ،بیشترین تعداد کاندیدا را در رأیگیری رویداد جوایز  2017جامعه
اطالعاتی به خود اختصاص داده است .و پسازآن کشور آفریقایی زیمباوه با طرح دو پروژه در
مرحله بعدی قرار دارد .درنهایت پروژه سنگاپوری موفق به دریافت جایزه این دسته شد که در

ادامه مختصری از دانش موفقیت این کشور اشارهشده است.

نمودار  .23-19پراکندگی پروژههای ثبتشده در خطمشی  2 _7کسب کار الکترونیکی از منظر کشورها

عملکرد کشورهای منطقه

بر اساس نمودار  24-19در این دسته  6پروژه از سوی کشورهای منطقه ارائهشده که دربرگیرنده

پروژه ایران نیز هست اما هیچکدام موفق به دریافت جایزه نشدند.
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نمودار .24-19تعداد طرحهای ثبتنامشده در دسته  8توسط کشورهای عضو منطقه چشمانداز 1404

معرفی پروژه برگزیده

عنوان پروژه :سکوی ملی تجارت
نام سازمان ارائهدهنده :گمرک سنگاپور
كشور :سنگاپور

توضیحات اولیه در مورد سازمان ارائهدهنده
گمرک سنگاپور ،مبتنی بر قوانین این کشور ،متولی تسهیل تجارت ،درآمدزایی و ایجاد اطمینان

در فرایندهای تجاری این کشور بهحساب میآید .آژانس دولتی فناوری سنگاپور 1در این میان،
موظف به کنترل فناوری ارتباطات و ارتباطات و مهندسی موضوعات مرتبط به آن ،برای ارائه به

بخش عمومی میباشد.

شرح پروژه /اقدام
سنگاپور بهعنوان یک هاب تجاری بزرگ در آسیا و جهان چیزی حدود  %80از برترین شرکتهای
تجاری فعال در حوزه نفت و گاز ،آلومینیوم ،محصوالت کشاورزی ،آهن و معدن را در خود جای

داده است و  %30از تبادالت تجاری آسیا از طریق این کشور هدایت میشود که بیش از
)1. The Government Technology Agency of Singapore (GovTech
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 %35از آنها برای خارج از سنگاپور تأمین مالی میشود .سنگاپور همچنین شلوغترین بنادر

و فرودگاههای دنیا را دارد ازاینرو باوجوداینکه چنین فرآیند زنجیره تأمینی در سطح تجارت
بینالمللی ،زمانبر و بسیار پیچیده است ،اما برقراری امکان تجارتی امن ،مستمر و مؤثر برای

اقتصاد این کشور بسیار حیاتی است .یک زنجیره تأمین میتواند در هر مرحله دربرگیرنده بیش
از  25گروه برای تولید مستندات الزم  30الی  40کشتی تبادل کاال ،پول و اطالعات باشد
بنابراین یک زنجیره تأمین کارا ،قادر خواهد بود تجار را در کاهش هزینههای عملیاتی و بهبود

رقابتپذیری تجارتشان ،مساعدت نامید.

سنگاپور در سال  ،1989شبکه تجاری 1خود را راهاندازی نمود که اولین پنجره واحد ملی

2

در جهان محسوب میشد و تمام نیازمندیهای مقررات و قوانین تجارت دولتی را در برمیگرفت.

از طریق این شبکه تجاری ،کسبوکارها تنها کافی است یک فرم اظهارنامه تجاری الکترونیکی

را که تمام نیازهای مرزی و قانونی الزم را پوشش میدهد ،تکمیل و ثبت نمایند .شبکه تجاری

ساالنه ،بیش از  9میلیون مجوز باارزشی بالغبر سه برابر تولید ناخالص داخلی سنگاپور صادر

میکند و یکی از مؤثرترین سیستمهای مستندسازی تجاری ملی در دنیا بهحساب میآید که
بیش از  %95از مجوزهای آن بهطور خودکار و در عرض کمتر از  10دقیقه صادر میشود.

در اکتبر سال  ،2007شبکه تجاری مورد بازبینی قرار گرفت و با شبکه تبادالت تجاری

3

یکپارچه شد تا یک سکوی مطمئن و بیطرف برای تبادل اطالعات ،مستندات لجستیک و

مدارک تجاری میان تجار بخش خصوصی با دولت فراهم آید .مبتنی بر  8خدمت شرکت با

شرکت موجود در این شبکه ،بیش از  200کسبوکار از تسهیل و تسریع فرآیند این شبکه بهره

بردهاند که بر اساس تخمینهای موجود ،از فوریه  2011تا مارس  2016برای این کسبوکارها،

حدود  7.5میلیون نفر ساعت (معادل  72.9میلیون دالر سنگاپور) صرفهجویی همراه داشته
است.

اگرچه ،دنیا در حال تغییر است و چالشهای جدیدی در زنجیره تأمین جهانی وجود دارد،

اما تجارت جهانی از سال  2014با رشد  %2. 8مواجه بوده است ازاینرو الزم است جهت افزایش

توزیع در زنجیره تأمین جهانی با پیچیدگیها و مجهوالت بسیاری کنار آمد .تجار برای کاهش

هزینهها با فشار زیادی مواجه هستند و از طرفی دیگر انتظارات مشتریان نیز روزبهروز در
1. TradeNet
)2. Natinal Single Window (NSW
3. TradeXchange
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حال افزایش است و کسبوکارهای در شرایطی فعالیت میکنند که در آن تقاضاهای مشتریان
بهشدت متنوع است .اخیراً ،تغییرات غیرقابلانتظاری در سفارشهای جهانی به وجود آمده که
ممکن است ،اختالالت اقتصادی قابلتوجهی را به بار آورد.در چنین شرایطی ،دیجیتالی شدن

زنجیره تأمین انتها به انتها 1و افزایش اتصال بخشهای مختلف ،راهبرد کلیدی برای کمک به
تجار و دولت جهت استمرار انطباقپذیری و نیل به موفقیت خواهد بود.

سکوی ملی تجارت ،2نسل بعدی سکویی دیجیتالی برای پشتیبانی از تجار و دولت بهویژه در

بخشهای تدارکات و تبادالت مالی تجاری ،خواهد بود .این سکو ،یک سیستم مدیریت اطالعات
تجاری یک مرحلهای است که تجار را قادر میسازد کلیه دادهها و مدارک و مستندات تجاری

موردنیاز خود را بهصورت دیجیتالی ،میان کسبوکارها به تنها یا در تعامل با کسبوکارها و دولت
مبادله نمایند ..با ایجاد این فرایند دیجیتالی توسط سکوی تجارت ملی ،بسیاری از تبادالت دستی

اسناد و مدارک تجاری برای بازرگانان کاهشیافته و برای آنها امکان تحلیل دادهها و دستیابی

به بینشی برای تجارت داده فراهمشده است .بهعنوان نسل بعدی این سیستم ،سکوی تجارت
ملی ،بهعنوان یک سکوی نوآوری باز ،طراحی خواهد شد که از طریق آن تجار و ارائهدهندگان
خدمات قادر خواهد بود برنامههای جدیدی را برای پوشش نیازهای کسبوکار خود توسعه دهند.

فرایند دیجیتالی این سکو ،هزینههای تجاری کسبوکارها ،بهویژه شرکتهای کوچک و متوسط

را مرتفع میسازد و از طریق این سیستم شرکتها میتوانند با همافزایی دیجیتالی موجود در
سکو ،تبادالت و فرایندهای  B2Bو  B2Gزنجیره تأمین خود را با دریافت اعالنهای زمانی ،بهینه

نموده و به بهترین نحو فرایند تحویل بهموقع کاالی خود را مدیریت نماید.

بدین ترتیب با کاهش چشمگیر زمان و هزینه در ارائه مدارک و مستندات تجاری،

کسبوکارها میتوانند فرایند حملونقل کشتیهای حامل کاالی خود را پیشبینی و مدیریت
نمایند از طرفی با تکیهبر این سیستم ،برای ارائهدهندگان خدمات نیز زمان تحویل انتها به

انتها ،کاهش مییابد که این موضوع درمجموع ،به میزان قابلتوجهی افزایش بهرهوری و کاهش

هزینههای تجاری را به همراه دارد.

1. end-to-end supply chain
)2. Natinal Trade Platfrm (NTP
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یکی از قابلیتهای اصلی سکوی تجارت ملی ،توانمندسازی کسبوکارها برای مدیریت
مؤثرتر مستندسازی تجاری است .همانطور که قب ً
ال ذکر شد یک محموله کشتی میتواند تا
 25گروه را درگیر نماید و حدود  40مدرک و مستند تولید کند این مساله کسبوکارها را با
چالشهایی برای شناسایی و دستهبندی تمام مدارک و مستندات مرتبط با تبادالت تجاری برای

یک محموله کشتی روبرو میسازد .این مشکالت زمانی که تعداد محمولهها و کشتیها افزایش

مییابد و بهتبع آن تعداد گروههای درگیر را زیاد میکند ،پیچیدهتر و زمانبرتر نیز میشود .جهت

کمک به تجار و شرکتها ،سکوی تجارت ملی ،بهطور دیجیتالی تمام مستندات دولتی مرتبط با
مبادالت تجاری و حملونقل را بدون در نظر گرفتن تعداد گروههای درگیر ،مهر (یا امضاء) خواهد

زد .این امر باعث میشود که کسبوکارها بتوانند مستندات مرتبط را بهراحتی جستجو و به آن
دسترسی داشته باشند و وضعیت درخواستهای خود را رصد و رهگیری نمایند.

این سکو ,بر آن است جهت تشویق تجار به تعاملپذیری و همکاری بیشتر ،فضای انجمنهای

باز ایجاد نماید .این فضای کاری دیجیتالی ،یک بازار یک مرحلهای برای ارائه خدمات تجاری را

نیز فراهم میسازد .از طریق این بازار ،تجار میتوانند به منبعی از شرکای بالقوه متصل شده یا
بازار خود را توسعه داده و به دنبال فرصتهای جدیدی برای کسبوکارشان باشند و به ایدهها

و یا راهحلهای جدید مبتنی بر جمع سپاری دسترسی پیدا کنند که این مساله برای شرکتها

بهویژه شرکتهای کوچک و متوسط که بهتنهایی توان مالی زیادی برای نیل به این اهداف
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ندارند ،انگیزه و مزیتهای فراوانی به همراه دارد.

از طرفی این درگاه ،یک سکوی نوآوری باز برای تسهیل خالقیت در خدمات ارزشافزوده

و مدلهای کسبوکار جدید برای بخش خصوصی نیز بهحساب میآید .از طریق این سکو
شرکتهای خصوصی و دولتی میتوانند چالشهای عملیاتی و راهبردی خود را به اشتراک

بگذارند و با روشهای همچون جمع سپاری منابع ،به دنبال یافتن راهحلهایی از طریق فناوری

دیجیتال باشند و از این طریق توسعهدهندگان نرمافزار و فراهمکنندگان راهحلهای عامل
چهارم ،قادر خواهند بود پروتوتایپ ها و نمونههای آزمایشگاهی ایدههای خود را قبل از اینکه با

هزینههای زیاد در مقیاس باال طراحی کنند ،در این فضا به اشتراک بگذارند که این عامل سبب
کاهش هزینهها و چرخه نوآوری خواهد شد .چنین سکوی باز و نوآورانهای میتواند فضای زنجیره
تأمین را بهسوی رشد و دیجیتالی شدن شبیهسازی نماید.

موج اول راهاندازی سکوی ملی تجارت ،در سال  2017انجام میشود که جهت تحقق

صددرصدی اهداف آن و گسترش زنجیره تأمین فرامرزی میان کسبوکارها و دولت ،تالشی
مستمر و روزافزون نیاز است .همکاری نزدیک و مستمر با کسبوکارها جهت :افزایش فرایندهای

چرخه تجارت و بهتبع آن تولید دادههای بیشتر ،گسترش مییابد و این مساله سبب افزایش

جریان داده میشود؛ بهرهبرداری از دادههای دیجیتالی بهدستآمده جهت بهینه نمودن فعالیتها؛

دگرگونی یا خلق مدلهای کسبوکار یا خدمت جدید؛ جستجوی شرکای تجاری بیشتر داخلی و

بینالمللی جهت ایجاد یکپارچگی در زنجیره تأمین انتها به انتها.

شهای موجود
برنامههای آتی و چال 
چالش کلیدی در راهاندازی سکوی تجارت ملی ،ماهیت تکهتکه بودن ،زیستبوم تبادالت مالی

در بخشهای لجستیک و تدارکات است که در آن انواع مختلفی از ذینفعان از بانکهای بزرگ

جهانی گرفته تا رانندگان خود اشتغال دخیل هستند .این مساله سطوح متفاوتی از پیچیدگی
فناوری اطالعات و ارتباطات و تولید مجدد و چندگانه مدارک و مستندات را برای استفاده از

دادههایی یکسان را ایجاد مینماید.

باوجود اینکه سنگاپور در کنار بسیاری از دیگر کشورها در خصوص دیجیتالی شدن بهویژه

در تراکنشهای  B2Gتوسعهیافته بهحساب میآید اما توسعه این سکو ،نیازمند تجربه تبادالت
دیجیتالی

G2G

برای دادههای تجاری بین مرزی است که این مساله صنعت را بهسوی تقویت
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فرایندهای

B2G

و انطباق با فناوری اطالعات سوق میدهد .ضروری است این همکاریها،

برای کمک به صنعت در جهت ارتقا آگاهی ،توسعه قابلیتها و بهکارگیری نوآوری در خدمات

ارزشافزوده بهمنظور دیجیتالی نمودن تراکنشهای مالی  B2Bادامه یابد.
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دسته - 9یادگیری الکترونیکی
کلیات آماری
در این مقوله از خطمشی کاربردهای فناوری اطالعات و ارتباطات 20 ،پروژه از سوی  13کشور
به مرحله رأیگیری رسیدند که در بین آنها بیشترین پروژههای ارائهشده مربوط به کشورهای

امارات ،عربستان و قرقیزستان میشود اکثر این پروژهها به توسعه یادگیری الکترونیکی و

کالسهای مجازی برای آموزش کودکان ،دانش آموزان ،معلوالن نابینا و ناشنوا ،ارائه خدمات
آموزشی متعدد از طریق طراحی برنامکهای تلفن همراه در حوزههای آموزش بهداشت ،علوم
رایانه برای کودکان ،آموزش مجازی مراسم حج ،پیادهسازی سکوهای آموزش باز و دسترسی
آزاد به منابع آموزشی و کمک به استخدام جوانان ،توسعه مدارس هوشمند و آموزش از طریق

بازیهای هوشمند متمرکز بودند .درنهایت تنها پروژه ارائهشده از سوی کشور کویت موفق به
دریافت جایزه این دسته شده است.

نمودار  .25-19پراکندگی پروژههای ثبتشده در دسته  9از منظر کشورها

عملکرد کشورهای منطقه

همانطور که در نمودار  26-19مشاهده میشود ،از مجموع  20پروژه ثبتشده در حوزه

یادگیری الکترونیکی 13 ،مورد از سوی شرکتهای عضو منطقه چشمانداز  1404مطرح شدند

که البته جایزه این دسته نیز به کشور کویت اختصاص یافت که نشان میدهد توسعه کاربردهای
فناوری اطالعات و ارتباطات در امر آموزش و یادگیری الکترونیکی از سوی کشورهای این حوزه

موردتوجه خاص قرارگرفته است.
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نمودار .26-19تعداد طرحهای ثبتنامشده در دسته  9توسط کشورهای عضو منطقه چشمانداز 1404

معرفی پروژه برگزیده

عنوان پروژه :یادگیری الکترونیکی و سیستم کالس درس مجازی
نام سازمان ارائهدهنده :دانشگاه کویت (دکتر صالح الناجم)
كشور :کویت

توضیحات اولیه در مورد سازمان
این پروژه توسط دکتر صالح الناجم ،1استادیار زبان محاسباتی و پردازش زبان طبیعی در دانشگاه

کویت ،پیادهسازی شده است .این دانشگاه که در اکتبر سال  1966تأسیسشده است ،اولین
دانشگاه دولتی آموزش عالی و تحقیقات در کشور کویت بهحساب میآید و هدف آن توسعه
دانش و نوآوری در علوم فنی و هنری از طریق خلق ،اکتساب ،حفظ و انتقال دانش با اعطای

بورسیه و مشوقهای دیگر است .این دانشگاه متشکل از  17دانشکده است که  76رشته در مقطع
کارشناسی و  71رشته در مقطع کارشناسی ارشد دارد.

شرح پروژه /اقدام
سایت «آموزش الکترونیکی و کالس درس مجازی» یک سیستم مدیریت یادگیری 2است که

در قالب کالس درس مجازی مجهز به فناوری ویدئوکنفرانس از روشهای همکاری الکترونیکی
1. Dr Salah Alnajem
)2. Learning Management System (LMS
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پیشرفته 1بهره میبرد.

عملکرد کالس درس مجازی به دانشآموزان و دیگر عالقهمندان اجازه میدهد تا بهطور

زنده یا ضبطشده از طریق اینترنت به وبینارهای ارائهشده توسط دکتر الناجم در دانشگاه کویت
دسترسی یابند .این سیستم به دانشجویان امکان مشارکت و تعامل برخط در کالسهای دانشگاه

را از طریق ارسال صوت و ویدیو بالدرنگ و باکیفیت باال و با بهرهگیری از فناوری ویدیو کنفرانس

و همکاری الکترونیکی فراهم میسازد .به این معنی که دانشجویان در بخش وبینارهای زنده،

بهصورت بالدرنگ میتوانند تصاویر هر نوشته ،نقاشی یا هر آنچه در تخته مجازی در خالل

کالس نمایش داده میشود را دریافت نمایند و بهصورت همزمان با استاد و دیگر دانشجویان ،از
طریق صدا ،گفتگوی برخط ،یا به اشتراکگذاری صفحه نوشتههای خود ارتباط و تعامل برقرار

نماید .افزون بر این ،سیستم به فراگیران امکان دسترسی به فیلمهای باکیفیت  HDضبطشده
دوره را که بهصورت مرتب بر اساس عنوان کالس و تاریخ ارائه آن آرشیوشده و تگ خورده است
را برای مرور مطالب گفتهشده و یادگیری بهتر مطالب ،فراهم نموده است.

مدیریت و رصد میزان فعالیت دانشجویان در کالسهای مجازی توسط سیستم مذکور

به شکل الکترونیکی انجام میشود .این سیستم با

API

فناوری کنفرانس ویدیویی و سیستم

همکاری الکترونیکی جهت ارائه کالسهای مجازی ،ملقب به «پیش بهسوی تعلیم »2یکپارچه
شده است .این یکپارچگی امکان رصد فعالیت دانشجو از زمان ورود به کالس مجازی و تحلیل

میزان حضور او در کالس مجازی را مهیا میسازد .ورود دانشجویان به سیستم مدیریت آموزش

فقط با انجام یکراستی آزمایی صورت میگردد ،سپس آنان بهصورت خودکار و بدون احتیاج
به ورود مجدد نام و کلمه عبور یا استفاده از نامها و کلمات عبور چندگانه ،به کالس مجازی

دسترسی پیدا میکنند.

این سیستم مدیریت یادگیری ،به دانشجویان امکان دسترسی به فایلهای ارائهشده با فرمت

PowerPoint

و مستندات و محتوای  PDFشده مرتبط با هر کالس را فراهم ساخته است عالوه

بر این متن ارائهشده و هر آنچه بر روی تخته مجازی کالس آموزش داده شده است از طریق
نرمافزار  Microsoft One Note notebooksبه اشتراک گذاشته شده است .ذخیرهسازی این محتوا
بر روی ابر  Microsoft One Driveصورت میگیرد که با ابزار

Microsoft One Note notebooks

بهصورت بالدرنگ همزمان میشود.

1. Advanced e-collaboration
2. GoToTraining
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از منظر مدیریت عملکرد ،این سیستم مدیریت محتوا ،به دانشجویان امکان رهگیری

فعالیتهایشان را اعم از زمان ورود /خروج و میزان حضور آنها در کالس ،میزان پیشرفت و رتبه

آنها در مقایسه با سایر همکالسیهایشان را بهصورت الکترونیکی مقدور ساخته است و میتوانند
از طریق انجمن الکترونیکی ایجادشده برای هر کالس ،درباره موضوعات دوره با استاد و دیگر
دانشجویان بحث و گفتگو نمایند .از دیگر امکانات این سیستم امکان برگزاری خودآزماییهای

الکترونیکی توسط دانشجویان است تا از این طریق ،میزان درک مطلب ،یادگیری و عملکرد

خود را محک زده و اندازهگیری نمایند .این آزمونها متناسب با نحوه رشد هر دانشجو ،از مخزن

سؤاالت طراحیشده توسط اساتید بهصورت الکترونیکی و بهطور تصادفی تولید میشود .این
آزمونها ،اساتید را در جهت کاهش فاصله مهارتی میان دانشجویان یاری میکند.

سیستم فوق از منظر معماری واسط کاربری بهصورت یک درگاه واکنش گرا 1برای گوشیهای

تلفن همراه نیز طراحی شده است و دانشجویان میتوانند هم از طریق رایانه رومیزی یا تجهیزات
هوشمند خود به کالس دسترسی داشته باشند .بهرهمندی از تمامی امکانات اشارهشده در این

کالس مجازی هم از طریق وبسایت دانشگاه و هم از طریق برنامک طراحیشده کالس که برای

هر دو سیستمعامل اندروید و  Iosطراحی شده است ،برای دانشجویان مهیا است.

شهای موجود
برنامههای آتی و چال 
ازجمله چالشهای عمده در پیادهسازی و اجرای این سیستم میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

1 .1دسترسی به اینترنت پرسرعت ،با عنایت به کیفیت باالی محتوای صوتی و ویدئویی
کالس و امکان تعامل و اشتراکگذاری همزمان محتوا و مشاهده کالس بهصورت زنده،

2 .2پایین بودن سطح سواد و مهارتهای فناوری اطالعات و ارتباطات بعضی از دانشجویان

3 .3امکان تعامل و همکاری همزمان و یا غیرهمزمان ،تکبهتک بین استاد و دانشجو بجای
رویکرد آموزش چهره به چهره و یک-به-چند سنتی ،مستلزم تالش و اختصاص وقت
بیشتر استاد در این فرآیند تدریس نسبت به روش سنتی است.

4 .4فراهم نمودن ویدیو کنفرانس و تعامل الکترونیکی بالدرنگ مستلزم سرورهای انتهایی

پرسرعت و زیرساخت شبکه مناسب با پهنای باند باال جهت پشتیبانی از سرعت و حجم

دادههای در حال انتقال میباشد .استفاده از مرکز داده با سرورهای داخلی برای نیل
)1. Responsive (Mobile-Friendly
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به این هدف ،هزینهبر بوده و نیازمند اختصاص نیروی متخصص شبکه برای مدیریت
و پشتیبانی میباشد .عالوه بر این نیاز است محیط فوق ،پایدار ،در دسترس و قابل
مقیاسپذیری باشد .جهت پاسخ به این چالش ،در این پروژه از راهکارهای رایانش ابری

با رویکرد نرمافزار بهعنوان خدمت 1استفادهشده است.

5 .5ضبط و ارائه خدمات ویدیویی مستلزم محیطی رایانهای با حجم باالیی از انبارش ،فضا،

مقیاسپذیری ،قابلاطمینان و با پهنای باند باال میباشد .استفاده از این نوع محیط نیز

هزینهبر است و به تجهیز منابع ارتباطی و کارکنان مختص پشتیبانی از عملیات شبکه
نیاز دارد .برای غلبه بر این مشکل ،یک پایگاه داده مبتنی بر رایانش ابری در کنار یک

سرویسدهنده خدمات اشتراک ویدئو (مانند کانال یوتیوب) مورد استفاده قرار گرفت

تا دورههای برگزار شده در آن ذخیره و قابلارائه باشند .در این زمینه ،لیست نمایش

نرمافزار یوتیوب با این سیستم یکپارچهشده است تا یک مخزن خصوصی فراهمشده و
فضای فراخوانی برای اشتراکگذاری محتوا دروس ویدیویی مهیا گردد.

)1. Software-as-a-Service (SaaS
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دسته  -10سالمت الکترونیکی
کلیات آماری
سالمت الکترونیکی از جمله مقولههایی است که در خطمشی کاربردهای فناوری اطالعات و
ارتباطات ،با تمرکز بر موضوعات مختلفی از جمله ارائه خدمات پزشکی و درمان از راه دور

روستاییان ،توسعه سامانه حملونقل حوزه پزشکی ،تجهیز بیمارستان مبتنی بر خدمات ابری،
طراحی برنامه کاربردی خدمات بهداشت و درمان ،استفاده سیستم باز در بهداشت و سالمت،
سالمت هوشمند ،استفاده از خدمات ابری در ارائه خدمت به بیماران کلیوی ،بهکارگیری برنامه

موبایل در نجات جان مادران باردار ،بهکارگیری برنامههای رادیو و تلویزیون برای بهبود سالمت

جنسی و مساله باروری جوانان ،طراحی حسگر تشخیص و درمان هیپوگلیسمی ،برنامه کنترل
سل ،برنامه تشخیص بیماریهای پوستی و برنامه گزارش ماالریا و ایمنسازی کاربر در خطر ،از

سوی کشورهای مختلف مورد استقبال قرارگرفته بود .همانطور که در نمودار  27-19نمایش

دادهشده است از میان  31پروژه ثبتشده ،چهار مورد از سوی کشور پاکستان ارائهشده است .در
این دسته نیز تک پروژه ارائهشده کشور کوبا شانس برنده شدن جایزه را از آن خود نمود.

نمودار  .27-19پراکندگی پروژههای ثبتشده در دسته  10از منظر کشورها

عملکرد کشورهای منطقه

از میان  22کشور شرکتکننده در این دسته ،هفت پروژه توسط چهار کشور منطقه مشخصشده
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در سند چشمانداز  1404ارائهشده که هیچکدام موفق به دریافت جایزه نشدند.

نمودار  .28-19تعداد طرحهای ثبتنامشده در دسته  10توسط کشورهای عضو منطقه چشمانداز 1404

معرفی پروژه برگزیده

عنوان پروژه :اینفومد ،شبکه بهداشت و درمان از راه دور کوبا
نام سازمان ارائهدهنده :مرکز اطالعات ملی علوم پزشکی
كشور :کوبا

توضیحات اولیه در مورد سازمان ارائهدهنده
مرکز ملی اطالعات علوم پزشکی 1یک مرجع اطالعات فنی ،علمی و تخصصی و برگزارکننده

دورههای آموزشی و پژوهشی در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات ،خدمات از راه دور پزشکی

و پشتیبانی فنی از سیستمهای سالمتی است .درواقع این مرکز از شبکهای یکپارچه برای تولید،

نگارش ،انتشار و مختلف ازجمله فاوا ،خدمات مخابراتی و پشتیبانی فنی در سیستم بهداشتی
و ایجاد یک شبکه یکپارچه برای تولید ،ویرایش ،انتشار ،پخش و توزیع اطالعات علمی حوزه

سالمتی را بر عهده دارد که در تحول نظام سالمت ملی ،باهدف چرخش اطالعات علمی و فنی
بهعنوان یک ابزار ضروری خدمت محور در بهبود وضعیت خدمات بهداشت و درمان کوبا نقشی
کلیدی ایفا میکند.

1. The National Medical Sciences Information Centre
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شرح پروژه /اقدام
پروژه توسعه شبکه بهداشت و درمان از راه دور ملقب به اینفومد 1فعالیت خود را از سال 1992

بهعنوان بخشی از مأموریت مرکز ملی اطالعات علوم پزشکی ،برای کشف فرصتهای ارائهشده
توسط فناوریهای جدید اطالعاتی و ارتباطی در توسعه سیستم اطالعاتی تخصصی ملی ،آغاز

نمود .پس از گذشت حدود ربع قرن ،اینفومد بهعنوان مرجعی ملی و بینالمللی شناختهشده است
که از فعالیت مؤسسات شکلدهنده سیستمهای بهداشت ملی و اطالعات ملی علوم بهداشتی،

پشتیبانیهای اساسی و جدی به عمل آورده است.

از همان سالهای آغازین پروژه ،شبکه به چگونگی استفاده از فرصتهایی که از طریق

الکترونیکی و در بستر اینترنت برای طراحی مجدد خدمات اطالعاتی فنی و علمی بر اساس یک

مدل جدید با مشخصههای دسترسی غیرمتمرکز ،توسعه شبکههای همکاری و مجازیسازی،

میتوان ارائه نمود متمرکزشده است .همزمان با این مساله ،گامهای بنیادینی نیز برای توسعه

امکانات شبکه و ارائه خدمات پایهای مانند پست الکترونیکی و انتشار اطالعات از طریق ارسال
نامهها و فهرست بندی مباحث علمی برداشته شده است .پسازآن ،پژوهشهای خالقانهای بر
روی وب با استفاده از رسانههای جدید و فناوریهای موجود ،جهت بازطراحی خدمات اطالعاتی

سنتی انجام گرفته است.

توسعه خدمات اطالعرسانی علمی و فنی توسط اینفومد بر اساس تحقیقات دائمی نظری

و عملی انجام پذیرفته است .این سیستم از پیشرفتهایی که در این زمینه در دهه گذشته در
کوبا و در سراسر جهان حاصل شده ،بهره برده است و در طراحی و توسعه آن سعی شده تجارب

ارزشمند سیستماتیک و به اشتراک گذاشتهشده داخلی و بینالمللی نیز گنجانیده و لحاظ شود.

اینفومد ،شبکهای یکپارچ ه از مؤسسات و افراد متعهد است ،مکانی که دانش از طریق

سیستم گرههای پیچیده چندخطی منتشر میشود .مدیریت این شبکه اشکال متنوعی به خود

میگیرد و شیوه توزیع در آن بر اساس الگوهایی پویا همواره در حال تغییر است بهگونهای
که این مساله برای شبکه ،یادگیری مستمر از تجارب و درس آموختههای درونیاش به همراه

داشته است.

خدمات اطالعاتی مبتنی بر وب ارائهشده در محیطهای باز و چند کاربره ،منجر به کاهش

هزینهها و افزایش توانایی پاسخگویی به نیازها و تقاضاهای خدماتی جدید میشود.
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اینفومد ،که همه استانهای کشور را پوشش میدهد در پی اعمال رویکردی برای اولویتبندی

در ایجاد ظرفیت ملی با ترکیب فناوریهای جدید و دسترسپذیری و انتشار آن از طریق فضاهای

اجتماعی مانند کتابخانهها ،آزمایشگاهها و نقاط تجمع افراد با یکدیگر است.

برنامههای آتی و چالشهای موجود اینفومد ،حاصل تالش مستمر اجتماعی است که بهطور

مداوم با مشارکت نخبگان و متخصصان رشتههای مختلف ،تکمیل و بهروز میشود .این شبکه
همچنین فرصتی برای استفاده از فناوریهای نوین برای بهبود مراقبتهای بهداشتی در کوبا
و در سراسر جهان فراهم ساخته است .عالوه بر آن تیم پروژه ،باهدف ارتقای دسترسی جهانی

به دانش علمی و ایجاد و انتشار اطالعات علمی و فنی ،راهبرد دسترسی آزاد و باز به محتوا و

انتشارات علمی را بهصورت جدی دنبال مینمایند.
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دسته  -11اشتغال الکترونیکی
کلیات آماری
در این دسته موضوعات متعددی درزمینه کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در اشتغالزایی

ازجمله طراحی سامانه استخدام و جستجوی مشاغل ،سامانه ثبت الکترونیکی و یکپارچهسازی
اطالعات قراردادهای کاری ،مرکز الکترونیکی جهت دورکاری زندانیان ،برنامه ایجاد بستر شغلی
برای معلولین ،حمایت از اشتغال و ارائه خدمات الکترونیکی به بخش خصوصی ،پروژه آمادهسازی

مدیران نسل آینده و شبکه بیمارستانهای مروج بهداشت از سوی کشورها ارائهشده بود که در

این میان ،عربستان با ارائه  3پروژه نسبت به سایر کشورهای عضو حضور پررنگتری از خود نشان
داده است اما همانطور که در ادامه توضیح دادهشده است ،پروژه ارائهشده از سوی کشور تایلند
بود که درنهایت موفق به دریافت جایزه مربوط به بهترین پروژه در حوزه اشتغال الکترونیکی

گردید.

نمودار  .29-19پراکندگی پروژههای ثبتشده در دسته  11از منظر کشورها

عملکرد کشورهای منطقه

بر اساس نمودار  ،30-19کشورهای عربستان سعودی ،آذربایجان ،عمان و کویت از میان

کشورهای منطقه در خصوص اشتغال الکترونیکی پروژههایی را در این رویداد شرکت داده بودند
که درنهایت هیچکدام از آنها موفق به دریافت جایزه نشدند.
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نمودار .30-19تعداد طرحهای ثبتنامشده در دسته  11توسط کشورهای عضو منطقه چشمانداز 1404

معرفی پروژه برگزیده

عنوان پروژه :شبکه اجتماعی بیمارستانهای مروج سالمتی
نام سازمان ارائهدهنده :شرکت خدمات اطالعاتی پیشرفته
كشور :تایلند

توضیحات اولیه در مورد سازمان ارائهدهنده
شرکت خدمات اطالعاتی پیشرفته ،1ارائهدهنده برتر خدمات زندگی دیجیتالی در کشور تایلند
بهحساب میآید ،این ارگان ،برنامه توسعه تحقیقات ،اختراعات و ارائه خدمات دیجیتالی را

جهت خدمترسانی به مردم و حل مشکالت آنها از طریق فناوری را بر عهده دارد .این شرکت
باهدف اتصال مردم به یکدیگر و کمک به تمام اقشار جامعه در تایلند جهت بهکارگیری فناوری

دیجیتالی در فرآیندهای جاری زندگی آنها فعالیت میکند.
شرکت خدمات اطالعاتی پیشرفته ،دائماً در حال حرکت به سمت جلوست تا بهترین

کیفیت و بهروزترین خدمات پهن باند تلفن همراه و ثابت را مانند ارائه خدمات دیجیتالی جهت
توانمندسازی مدل زندگی مدرن و برآورده نمودن نیاز کلیه شهروندان را ارائه دهد .این شرکت

 4حوزه اصلی ذیل را جهت ارائه خدمات برگزیده است:

♦ ♦تلفن همراه :پوشش شبکه به تمام نقاط تایلند و ادامه توسعه خدمات تشویقی جهت
ایجاد یک آینده روشنتر برای تمام مردم تایلند.

)1. Advanced Info Service (AIS
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♦ ♦پهن باند ثابت :تکمیل سبک زندگی دیجیتالی شهروندان با بهکارگیری شبکه فیبر
نوری پهن باند و سرعت فوق باال و خدمت اینترنت پایدار خانگی.

♦ ♦خدمات دیجیتالی :برآورده نمودن درخواستهای مختلف مشتریان برای شیوه
جدید زندگی توسط فراهم نمودن مجموعهای متنوع از تفریحات کیفی و کاربردهای

مفید و کمک به مردم تایلند برای تأمین زندگی دیجیتالی آنها

♦ ♦سبک زندگی و خدمات باکیفیت :برای ارائه بهترین و برترین خدمات حوزه
دیجیتال بهصورت 24/7

شرح پروژه /اقدام
جهت آشنایی بهتر با پروژه و فعالیتهای آن میتوان از کلیپهای ویدیوی به آدرسهای ذیل

استفاده نمود:

♦

♦توصیف پروژهhttps://vimeo.com/204986148 :

♦

♦ویدیوهای تشویقیhttps://vimeo.com/203959079 :

♦

♦آگهیhttps://vimeo.com/147921418 :

وزارت بهداشت عمومی 1همواره در تالش برای آگاهسازی مردم تایلند درباره اهمیت رعایت نظافت

و بهداشت اولیه بوده است .این وزارت در همکاری با ایستگاههای اصلی سالمتی موسوم به تامبون

2

بهعنوان زیرمجموعهای از بیمارستانهای مروج سالمتی 3مفهومی با عنوان «مراقبت اولیه

بهداشت» را پایهریزی نموده است .رویکرد اصلی در خصوص پیادهسازی مفهوم «مراقبت
اولیه بهداشت» جلب و پذیرش مشارکت جامعه در قالب داوطلبان بهداشت روستایی

4

بوده است که بهعنوان بدنه اصلی سیستم فعالیت میکنند و با بیمارستانهای مروج سالمتی

همکاری دارند .درواقع این بیمارستانها وظیفه اداره ،استخدام و تعلیم داوطلبان بهداشت روستایی

را جهت استقرار در ایستگاههای سالمتی (تامبون) را بر عهده دارند و نقش اصلی داوطلبان

بهداشت روستایی ،بهعنوان رابط بین روستا و بیمارستان ارتقاء سالمت ،ترویج و تعلیم بهداشت
عمومی ،نظارت مرتب به وضعیت بیماران ،آزمایش بیماران غیرعادی ،زمانبندی و نوبتدهی به
)1. The Ministry of Public Health (MOPH
2. Tambon
)3. Health Promoting Hospitals (HPHs
)4. Village Health Volunteers (VHV
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بیماران جهت مالقات با پزشکان و انجام فعالیتهایی مانند برگزاری دورههای کمکهای اولیه،
اطالعرسانی در خصوص بیماریهای جدید و روشهای مراقب و پیشگیری از شیوع آنها است.

هر داوطلب با  5تا  15خانوار در ارتباط است که وظیفه مراقبت از آنها و اطالعرسانی در خصوص
مباحث متنوعی از حوزه بهداشت و سالمت و آموزش پیشگیری از شیوع انواع بیماریهای عفونی

مانند تب کنگو و بیماریهای مزمن مانند دیابت را بر عهدهدارند .شایانذکر است تعداد این

داوطلبان از  750،000نفر در سال  2001به بیش از یکمیلیون داوطلب در سال  2015رسیده
است که آماری بسیار قابلتوجه و خشنودکننده است.

استفاده داوطلبان از برنامههای کاربردی تلفن همراه تائید نشده که محتوای انتشاریافته

توسط آنها موردبررسی و نظارت مراجع قابلاعتماد قرار نمیگیرد ،ممکن است با اخبار و
اطالعات نادرست و ناموثقشان سبب اشتباه و گمراهی داوطلبین در برنامهها و فعالیتهای

روزمره آنها شود .از طرفی داوطلبان سالمتی مکلفاند هرروز به سرپرست خود در بیمارستان
آن منطقه ،گزارش عملکرد روزانه خود را بهصورت کاغذی ارائه دهد که این کاغذها نازک

بوده و بهراحتی خراب یا گم میشوند .مواقع بحرانی ،مکالمههای تلفنی و گفتگوهای گروهی

1

ممکن است دیر پاسخ بدهند که به تمام این چالشها از طریق پروژه خدمات اطالعاتی پیشرفته

بهعنوان یک شرکت حرفهای در ارائه راهحلهای مربوط به اتصال و شبکه پاسخدادهشده است.

1. Group chats
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مبتنی بر سیاست دولت در طرح «اقتصاد دیجیتالی تایلند» که هدف آن دیجیتالی نمودن

تمامی فعالیتهایی است که قابلیت دیجیتالی شدن دارد ،برنامه کاربردی خدمات اطالعاتی
پیشرفته ،بر آن شد تا نسخه قدیمی خود را بر اساس دانش فناورانه کسبشده بهروز نماید .هدف
از این اقدام هرگز مجبور نمودن کاربران برای پذیرش این برنامک نبوده است بلکه منظور اصلی،

قانع نمودن آنها در خصوص مفید و کاربردی بودن و راحتی استفاده از این برنامه بوده است.
تحت مفهوم «تایلند  ،»4این پروژه فرآیندهای کاری را از طریق فناوری دیجیتالی و انتقال سریع

دادهها بهبود داده است ..این خدمت با برخورداری از ابزارهای ذیل ،ارتباطات را از طریق کاهش

شکاف ارتباطی میان ایستگاههای سالمتی بیمارستانها و داوطلبان سالمت روستایی افزایش

داده است.

 -۱تابلوی اعالنات

♦ ♦اخبار و اطالعات :که محتوای آن توسط بیمارستانهای مروج سالمتی کنترل
میشود

♦ ♦هشدار شیوع بیماری :وضعیت هر بیماری ،مکان شیوع و روشهای پیشگیری/
حفاظت آن را اعالم میکند

♦ ♦مدیریت قرار مالقات :جزئیات مالقات ،اعالنها ،قابلیت پذیرش یا رد مالقات
♦ ♦صورتجلسه مالقات :جزئیات ثبتشده در هر مالقات
♦ ♦رضایتمندی :اعالم تاریخ و محلی که داوطلبان سالمت روستایی میتوانند مورد
تقدیر قرار گیرند.

 -۲گزارش و مستند :برنامه کاربری برای ارسال تصویر گزارش

 -۳اتاق گفتگو :محلی مجازی که از طریق آن داوطلبان و سرپرستان بیمارستانها میتوانند با
سآپ
یکدیگر در ارتباط بوده و گفتگو نمایند مانند گروههای وات 

 -۴جستجو :تسهیل امکان جستجو اخبار ،اطالعات ،اعالمیهها و جزئیات مشخصات بیماران و ...

شهای موجود
برنامههای آتی و چال 
اکثر داوطلبان سالمت روستایی را ،افراد مسن که به استفاده از روشهای سنتی خود عادت

داشته و با فناوریهای جدید بیگانه هستند تشکیل میدهد .این مساله یک چالش جدی
برای شرکت خدمات اطالعاتی پیشرفته بهحساب میآمد چراکه نیاز بود قبل از ورود به دنیای
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دیجیتالی موانعی ازجمله ترس استفاده از فناوری جدید در سبک زندگی روستایی را برطرف

نمایند.

پادشاه ،برای صحبت با روستائیان تایلند به دیدن آنها رفت .هرچند این کار به علت دوری

مناطق روستایی سخت و دشوار بود اما ایشان جهت شنیدن و درک مشکالت و چالشهای

روستاییان با باور شعار «درک کنید ،نائل شوید و توسعه دهید» این کار را انجام داد .این شعار
توسط شرکت خدمات اطالعاتی پیشرفته به کار گرفته شد و با این باور ،افرادی را برای مشاهده

و گفتگوی دوستانه با روستائیان جهت درک اینکه آنان چگونه میاندیشند ،به این مناطق اعزام
نمود و سرانجام پس از چندین ماه ،نهایتاً شرکت روش تعامل مؤثر با روستائیان را دریافت و
متوجه شد که چگونه با دیدگاه روستائیان برخورد نماید .رمز موفقیت در این هدف ،اهمیت

مفهوم خانواده بود و داوطلبانی که دور از فرزندانشان بودند با دیدن تصاویر زنده و امکان مکالمه
از راه دور با آنها کمکم با فناوری ارتباطات آشنا شده و آنها پذیرفتند .درواقع این تجربه به
دست آمد که والدین روستایی هر فناوری یا عامل تغییردهنده دیگری را که سبب نزدیکی

بیشتر آنها به فرزندان و اعضای خانوادهشان میشود را خواهند پذیرفت .ازاینرو شرکت خدمات
اطالعاتی پیشرفته ،نرمافزار کاربردی خود را مبتنی بر مفهوم خانواده توسعه و ترویج نمود.

شرکت فعالیت خود را بر روی مشارکت شهروندان و توسعه مبتنی بر آنچه جامعه محلی
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نیاز دارد ،متمرکز نموده است .بر اساس نقشه راه شرکت ،این پروژه که فعالیت خود را از سپتامبر

 2015شروع نمود تا زمانی که بتواند  9800ایستگاه و بیمارستان ارتقاء بهداشت و یکمیلیون
داوطلب سالمت روستایی را بهعنوان کاربر نرمافزار خود پوشش دهد به کار خود ادامه خواهد

داد .با توجه به روند رشد تعداد کاربران پیشبینی میشود تا سال  2019این اهداف محقق شود.
عالوه بر این ،جهت توسعه و بهروزرسانی برنامک و افزودن امکان ارسال و پخش ویدیو و ابزارهای

تحلیل داده در برنامههای آتی شرکت قرار دارد .پروژه «شبکه اجتماعی بیمارستانهای مروج
بهداشت» یک پروژه سازمانی است که سه هدف توسعه جامعه پایدار ،کسبوکار پایدار و محیط

پایدار را دنبال میکند.
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دسته  -12محیط الکترونیکی
کلیات آماری
از میان  14طرح راهیافته به مرحله رأیگیری در مقوله محیط الکترونیکی کلمبیا و چین ،هر یک

با ارائه دو پروژه ،فعالترین کشورها بودند .در این دسته کشورهای آسیایی نسبت به سایر قارهها

کمرنگتر ظاهر شدند و درنهایت کشور اروپایی بالروس موفق به دریافت جایزه این دسته شد.

تعریف پروژه کاربردی ماهواره ،منبع برخط جهت دسترسی به اطالعات زیستمحیطی،

محافظت هوشمند از منابع آبی ،شبکه حسگر جهت تشخیص آلودگی آب ،توسعه کاربردهای

فاوا در فرآیند آموزش بهویژه به روستائیان ،رویداد گیم جم ،استفاده از موبایلهای مستعمل
در جهت حفاظت از جنگل ،مرکز تماس اورژانس ،کنترل مصرف آب ،ایستگاه رادیویی همراه،

اعالن سوانح طبیعی ،خدمت برق همراه ازجمله موضوعات پرداختهشده در پروژههای این دسته

بودهاند.

نمودار  .31-19پراکندگی پروژههای ثبتشده در خطمشی  12از منظر کشورها

عملکرد کشورهای منطقه

بر اساس نمودار زیر تنها کشور آذربایجان از میان کشورهای منطقه در این دسته ،پروژه خود

را به ثبت رسانده است.
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نمودار .32-19تعداد طرحهای ثبتنامشده در دسته  12توسط کشورهای عضو منطقه چشمانداز 1404

معرفی پروژه برگزیده

عنوان پروژه :نقشه سبز بالروس
نام سازمان ارائهدهنده :وزارت منابع طبیعی و محافظت از محیطزیست جمهوری بالروس
كشور :جمهوري بالروس

توضیحات اولیه در مورد سازمان ارائهدهنده
در طول دهه گذشته ،عموم مردم بالروس عالقه زيادي در زمینههای زندگی به سبک توسعه

پایدار نشان دادهاند و اين سازمان شاهد افزایش تقاضای شهروندان بالروس در مطالعات

زیستمحیطی با موضوعات مختلف بوده است ،مطالعاتی از قبیل امکان دفع و مدیریت زباله
شهری ،جمعآوری زبالههای خطرناک ،مبادله کاالهای دستدوم ،وضعیت مناطق حفاظتشده،
دسترسی به آزمایشگاههای محیطزیست و مانند آن .یکی از کانالهای ارتباطی با مردم در مورد

مسائل زباله ،یک مرکز اطالعات عمومی در مورد زبالهها و ایمنی مواد شیمیایی است که توسط

سازمان غیردولتی «مرکز راهحلهای محیطزیست» در سال  2010ایجادشده است که به كليه

سازمانهاي غیرتجاری ،شرکتهای کوچک و متوسط( )SMEو رسانههای اجتماعی در مورد

جنبههای مختلف مدیریت زبالههاي شیمیایی و ایمنی آن ،بهصورت رایگان مشاوره ميدهد.

هنگام تجزیهوتحلیل پرسشهای دریافت شده توسط مرکز ،مشخص شد که بیشتر سؤاالت

مربوط به محیطزیست عمومی در رابطه با محل و چگونگي بازیافت و یا مسائل خاص مشابه
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آن بوده است .پيش از آن ،تقریباً غیرممکن بود كه این اطالعات بهصورت برخط پیدا شود ،زیرا

سازمانهای مختلفي ،مسئول جمعآوری منابع زباله در مناطق مختلف بالروس هستند و در

بسیاری از موارد اطالعات زیادی در مورد فعالیت این سازمانها موجود نيست.

پس از تحقیق گستردهای از منابع مرتبط بینالمللی وب ،مرکز راهحلهای محیطزیست،

با همکاری وزارت منابع طبیعی و حفاظت از محیطزیست جمهوری بالروس و تعدادی از
شرکا تصمیم به ایجاد یک منبع وب ملی برای جمعآوری ،اعتبار و انتشار اطالعات موجود در

محیطزیست برای عموم مردم در بالروس ،نمودند.

این پروژه در قالب یک نقشه برخط بر مبنای نسخههای اول و دوم نقشههای گوگل و نسخه

سوم نقشه ياندكس ،1که تمام اطالعات موجود در هر مکان انتخابشده را نمايش میدهد به

کاربران ،اجازه میدهد تا اطالعات خود را به پایگاه داده ارسال كنند.

سايت نقشه سبز بالروس 2یک منبع محبوب و رایگان برخط است که شامل جمعآوری

و دسترسی آسان به اطالعات زیستمحیطی مربوط به بازیافت و مدیریت ضایعات،

انرژیهای تجدید پذیر ،مناطق مهم طبیعت و سازمانها و اقدامات زیستمحیطی در
بالروس ميباشد .این پروژه از یک نقشه ساده از ایستگاههای بازیافت زباله در مینسک

3

در سال  ،2012به یک نقشه جامع اطالعات محیطزیست برای بیش از  113شهر در سراسر

کشور تبدیلشده است.

در حال حاضر اطالعات موجود در نقشه سبز بالروس به دستههای زیر تقسیم میشوند که

در همه شهرهاي بالروس قابلدسترسی است:
 -۱مواد زائد:

♦ ♦منابع قابل بازيافت (فلز ،کاغذ ،شیشه ،پالستیک ،تتراپک)
♦ ♦زبالههای خطرناک (زبالههای الکترونیکی ،الستیکها ،باتریها ،زبالههای جيوهاي)
♦ ♦مواد (لباس ،کتاب ،لوازمخانگی)
♦ ♦امکانات بازیافت زباله

 -۲سازمانهای محیطزیست

♦ ♦سازمانهای خصوصی و غیردولتی
1. Yandex
2. www.greenmap.by
3. Minsk
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♦ ♦سازمانهای دولتی
♦ ♦آزمایشگاهها
♦ ♦سازمانهای آموزشی
 -۳انرژی تجدید پذیر

♦

♦تجهیزات تولید برق PV1

♦

♦تجهیزات آب گرم PV

♦ ♦توربینهای بادی
♦ ♦راکتورهای بیوگان
♦ ♦نیروگاههای آبی
 -۴مناطق طبیعی

♦ ♦مناطق طبیعی حفاظتشده
♦ ♦پارکهای شهر
♦ ♦آثار تاریخی

شرح پروژه /اقدام
نقشه سبز بالروس یک منبع محبوب و رایگان برخط است که هدف آن ارائه اطالعات روزافزون

در مورد خدمات و سازمانهای مهم زیستمحیطی در کشور ،به شهروندان بالروس میباشد .بر

اساس مشارکت داوطلبانه شهروندان و ديگر مشارکتهاي چندجانبه ،نقشه سبز ،برای شهروندان
بالروس ،سازوکار ویژهای را به منظور تأیید و بهبود دسترسی عموم به اطالعات محیطزیست در
این شهر ،فراهم میکند.

از سال  ،2012این پروژه به یک وبسایت چندالیهای تبدیلشده است که شامل بیش از

 100 3امتیاز برای  113شهر در سراسر کشور میشود .در طی این دوره پنجساله ،این پروژه
بسیاری از گروههای داوطلب محلی را در فرآیند جمعآوری و تائید اطالعات محلی و همچنین

ذینفعان مختلفی را که بهصورت داوطلبانه در توسعه بیشتر نقشه سبز بالروس شرکت داشتهاند،
درگیر کرده است.

 .1فوتوولتائیک ( )PhotoVoltaicیا سوالر ()Solarخورشيدي
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در سال  ،2013نسخه اندرويدی نقشه سبز ،جایزه اول را در دومین مسابقه توسعهدهندگان

برنامههای اندرویدی در بالروس ،توسط اپراتور تلفن همراه ولكام (عضو گروه تلكام اتریش) ،به
دست آورد.

در سال  ،2015نسخه دوم نقشه سبز عرضه شد که شامل ویژگیهای طراحی پیشرفته و

برنامههای جدید تلفن همراه اندروید و  iOSمیشود .در این سال تیم نقشه سبز ،همچنین برنده
جايزه «حفاظت از محیطزیست» از انجمن توسعه سازمان ملل متحد ( )1UNDPدر هكاتون 2شد.
در سال  ،2016وبسایت نقشه سبز ،بهطور قابلمالحظهای اصالح شد ،ازلحاظ فنی بهبود

یافت و نقشههای مربوط به اطالعات زیستمحیطی ،همه  113شهر را در برگرفت .این طرح در

چارچوب پروژه بینالمللی حمایت از منابع طبیعی و حفاظت از محیطزیست «حمایت از بالروس
در حال ورود به اقتصاد سبز» که بودجه آن توسط اتحادیه اروپا تأمین میشود و از طریق برنامه

توسعه سازمان ملل متحد ( ،)UNDPحمایت میشود ،اجراشده است.

این پروژه همچنین در ایجاد و حفظ منافع عمومی در شیوه زندگی آگاهانه محیطزیست در

بالروس نقش مهمی دارد .از سال  ،2013بیش از  30میزگرد عمومی و رویداد در مناطق مختلف
کشور در این زمینه سازماندهی شده است و به دسترسی به اطالعات محیطزیست تمرکز دارد.

عالوه بر این ،تیم پروژه در بیش از  200نشریه اصلی در رسانههای عمومی محلی و ملی شرکت
کرده است و یکی از محبوبترین پروژههای فناوری اطالعات محیطزیست در رسانههای بالروس

بهحساب میآید.

این پروژه با توجه به یک رویکرد پایدار اجرا میشود ،زیرا فقط یک بودجه ناچیز برای

استقرار و نگهداری آن نیاز است و اکنون فقط به یک کارمند دائمی جهت پشتیبانی آن ،حقوق

پرداخت میشود .بخش عمد ه عرضه و بهروزرسانی و توسعه اطالعات ،از مشارکت داوطلبانه
سهامداران و عالقهمندان به محیطزیست حاصل ميشود.

برنامههای آتی و چالشهای موجود
تاکنون چالش اصلی ،ايجاد ظرفیت الزم برای تائید و بهروزرسانی اطالعات جدید بوده است ،که

بهطور منظم توسط ذینفعان نقشه سبز محلی ارائه میشود .همچنین ،در طول سالها ،این پروژه
با توجه به نیازهای اطالعات فعلی به چالش رسیده است و دائماً اطالعات جدیدی را که توسط
1. United Nations Development Programme
2. Hack4SocialChange
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بازدیدکنندگان جستجو میشود ،اضافه میکند .الیههای جدید با اطالعات مربوط به انرژیهای
تجدید پذیر ،سازمانهای زیستمحیطی و مناطق طبیعی در سالهای  2016-2015بر اساس
تجزیهوتحلیل نیازهای کاربر اضافهشده است.

اين سایت جهت تبدیلشدن به یک سكو و یک ابزار مناسب براي اجرای ایدهها و بهمنظور

ارتقاء رفتار و سبک زندگی سازگاربامحیطزیست طراحیشده است .در حال حاضر گروهی
از فعاالن در حال کاربر روی ایجاد یکالیه جدید برای نظارت بر فضاهای سبز در مینسک

1

هستند که توسط وزارت منابع طبیعی و حفاظت از محیطزیست ،انجمن توسعه سازمان ملل

متحد و اتحادیه اروپا پشتیبانی میشود.

عالوه بر این ،قرار است الیههای جدیدی از اطالعات ازجمله طرحهای زبالههای فاضالبی و

نقشهای از دفن زبالهها در بسياري از جاهاي دیگر ،بر روی نقشه ایجاد شود .بيشتر فعالیتهای
این پروژه توسط داوطلبان انجام میشود ،پشتیبانی و مشارکت فعاالن در این پروژه نيز یکی از

اولویتهای آن است که تأثیر مثبتی بر تقویت ابتکارات محلی و حمایت از جنبش محیطزیست
در بالروس داشته است.

1.Minsk
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دسته  -13کشاورزی الکترونیکی
کلیات آماری
در خطمشی کاربردهای فناوری اطالعات و اطالعات ،یکی از حوزههایی که از سوی کشورها ،مورد
استقبال قرارگرفته  ،مقوله کشاورزی الکترونیکی است .در این دسته اقدامات متعددی ازجمله

توسعه خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات در حوزه كشاورزي و ماهیگیری و پایش الکترونیکی و

تحلیل دادههای مرتبط با محصوالت و امنیت غذایی ،پیادهسازی سیستم هوشمند خودکار جهت
مدیریت بهینه منابع ،استفاده از سیستم هوش مصنوعی و بینایی در جهت بهبود تولید دام زنده،
سیستم هوشمند یکپارچه کشاورزی ارگانیک ،بهکارگیری سیاست صلح جويانه بانک کشاورزی

در امكان دسترسی برخط افراد مرتبط ،ارائه راهحلهای الکترونیکی در برابر آفات کشاورزی و
مدیریت سالمت گندم ،تولید نوآورانه کودهای زیستی در كشاورزي ،نقشهبرداری توسط پهپاد

برای برنامهریزی کشاورزی در مناطق روستایی ،حسابرسی خودکار و ثبت الکترونیکی ملی

دارندگان رسید کاشت حبوبات ،سیستم پرداخت الکترونیکی کشاورزان ،سيستم ماژوالر و برنامه
اتحادیه اروپا برای فراهم آوری غذای سالم ،میوه ،سبزیجات و شیر به مدارس ،سرويس ارائه

اطالعات محلی و دستهبندیشده ،تشخیص خودکار آفات محصوالت کشاورزی توسط رباتهای
خودکار ،برنامه کاربردی مدیریت مالی برای کشاورزان توسط کشورهای مختلف به انجام رسیده

است .همانطور که در نمودار  33-19نمایش دادهشده است در این دسته  21مورد شرکت کرده

بودند که اندونزی و پاکستان بیشترین تعداد را به خود اختصاص دادند .درنهایت طرح ارائهشده
از سوی کشور لتونی موفق به دریافت جایزه شد.

نمودار  .33-19پراکندگی پروژههای ثبتشده در خطمشی  13از منظر کشورها
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عملکرد کشورهای منطقه

در این دسته نیز پاکستان از میان کشورهای منطقه بیشترین تعداد پروژه را ارائه داده و بعدازآن
قزاقستان ،با ثبت یک پروژه ،طرح خود را در خصوص چگونگی استفاده از فناوری اطالعات و

ارتباطات در حوزه کشاورزی بیان کرده است.

نمودار .34-19تعداد طرحهای ثبتنامشده در دسته  13توسط کشورهای عضو منطقه چشمانداز 1404

معرفی پروژه برگزیده

عنوان پروژه :سیستم الکترونیکی کاربردی
نام سازمان ارائهدهنده :خدمات پشتیبانی روستایی
كشور :جمهوری لتونی

توضیحات اولیه در مورد سازمان ارائهدهنده
سازمان خدمات پشتیبانی روستایی ،سازمانی دولتی است که مسئول اجرای سیاست اتحادیه

اروپا و حمایت از دولت در بخشهای کشاورزی ،ماهیگیری ،جنگل و توسعه روستایی میباشد.
این سازمان پذیرش و داوری پروژههای نرمافزاری ،تصمیمگیری برای تأمین یا عدم تأمین مالی

آنها و همچنین کنترل نحوه اجرایی شدن تصمیمات مذکور را بر عهده دارد.
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شرح پروژه /اقدام
این سیستم ،ابزاری پیشرفته با کاربری آسان را برای کشاورزان ایجاد میکند و پیادهسازی

آن برای استفاده تعدادی از گروهها مانند :کشاورزان ،ماهیگیران ،ساکنین مناطق روستایی،

دانشآموزان ،جوانان ،مشاوران روستایی که مشتریان سازمان خدمات پشتیبانی روستایی
میباشد ،هدفگذاری شده است یکی از اهداف این پروژه کاهش فرآیند اداری جهت دسترسی به
خدمات عمومی برای روستاییان است .هدف دیگر این است که تعداد خدمات عمومی الکترونیکی

ارائهشده برای کشاورزان ،که مربوط به پرداخت هزینههای کشاورزی و روستایی است ،به حداکثر

برسد .این سیستم به بهبود بهرهوری دولت و سرعت بخشیدن به روند تصمیمگیری کمک
میکند .همچنین اجازه میدهد تا گروههای مخاطب ،مدارک و اطالعات خود را جهت ردیابی
اطالعات و تراکنشهای مالی ،ارائه دهند.

سیستم نرمافزار الکترونیکی ،ویژگیهای اصلی مانند :گردآوری اطالعات ممیزی ،مجوز

دسترسی برای کاربران ،نگهداری اطالعات متقاضی ،اطالعات ثبتنام متقاضی ،مدیریت کاربر

خارجی ،ورود اطالعات برنامه ،را فراهم میکند .تعدادی اصول کلیدی جهت توسعه این سیستم
توسط سازمان خدمات پشتیبانی روستایی دنبال میشود که عبارتاند از :ایدهها و آرزوی
مشتریان ،روش معرفی خدمات جدید و یا ابزارهای فاوا بهصورت گامبهگام و آهسته ،معرفی

مشاور آن و بستههای آموزشی برای کمک به مشتریان.
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شهای موجود
برنامههای آتی و چال 
سامانه الکترونیکی کاربردی ،بیش از  30نوع از نرمافزار ،خدمات اضافی مانند پرداخت ،مدارک،

فایلهای  ،csvفایلهای  ،shpاطالعات کاربران و مشتریان و همچنین راهنمای استفاده از این
خدمات را بهصورت ویدئو و کتابچه ارائه میدهد .در آینده ،برنامههای

RSS

بهمنظور بهبود

سیستم و طراحی برنامههای موبایل و تعدادی نرمافزارهای الکترونیکی در سیستم ،گسترش
خواهند یافت .هدف نهایی برنامههای  ،RSSدستیابی به هدف دیجیتالی شدن تمامی خدمات
است که موجب کاهش کاغذبازی و مبادله اطالعات تنها از طریق فرم الکترونیکی میشود.
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دسته  -14علم الکترونیکی
کلیات آماری
موضوعاتی از قبیل توسعه بسترهای نرمافزاری چندگانه برای فیلتر کردن اختاللهای تصویری،
توسعه بسترهای نرمافزاری تشخیص پروتئین در دستکشهای التکس ،طراحی کاله ایمنی

هوشمند ،سکوی مستندسازی تنوع زیستی ،بیان اهداف پروژه علم جهانشمول ،برقراری ارتباط

بین سازمانهای تحقیقاتی آفریقا و آسیای جنوبی ،آموزش خوانندگان عالقهمند به موضوعات
مرتبط با فناوری نانو ازجمله موارد ثبت شدن در دسته علم الکترونیکی بودند .در جدول 19 -35

پراکندگی پروژههای طرحشده از سوی کشورها نمایش داده شده است .درنهایت پروژه کشور غنا
موفق به دریافت جایزه شد که در ادامه همین بخش ،توضیحات بیشتر آن ،آمده است.

نمودار  .35-19پراکندگی پروژههای ثبتشده در خطمشی  14از منظر کشورها

عملکرد کشورهای منطقه

در میان کشورهای منطقه تنها پاکستان و کویت هرکدام با ارائه یک پروژه به مرحله رأیگیری

رسیدند که هیچکدام انتخاب نشدند.

نمودار  36-19تعداد طرحهای ثبتنامشده در دسته  14توسط کشورهای عضو منطقه چشمانداز 1404
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معرفی پروژه برگزیده

عنوان پروژه :فناوری ارتباطات و شبکهسازی برای توسعه
نام سازمان ارائهدهنده :پروژه علم جهانشمول
كشور :غنا

توضیحات اولیه در مورد سازمان ارائهدهنده
پس از اجالس جهانی توسعه پایدار در سال  ،2002گروهی از اعضای شرکتکننده در این
اجالس ،که بعدها ،تحت لقای پروژه علم جهانشمول فعالیت خود را ادامه دادند ،برای

سازماندهی رویدادی آموزشی -پژوهشی در دومین دوره اجالس جهانی جامعه اطالعاتی که

در سال  2005در کشور تونس برگزار شد ،دور هم آمدند و از آن زمان تاکنون در بسیاری از
رویدادهای ساالنه و اجالس سران شرکت کرده ،عالوه بر برگزاری کنفرانسها ،به برقراری ارتباط

اینترنتی با سازمانها ،تولید و پخش فیلمهایی بهمنظور تشویق فعالیتهای جامعه اطالعاتی و
بررسی نتایج حاصل از آن پرداختند .ممکن است در نگاه اول نام این پروژه برای مخاطب عجیب
بیاید ،البته باید اذعان داشت که واقعاً چنین پروژهای در ابعاد جهانی و علمی آن وجود ندارد،
درواقع این نام با الهام از انواع سؤاالت متعددی که در ذهن یک کودک برای پاسخ به سؤاالتش

در مورد هستی خطور میکند و همچنین به جهت پاس داشت تمامی نظرسنجیهای آموزشی و

پروژههای نوآورانهای که در طول تاریخ علم و فناوری توسط بشر طرحشده است ،انتخاب گردید
و اینک نیز این فناوری اطالعات و ارتباطات است که بهعنوان علم و فناوری غالب و پیش رو،

تعامالت اجتماعی انسانها را تحت تأثیر خود قرار داده است که باید بیش از هر فناوری دیگری

به دنیای علمی و کاربردهای آن توجه و تمرکز نمود.

شرح پروژه /اقدام
با ورود به هزاره جدید ،بر همگان آشکار شده است که ظهور اینترنت ،دانش یک سازمان جهانی

را با قابلیتی بیحدوحصر که برای برقراری ارتباطات ،شکلگیری همکاری و به اشتراکگذاری
742

هدیزگرب یاه هژورپ تیاکح و
  نایاپ رد ینخس

دانش میان مرزهای بینالمللی ایجاد میکند ،توسعه داده و ارتقاء میبخشد .در بسیاری از نقاط

جهان ،این امر که نقش اینترنت و گوشیهای تلفن همراه ،شرایط توسعه آن مکان را تغییر
میدهد ،کام ً
ال واضح و بهسرعت ،امکانپذیر است .اما در بسیاری دیگر از نقاط ،اینترنت ،تنها یک
وعده تحققنیافته بوده است .هنگامیکه این پروژه رقم خورد ،اکثر کشورهای آفریقایی با حداقل
امکان استفاده از ارتباطات اینترنتی آنهم از طریق تعداد محدودی کافینت در شهرهای بزرگ
مواجه بودند و تنها تعداد اندکی از محققان کشاورزی در غرب آفریقا امکان استفاده منظم از

اینترنت را در اختیار داشتند البته آنهم با پرداخت هزینههای باالی تلفن راه دور جهت اتصال

به نزدیکترین ارائهدهنده خدمات اینترنتی و در مقابل دریافت ارتباطی ضعیف و کمسرعت.

در طول اجالس تونس ،گروه تالش کرد تعدادی شریک 1برای ایجاد برنامههای جدید و

همکاری در فناوری اطالعات ،توسعه پایدار و کاربردهای فناوری اطالعات و ارتباطات در این

توسعه ،گرد هم آورد .از نتایج این همکاری میتوان به تولید و نمایش دو فیلم اشاره نمود .یکی

فیلم «قبل از اسب» 2میباشد که به اين نكته اشاره دارد که گاری نباید قبل از اسب بسته شود
و هدف آن ترویج این مطلب است که بهره بردن از مزایای فناوری اطالعات ،تنها از طریق توجه

و تمرکز بر روی محتوای اجتماعی امکانپذیر خواهد بود .فیلم دوم که «پس از واقعیت »3نام
دارد بر این مفهوم متمرکز است که زمانی که کشورهای توسعهیافته اقتصادی با درآمد باال ،که

از مدتها قبل ،فازهای مشخصی مانند ایجاد لیستی از خدمات و سایتهای شبکههای اجتماعی

در آنها تکمیل و به بلوغ رسیده است و درواقع این مراحل اولیه را سالها پیش طی کردهاند و
دیگر عالقهمندی و اشتیاق متخصصان آنها برای خلق آثار و ابتکارات خاص و نوآورانه در این

زمینه ،بسیار کمرنگ شده ،ممکن است که دیگر برای تأمین سرمایه برای مناطق کمدرآمد جهت
مشارکت در خلق چنین ابتکاراتی مشتاق نباشند و این سرمایهگذاری برایشان مقرونبهصرفه و

هیجانانگیز محسوب نشود.

اگرچه در اوایل سال ،2000سختافزار و اتصال از طریق وای فای نقش مهمی در توسعه

فناوری اطالعات بازی میکردند ،اما به نظر میرسید این مساله برای تیم اصلی پروژه که
1. Society for Social Studies of Scienc; Internatinal Federatin of Informatin Processing; Natinal Natural Science Foundatin of China; Internatinal Network for the Availability of Scientii Publicatins; Food
;and Agricultural Organizatin of the United Natins; Committe on Data for Science and Technology
Society for the
History of Technology; and the Great Plains Network
2. Befor the Hours
3. After the Fact
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همکارانی از کشورهای غنا ،کنیا و هند بودند ،نسبت به مشخص کردن تأثیرات واقعی فناوریهای
نوین اطالعات و ارتباطات ،در ارزیابی درآمد ،تأثیر بسیار ناچیزتری به همراه داشته است.

شواهد حاکی بر آن است که تلفنهای همراه از اینترنت بهعنوان یک وسیله ارتباطی،

سوءاستفاده میکنند و پاسخ این مساله تعجب تیم را برانگیخت که آیا فناوری تلفن همراه که
در آن زمان در برخی از مناطق بهراحتی در دسترس بود ،بیشتر محلی شده است یا اینترنت که
با توجه به میزان تقاضا در رقابت مستقیم با تلفن همراه ،سرعت آن کاهش مییافت؟ ازاینرو

تصمیم گرفته شد تیم پروژه ،بهصورت مرتب و دورهای نظرسنجیهایی را در میان دانشمندان و

محققان این حوزهها و تعدادی از حرفهایها و کارآفرینان ،.برگزار و هدایت نماید .در همین راستا

تیم ،شروع به انتشار نتایج ارزیابی حاصل از تأثیرات شبکههای اجتماعی که نتیجه فناوریهای
جدید ارتباطی بودند نمود .این بررسی ،تنها نظرسنجی جهانی است که به دوران جدید فناوری
اطالعات و ارتباطات پرداخته است .برای تیم پروژه این امکان میسر بود تا نتایج این نظرسنجیها

را با نتایج حاصل از نظرسنجی دولت اتریش در سال 1994مقایسه تکمیل و جمعبندی نماید.

این بررسی بامنظور کردن بهترین دادههای در دسترس نشان میداد ،که هنوز باالترین سطح

مزیت حاصل از متصل بودن در شبکه آنطور که از شبکههای اجتماعی انتظار میرفت ،بهویژه
از منظر مشارکت زنان ،حاصل نشده است.

سؤال کلیدی و منطقی که این ارزیابی را پیش میراند درواقع این بود که آیا انتشار و فراگیر

شدن گسترده فناوریهای جدید ارتباطی ،تعامالت و روابط اجتماعی انسانها را تغییر میدهد؟
پاسخ به سؤال مثبت بود ،اما این جواب از طریق مسیرهای غیرقابلانتظار حاصل شد .برای یافتن

این سؤال ،جدولی زمانی از آغاز پیدایش اینترنت ایجاد و توسعه داده شد ،این جدول به تیم

اجازه میداد تا تکامل روابط اجتماعی را از آغاز تا بلوغ آن ،در طول این سالها مالحظه و توصیف

نمایند .در این پروژه ،برای جامعه علمی ،چگونگی انطباق با فناوری از سال  1994با بررسی

تغییرات رخداده در سه منطقه کنیا ،غنا و هند ،به تصویر کشیده شده است.

شهای موجود
برنامههای آتی و چال 
در خالل پانزده سال گذشته از زمان تعریف پروژه ،تیم پروژه بهروشنی دریافتهاند که موفقیت
ابتکارات نو و بدیع در حوزه فناوری اطالعات ،نیازمند به همراه داشتن طیف وسیعی از مخاطبان
است .اما چگونه؟ مشکل پیش رو ،هنوز اطالعات [محتوا] است .درواقع آن دسته از اطالعاتی
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[محتوایی] که در هزاره جدید ،بیشتر مورد استقبال و توجه قرار میگیرند و به خود مخاطب

جذب میکنند ،ماهیها جنبه سمعی و بصری دارند .بر همین اساس در این پروژه با همکاری

کشورهای غنا ،هند و کنیا ،سه ایده جدید در تولید ویدئو در حوزه قومشناسی 1باهدف نمایش

فرهنگ و سنتهای جوامع و اقوام مختلف ایجاد و توسعه یافت که اکنون به بهرهبرداری رسیده

است.

اولین ایده عملیاتی شده برگزاری فستیوال فیلم قومشناسی 2بود .این فستیوال که عموماً

در ماه آوریل و در شهر پاریس و در کشور فرانسه برگزار میشود در حال حاضر برای برگزاری

پنجمین دوره در سال  2018فراخوان ثبتنام خود را اعالم کرده است .3همزمان با برگزاری
فستیوال اصلی در فرانسه ،تیم پروژه ،فستیوالهای مشابه و کوچکتری را نیز در آسیا ،آفریقا،

اروپا و نیواورلئان و لوئیزیونا برگزار میکنند.

اقدام بعدی ،ایجاد و انتشار اولین ژورنال 4دسترسی آزاد در خصوص فیلمهای دانشگاهی است

و درنهایت ،پروژه ،کتابی را باهدف ترویج آموزش تولید فیلم در کالسهای تدریس روشهای

علوم اجتماعی ،تدوین و منتشر نموده است.

1. Video Ethnography
2. Ethnografilm
3. http://www.ethnografilm.com/
4. Journal of Video Ethnography
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دسته  -15تنوع فرهنگی ،زبانی و هویتی
کلیات آماری
درزمینه خطمشی تنوع فرهنگی ،زبانی و هویتی 10 ،پروژه از ده کشور جهان به مرحله رأیگیری
رسیدند .موضوعات پوشش دادهشده در این دسته عبارت بودند از :ارتقاء جایگاه صلح و ایده
پردازی برای جوانان ،اطالعرسانی بازیهای المپیک ،برنامه شعر سرایان ،کاربست دانش ،برنامه

پخت غذا ،انتشار کتب دنیای عرب ،بازنمایش قرونوسطی ،ارتقاء وضعیت شهر هبرن از طریق

بهکارگیری منابع برخط ،برنامه ترک سل برای خدمترسانی به پناهندگان ،سکوی تلویزیون
برای همه

درنهایت ،پروژه ارائهشده توسط کشور ترکیه موفق به دریافت جایزه گردید در ادامه همین بخش،
توضیحات بیشتری در خصوص این پروژه برتر ،بیانشده است.

نمودار  .37-19پراکندگی پروژههای ثبتشده در خطمشی  15از منظر کشورها

عملکرد کشورهای منطقه

چهل درصد پروژههای ارائهشده در این دسته ،توسط کشورهای منطقه ارائه شدند و طرح

کشور ترکیه که به موضوع انسان دوستانه پناهجویان سوری اختصاصیافته جایزه این خطمشی
را از آن خود نمود.
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نمودار .38-19تعداد طرحهای ثبتنامشده در دسته  14توسط کشورهای عضو منطقه چشمانداز 1404

معرفی پروژه برگزیده

عنوان پروژه« :سالم بر امید» -نرمافزار تلفن همراه برای ایجاد یکپارچگی در پناهجویان

سوری

نام سازمان ارائهدهنده :ترک سل
كشور :ترکیه

توضیحات اولیه در مورد سازمان ارائهدهنده
ترک سل بهعنوان یک اپراتور پیشرو تلفن همراه ،اپراتور انتخابی پناهجویان سوری در ترکیه

بهحساب میآید .برنامه موبایل «سالم بر امید» باهدف ایجاد اتحاد و یکپارچگی میان پناهجویان
سوری توسط آکادمی ترک سل توسعه و طراحیشده است.

شرح پروژه /اقدام
آشفتگی شدید در سوریه موجب بحران آشکار پناهندگی شده است و بیش از  4میلیون پناهنده

از آن کشور آواره شده است .هجوم فراگیر پناهجویان به ترکیه طی دو سال گذشته به بیش از

 3.1میلیون نفر رسیده است و در حال حاضر ترکیه کشور میزبان بزرگترین جمعیت پناهجو در
جهان بهحساب میآید .اپراتور ترک سل یکی از پیشگامان حوزه ارتباطات برای این افراد بوده

است که بالغبر  3.1میلیون مشتری سوری دارد .برنامه موبایل «سالم بر امید» برای تسهیل
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در یکپارچگی پناهجویان در ترکیه و ایجاد ارتباط بین کشورهای سوریه و ترکیه درزمینه
ارائه خدمات اساسی طراحیشده است .این برنامه در سپتامبر 2016راهاندازی شد .ترک سل
این برنامه را برای همه در دسترس قرار داد و هدف آن تسهیل و تطبیق پناهجویان سوری با

محیط جدید بود .این برنامه از طریق اینترنت تلفنهای همراه و یا شبکه وای فای برای هر

دو سیستمعاملهای اندروید و  iosقابلدسترسی است .خدمات و محتوای اصلی این برنامه ،بر
پناهجویان سوری در کشور ترکیه تمرکز دارد و فرصتی برای یادگیری زبان ترکی و به دست
آوردن اطالعات الزم در مورد کشور ترکیه را برای این پناهجویان فراهم کرده است .عالوه بر این،
برنامه مذکور ،ابزاری مفید برای مردم ترکیه جهت برقراری ارتباط با مردم سوری ایجاد کرده

است .مشخصههای اصلی این برنامه عبارتاند از:

1 .1یادگیری زبان ترکی از طریق فلش کارت ،تست و فیلم
2 .ترجمه فوری متون بین زبان ترکی و عربی

3 .3اطالعات مفید در خصوص موارد مختلف موردنیاز ازجمله نحوه استفاده از خدمات در ترکیه،
آموزش کودکان ،روند ثبتنام ،نحوه استفاده از خدمات بهداشتی ،و غیره.

4 .4پیدا کردن امکانات موردنیاز در نزدیکی محل زندگی پناهجویان
5 .5امکان تماس تلفنی با مرکز مخابرات ترکیه

.6

6یادگیری ویدیویی از طریق آموزش روش .k-12

با توجه به مشخص ههای ذکرشده ،این برنامه توانسته است با ارائه خدمات مناسب ،اهدافی

همچون آموزش زبان ترکی ،تسهیل ارتباط با مردم ترکیه ،کاهش شکاف دیجیتالی در زندگی

پناهجویان در ترکیه ،تسهیل در دریافتن و دسترسی به امکانات ضروری و موردنیاز را برای جامعه
پناهجویان محقق سازد.

بهطورکلی در ماه می  2017وضعیت استفاده از این برنامه به شرح زیر بوده است:
♦ ♦دانلود برنامه توسط  35000کاربر،

تهای آموزش زبان،
♦ ♦بازدید  280میلیون بار از کار 
♦ ♦مشاهده  2.2میلیون بار آزمودنهای زبان
♦ ♦ 6.3میلیون بار ترجمه سخنرانی

♦ ♦ 6.3میلیون بار دانلود مقاالت مفید

♦ ♦ 320000مورد جستجو برای پیدا کردن اماکن موردنیاز
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شهای موجود
برنامههای آتی و چال 
آموزشهای حرفهای و آموزش کودکان بهعنوان اولویت خانوادههای سوریه شناختهشده است.
که اختالف زبان مانع ادغام و برقراری ارتباط روزانه خصوصاً برای بزرگساالن میشود .لذا چالش

اصلی در سطح اجتماعی ،چگونگی ایجاد اتحاد و یکپارچگی در جامعه پناهجویان بهمنظور
ارائه خدمات مناسب آموزشی به آنها با توجه به تفاوت فرهنگی و زبانی است و چالش مطرح

در سطح فنی بیشتر در پاسخ به این سؤال شکل میگیرد که چگونه میتوان نیازهای متنوع

ع پناهنده ،اطمینان حاصل
پناهجویان را پاسخ داد و از ارائه خدمات مناسب به این طیف وسی 

نمود؟

پاسخ اپراتور ترک سل به این چالش ،توسعه برنامه تلفن همراه «سالم بر امید» بود که

برنامههای آموزشی زبان ترکی ،ترجمه گفتاری فوری ،دسترسی به اطالعات مفید ،یادگیری و
دستیابی آسان به مرکز تماس عربی را فراهم میکند .این اپراتور همچنین به تالش در جهت
اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد ادامه میدهد و با رویکرد توسعه دانش و آگاهی بهعنوان

یک نیاز انسانی ،درصدد ارائه خدمات بشردوستانه و جهانی به پناهجویان و گسترش فناوری،
محتوا و ویژگیهای جدید در این برنامه است .این برنامه در آینده بر روی موارد ذیل تمرکز
خواهد کرد:

 1 .ایجاد محتوای قابل تنظیم و گسترده.
.

 2توانمند نمودن افراد و جوامع جهت ،شناسایی نیازهای خود و چگونگی بهر همندی از
فناوری بهمنظور پاسخگویی به این نیازها.

3 .3تقویت روحیه مشارکت میان بخش دولتی و خصوصی و افزایش سطح همکاری بین
نهای
نهای غیردولتی ملی و بینالمللی و سازما 
تهای بخش خصوصی ،سازما 
شرک 

امدادرسانی.
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دسته  -16رسانه
کلیات آماری
 11پروژه مرتبط با خطمشی رسانه در رویداد  2017جامعه جهانی اطالعات به مرحله رأیگیری
رسیدند که از این میان بنگالدش با پیشنهاد  3پروژه و روسیه با دو پروژه بیشترین ثبت
را داشتهاند .اغلب موارد پیشنهادشده در این خطمشی در خصوص ایجاد سکوهای رادیویی

اینترنتی بهمنظور آموزش یا ترویج یک موضوع خاص ارائه شدند که از طریق بستر فناوری
اطالعات و ارتباطات طیف وسیعی از مخاطبان را پوشش میدهند .درنهایت تنها پروژه ارائهشده
از سوی کشور بورکینافاسو که به تشریح تلویزیون اینترنتی کسبوکارهای کشاورزی اشاره دارد،
موفق به دریافت جایزه گردید که داستان موفقیت آن در ادامه بیانشده است.

نمودار  .39-19پراکندگی پروژههای ثبتشده در خطمشی  16از منظر کشورها

در این دسته ،پروژه هیچیک از کشورهای عضو منطقه ،به مرحله رأیگیری راه پیدا نکرده

یا پیشنهادی ارائه نشده بود.
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معرفی پروژه برگزیده

عنوان پروژه :تلویزیون اینترنتی کسبوکارهای حوزه کشاورزی
نام سازمان ارائهدهنده :مدیاپرود
كشور :بورکینافاسو

توضیحات اولیه در مورد سازمان ارائهدهنده
آفریقا با بیش از یک میلیارد نفر جمعیت ،که  70درصد آنها زیر  30سال سن دارند ،یکی از

پویاترین مناطق جهان به شمار میآید و بر اساس پیشبینیهای بهعملآمده ،تا سال 2050
باید برای جمعیتی تقریباً دو برابر جمعیت کنونی مواد غذایی تأمین کند .این در حالی است
که هماکنون نیز ،اکثر کشورهای آفریقایی بهشدت وابسته به بخش کشاورزی برای توسعه
ن وجود ،جذب جوانان آفریقایی به
اقتصادی و همچنین امنیت غذایی و اشتغال میباشند .با ای 

علت یکسری تصورات در بخش کشاورزی با دشواریهایی همراه شده است .یکی از راههایی

که جوانان میتوانند به کشاورزی بازگردند ،بازگویی داستانهای موفقیت کسانی است که
قب ً
ال در کارآفرینی کشاورزی مشارکت داشتهاند .این طرح چشمانداز سازمان مدیاپرود 1را در
برمیگیرد .ازآنجاییکه این شرکت با شبکهای از روزنامهنگاران جوان ،سردبیران ،تهیهکنندگان،
تکنسینهای صوتی و دیگر کارشناسان رسانهای در منطقه آفریقا همکاری دارد ،از این فرصت

برای تدوین و تهیه داستانهایی از موفقیت کارآفرینان جوان در حوزه کشاورزی و انتقال آن به
طیف وسیعی از مخاطبان بهره جست و با ایجاد یک کانال تلویزیونی تحت وب برای جوانان،

آنان را به اشتغالزایی و ارائه نوآوری در این بخش تشویق میکند .هدف از انجام این طرح ایجاد
تغییری اساسی در مسیر کشاورزی توسط جوانان برای نسلهای آتی است .برنامه اندرویدی این

تلویزیون ،برای استفاده از طریق تلفن همراه نیز طراحیشده است.

شرح پروژه /اقدام
این پروژه ،یک برنامه تلویزیونی تحت وب است که هدف آن پخش ویدیوهایی است که بهعنوان
1. Mediaprod
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یک ابزار تبلیغاتی برای ارزشآفرینی در بخش کشاورزی میباشد و با نمایش داستانهای
موفقیت کارآفرینان جوان حوزه کشاورزی و نوآوریهای آنها در آفریقا ،این بخش را برای

مخاطبان جذابتر میکند .این پروژه در ماه می  2016با کمک مالی دریافت شده از سوی مرکز

فنی همکاریهای کشاورزی و روستایی ،توسط شرکت مدیاپرود راهاندازی شد .در اولین سال

پروژه بیش از  60فیلم در تلویزیون تحت وب تولید و منتشر شد .در ابتدا ،این تلویزیون ،تجارت
کشاورزی چهار کشور آفریقایی بنین ،بورکینافاسو ،کامرون و ساحلعاج را تحت پوشش میداد

اما چند ماه بعد ،هفتکشور غنا ،کنیا ،مالی ،موریس ،نیجر ،سنگال و توگو نیز به لیست اضافه
شدند.

شهای موجود
برنامههای آتی و چال 
یتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
شهایی را به همراه دارد .که م 
یرغم نتایج مثبت ،چال 
این پروژه عل 

 .1اتصال به اینترنت :بر اساس گزارش جهانی  ،ITUنفوذ اینترنت در کشور بورکینافاسو در سال

 10.2 ،2016درصد بوده است .باوجود افزایش نفوذ اینترنت در این کشور ،کیفیت اینترنت

همچنان ضعیف است .یکی از چالشهای عمده مطرحشده توسط شرکت مدیاپرود ،اتصال کند و

غیرقابلاعتماد به اینترنت است .فایلهای ویدئویی دریافت شده از کشورهای تحت پوشش ازنظر
حجمی بسیار سنگین میباشند و برای بارگذاری ،وقت زیادی میگیرند .پس از دانلود فایلها،

بارگذاری آنها بر روی شبکههای اجتماعی مختلف (فیسبوک ،یوتیوب ،و  )....نیز بسیار وقتگیر
است.

 .2رسیدن به جوانان روستایی :ازآنجاییکه این پروژه یا یک برنامه تلویزیونی تحت وب است،

ازاینرو دسترسی به مخاطبان و جوانان روستایی که به اینترنت متصل نیستند مسئلهای
چالشبرانگیز میباشد .برای غلبه بر این چالش ،در سال  ،2017شرکت شروع به نصب و ارائه

برنامهها از طریق دستگاههای ویدئو پروژکتور در مدارس نمود .عالوه بر این ،گروهی نیز شامل
یک سری افراد داوطلب در جوامع روستایی ،در تالشاند تا ارتباط با جوانان را برقرار نموده و

فیلمها را از طریق بلوتوث تلفنهای همراه با آنها به اشتراک بگذارد .یکی دیگر از فعالیتهای
مهم در فاز دوم ،تولید برنامه تلویزیونی دو ماهانه است که در تلویزیون ملی پخششود.

 .3پایداری :درآمدزایی در مدل کسبوکار این طرح ،بر اساس تولید ،ارائه خدمات و دریافت

کمکهای مالی و درنهایت دریافت آگهیهای تبلیغاتی برنامهریزیشده است .اکثر فیلمهای
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تولیدشده در فاز اول پروژه از کمکهای مالی و خدمات ارائهشده بهره گرفتند ،اما در فاز دوم،

فضای کسبوکار بیشتر بهسوی ارائه خدمات و پخش تبلیغات از طریق تلویزیون تحت وب و ارائه

برنامههای تلویزیونی دو ماهانه در شبکههای تلویزیونی ملی پخش سوق پیدا کرد که میتواند در
سایر کشورها نیز تکرار شود .کارآفرینان جوان از طریق برنامههای این تلویزیون ،دید قابلتوجهی

نسبت به توسعه کسبوکار حوزه کشاورزی به دست آورده ،و فرصتهای مختلفی به رویشان

گشوده شده است.
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دسته  -17ابعاد اخالقی جامعه اطالعاتی
کلیات آماری
بر اساس جدول  ،1-19در خطمشی ابعاد اخالقی جامعه اطالعاتی 13 ،پروژه توسط  11کشور
به مرحله رأیگیری رسیدند که در این بین مکزیک و روسیه با دو پروژه ،بیشترین تعداد را

ارائه کردهاند .تجارب ارائهشده در این خطمشی بیشتر به چگونگی صیانت از کودکان در فضای
مجازی از طریق برگزاری دورههای آموزش و ارتقا سواد و توانمندی زنان و کودکان و یا طراحی
ابزارهایی برای تحلیل رفتارهای کاربران در فضای مجازی بهمنظور انجام اقدامات پیشگیرانه
مناسب یا ترویج فرهنگ استفاده درست و مناسب از اینترنت اختصاصیافته بود که درنهایت

پروژه مربوط به کشور اندونزی موفق به دریافت جایزه این دسته گردید.

نمودار  .39-19پراکندگی پروژههای ثبتشده در خطمشی  17از منظر کشورها

عملکرد کشورهای منطقه

بر اساس نمودار باال در این خطمشی از میان کشورهای منطقه ،امارات متحده عربی و پاکستان

دو مورد را به ثبت رساندهاند که هیچکدام موفق به دریافت جایزه نشد.
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نمودار .40-19تعداد طرحهای ثبتنامشده در  14توسط کشورهای عضو منطقه چشمانداز 1404

معرفی پروژه برگزیده

عنوان پروژه :اینترنت سالم
نام سازمان ارائهدهنده :دیدهبان فناوری اطالعات و ارتباطات اندونزی
كشور :جمهوری اندونزی

توضیحات اولیه در مورد سازمان ارائهدهنده
دید هبان فناوری اطالعات و ارتباطات اندونزی ،سازمانی مدنی است که در راستای حق دسترسی

همگانی به اطالعات ،برای توسعه ،حمایت و توانمن دسازی دیگر نها دهای مدنی و دیگر کمیت هها

یترین
و ذینفعان در اندونزی تأسیسشده است .این سازمان معتقد است که اینترنت یکی از قو 

لکننده مشارکت شهروندان در ایجاد جوامع دموکراتیک و ترویج و ارتقاء سطح
ابزارهای تسهی 
حقوق بشر به شمار میآید.

چشمانداز سازمان:

«ایجاد زیستبوم حاکمیت اینترنت ،مبتنی بر فناوری راهبردی ارتباطات و فناوری اطالعات که

حامی و برآوردهکننده حقوق شهروندان در دسترسی به اطالعات و آزادی بیان آنها مطابق با
قانون اساسی کشور اندونزی میباشد».
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مأموریت سازمان:

1 .1برای توسعه آگاهی آحاد مردم اندونزی ،با تأکید بر والدین و معلمان ،در مورداستفاده
امن و اخالقی از فناوری اطالعات و ارتباطات (ازجمله اینترنت) توسط کودکان و دانش

آموزان(سالمت اینترنت).

2 .2استفاده از فاوا برای تقویت جامعه مدنی در جنوب شرقی آسیا ،بهویژه ترویج آزادی بیان و
فعاالن حقوق بشر(حقوق اینترنت).

3 .3حمایت از گفتگوی چندجانبه منطقهای و جهانی در مورد حاکمیت اینترنت و فناوری
اطالعات و ارتباطات با حفظ اصول کلیدی شفافیت ،پاسخگویی ،برابری و دموکراسی(حاکمیت

اینترنت).

4 .4بر این اساس این سازمان پویایی و مزایای بالقوه اینترنت را به جامعه هدیه میدهد.

شرح پروژه /اقدام
«اینترنت سالم» در سال  2002بهعنوان کمپین حمایت از توسعه سواد دیجیتالی آغاز شد و
در حال حاضر نیز به جامعه اندونزی خدمت میکند .با عنایت به تعهد سازمان دیدهبان فناوری
اطالعات و ارتباطات اندونزی ،به آزادی بیان و آگاهی این سازمان از چالشهای موجود در فضای
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مجازی ،طرح اینترنت سالم جهت مبارزه با فعالیتهای دروغین و جعلی در فضای مجازی

طراحی و پیادهسازی شده و در حال اجرا میباشد .در این طرح کلیه محتوای برخط تحت مجوز
 creative-commonبا باالترین سطح کیفیت در دستههای زیر قابلدسترس عموم هستند.

♦ ♦مجموعه رسانههای اجتماعی برای فیلمهای مستند جنبش اجتماعی با آدرس:
 lenteramaya.ictwatch.idباقابلیت بحث و گفتگوی آزاد

♦ ♦ابزارها ،ماژولها و جزوات عمومی چگونگی نمایش محتوا به آدرس:

internetsehat.

 (id/literasiبرای توسعه آموزش /دفاع همگانی)

♦ ♦ محتوای برخط مختلف در رسانههای مختلف برخط مانند فیسبوک ،توییتر،
یوتیوب ،وبالگ ،اینستاگرام ،فلیکر ،اسالید شیر.

در پروژه اينترنت سالم ،امکان ارائه خدمات برونخط ازجمله برگزاری کارگاههای آموزشی

در مدارس ،دانشگاهها و کمیتههای محلی و شبیهسازی تسهیل مشارکت با ذینفعان مختلف و
توسعه قابلیتها و ظرفیتهای فعاالن محلی نیز وجود دارد.

«اینترنت سالم» همچنین بهطور مداوم فعالیتهای برونخط مختلف مانند آموزش ،کارگاه،

روادید عمومی را به مدارس ،دانشگاه و جوامع ارائه میدهد و درنتیجه بهطور همزمان مشارکت
چندگانه و ایجاد ظرفیت جوامع محلی را تسهیل میکند .این سازمان همواره سعی دارد ،حداقل

تعدادی از زنان که بتوانند تا  30درصد از کل شرکتکنندگان را سهیم شوند ،مشارکت فعال

دهد.

عالوه بر این «اینترنت سالم» گاهی اوقات مشاورههای زنده  O&Aبرخط را در اختیار افراد

گذاشته و نکات و ترفندهای کوتاه را بر روی« اخالق در وب و حقوق برخط» از طریق کانالهای

برخط به اشتراک میگذارد .دیدگاه اساسی این پروژه عبارتاند از:

 1 .1مطالب مفید و معنیدار برخط باید توسط جوانان ،دانش آموزان و افراد ملی آغاز و
توسعه داده شود.

 2 .2فیلترینگ برخط تنها میتواند در سطح خانواده ،و با آموزش و با تعامل کامل بین
کودکان و والدین ،دانش آموزان و معلمین ،بهصورت مؤثر انجام شود.

 3 .3سواد اطالعاتی دیجیتال و حمایت برخط کودکان بهشدت بر روی گفتگو و همکاریهای
چندجانبه فراگیر بهصورت مساوی ،شفاف و پاسخگو در راهبردهای مدیریت اینترنت و
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جامعه اطالعات تکیه میکند.

برنامه «اینترنت سالم» در می  2016توسط  ITUبرای ارائه یک مدل استراتژی درزمینه

اصول اخالقی برخط و حمایت از سواد دیجیتالی موردتوجه قرار گرفت .اگرچه سازمان دیدهبان

فاوا بهعنوان یکنهاد ،پروژه سالمت اینترنت را از سال  2002آغاز کرده است ،اما خواهان
محدودیت استفاده از آن برای عموم مردم با اهداف تبلیغی و آموزشی نیست.

شهای موجود
برنامههای آتی و چال 

سواد دیجیتالی و مسائل مربوط به حاکمیت اینترنت در آینده نزدیک پویاتر و متنوعتر

میشود و ازاینرو بهطور فزایندهای مشکلساز خواهد شد .با افزایش تعداد کاربران اینترنت در

کشور اندونزی که در سال  2017به  130میلیون نفر رسیده است ،با پیشرفت دائمی درزمینه

توسعه ف ّناوری مصرفی و افزایش هزینه پهنای باند اینترنت ،بیشک بسیاری از مسائل مهم مربوط
به جنبههای زندگی اجتماعی ،سیاست ،اقتصاد و امنیت و حفظ حریم خصوصی جامعه به چالش
کشیده خواهد شد .چالشهای دیگر مستقیماً به تالش جهت دستیابی به برنامههای حمایتی و
آموزشی مربوط میگردد .بااینوجود برنامه «اینترنت سالم» همچنان بهعنوان یک ابتکار فراگیر

برای جامعه ،با محتوای قابلتوجه و ارتباطات پیشرفته مبتنی بر مشارکت چندجانبه و چارچوب
دیجیتالی اندونزی موردتوجه خواهد بود.
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دسته  -18همکاری بینالمللی و منطقهای
کلیات آماری
در خطمشی همکاری بینالمللی و منطقهای در رویداد  9 ،2017پروژه به مرحله رأیگیری

رسیدند .آنچه از نوع پروژههای ثبتشده در این خطمشی برمیآید این است که بیشتر

همکاریهای بینالمللی صورت گرفته به حوزه آموزش الکترونیکی یا توسعه دادههای باز
اختصاصیافته است .نکته قابلتوجه دیگر منطقهای شکلگیری این همکاری است که نشان
از ترویج فرهنگ مشارکت جهت توسعه بهتر آن منطقه دارد .در این رویداد اغلب طرحهای
مشترک در اتحادیه آفریقا و منطقه آمریکای التین و حوزه کارائیب پیادهسازی و اجراشدهاند و

حضور کمرنگ گزارش انجام پروژههای مشترک توسط کشورهای اروپایی بهویژه اعضای اتحادیه
اروپا و یا کشورهای آسیایی بهویژه حوزه خاورمیانه ،در این خطمشی میتواند قابلتأمل باشد.

همانطور که در نمودار  41-19مالحظه میشود در این دسته دو کشور مکزیک و آفریقای

جنوبی با  2ارائه ،بیشترین پروژهها را طرح کردهاند و درنهایت این کشور آفریقای جنوبی بود که
موفق به دریافت جایزه این خطی مشی گردید.

نمودار  .41-19پراکندگی پروژههای ثبتشده در خطمشی  18از منظر کشورها

در این دسته ،پروژه هیچیک از کشورهای عضو منطقه ،به مرحله رأیگیری نرسیدند و

میتوان گفت در مقایسه با سایر قار هها ،کشورهای آسیایی کمترین پذیرش را در این دسته

داشتهاند در ادامه داستان موفقیت پروژه برگزیده از قاره آفریقا ،بیانشده است.
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معرفی پروژه برگزیده

عنوان پروژه :مدرسه آفریقایی حاکمیت اینترنت

نام سازمان ارائهدهنده :انجمن ارتباطات پیشرو

كشور :آفریقای جنوبی

توضیحات اولیه در مورد سازمان ارائهدهنده
مدرسه آفریقایی حاکمیت اینترنت ،1با همکاری مشترک انجمن ارتباطات پیشرو2و آژانس

برنامهریزی و هماهنگی مشارکتهای جدید برای توسعه آفریقا 3ایجادشده است.

انجمن ارتباطات پیشرو ،یک شبک ه بینالمللی از سازمانهای جامعه مدنی است که در

سال  1990بهمنظور توسعه منابع انسانی و حمایت از فعالیتهای مردمی در جهت صلح پایدار،
حفاظت از حقوق بشر و توسعه و حفاظت از محیطزیست از طریق استفاده راهبردی از فناوری

اطالعات و ارتباطات تأسیسشده است .این انجمن بر آن است تا جهانی را ایجاد کند که در آن

آحاد مردم با دسترسی آسان ،برابر و مقرونبهصرفه به قابلیتهای فناوری اطالعات و ارتباطات،
قادر باشند سطح زندگی خود را بهبود بخشیده و در جهت رسیدن به جوامعی دموکراتیک توأم

با عدالت اجتماعی پیش بروند.

آژانس برنامهریزی و هماهنگی مشارکتهای جدید برای توسعه آفریقا ،بهعنوان بازوی فنی

اتحادیه آفریقا ،وظیفه هماهنگی و تسهیل در پیادهسازی برنامهها و پروژههای اولویتدار این
اتحادیه و تخصیص و تأمین منابع شرکا را بر عهده دارد .این آژانس با جوامع اقتصادی منطقهای و

کشورهای عضو اتحادیه ،بر مبنای چهاراصل زیر همکاری دارد :یکپارچگی زیرساختها و تجارت

در منطقه؛ توسعه سرمایههای انسانی؛ حاکمیت منابع طبیعی و امنیت غذایی؛ و صنعتی سازی،
علوم ،فناوری و نوآوری .توسعه فاوا و اینترنت جزء اصلی و کلیدی فعالیتهای انجامشده توسط

آژانس در خصوص سبد یکپارچگی منطقهای و توسعه زیرساختها به شمار میآید.

)1 The African School on Internet Governance (AfriSIG
)2 Association for Progressive Communications (APC
3 Planning and Coordinating Agency of the New Partnership for Africa’s Development (NEPAD
)Agency
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شرح پروژه /اقدام
مدرسه آفریقایی حاکمیت اینترنت ،یک طرح ابتکاری برای ظرفیتسازی است و هدف آن

ی جهت دسترسی به دانش ،تجربه و افزایش
ایجاد فرصت برای کلیه اقشار و شهروندان آفریقای 

روحیه مشارکت اثربخش آنها در فرایندها و مباحث مرتبط با حاکمیت اینترنت در سطح ملی،
منطقهای و جهانی است .این فرایند از طریق ایجاد فضای آموزشی که امکان گفتگو و تبادلنظر

و یادگیری میان ذینفعان را تسهیل میکند ،افزایش تنوع ،محدوده ،کیفیت و تأثیر مشارکت
آفریقا در حاکمیت اینترنت را به همراه دارد.

این مدرسه آحاد مردم را از کلیه سنین و با طیف وسیعی از تجربه و دانش -از متخصصان

حرفهای و کارکشته گرفته تا مدیران ارشد و سران آژانسهای تنظیم مقررات محلی و منطقهای
و جوانان کارآفرین و فعاالن جامعه مدنی -را گرد هم میآورد.

عالوه بر فراهم ساختن بنیادی استوار برای حاکمیت و سیاستگذاری فرایندهای اینترنت

و فضای مجازی ،در این مدرسه امکان گذراندن دورههای کارآموزی نیز وجود دارد .در این

دورههای گروهی چندروزه ،شرکتکنندگان میتوانند با اجرا و بازآفرینی نقشهای مختلف در
قالب سناریوها و بازی نقش هر ذینفع ،مباحث حاکمیت اینترنت در دنیای واقعی را تمرین کرده

و فرابگیرند .درواقع در این دوره ،شرکتکنندگان با بازی در نقش ذینفعان مختلف ،یک مذاکره

چندجانب ه را تقلید میکنند و روشهای همکاری و مذاکره با یکدیگر را تا رسیدن به نقطه توافق
و تدوین بیانیه مشترک ،تمرین کرده و میآموزند.

شهای موجود
برنامههای آتی و چال 
چالش اصلی در پیادهسازی این طرح ،تضمین تأمین کافی و بلندمدت منابع مالی آن است.

در همین راستا یکی از اساسیترین چالشها میزان توانمندی و مهارت شرکتکنندگان نسبت
به زبان انگلیسی است .در حال حاضر به دلیل تنوع زبانی و کمبود منابع مالی ،دورههای این

مدرسه تنها به زبان انگلیسی تدریس میشود و برخورداری از مهارت در زبان انگلیسی یکی از
شروط پذیرش محسوب میشود که این عامل سبب محرومیت پرتغالی ،فرانسه و عربی زبانان از
فراگیری دورههای مذکور شده است.

دومین چالش که بیشتر از جنس فرصت میباشد این است که با توجه به تعداد فارغالتحصیالن

مدرسه ،در حال حاضر امکان ایجاد شعبات دیگری از این مدرسه در سطح ملی و منطقه توسط
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آنها وجود دارد .در این صورت تالش برای ایجاد شعب مذکور و کنترل کیفیت آموزش در آنها،
تنها از طریق افزایش ظرفیت منابع انسانی در مدرسه امکانپذیر خواهد بود.
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جمعبندی و نتیجهگیری
♦ ♦در ششمین دوره  WSIS Prizesاز میان 467پروژه ثبت شده 345 ،مورد از  70کشور
عضو اجالس جهانی جامعه اطالعاتی ،توسط گروه خبرگان انتخاب و با یکدیگر به

رقابت پرداختهاند.

♦ ♦کشورهای آسیایی و اقیانوسیه ( )%20بیشترین استقبال را از این دوره داشتهاند و
پروژه های ارائه شدن توسط کشورهای آفریقایی  10درصد مشارکت داشتهاند.

♦ ♦نیمی از این طرحها به حوزه کاربردهای فناوری اطالعات اختصاص داشت و در این
میان بیشترین تمرکز بر روی پروژههای دولت الکترونیکی بوده است.

♦ ♦پروژههای منتخب از سوی نهادهای دولتی ( ،)%42بخش خصوصی (،)%22
سازمانهای جامعه مدنی ( ،)%16مؤسسات دانشگاهی و سایر ( )%14و سازمانهای

بینالمللی ( )%6ارائه و به ثبت رسیده است.

♦ ♦فعالیت و حضور کشورهای عربی در این دوره با ارائه  78پروژه قابلتوجه است .ایران
در این دوره  4پروژه به ثبت رسانده است که حضور بخش خصوصی در این میان
قابلتوجه است.

♦ ♦در میان کشورهای منطقه مشخصشده در سند چشمانداز 1404مجموعاً  105پروژه
ثبتشده است که از این میان عربستان،پاکستان و امارت متحده عربی با مجموع 55

پروژه بیشترین طرحها را ارائه دادهاند .تمرکز این طرحها بیشتر بر خطمشیهای
دولت الکترونیکی ،زیرساخت اطالعاتی و ارتباطی ،سالمت الکترونیکی،کشاورزی

الکترونیکی ،کسبوکارهای الکترونیکی و یادگیری الکترونیکی بوده است.

♦ ♦اهداف شماره  -4تضمین آموزش برابر ،فراگیر ،منصفانه و باکیفیت و ارتقاء و پیشبرد
فرصتهای یادگیری مادامالعمر برای همه؛  -8ترویج رشد اقتصادی مطمئن ،پایدار

و فراگیر و اشتغال کامل ،مولد و آبرومند برای همه؛  -16ارتقاء جوامع صلحطلب

و فراگیر و فراهم کردن عدالت قضایی و برپایی ساختار اجتماعی کارآمد ،پاسخگو

و فراگیر در همه سطوح و -9ایجاد زیرساختهای منعطف ،ترویج فراگیر صنعتی
پایدار و تقویت نوآوری ،بیشترین پوشش را در میان پروژههای ارائهشده داشتهاند.
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♦ ♦اهداف  -14حفظ و بهرهبرداری از اقیانوسها ،دریاها و منابع آبی در جهت تحقق
توسعه پایدار؛  -7حصول اطمینان از دسترسی به انرژی مقرونبهصرفه ،قابلاتکا،

پایدار و نوین برای همه و  -6حصول اطمینان از دسترسی همگانی به آب و بهداشت

،کمترین پوشش را در میان پروژههای ارائهشده داشتهاند.

♦ ♦بهطورکلی موضوعات کارشده در هر خطمشی را میتوان در جدول  3_19زیر
مشاهده نمود:

جدول  .3-19تمرکز موضوعی پروژههای منتخب در هر خطمشی
مقوله خطمشی

764

موضوعات مطرحشده

عنوان

تعداد

۱

C1

نقش دولتها و
کلیه ذینفعان در
ترویج فاوا برای
توسعه

33

توسعه زیستبوم فناوری دیجیتالی برای آحاد جامعه ،ارائه فرصتهای عادالنه
برای آموزش الکترونیکی و امن کودکان ،معلوالن و افراد سالمند ،بهرهمندی از
نقش رسانههای اجتماعی ،توسعه شهر هوشمند ،حملونقل هوشمند شهري،
پستچي هوشمند ،توسعه سكوهای ارائه و رصد خدمات الکترونیکی و مراکز
تماس امن و اضطراری ،ارائه خدمات دولت الکترونیکی و ارتباط با مجلس،
بهرهمندی از فناوری در حفظ محیطزیست و استفاده بهینه از منابع و معادن،
استفاده از اینترنت پرسرعت و فناوری کالن دادهها ،توسعه کارآفرینی و نوآوری
برای جوانان و شرکتهای نوپا و برنامههای رهگیری و حفاظت از کودکان.

۲

C2

زیرساخت اطالعاتی
و ارتباطاتی

27

توسعه سکوها و زیرساختها مخابراتی و ارتباطاتی و شبکه نسل چهارم ،افزایش
سطح دسترسپذیری همگانی به فناوری اطالعات و ارتباطات و اینترنت،
بهرهمندی از فناوری اطالعات و ارتباطات برای ارتقاء سطح آموزش همگانی
بهویژه معلولین ،ارائه سیستمهای اطالعاتی و خدماتی جامع برای کاربران بهویژه
روستاییان ،توسعه اینترنت اشیاء و هوشمند سازي ،توسعه فناوری كالن دادهها
و رایانش ابری ،استفاده از فناوری جهت افزایش امنیت ،احراز هویت بیومتریک
(ربات تشخيص چهره) و رصد کاربران و گروههای امدادگر ،استفاده از امکانات
و فناوریهای نوری ،حفاظت از محیطزیست و تولید گوشیهای هوشمند و
ربات امنيتي.

۳

C3

دسترسی به
اطالعات و دانش

18

رصد فضاي مجازی و تولید و انتشار محتوای علمی ،تخصصی و ایجاد کتابخانه
ملی الکترونیکی و پایگاههای داده و اطالعات مکانی ،استفاده از فناوری تشخیص
نوری ،گردشگري الکترونیکی ،تسهیل آموزش الکترونیکی همگانی بهویژه به
کودکان و دانش آموزان معلول ،برگزاری دورههای آموزش فناوری اطالعات و
ارتباطات برای عموم بهویژه کهنساالن ،تهیه برنامکهای مختلف علمی بر روی
تلفن همراه ،توسعه سکوهای فناورانه برای ارتباطات خطرپذیر و نوآورانه و ارائه
انواع خدمات الکترونیکی ،ابزار مقایسه خدمات اپراتورهای تلفن همراه ،امکان
دسترسی آزاد و رایگان به محتوای الکترونیکی ،استفاده از فناوری اطالعات در
حفظ میراث فرهنگی.

هدیزگرب یاه هژورپ تیاکح و
  نایاپ رد ینخس

عنوان

تعداد

موضوعات مطرحشده

مقوله خطمشی

۴

C4

ظرفیتسازی

30

توسعه یادگیری الکترونیکی و توسعه توانمندی و آموزش فناوری به دانش
آموزان ،زنان و دختران و روستائیان آموزش ،توسعه فاوا باهدف ایجاد اشتغال
و کاهش فقر ،توسعه ظرفیتهای کارآفرینی و حمایت از شرکتهای نوپا و
توسعه نوآوری ،ظرفیتسازی از طریق اینترنت و توسعه محتوای الکترونیکی،
توسعه بازیهای آموزشی ،استفاده از فناوری اطالعات در جهت حفظ و ترویج
میراث فرهنگی ،پیادهسازی پروژههای دولت الکترونیکی و توسعه شهر هوشمند،
استفاده از ظرفیتهای فناوری کالن دادهها ،آموزش مهارتها و منابع اینترنت
اشیاء.

۵

C5

ایجاد اعتماد و
امنیت در استفاده
از فاوا

12

برگزاری دورههای آموزشی جهت آگاهسازی شهروندان و کودکان برای استفاده
امن از فضای مجازی ،ایجاد اینترنت امن و حفاظت و ردگیری کودکان ،ایجاد
مراکزی برای گزارش دهی و شکایت از هرزنامههای الکترونیکی و تحلیل
تهدیدات سایبری ،توسعه برنامههای امنیت اطالعات و طراحی سیستمهای
نظارت هوشمند از راه دور در مقابل خطرات و حمالت سایبری.

۶

C6

توانمندسازی محیط

9

توسعه برنامه فاوا برای ارائه روشهای نوین آمورشی و خدمات پزشکی به
معلوالن ،ایجاد نماد اعتماد باهدف خرید برخط برای توسعه بازار کسبوکار
الکترونیک ،ایجاد شهر هوشمند با همکاری آزمایشگاه داده باز ،ایجاد دفتر
قضایی الکترونیکی باهدف بهرهمندی از منابع اطالعاتی دیوان عالی کشور برای
سادهسازی روند دادرسی ،مدل اطالعرسانی ایجاد زیرساختهای فاوا برای
سهولت در سنجش و ارزیابی عملکردهای دولت ،ابزار الکترونیکی برای اصالح
خدمات ارائهشده بهمنظور جلوگیری از هرگونه تجاوز به حقوق کاربران خدمات
مخابراتی ،پیادهسازی دسترسی آزاد به داده و اطالعات.

52

هوشمند سازی و تشخیص هویت هوشمند ،سامانهی دسترسی به حمایتهای
اجتماعی ،توسعه خدمات الکترونیکی روستایی ،پیادهسازی دولت باز و فناوری
ابری ،توسعه جویشگر ،درگاه ارتباطی مقامات مجلس و وزارتخانهها ،خدمات
حراجی و تجارت الکترونیکی ،خدمات امنیت و سالمت الکترونیکی ،خدمات
دسترسی همگانی به اطالعات ،درگاه ارتباط شهروندان و سازمانهای دولتی،
سکوی برخط در صنعت ساختمان ،ثبت برخط امور قضایی ،صندوق مشارکت
در امور سیاسی و انتخابات ،تدارکات دولت الکترونیکی ،امکان ارزیابی خدمات
دولت ،خدمات گزارش تخلفات ترافیکی و پرداخت جریمه ،سامانه ثبت حوادث
کاری ،سامانه آموزش و بورس تحصیلی ،ارائه خدمات امن وزارت امور خارجه،
درگاه کنترل حجاج ،سامانه الکترونیکی تشریفات

17

پایگاه تحویل غذا ،سیستم تدارکات و فروش الکترونیکی ،محلی سازی و آدرس
الکترونیکی ،حمایت از کارآفرینان ،حملونقل عمومی هوشمند ،ارائه خدمات
برخط قضایی ،خدمت مستندسازی اسناد و قراردادها ،کمک به کسبوکار
الکترونیکی کشورهای درحالتوسعه ،توسعه کسبوکارهای الکترونیکی جهت
کمک به مردم محروم.

دولت
الکترونیکی

۷
C7
کاربردهای
فاوا

۸

کسبوکار
الکترونیکی
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مقوله خطمشی

۹

۱۳

766

31

ارائه خدمات پزشکی و درمان از راه دور روستاییان ،توسعه سامانه حملونقل
حوزه پزشکی ،تجهیز بیمارستان مبتنی بر خدمات ابری ،طراحی برنامه کاربردی
خدمات بهداشت و درمان ،استفاده سیستم باز در بهداشت و سالمت ،سالمت
هوشمند ،استفاده از خدمات ابری در ارائه خدمت به بیماران کلیوی ،بهکارگیری
برنامه موبایل در نجات جان مادران باردار ،بهکارگیری برنامههای رادیو و تلویزیون
برای بهبود سالمت جنسی و مساله باروری سالمت زنان ،طراحی حسگر
تشخیص و درمان هیپوگلیسمی ،برنامه کنترل سل ،برنامه تشخیص بیماریهای
پوستی و برنامه گزارش ماالریا و ایمنسازی کاربر درخطر.

12

طراحی سامانه استخدام و جستجوی مشاغل ،سامانه ثبت الکترونیکی و
یکپارچهسازی اطالعات قراردادهای کاری ،مرکز الکترونیکی جهت دورکاری
زندانیان ،برنامه ایجاد بستر شغلی برای معلولین ،حمایت از اشتغال و ارائه
خدمات الکترونیکی به بخش خصوصی ،پروژه آمادهسازی مدیران نسل آینده
و شبکه بیمارستانهای مروج بهداشت.

14

پروژه کاربردی ماهواره ،منبع برخط جهت دسترسی به اطالعات زیستمحیطی،
محافظت هوشمند از منابع آبی ،شبکه حسگر جهت تشخیص آلودگی آب،
توسعه کاربردهای فاوا در فرآیند آموزش بهویژه به روستائیان ،رویداد گیم
جم ،استفاده از موبایلهای مستعمل در جهت حفاظت از جنگل ،مرکز تماس
اورژانس ،کنترل مصرف آب ،ایستگاه رادیویی همراه ،اعالن سوانح طبیعی،
خدمت برق همراه.

22

توسعه خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات در حوزه كشاورزي و ماهیگیری
و پایش الکترونیکی و تحلیل دادههای مرتبط با محصوالت و امنیت غذایی،
پیادهسازی سیستم هوشمند خودکار جهت مدیریت بهینه منابع ،استفاده از
سیستم هوش مصنوعی و بینایی در جهت بهبود تولید دام زنده ،سیستم هوشمند
یکپارچه کشاورزی ارگانیک ،سیاست صلحجويانه بانک کشاورزی در امكان
دسترسی برخط افراد مرتبط ،راهحلهای الکترونیکی در برابر آفات کشاورزی و
مدیریت سالمت گندم ،نوآوری در تولید ساده کود زیستی ،نقشهبرداری توسط
پهپاد برای برنامهریزی کشاورزی در مناطق روستایی ،حسابرسی خودکار و
ثبت الکترونیکی ملی دارندگان رسید کاشت حبوبات ،سیستم پرداخت جهت
فراهمسازی زمین کشاورزی با شرایط مناسب ،خدمات ارائه اطالعات محلی و
دستهبندیشده ،تشخیص خودکار آفات محصوالت کشاورزی توسط رباتهای
خودکار ،برنامه کاربردی مدیریت مالی برای کشاورزان.

الکترونیکی

C7
کاربردهای
فاوا

۱۲

یادگیری
الکترونیکی

20

توسعه یادگیری الکترونیکی و کالسهای مجازی برای آموزش کودکان ،دانش
آموزان ،معلوالن نابینا و ناشنوا ،ارائه خدمات آموزشی متعدد از طریق طراحی
برنامکهای تلفن همراه در حوزههای آموزش بهداشت ،علوم رایانه برای کودکان،
آموزش مجازی مراسم حج ،پیادهسازی سکوهای آموزش باز و دسترسی آزاد به
منابع آموزشی و کمک به استخدام جوانان ،توسعه مدارس هوشمند و آموزش از
طریق بازیهای هوشمند.

سالمت

۱۰

۱۱

عنوان

تعداد

موضوعات مطرحشده

اشتغال
الکترونیکی

محیط
الکترونیکی

کشاورزی
الکترونیکی

هدیزگرب یاه هژورپ تیاکح و
  نایاپ رد ینخس

مقوله خطمشی
C7
۱۴

عنوان
علم

تعداد

موضوعات مطرحشده

6

توسعه بسترهای نرمافزاری چندگانه برای فیلتر کردن اختاللهای تصویری،
توسعه بسترهای نرمافزاری تشخیص پروتئین در دستکشهای التکس ،طراحی
کاله ایمنی هوشمند ،سکوی مستندسازی تنوع زیستی ،بیان اهداف پروژه علم
جهانشمول ،برقراری ارتباط بین سازمانهای تحقیقاتی آفریقا و آسیای جنوبی،
آموزش خوانندگان عالقهمند به موضوعات مرتبط با فناوری نانو.
ارتقاء جایگاه صلح و ایده پردازی برای جوانان ،اطالعرسانی بازیهای المپیک،
برنامه شعر سرایان ،کاربست دانش ،برنامه پخت غذا ،انتشار کتب دنیای عرب،
بازنمایش قرونوسطی ،ارتقاء وضعیت شهر هبرن از طریق بهکارگیری منابع
برخط ،برنامه ترک سل برای خدمترسانی به پناهندگان ،سکوی تلویزیون برای
همه.

کاربردهای
فاوا

الکترونیکی

۱۵

C8

تنوع فرهنگی،
هویتی و تنوع زبانی

10

۱۶

C9

رسانه

11

رادیو توانمند ساز نابینایان ،برنامه علمی ،پلتفرم تعامل بر سر مسائل محیط
زیستی و آموزشی ،ارائه اطالعات با استفاده از نمایشگرهای صوتی ،توسعه
فرهنگ مشترک کشورهای تازه استقاللیافته شوروی سابق ،سکوی اینترنتی
رادیوهای محلی ،سینما برای همه بهویژه معلوالن کمبینا ،تلویزیون اینترنتی
کشاورزی ،کتابخانه رادیو ،برنامه رادیوی تعاملی ،برنامه رادیویی باهدف بهبود
وضعیت زندانها

۱۷

C10

13

مسابقه آگاهی از مزاحمتهای سایبری کودکان ،لیست تصاویر اثرانگشت
کودکان مورد سوءاستفاده قرارگرفته ،ارتقای توانمندی سایبری کودکان
و جوانان ،توانمندسازی زنان در اتحادیه افریقا ،توانمندی امنیت سایبری در
کودکان و نوجوانان ،اطالعرسانی و ترجمه اخبار به زبان روسی ،دورههای
آموزشی ویژه بانوان ،تور یکروزه آموزش فاوا به دختران ،حفاظت از خبرنگاران،
دستورالعمل حمایت از معلولین ،فیلم اینترنت بهمثابه خوار رو بارفروشی ،پایگاه
تحلیل رفتار و تشخیص گرایشها کودکان

۱۸

C11

ابعاد اخالقی
جامعه اطالعاتی

استفاده از کالن داده تلفن همراه برای توسعه پایدار شهری ،بازآفرینی دموکراسی،
سکوی بینالمللی دیجیتالی برای حمایت از مرحله کشت ایده ،شبکه رهبران

همکاری
بینالمللی و
منطقهای

9

دولت الکترونیکی آمریکای التین ،منشور دادههای باز کشورهای  ،G20مرکز
آموزش فاوا در سطح کشورهای آمریکای جنوبی ،توسعه همکاری بینالمللی
درزمینه آموزش حاکمیت اینترنت در اتحادیه آفریقا ،حقوق اینترنت آزاد و
سیاستگذاری باز فضای مجازی در اتحادیه آفریقا

♦ ♦در فصل آخر 18 ،برنده جایزه در رویداد  2017معرفی شدند .بهمنظور تسهیل
در دسترسی به اطالعات کلی طرحهای برگزیده ،در جدول  ،4-19با پرداختن به
موضوع مورد تمرکز هر پروژه در هر خطمشی ،نمایش داده شده است.
جدول  .4-19خالصهای از مشخصات پروژههای برنده جایزه 2017
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مقوله خطمشی

عنوان

عنوان پروژه
برگزیده

کشور

قاره

نقش دولتها و
آسیا /عضو
کلیه ذینفعان در مدرسه امن الکترونیکی امارات متحده
منطقه
عربی
اقدر
ترویج فاوا برای
چشمانداز
توسعه

۱

C1

۲

C2

۳

C3

۴

C4

۵

C5

لهاي
پایگاه داده را هح 
ایجاد اعتماد و
فنی برای حفاظت
امنیت در استفاده
برخط از کودکان در
از فاوا
برابر محتوای اینترنتی

۶

C6

برنامه ملی
آموزشوپرورش
معلوالن با بهرهمندی
از فناوری اطالعات و
ارتباطات

زیرساخت
اطالعاتی و
ارتباطاتی

بهر همندی از کابل
نوری برای مدیریت،
انحراف و توزیع منابع
آبی جنوب به شمال

چین

آسیا

نوع وضعیت
سازمان پروژه
دولتی
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دسترسی به
دانش
اطالعات و
برای دانش آموزان با
معلولیتهای بینایی و
شنوایی

ظرفیتسازی

توانمندسازی
محیط

Punto México
Conectado

در حال توانمندسازی
اجرا تا آموزشی و امن
کودکان
2021

نوآوری
در توسعه
بخش خاتمه یافته زیرساختی با
خصوصی
تلفیق دو حوزه
آب و ICT

موضوعات خواندنی
قابلدسترسی منطبق
با استاندارد DAISY

تمرکز
پروژه

بنگالدش

آسیا

دولتی

 ICTدر جهت
توسعه عدالت
خاتمه یافته آموزشی و
سوادآموزی
معلولین

مکزیک

آمریکای
جنوبی

دولتی

توسعه
توانمندیهای
آموزشی و
کارآفرینی

اوکراین

مصر

اروپا

آفریقا /عضو
منطقه
چشمانداز

در حال
اجرا تا
2019

در حال حفاظت از
نهادهای
کودکان در
اجرا تا
جامعه مدنی
 2020فضای مجازی

دولتی

 ICTدر جهت
در حال توسعه عدالت
آموزشی و
اجرا تا
سوادآموزی
2019
معلولین

هدیزگرب یاه هژورپ تیاکح و
  نایاپ رد ینخس

مقوله خطمشی

عنوان

عنوان پروژه
برگزیده

کشور

قاره

نوع وضعیت
سازمان پروژه

تمرکز
پروژه

ارائه خدمات
دولت الکترونیکی الکترونیکی دولتی و
شهری

فدراسیون
روسیه

اروپا

دولتی

تسهیل در ارائه
خاتمه یافته خدمات دولتی
به شهروندان

۸

کسبوکار
الکترونیکی

سکوی ملی تجارت

سنگاپور

آسیا

دولتی

افزایش
بهر هوری
در توسعه
خاتمه یافته
فرصتهای
تجاری ملی و
نالمللی
بی 

۹

یادگیری
الکترونیکی

آموزش الکترونیکی و
کالس درس مجازی

کویت

آسیا /عضو
منطقه 1404

دولتی

 ICTدر جهت
خاتمه یافته توسعه عدالت
آموزشی

سالمت
الکترونیکی

اینفورمد ،شبکه
بهداشت و درمان از
راه دور

کوبا

آمریکای
جنوبی

۷

۱۰

۱۱

C7

کاربردهای
فناوری
اطالعات و
شبکه اجتماعی
ارتباطات اشتغال الکترونیکی بیمارستانهای مروج
سالمتی

۱۲

محیط الکترونیکی نقشه سبز بالروس

۱۳

سیستم الکترونیکی
کاربردی

کشاورزی
الکترونیکی

۱۴

 ICTدر
جهت توسعه
نهادهای
خاتمه یافته
شبکههای
جامعه مدنی
دانش

تایلند

آسیا

بخش
خصوصی

 ICTدر جهت
در حال
توسعه سالمت
اجرا تا
و بهداشت
2020
روستایی

بالروس

اروپا

دولتی

در حال  ICTدر جهت
حفاظت از
اجرا تا
 2017محیطزیست

لتونی

اروپا

دولتی

 ICTدر
جهت توسعه
توانمندی
روستاییان

علم الکترونیکی پروژه علم جهانشمول بینالمللی /غنا

آفریقا

۱۵

C8

تنوع فرهنگی و
هویتی ،تنوع زبانی

برنامک سالم بر امید

ترکیه

آسیا /عضو
منطقه

۱۶

C9

رسانه

تلویزیون اینترنتی
کسبوکارهای
کشاورزی

بورکینافاسو

آفریقا

در حال
اجرا تا
2021

در حال
نهادهای
اجرا تا
جامعه مدنی
2022
بخش
خصوصی

در حال
اجرا تا
2027

گسازی
فرهن 
برای توسعه
ICT

استفاده
فرهنگی،
اجتماعی،
آموزشی از
ICT

 ICTدر
جهت توسعه
بخش
خاتمه یافته
توانمندی
خصوصی
روستاییان
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مقوله خطمشی

عنوان

نوع وضعیت
سازمان پروژه

تمرکز
پروژه

عنوان پروژه
برگزیده

کشور

قاره

۱۷

C10

ابعاد اخالقی
جامعه اطالعاتی

اینترنت سالم

اندونزی

آسیا

در حال
نهادهای
اجرا تا
جامعه مدنی
2030

۱۸

C11

همکاری
بینالمللی و
منطقهای

مدرسه آفریقایی
حاکمیت اینترنت

آفریقای
جنوبی

آفریقا

توسعه عدالت
اجتماعی و
نهادهای
خاتمه یافته
دسترسی آزاد
جامعه مدنی
به اطالعات

توسعه عدالت
اجتماعی و
دسترسی آزاد
به اطالعات

♦ ♦با نگاهی به لیست کشورهای برنده جایزه در جدول  ،4-19میتوان دریافت که از
میان 18جایزه اعطاشده ،چهار جایزه به کشورهای عضو منطقه چشمانداز 1404

ازجمله امارات متحده عربی ،کویت ،ترکیه و مصر تعلقگرفته است که بهنوعی در

هر چهار مورد ،از قابلیتهای فناوری اطالعات و ارتباطات در جهت توسعه ابعاد

اجتماعی و فرهنگی آن جامعه ،استفادهشده و بالاستثناء تمامی آنها به موضوع
بسیار پراهمیت ارتقاء آموزش و یادگیری با بهرهمندی از این فناوری پرداختهاند ولو

برخی بر حوزه ارتقاء توانمندیهای آموزشی امن به کودکان مدرسهای در فضای
مجازی ،یا اشاعه دانش تخصصی به دانشجویان و عالقهمندان به علم و دانش تمرکز

نمودهاند و برخی به توسعه عدالت آموزشی و افزایش سوادآموزی به جامعه معلوالن
همت گماشته و دیگری با نگاهی فرهنگی ،به توسعه خط و زبان کشورشان در

جامعهای پناهجو ،نگریسته و تحقق این هدف را با ارائه خدمات آموزشی از بستری
مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات پیش برده است.

♦ ♦نکته قابلتوجه دیگر اینکه اگرچه کشورهای چین ،مکزیک ،اندونزی و روسیه که
هریک ،تعداد قابلتوجهی پروژه به ثبت رسانده بودند ،در این رویداد توانستند
مگیر
یرغم حضور فعاالنه و چش 
جایز های را از آن خود نموده و به خانه بردند ،اما عل 

پروژ ههای منتخب کشور عربستان ( 28پروژه) و پاکستان ( 17پروژه) ،هیچیک از
آنها در رأیگیری نهایی ،موفق به دریافت جایزه نشدند .شایانذکر است که به هیچ
کشوری ،بیش از یک جایزه ،تعلق نگرفته است.
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♦ ♦بر اساس اطالعات درج شده در جدول  4-19و نمودار  42 _19بیشترین درصد

هدیزگرب یاه هژورپ تیاکح و
  نایاپ رد ینخس

پروژههای برگزیده مرتبط با قاره آسیا ( 8مورد) میباشد.

♦ ♦همانطور که در نمودار  43 -19مشخص است ،نیمی از پروژههای برگزیده توسط
بخش دولتی و نیم دیگر آن بهصورت مساوی توسط بخش خصوصی و نهادهای

جامعه مدنی ارائهشدهاند که گویای این مساله است که انجام پروژههای مرتبط
با فناوری اطالعات و ارتباطات یا هزینهبر هستند و بخشهای غیردولتی یارای

انجامشان را ندارند یا بسیاری از قابلیتهای کاربردی این فناوری هنوز برای دیگر

صنایع و بخشها ،ناشناخته مانده و برای فراگیر شدن آن به فرهنگسازی و
آموزشهای تخصصی و توسعه نیروهای متخصص و توانمند بیشتری ،نیاز دارد.

نمودارهای  42 -19و  43-19پراکندگی جوایز اعطاشده بر اساس قار ه و نوع سازمان ارائهدهنده

با مروری کلی به آنچه در این کتاب بدان پرداختهشده ،چنین برمیآید که کشورها بیشتر،

با رویکردی آیندهنگرانه به بهرهمندی از قابلیتهای فناوری اطالعات و ارتباطات ،مینگرند.
چراکه فرایند اجرای اغلب پروژهها که اتفاقاً بیشتر به توسعه توانمندیهای اجتماعی ،آموزشی
و اقتصادی در استفاده کاربردی از این فناوری متمرکزند ،هنوز در جریان بوده و اتمام آنها

برای آینده برنامهریزیشده است .بهعبارتدیگر شاید این نتیجهگیری که در بیشتر کشورها،
بهجز تعداد اندکی از کشورهای کمتر توسعهیافته و آفریقایی ،پروژههای بسترسازی و توسعه
زیرساخت ،تقریباً خاتمه یافته یا در حال اتمام هستند ،دور از ذهن نباشد ،اما آنچه مسلم است
این خواهد بود که در دهه سوم قرن  ،21با حرکت و تمایل دولتها به جریان دسترسی آزاد

به اطالعات و شکلگیری دولتهای باز ،بیشتر شاهد توسعه روزافزون قابلیتهای درهمتنیده
فناوریهای اطالعات و ارتباطات ،رایانش ابری ،کالن دادهها ،اینترنت اشیاء ،رباتیک و پهپادها در
جوامعی به هم متصل و شبکهای خواهیم بود و هوشمند سازی (اعم از خانگی ،شهری ،روستایی
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و صنعتی) و توسعه تجهیزات هوشمند و برنامههای کاربردی همراه ،فراتر از مرزها ،در کلیه

زمینهها ،بهویژه در حوزههای آموزش (کودکان ،زنان ،معلوالن ،سالمندان ،روستاییان و  ...در همه

ردههای دانشی ازجمله عمومی ،پایه ،دانشگاهی ،تخصصی ،مهارتی و  ،)...سالمت ،کشاورزی،
تجارت ،محیطزیست ،شهرسازی و صنعت ،برای نیل به دنیایی توسعهیافته ،امن و پایدار ،رشدی

روزافزون خواهند داشت.

یهای نوین اطالعاتی و ارتباطی و بهر همندی از قابلیتهای
نگاه جمعی به توسعه آتی فناور 

لنظر و
تهای تباد 
یتوان عالوه بر مرور مطالب ذکرشده ،در نتایج انتشاریافته از نشس 
آنها را م 
تکننده در اجالس  2017ژنو ،مبنی
بنظران و متخصصان شرک 
ماندیشی میان ذینفعان ،صاح 
ه

یهای یازد هگانه اجالس ،به تحقق اهداف توسعه پایدار و رفع
طمش 
بر تمرکز بیشتر هر یک از خ 

بسیاری از چالشها و نیازهای جوامع که در جدول 19ـ  5بهطورکلی در یازده مقوله ،طبق هبندی
یدهد که توجه به آنها
شد هاند ،بهخوبی مالحظه نمود .این راهکارها ،اطالعات با ارزشی را ارائه م 
یفایده و خالی از لطف نخواهد بود.
در جهت پیشرفت فناوری در کشورمان ،ب 

جدول  .5-19چالشهای پیش روی کشور و راهکارهای پیشنهادی آنها در جمعبندی نشستهای تخصصی
اجالس  2017ژنو
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ردیف

چالشها و دغدغهها

۱

توانمندسازی محیط

۲

توانمندسازی نیروی انسانی

راهکارهای پیشنهادی
▪ ▪توسعه پایدار ،قابلاتکا و انعطافپذیر فرصتهای زیرساختی ازجمله ،توسعه پهنای باند
برای مشارکت در امر ظرفیتسازی بهمنظور پشتیبانی از رشد اقتصادی
▪ ▪اتخاذ یک مجموعه مشارکتی از استانداردها و سیاستهای هماهنگ برای ایجاد
نوآوریهای سازگار با محیطزیست
▪ ▪توانمندسازی افراد سنین مختلف در جوامع محلی و مناطق روستایی و محروم ،با کسب
دانش الزم جهت بهرهمندی از قابلیتهای فناوری اطالعات و ارتباطات و برنامهریزی
یکپارچه برای رسیدن به جوامعی پایدار با تمرکز بر:
▫
▫
▫
▫

▫رعایت برابری جنسیتی
▫توسعه عدالت و توانمندسازی معلولین و افراد کمتوان
▫توجه به جوانان و سالمندان
▫توجه به مناطق دورافتاده و غیر متصل به شبکه
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راهکارهای پیشنهادی

ردیف

چالشها و دغدغهها

۳

امنیت فضای مجازی

۴

کسبوکار الکترونیکی

۵

ایجاد اشتغال

۶

خدمات پیامرسانها

۷

مدیریت بحران و بازآفرینی

▪ ▪توسعه و افزایش شبکههای ارتباطی بهمنظور ارتقاء قابلیت انعطافپذیری جوامع نسبت به
تغییرات شدید آب و هوایی در منطقه و آمادگی بیشتر در مواجهه با بالیای طبیعی

۸

محیط

▪ ▪توسعه برنامههای کاربردی مانند مدیریت زبالههای الکترونیکی و کشاورزی الکترونیکی،
جهت اطمینان از دسترسی و مدیریت پایدار و مؤثر مواد غذایی ،آب ،بهداشت و انرژی
پاک بهمنظور حفاظت ،بازگرداندن و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستمهای زمینی،
مدیریت پایدار جنگلها ،مبارزه با بیابانزایی ،توقف تخریب زمین و از دست دادن تنوع
زیستی

9

سالمت الکترونیکی

10

دولت الکترونیکی /دموکراسی
الکترونیکی

11

شهرهای هوشمند

▪ ▪تدوین چارچوبهای شفاف بینالمللی ،تمرکز بر حفظ حریم خصوصی و اصول
دادهها و حمایت از مصرفکنندگان ،برای اطمینان از دسترسی ایمن به  ICTاز طریق
زیرساختهای انعطافپذیر
▪ ▪ توسعه فناوری رمزگذاری و احراز هویت دیجیتالی امن بهعنوان یکی از ارکان کلیدی
افزایش تعاملپذیری در خدمات الکترونیکی به شهروندان
▪ ▪کمک به پایان دادن به سوءاستفاده ،قاچاق و انواع شکلهای اعمال خشونت علیه کودکان
در فضای مجازی
▪ ▪اعتمادسازی و تأکید به نسل چهارم صنعت و تأثیر آن بر توسعه صنعتی ،زنجیره
ارزشهای جهانی و شبکههای نوآوری مربوط به خدمات مالی دیجیتال و بانکداری.
▪ ▪ افزایش فرصتهای توسعه تجارت الکترونیکی
▪ ▪ تأمین مالی پروژههای  ICTو توسعه فرصتهای سرمایهگذاری.
▪ ▪تسریع درک مهارتها ،افزایش دانش و توانمندی و برخورداری از نگاه برابری جنسیتی
در استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات برای توانمندسازی و رسمی سازی اشتغال،
کارآفرینی و نوآوری.
▪ ▪توسعه چارچوبهای فناورانه ،قانونی و نظارتی بر پیامرسانها
▪ ▪تولید محتوای متنوع سرگرمکننده بهمنظور حفاظت از میراث فرهنگی ملی و بینالمللی
و جلوگیری از اختالف فرهنگی با کمک فضای دیجیتالی

▪ ▪ سیاستگذاری در استفاده درست از دادههای شخصی در سیستمهای مراقبتهای
بهداشتی
▪ ▪توسعه برنامههای کاربردی سالمت الکترونیکی فرد محور
▪ ▪توسعه پزشکی از راه دور و در دسترس برای تسهیل امور سالمتی معلولین
▪ ▪مبارزه با فقر و گسترش سطح رفاه آحاد جامعه از طریق دولت الکترونیکی بااتصال همه
ادارات محلی و منطقهای،
▪ ▪کاهش فساد و رشوه در تمام اشکال خود ،و همچنین طراحی راهحلهای دیجیتالی برای
جلوگیری از خشونت ،مبارزه با تروریسم ،جرم و جنایت.
▪ ▪توانمندسازی شرکتهای نوپا و تولیدکننده فعال صنعت فاوا در حوزه شهر هوشمند و
حملونقل هوشمند در سطح منطقهای و ملی
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با استناد به آنچه در این کتاب ،به تصویر کشیده شد ،بیشک یکی از مهمترین کلیدهای

حل چالشهای کشور در حوزه اشتغال و کارآفرینی؛ توسعه سالمت و بهداشت بهویژه در مناطق
محروم ،دورافتاده و صعبالعبور در کشور؛ توانمندسازی صنایع در ارائه محصوالتی نوآورانه،

دانشبنیان ،باکیفیت و قابلرقابت در بازارهای منطقهای و جهانی؛ بهرهمندی از توان جمعیت
روستایی و عشایر کشور؛ توسعه و مدیریت بهینه فرایندهای کشاورزی و دامداری؛ مدیریت هر

چهبهتر تخصیص و استفاده از منابع ارزشمندی همچون :آب ،منابع زیرزمینی ،معادن ،زمینهای
زراعی ،مراتع ،بذر ،مصرف بهینه کو د و ...؛ شناسایی و مبارزه به موقع با شیوع بیماریهای

انسانی ،دامی و گیاهی؛ آمادگی در برابر بحرانها و بالیای طبیعی؛ افزایش امنیت فضای مجازی
و تبدیل آن به محیطی امن ،مطمئن و سازنده برای آحاد ملت بهویژه کودکان و نسل آتی؛ توسعه

روشهای حفاظت فیزیکی از حریم شخصی افراد گرفته تا ایمنسازی قلمرو ملی و حریم مرزی؛
توسعه و ایجاد فرصتهای عادالنه آموزشی برای فراگیری آموزشهای عمومی ،پایه ،دانشگاهی،
تخصصی ،مهارتی و  ...به کلیه اقشار جامعه ازجمله کودکان ،زنان ،معلوالن ،سالمندان ،روستاییان

و  ...در کلیه استانها و منطق کشور؛ ایجاد شوق زندگی و پویایی در معلوالن؛ مدیریت خدمات
شهری و روستایی و ترویج فرهنگ ایرانی -اسالمی و خط و زبان فارسی ،راهکارهای ارتباطات

فرامرزی و توسعه تعامالت بینالمللی ،توسعه گردشگری ،و غیره و غیره ،استفاده و بهرهمندی

صدچندان از قابلیتهای فناوری اطالعات و ارتباطات خواهد بود.

این مهم به مدد توسعه زیرساختها و شبکههای ارتباطی ،سکوها و فناوریهای نوینی

همچون رایانش ابری ،کالن دادهها ،اینترنت اشیا ،روباتیک ،هوش مصنوعی و بینایی ماشین،
فناوریهای فضایی ،ماهوارهای و پهپادها در کنار ارتقاء توانمندیهای نیروی انسانی و بهکارگیری
روشهای خالقانه و توسعه نوآوری امکانپذیر خواهد شد که البته در این میان ،رویکردهای
دولت در ارائه هر چه بیشتر خدمات الکترونیکی به شهروندان و حرکت به سمت دولت همراه
و تبدیل به دولت باز و ترویج فرهنگ دسترسی آزاد به اطالعات و تدوین سیاستهای تسریع و

تسهیلکننده اشتراک امن اطالعات ،منابع و دانش از یکسو و تنظیم مقرراتی در جهت توسعه
همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی و راهکارهای جذب سرمایهگذاران خارجی با اجرای

دستورالعملهایی همچون پیوست فناوری در خریدهای خارجی ،نقشی بسزا و قابل اهمیت در
توسعه کاربردها و قابلیتهای فناوری اطالعات و ارتباطات و حرکت به سمت توسعه پایدار بر

عهدهدارند.
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خوشختانه سیاستگذاریها ،راهبردها ،برنامهها و اقداماتی همچون :سیاستهای ابالغی

اقتصاد مقاومتی و علم و فناوری ،تاکید به پیاده سازی هر چه سریعتر دولت الکترونیکی و آغاز
برنامه های برای ایجاد دولت همراه و در دستور کار گرفتن رصد و توسعه فناوری هایی چون

اینترنت اشیا کالن دادهها ،رایانش ابری ،توسعه نسل پنجم شبکه های تلفن همراه در برنامه
ششم توسعه کشور؛ ابالغ قانون دسترسی آزاد به اطالعات؛ طرح سالمت الکترونیکی؛ توسعه
فناوری اطالعات و ارتباطات در روستاها؛ طرح توسعه محتوای الکترونیکی؛ برنامه های حفظ

امنیت فضای مجازی؛ تسهیل فرایندهای امن تجارت الکترونیکی و نماد اعتماد ،توسعه بانکداری

همراه؛ برنامههای حمایت از تولیدکنندگان بازیهای رایانهای؛ توسعه سکوهای موفقی مانند
کافه بازار ،آپارات ،دیوار ،شیپور و ...؛ توسعه درگاهها ،وبسایتهای متعدد آموزش و یادگیری
الکترونیکی در تمامی سطوح پایه ،مهارتی ،دانشگاهی و ...؛ سکوهای ارائه دهنده وبینارهای

برخط و برون خط ،سکوهای به اشتراکگذاری محتوای سخنرانیها ،رویدادها ،کارگاه ها و

ی در دانشگاهها؛ ظهور
...؛ کتابخانههای دیجیتالی؛ برگزاری رویدادها و مسابقات توسعه فناور 
کسب و کارهای برخط در حوزه حمل و نقل شهری؛ اجرای برنامههای حمایتی مختلف از

نوآوریهای فناورانه شرکتهای فعال بزرگ ،کوچک و نوپای کشور در نمایشگاههایی همچون
الکامپ و تلکام و ...؛ شکلگیری صندوقهای خطرپذیر متعدد و سرمایهگذاران مشتاق طرح
های نوآور حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات و آیین نامههای حمایت از محصوالت و خدمات

دانش بنیان ،شرکتهای نوپا و دانش بنیان حوزه فاوا؛ رشد مراکز شتابدهی فناوری و دیگر
مراکز رشد فناوری و نوآوری در کنار توسعه پارکهای علم و فناوری بهویژه راهاندازی پارک
تخصصی علم و فناوری ارتباطات و فناوری اطالعات؛ توسعه تعامالت بین المللی و استفاده از

راهکارهای برد-برد برای جلب مشارکت شرکتهای بزرگ و مطرح دنیا؛ بهرهمندی از رویکردهایی

مانند جمعسپاری و برگزاری برنامههای چالش نوآوری؛ توسعه بسترهای نوآوری باز و شبکه
آزمایشگاهی کشور و صدها و هزاران برنامه موفق دیگری که این روزها ،خبرهای مرتبط با

آنها ،بیشتر و بیشتر به گوش میرسد ،همه گویای این مطلب است که اهمیت توجه به این

فناوریها برای کلیه بازیگران در حال آشکارسازی است و با همت تمامی بخشهای حاکمیتی،

دولتی ،خصوصی و مردمنهاد ،زیستبوم کارآفرینی و نوآوری کشور در حال شکلگیری و تکمیل

میباشد .اما همچنان تسریع این جریان ،همکاری ،مساعدت و همیاری کلیه بخشها ،ذینفعان،
سیاستگذاران و دستاندرکاران را میطلبد تا انشاهلل در آیندهای نزدیک و با بهرهمندی از
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قابلیتهای بیشمار فناوریهای نوین اطالعاتی و ارتباطاتی در ارتقا بهرهوری و توسعه خدمات،
عالوه بر کاهش نرخ بیکاری و رشد کارایی در بخش نفتی ،افزایش تولید ناخالص داخلی و

رشد اقتصادی در بخشهای غیرنفتی چنان تحقق یابد که اقتصاد ایران از قالب تکمحصولی و
مبتنی بر نفت ،به اقتصادی کارآفرینانه ،دیجیتالی و پویا بدل گردد .در این راستا امید است ،در

ذهن خوانندگان این کتاب ،با تعمق و تفکر بر آنچه بیان شد ،دریچههایی برای حرکت به سوی

پیشرفتی روزافزون گشوده شود.

776

منابع و لینکهای مرتبط

نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات

▪ SIS Forum 2017 Official Website: www.wsis.org/forum
▪ WSIS Prizes 2017 Official Website: https://www.itu.int/net4/wsis/prizes/2017/
▪ Open Consultation Process: https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2017/OCP/
▪ Agenda: http://www.itu.int/net4/wsis/forum/2017/Agenda/
▪ Practical information: http://www.itu.int/net4/wsis/forum/2017/About/PracticalInfo
▪ Remote Participation: http://www.itu.int/net4/wsis/forum/2017/About/RemoteParticipation
▪ WSIS Stocktaking: www.wsis.org/stocktaking
▪ United Nations Group on the Information Society: www.ungis.org
▪ Partnership for Measuring ICT for Development: http://www.itu.int/ITU-D/ict/partnership/
▪ WSIS Stocktaking: Success Stories 2017, Zero Draft, The International Telecommunication Union (ITU), 2017.
▪ WSIS Forum 2017: Open Consultation Process Outcomes and Analysis (As of 4 April
2017), Draft 1.0, The International Telecommunication Union (ITU), 2017.
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فصل

1

780

برگزیده صفحه

نام پروژه

کشور

نوع

مدرسه امن الکترونیکی اقدر

امارات متحده
عربی

دولتی

رسانه اجتماعی  A2Iدر جهت ایجاد نوآوری در خدمات عمومی

بنگالدش

دولتی

13

طرح «شهر هوشمند» شهرداری کوآنجو

چین

نهاد کسبوکار

15

حملونقل هوشمند شهری با کمک فناوری کالن دادههای اپراتورهای
مخابراتی

چین

نهاد کسبوکار

17

سکوی مدیرت مرکزی عملیات و خدمات «نانحینگ خردوز»

چین

نهاد کسبوکار

19

فناوری دفن فضایی زباله جهت حفظ محیط زیست

چین

نهاد کسبوکار

21

سیستم اینترنت  DPIبا عملکرد باال

چین

سایر

23

بنیاد الکترونیکی جوانان ساحلعاج و پروژههای نوآورانه دیجیتالی

ساحلعاج

سایر

25

سکوی اینترنتی ژنو ()GIP

سوئیس

نهاد مدنی

27

آزمایشگاه فردا

آلمان

دولتی

31

نرمافزار ایمنی کودکان برای اتحادیه اتوبوسهای مدرسه

تایلند

نهاد کسبوکار

33

نرمافزار اجاره امالک «اجاری»

امارات متحده

دولتی

35

اندازهگیری شاخصهای جامعه اطالعاتی جمهوری اسالمی ایران

ایران

دولتی

37

سیستم مدیریت بهینه منابع طبیعی

قزاقستان

دولتی

39

مرکز تماس یکپارچه

قزاقستان

دولتی

41

پنجره واحد مجلس

کویت

جامعه مدنی

43

پستچی هوشمند  -برای تسهیل بهبود وضعیت محلی

مالزی

نهاد کسبوکار

45

ارتقاء جوامع متصل از طریق شبکه وای فای و کافینتها

موریس

دولتی

47

کمیسیون بین وزرایی برای توسعه دولت الکترونیکی

مکزیک

دولتی

49

مراکز کارآفرینی ،واقعیت مجازی و توسعه برنامکهای تلفن همراه ساس

عمان

دولتی

51

در جستجوی راهحلهای نوآورانه و خالقانه برای جامعه

پاکستان

دانشگاهی

53

برنامه موج بعدی شهرها

فیلیپین

دولتی

55

برنامه توسعه توانمندسازی شرکتهای نوپای مبتنی بر ICT

فیلیپین

دولتی

57

ابتکار هماهنگسازی میانمدت دولت با فناوری اطالعات و ارتباطات

فیلیپین

دولتی

59

مرکز یکپارچه عملیات امنیت 911

عربستان
سعودی

دولتی

61

راهبرد سنگال دیجیتال 2025

سنگال

دولتی

63

طرح نقرهای اینفوکام جهت جلب مشارکت افراد مسن در توسعه رایا اقتصاد

سنگاپور

دولتی

65

خط مشی -1نقش دولت ها و تمامی ذینفعان در ترویج فناوری اطالعات و ارتباطات برای توسعه

11
678

هدیزگرب یاه هژورپ تیاکح و
  نایاپ رد ینخس
فصل

2

نام پروژه

کشور

خط مشی -2زیرساخت اطالعاتی و ارتباطاتی

نوع

برگزیده صفحه

تسهیل محیط آموزشی برای افراد معلول

قرقیزستان

سایر

69

کاروان سایبری ،نقاط دسترسی به اینترنت عمومی و گوشههای یادگیری

موریس

دولتی

71

سیستم اطالعات جامع مخابراتی

مکزیک

سایر

73

دولت ابری عمان

عمان

دولتی

75

تشخیص چهره از طریق ربات پرنده

پاکستان

نهاد کسبوکار

77

ربات نجاتدهنده باقابلیت کنترل از طریق اینترنت

پاکستان

نهاد کسبوکار

79

ربات امنیتی پرنده

پاکستان

نهاد کسبوکار

81

رفع شکاف دیجیتالی -ارائه خدمات پیشرفته مخابراتی به مناطق روستایی
کمجمعیت

روسیه

نهاد کسبوکار

83

سرویس پوشش

عربستان
سعودی

دولتی

85

قابلیت اطمینان سیستمهای نوری فضای آزاد

سنگال

دولتی

87

دسترسی سیگنال نوری بیسیم و آنالیز محدوده لینک در شرایط نوسان آبوهوا

سنگال

سایر

89

UAE-IX

امارات متحده عربی

نهاد کسبوکار

91

پایش جغرافیایی گروههای امدادگر

نالمللی
بی 

نالمللی
بی 

93

راهاندازی شبکه با استفاده از فناوریهای ()GPON

آذربایجان

دولتی

95

برنامه توسعه زیرساخت ملی فناوری ارتباطات بالروس

بالروس

دولتی

97

تعهد به سیستم آموزش و پرورش مالزی

چین

نهاد کسبوکار

99

سیستم دسترسی به اطالعات الکترونیکی دولت چین

چین

نهاد جامعه مدنی

101

هوشمند سازی کالن دادههای مخابراتی

چین

نهاد جامعه مدنی

103

مرکز رایانش ابری یازهانگ پکن

چین

نهاد کسب و کار

105

پر وژه ساخت نسل چهارم شبکه مخابراتی کشور چین

چین

نهاد کسب و کار

107

بهرهمندی از کابل نوری برای مدیریت ،انحراف و توزیع منابع آبی جنوب
به شمال

چین

نهاد کسب و کار

پروژه سوادآموزی مبتنی بر فاوا

غنا

سایر

111

تبادل اینترنت در اندونزی

اندونزی

نهاد جامعه مدنی

113

KOPERASI DIGITAL INDONESIA MANDIRI

اندونزی

نهاد جامعه مدنی

115

راهحل بهینهسازی و بهبود کیفیت فاوا (هوشیار)

جمهوری
اسالمی ایران

نهاد کسب و کار

117

شبکه اطالعات کشور کویت

کویت

دولتی

119

109
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781

نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
فصل

کشور

نام پروژه

خط مشی -3دسترسی به اطالعات و دانش

رصد خانه دیجیتال

3

نوع

بین المللی نهاد جامعه مدنی

برگزیده صفحه
123

دسترسی به کلیه آثار تولستوی ننها با یک کلیک

بین المللی

بین المللی

125

جزئیات سازمان زیارا

الجزایر

نهاد کسب و کار

127

محتوای الکترونیکی خواندنی برای دانشآموزان کم بینا و نابینا

بنگالدش

دولتی

جعبه ابزار آموزش دسترسی به اطالعات

بنگالدش

دولتی

131

دایرة المعارف مشارکتی کوبا

کوبا

دولتی

133

سکوی تعامل روستائیان

اندونزی

نهاد جامعه مدنی

135

تولید دانش موضوعی و اشتراک آن در محیط دانشگاهی

جمهوری
اسالمی ایران

سایر

137

سکوی فناورانه لیبرا ریسک

ایتالیا

دولتی

139

آزمایشگاههای رایانهای برای افراد نابینا

کنیا

بین المللی

141

توسعه مجالت الکترونیکی در مدارس

مالزی

دولتی

143

ابزار مقایسه سرویسهای مخابراتی 2.0

مکزیک

سایر

145

کتابخانه ملی دیجیتال

فدراسیون
روسیه

دولتی

147

غلبه بر کاهش درک و محدودیتهای ذهنی در کهنساالن با کمک فاوا

فدراسیون
روسیه

نهاد کسب و کار

149

سکوی مقایسه خدمات شبکههای نسل آینده ارتباطی در روسیه

فدراسیون
روسیه

سایر

151

پروژه یادبود پاپین

صربستان

دولتی

153

پایگاه داده ملی بورسیه و یارانههای کشور اسپانیا

اسپانیا

دولتی

155

کتابخانه الکترونیکی ایادی

امارات متحده
عربی

دولتی

157

129
686

خط مشی -4ظرفیت سازی
ایجاد مدارس الکترونیکی در آفریقا
4

782

بین المللی نهاد جامعه مدنی

161

آکادمی مجازی رایانه

بین المللی

نهاد کسب و کار

163

آموزش زبان انگلیسی از طریق ارتباطات رادیویی در مناطق روستایی
بنگالدش

بنگالدش

نهاد جامعه مدنی

165

رسانه در جهت رفع خشونت جنسی در مناطق روستایی بنگالدش

بنگالدش

نهاد جامعه مدنی

167

هدیزگرب یاه هژورپ تیاکح و
  نایاپ رد ینخس
فصل

4

برگزیده صفحه

نام پروژه

کشور

نوع

مدل کارآفرینی منزل به منزل برای ایجاد اشتغال ،کاهش فقر و
توانمندسازی زنان در مناطق روستایی بنگالدش

بنگالدش

نهاد کسب و کار

169

Labor@ Enterprises

کاستاریکا

نهاد جامعه مدنی

171

آموزش رباتیک از طریق برنامه طراحی

کاستاریکا

نهاد جامعه مدنی

173

برنامه توسعه ظرفیت اینترنت مستقل

مصر

دولتی

175

برنامه فونیکس

غنا

سایر

177

گشودن قفل و طلسم فناوری برای زنان

غنا

نهاد جامعه مدنی

179

جوانان برای یونان

یونان

سایر

181

کمپ رمز گذار کلویو

اندونزی

نهاد کسب وکار

183

موزه در  ...کلیک کنید!

ایتالیا

سایر

185

پروژه توسعه نرم افزار آموزشی

قرقیزستان

نهاد کسب وکار

187

اتصال یک مدرسه

قرقیزستان

سایر

189

برنامه جهانی آموزش فناوری ارتباطات و اطالعات

موریس

دولتی

191

ابزار خدمت رسانی «به من اطالع بده»

مکزیک

سایر

193

نقطه اتصال مکزیک

مکزیک

دولتی

کمپ فناوری دختران

نیجریه

نهاد جامعه مدنی

197

مدیریت قابلیت فاوا

عربستان
سعودی

دولتی

199

برنامه دولت الکترونیکی

عربستان
سعودی

دولتی

201

کاروان فاوا

صربستان

دولتی

203

فاوا برای جامعه اطالعاتی فراگیر (امید دیجیتال)

سیرالئون

نهاد جامعه مدنی

205

آنالیز کالن دادهها جهت بهبود کارایی منابع انسانی در وزارت کشور
اسلوونی

اسلوونی

دولتی

207

پروژه آزمایش  KIOKITدرمدارس منتخب جزایرسلیمان

جزایر سلیمان

دولتی

209

برنامه سوادآموزی الکترونیکی

آفریقای
جنوبی

نهاد جامعه مدنی

211

توسل ،جلب مشارکت همگانی

تونس

بین المللی

213

راهنمای جلب مشارکت خالقانه جوانان

اروگوئه

نهاد جامعه مدنی

215

اینترنت اشیاء

زیمباوه

بین المللی

217

195
691

783

نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
فصل

5

نام پروژه

کشور

خط مشی -5ایجاد اعتماد و امنیت در استفاده از فاوا

نوع

برگزیده صفحه

توسعه برنامه اندروید علیه کودک ربایى با استفاده از فناوریهای نوین

الجزایر

سایر

221

اینترنت امن

آذربایجان

سایر

223

افزایش امنیت اطالعات برای محافظت از حقوق کاربران شبکه مخابراتی

چین

نهاد کسب و کار

225

مرکز گزارشدهی و شکایت ازهرزنامهها

چین

نهاد جامعه مدنی

227

طراحی ر وتر امن

جمهوری
چک

دولتی

229

برنامه اینترنت اندونزی

اندونزی

نهاد جامعه مدنی

231

گفتمان ملی امنیت فاوا

مالزی

دولتی

233

گواهینامه حرفهای امنیت سایبری

بین المللی

دولتی

235

سیستم نظارت هوشمند

پاکستان

دولتی

237

آگاهی از امنیت وزارت امور خارجه عربستان سعودی

عربستان
سعودی

دولتی

239

پایگاه داده راهحلهای فنی برای حفاظت برخط از کودکان در برابر
محتوای اینترنتی

اوکراین

نهاد جامعه مدنی

آزمون چندرسانهای در استفاده امن از منابع آموزشی

اوکراین

نهاد جامعه مدنی

241
695
243

خط مشی -6توانمندسازی محیط

6

247

برنامه ملی آموزشو پرورش معلوالن با بهرهمندی از فناوری اطالعات و
ارتباطات

مصر

دولتی

نماد اعتماد در هنگ کنگ

چین ،هنگ
کنگ

نهاد جامعه مدنی

249

از شهر هوشمند به شهر باز :شهر هوشمند جاکارتا

اندونزی

نهاد جامعه مدنی

251

دفتر قضایی الکترونیکی

قزاقستان

دولتی

253

مدل خدمات اطالع رسانی

قزاقستان

دولتی

255

توسعه برنامه ویژه فاوا برای افراد معلول

قزاقستان

نهاد کسب وکار

257

من یک کاربر هستم

مکزیک

سایر

259

قرارداد داده استاندارد باز

مکزیک

دولتي

261

برنامه محاسبه ادعاهای کارگران

ترکیه

دولتي

263

701

خط مشی -1-7کاربردهای فاوا  -دولت الکترونیکی
7

784

اقامت الکترونیکی

استونی

دولتی

267

سامانه بر خط جذب حمایت های اجتماعی

هند

دولتی

269

هدیزگرب یاه هژورپ تیاکح و
  نایاپ رد ینخس
فصل

7

نام پروژه

کشور

DatangKakekku

اندونزی،

نوع

برگزیده صفحه

بین المللی

271

بازی ر وستای من

اندونزی

بین المللی

273

دولت الکترونیکی جمهوری قزاقستان

قزاقستان

دولتی

275

دولت باز قزاقستان

قزاقستان

دولتی

277

تسدید ،ابزاری برای جمعآوری الکترونیکی بدهی به دولت

کویت

دولتی

279

جویشگر بومی کویت یاب

کویت

دولتی

281

درگاه برخط دولت کویت

کویت

دولتی

283

دروازه مجلس

کویت

دولتی

285

خدمات الکترونیکی تعهد تجاری

لتونی

دولتی

287

خدمات الکترونیکی امنیت و سالمت اجتماعی

مکزیک

دولتی

289

فروشگاه ملی one-stop

مکزیک

دولتی

291

سکوی پیام رسان

مکزیک

دولتی

293

سکوی ابری مدیریت امور اداری دولت

میانمار

دولتی

295

سرمایهگذاری الکترونیکی در صنعت ساختمانسازی

عمان

دولتی

297

سیستم درخواست الکترونیکی امور قضایی

عمان

دولتی

299

دولت الکترونیکی روسیه

روسیه

نهاد کسب و کار

301

تجربه کاربری انسانمحور

روسیه

دولتی

303

مدیریت داده شخصی و کارت شناسایی برخط ملی برای خدمات تجاری
و عمومی

روسیه

دولتی

305

صندوق مشارکت الکترونیکی عمومی

روسیه

دولتی

307

ارائه خدمات الکترونیکی دولتی و شهری

روسیه

دولتی

درگاه دولت الکترونیکی Irembo

رواندا

دولتی

311

سیستم انتخابات شهرداری

عربستان
سعودی

دولتی

313

خدمات الکترونیکی وزارت کشور

عربستان
سعودی

دولتی

315

خدمات الکترونیکی وزارت امور خارجه عربستان سعودی

عربستان
سعودی

دولتی

317

تدارکات دولت الکترونیکی عربستان سعودی

عربستان
سعودی

دولتی

319

Gresi

309
705

785

نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
فصل

7

برگزیده صفحه

نام پروژه

کشور

نوع

سیستم گواهینامه برابری

عربستان
سعودی

دولتی

321

دفتر کنوانسیون و نمایشگاههای عربستان

عربستان
سعودی

دولتی

323

مدیریت احراز و تایید هویت

عربستان
سعودی

دولتی

325

Kollona Amn

عربستان
سعودی

دولتی

327

خدمات شاخصهای عدالت

عربستان
سعودی

دولتی

329

سیستم ثبت حوادث کاری ””Tawtheeq

عربستان
سعودی

دولتی

331

سامانه آموزش و بورس تحصیلی التدبیر

عربستان
سعودی

دولتی

333

خدمات امن و همراه وزارت امور خارجه عربستان

عربستان
سعودی

دولتی

335

پنجره واحد حجاج خارجی

عربستان
سعودی

دولتی

337

درگاه ابری دولت eUprava

اسلوونی

دولتی

339

درگاه حراجی الکترونیکی

ترکیه

دولتی

341

برنامک همراه دبی امروز ،سکوی شهر هوشمند

امارات متحده
عربی

دولتی

343

برنامه کاربردی هوشمند DEWA

امارات متحده
عربی

دولتی

345

برنامه تشریفات برخط

اروگوئه

دولتی

347

خط مشی-2-7کاربردهای فاوا  -کسب و کار الکترونیکی
کامرون گالری ،کمک به صنعت فروش از طریق کسبوکار الکترونیکی

کامرون

نهاد کسب و کار

351

مهندسی داده منبع ،راهحل اساسی تحول در سازمانهای سنتی

چین

نهاد کسب و کار

353

نهاد کسب و کار

355

جمع سپاری خدمات تحویل غذا Kaki5JKT

اندونزی

بین المللی

357

 Hubcoسیستم تدارکات نوآورانه برخط

جمهوری
اسالمی ایران

نهاد کسب و کار

359

آدرس برای همه ،تحقق امکان تجارت الکتر ونیکی همگانی

مالزی

نهاد کسب و کار

361

LABORA

مکزیک

دولتی

363

استفاده از فناوری برای مرتفع نمودن نیازهای اساسی حمل و نقل امن ،ساحل عاج،
ابیجان
مقرون به صرفه و قابل اعتماد در ساحل عاج
8

786

هدیزگرب یاه هژورپ تیاکح و
  نایاپ رد ینخس
فصل

8

برگزیده صفحه

نام پروژه

کشور

نوع

رباط هوشمند پیشخدمت

پاکستان

نهاد کسب وکار

365

Tap&Go

رواندا

نهاد کسب وکار

367

خدمات برخط اجرای احکام قضایی

عربستان
سعودی

دولتی

369

خدمات موثق

عربستان
سعودی

دولتی

371

سازمان استانداردسازی و کنترل کیفیت عربستان

عربستان
سعودی

دولتی

373

برنامه تلفن همراه بالغ تجاری

عربستان
سعودی

دولتی

375

سکوی ملی تجارت سنگاپور

سنگاپور

دولتی

تجارت الکترونیکی برای همه

سوئیس

بین المللی

379

توانمندسازی انجمن تجاری  -بخر آفریقا

زیمبابوه

نهاد کسب و کار

383

377
709

خط مشی-3-7کاربردهای فاوا  -یادگیری الکترونیکی

9

دومینو

کوبا

نهاد جامعه مدنی

387

یادگیری الکترونیکی از پشت صحنه

آلمان

نهاد جامعه مدنی

389

راه حل یادگیری همراه لیپ

کنیا

بين المللي

391

یادگیری الکترونیکی و سیستم کالس درس مجازی

کویت

دولتي

درگاه آموزش از راه دور برای معلولین

قرقیزستان

دولتی

395

منابع آموزشی باز

قرقیزستان

دولتی

397

سکوی @Prende2.0

مکزیک

دولتی

399

سیستم شاخصهای آموزشی

عمان

دولتي

401

راه حل آموزش ترکیبی

پاکستان

نهاد كسب و كار

403

سکوی آموزش همراه «تعلیم»

پاکستان

نهاد جامعه مدنی

405

کدنویسی برای همه مبتدیان

پرتغال

نهاد كسب و كار

407

پشتیبانی از آموزش الکترونیکی برای دانش آموزان معلول نابینا و ناشنوا
در مصر

عربستان
سعودی

بين المللي

409

آموزش مجازی ،سهبعدی ،چندزبانه و چند سکویی مناسک حج و عمره

عربستان
سعودی

دولتی

411

تحقیقات علمی

عربستان
سعودی

دولتی

413

393
716

787

نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
فصل

9

برگزیده صفحه

نام پروژه

کشور

نوع

I-LINC

اسپانیا

نهاد كسب و كار

415

برنامه تحول مدرسه هوشمند

اماراتمتحدهعربی

دولتی

417

یادگیری هوشمند از طریق بازی الکترونیکی

اماراتمتحدهعربی

دولتی

419

آموزش شبیه سازی شده

اماراتمتحدهعربی

دولتی

421

پروژه یادگیری الکترونیکی بومی در زیمبابوه

زیمبابوه

نهاد جامعه مدنی

423

خط مشی-4-7کاربردهای فاوا  -سالمت الکترونیکی

10

حسگر تشخیص و خود درمانگر افت قند خون شبانه در کودکان مبتال
به دیابت

الجزایر

سایر

427

گردنبند بدون نخ

بنگالدش

نهاد جامعه مدنی

429

مدل کارآفرینی روستایی برای خدمات پزشکی ازراه دور

بنگالدش

دولتي

431

سامانه مدیریت حمل و نقل فناوریهای پزشکی از راه دور

چین

نهاد کسب و کار

433

بیمارستان ابری نینگبو

چین

نهاد کسب و کار

435

برنامه کاربردی اوهادااوجیا

چین

نهاد کسب و کار

437

اینفومد ،شبکه بهداشت و درمان از راه دور کوبا

کوبا

سایر

پزشکی از راه دور برای مناطق محروم مصر

مصر

دولتی

441

قدرت خدمات هوشمند

آلمان

دولتی

443

دیگر هیچ مادری نمیمیرد

آلمان

دولتی

445

سیستم پذیرش فعال برای کنترل سل ()Freedom TB

هند

نهاد جامعه مدنی

447

 DA PELEبرنامه تشخیص بیماریهای پوستی

هند

نهاد جامعه مدنی

449

فناوری پوشیدنی جایگزین اندام کلیه انسان

هند

نهاد کسب و کار

451

هشدار ماالریا

اندونزي

بین المللی

453

ویرگو ،دستگاه حفاظت از کارمندان اپراتورها در محیطهای پرخطر

ایتالیا

نهاد کسب و کار

455

439
721

خط مشی-5-7کاربردهای فاوا -اشتغال الکترونیکی
سامانه استخدام بر خط

11

788

آلبانی

دولتی

459

سامانه اطالعات الکترونیکی برای ثبت اطالعیه قرارداد کار

آذربایجان

دولتی

461

مرکز ترویج اطالعات شرکتهای کوچک و متوسط عضو اپک

چین

نهاد جامعه مدنی

463

برنامه دورکاری برای زندانیان

کلمبیا

دولتی

465

کرجابیلیتاس ،سکوی شغلیابی معلولین و افراد کمتوان

اندونزی

نهاد جامعه مدنی

467

 MGRPدرگاه استخدام الکترونیکی دولت

کویت

دولتی

469

DoPA

هدیزگرب یاه هژورپ تیاکح و
  نایاپ رد ینخس
فصل

11

برگزیده صفحه

نام پروژه

کشور

نوع

سیستم پیشرفته مدیریت منابع انسانی

عمان

دولتی

471

تولد دوباره در اینترنت ،کمک به افراد بیکار برای جستجو شغل در مادیرا

پرتغال

سایر

473

تربیت مدیران آینده

عربستان
سعودی

دولتی

475

خدمات پیشرفته الکترونیکی برای شرکتها

عربستان
سعودی

دولتی

477

جاداراه ،سامانه الکترونیکی استخدام شهروندان عربستانی

عربستان
سعودی

دولتی

479

شبکه اجتماعی بیمارستانهای مروج سالمتی

تایلند

سایر

481
725

خط مشی-6-7کاربردهای فاوا -محیط الکترونیکی

12

485

گروه کاربری آذر اسکای

آذربایجان

سایر

نقشه سبز بالروس

بالروس

دولتي

محافظت هوشمند آب سوژو

چین

نهاد کسب وکار

479

توسعه و پیادهسازی شبکههای حسگر جهت نظارت بر شیوع سیانوباکتری

چین

نهاد کسب و کار

491

برنامه رایانهها برای آموزش در کلمبیا

کلمبیا

دولتي

493

گیم جم 2016پاچاماما

کوبا

نهاد جامعه مدنی

495

اتصال جنگل

آلمان

نهاد جامعه مدنی

497

مرکز تماس اورژانس()112

غنا

دولتی

499

قانونمندی و کنترل مصرف آب

یونان

سایر

501

ایستگاه رادیویی در کولهپشتی

اندونزی

نهاد جامعه مدنی

503

تصویب پروتکل یکپارچه هشداردهی

مکزیک

دولتی

505

سرویس برق همراه لوموس ،طراحی شرکت  MTنیجریه

نیجریه

نهاد کسب و کار

507

 TIATتبلت

انگلیس

بین المللی

509

487
732

خط مشی-7-7کاربردهای فاوا -کشاورزی الکترونیکی

13

اکریشوك

بنگالدش

نهاد کسب وکار

513

استفاده از فاوا توسط ماهیگیران از دهکده تاگاناگا تا منطقه
بونونتوراکلمبیا

کلمبیا

دولتي

515

سیاست صلحجویانه بانک کشاورزی فیجی

فیجی

بين المللي

517

وزارت غذا و کشاورزی

غنا

دولتي

519

789

نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
فصل

13

برگزیده صفحه

نام پروژه

کشور

نوع

فناوری اطالعات و ارتباطات برای ماهیگیری پایدار

غنا

دولتي

521

 E-SAPراهحلی مبتنی بر وب برای مدیریت سالمت گندم

هند

دولتي

523

نوآوری تغییر در بازی و تولید بسیار ساده کودزیستی

هند

نهاد کسب و کار

525

برنامهریزی کشاورزی در مناطق روستایی با استناد به نقشهبرداریهای
پهپادی

اندونزی

بين المللي

527

سیستم اطالعات برای کشاورزان

اندونزی

نهاد کسب وکار

529

من خودم غذایم را میکارم

اندونزی

نهاد جامعه مدنی

531

راهنمای راهبرد موسسه فائو-آیتیی درکشاورزی الکترونیکی

ایتالیا

بین المللی

533

درگاه ملی اطالعات دارندگان مجوز کاشت حبوبات

قزاقستان

دولتی

535

پایش فعالیتهای کشاورزی از طریق موبایل

کنیا

نهاد جامعه مدنی

537

سامانه الکترونیکی کاربردی

لتونی

دولتی

بهبود سطح زندگی فقیرترینساکنین مناطق دورافتاده روستایی با
بکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات

نیوزیلند

بین المللی

541

کشاورزی همراه

پاکستان

نهاد کسب وکار

543

تشخیص خودکار آفات محصوالت کشاورزی

پاکستان

نهاد کسب وکار

545

تشخیص قارچ در زمینهای زراعتی توسط رباتهای خودکار

پاکستان

نهاد کسب وکار

547

اگرینت ،ترویج کشاورزی پایدار

ترینیداد و
توگو

سایر

549

پایش الکترونیکی و سامانه اتوماسیون هوشمند

تونس

نهاد کسب و کار

551

جاگوزا ،برنامهای مختص حیوانات دامی

اوگاندا

نهاد کسب و کار

553

سیستم ورمی -آکوپونیک

زیمبابوه

سایر

555

539
738

خط مشی-8-7کاربردهای فاوا -علم الکترونیکی

14

790

559

فناوری ارتباطات و شبکه سازی برای نوسعه

غنا

نهاد جامعه مدنی

وبسایت هیستونانو

کویت

سایر

561

سکوی زیستسازگارتشخیص پروتئین دردستکش التکس

مالزی

سایر

563

کاله ایمنی هوشمند

پاکستان

نهاد کسب و کار

565

پروژه نوح ،سکوی رایگان عمومی تحت وب برای مستندسازی تنوع
زیستی

ایاالت متحده
آمریکا

نهاد کسب وکار

567

742

هدیزگرب یاه هژورپ تیاکح و
  نایاپ رد ینخس
فصل

15

نام پروژه

کشور

خط مشی -8تنوع فرهنگی و هویتی ،تنوع زبانی

نوع

برگزیده صفحه

جایگاه صلح و ایده برای جوانان ارمنستانی

ارمنستان

نهاد جامعه مدنی

573

دومین بازیهای المپیک تابستانی جوانان

چین

نهاد کسب وکار

575

برنامه دستورپخت همراه کوبانا

کوبا

نهاد جامعه مدنی

577

سکوی انتشارکتاب کتبنا

مصر

نهاد کسب وکار

579

قرون وسطی درپادو

ایتالیا

نهاد کسب وکار

581

“ “Valodas talkaتعمقی در کاربستهای متنوع دانش

لتونی

بین المللی

583

از منطقه الخلیل (حبرون) در فلسطین بازدید کنید!

فلسطین

نهاد جامعه مدنی

585

شعر سرایان

روسیه

نهاد کسب وکار

587

برنامک سالم برامید

ترکیه

نهاد کسب وکار

دسترسی به خدمات تلویزیونی با بهترین کیفیت برای همه افراد دارای
ناتواناییهای خاص

اسپانیا

نهاد کسب وکار

589
747
591

خط مشی -9رسانه

16

کمپین رادیویی بهبود وضعیت ازدحام در زندانهای بنگالدش

بنگالدش

نهاد جامعه مدنی

595

ایجاد ظرفیت برای تولید برنامههایتعاملی ومخاطرهآمیز از طریق رادیو

بنگالدش

نهاد کسب وکار

597

کتابخانه پخش برخط جهت دسترسی به اطالعات و دانش در بنگالدش

بنگالدش

نهاد جامعه مدنی

599

تلویزیون اینترنتی کسبوکارهای حوزه کشاورزی

بورکینافاسو

سایر

سینما برای همه

کلمبیا

دولتی

603

درگاه رادیوی جامعه

فنالند

نهاد جامعه مدنی

605

آژانس خبری و رادیوی Sputnik

روسیه

نهاد کسب وکار

607

بهبود شبکهها و سامانههای پیچیده

روسیه

سایر

609

Envi228News

توگو

سایر

611

Roopor

اوکراین

نهاد کسب وکار

613

رادیوی اینترنتی برای افراد دارای معلولیت بینایی

ایاالتمتحده
آمریکا

بین المللی

615

601
751

خط مشی -10ابعاد اخالقی جامعه اطالعاتی
17

«آگاهی» مسابقهای برای مبارزه با مزاحمت سایبری در مدارس کلمبیا

کلمبیا

دولتي

619

پایگاه داده مرکز تشخیص رفتار و گرایشات نوجوانان جزیره

کوبا

نهاد جامعه مدنی

621

فیلم فروشگاه مواد غذایی (تمثیلی از اینترنت)

یونان

سایر

623

791

نگاهی به تالش کشورها در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
فصل

17

برگزیده صفحه

نام پروژه

کشور

نوع

بهسوی جامعه اطالعاتی اندونزی با اینترنت سالم

اندونزی

نهاد جامعه مدنی

دستورالعمل دسترسی معلوالن به خدمات مخابراتی

مکزیک

دولتي

627

حفاظت نظامند مدافعان و روزنامهنگاران حقوق بشر

مکزیک

دولتي

629

روز فناوری اطالعات و ارتباطات دختران

نیجریه

نهاد جامعه مدنی

631

اینترنت ما

پاکستان

بین المللی

633

پروژه برخط InoSMI

فدراسیون
روسیه

نهاد کسب وکار

635

سازمان ستوویچف

فدراسیون
روسیه

نهاد کسب وکار

637

جعبه ابزار ایجاد پویایی و حرکت در زنان مبتنی بر ICT

آفریقاي
جنوبي

بین المللی

639

برنامه توانمندسازی سایبری C3

امارات متحده
عربي

دولتي

641

ابزار انقالبی بنیاد پایش اینترنت

انگلستان

نهاد جامعه مدنی

643

625
755

خط مشی -11همکاری بین المللی و منطقه ای

18

792

تجزیهوتحلیل دادههای تلفن همراه برای شهرها و جوامع پایدار

بلژیک

نهاد کسب وکار

647

بازآفرینی دمکراسی از طریق فضای مجازی

قبرس

نهاد جامعه مدنی

649

مدل همکاری در اشتراکگذاری اطالعات جهت تحلیل رفتار بدافزارها

مالزی

دولتی

651

بذر اتحاد ،ائتالفی برای توسعه نوآوری دیجیتالی

موریس

سایر

653

شبکه رهبران دولت الکترونیکی در آمریکای التین و حوزه کارائیب

مکزیک

بین المللی

655

اصول مبارزه با فساد اداری از طریق دادههای باز در کشورهای عضو گروه 20

مکزیک

دولتی

657

مرکز آموزشهای پیشرفته پهن باند آمریکای مرکزی

نیکاراگوئه

سایر

659

مدرسه آفریقایی حاکمیت اینترنت

آفریقای
جنوبی

نهاد جامعه مدنی

اعالمیه حقوق بشر و آزادیهای اینترنتی آفریقا

آفریقای
جنوبی

نهاد جامعه مدنی

661
760
663

