










































































يـــــــدرانــــــنـــــــكـــــــاساديـــــــــــــــــــــــــف: تقديم
ذيــــــيـــــفــــــنـــــتـــــالرـــــــديــــــــمـــال



الخدمات الرقمية ومؤسسات رعاية األيتام

وزاديدةعدسنواتمنذاإلنساينالعمليفالتكنولوجيااستخدامبدء•

وحلاإلنساينالعملتطويريفأثمروقداملاضيةسنةالعشرونيف

.مشاكلهمنالعديد

ووقتفةتكلإىل–البدايةيف–تحتاجاملعلوماتتكنولوجيامشاريع•

.والتطويرالصيانةيفواستمراريةالعتمادها



الخدمات الرقمية ومؤسسات رعاية األيتام

:يففيدهاتحيثوالبيانات،املعلوماتعىلتعتمداإلنسانيةاملنظمات

ومؤشرات؛إحصاءاتعىلالحصول•

والدراسات؛األبحاثلتطويرمصادر•

؛(املاليةاملواردتنمية)التربعاتجمع•

.(تنمويأوإغايث)امليدانيفاملشاريعتنفيذ•



مــــنـــــصـــــة 
م ويـــــكـــــي يـــــتـــــيـــــ

www.wikiorphan.net

www.wikiyetim.net



مــــنـــــصـــــة ويـــــكـــــي يـــــتـــــيـــــم 

نسعىنيةااللكرتواملنصاتعربالخرباتوتبادلاملعلوماتعصريف

فيهابادلونيتمنصةتوفريعرباأليتامترعىالتياملنظماتملساعدة

نهامليستفيدعملهمخاللخاضوهاالتيوالتجاربالخرباتأهم

ستعوداملنصةهذهاأليتام،معالعاملنيمنممكنقدرأكرب

.ةللرعايأفضلجودةتوفريعربوأسرهماأليتامعىلباملنفعة



من أهداف املنصة
؛للمعلوماتالوصولسرعة•

واملعرفة؛الخرباتبادللتفرصة•

؛متخصصةأبحاثودراساتتوفري•

؛واملتطوعنيواملنظماتللباحثنيميدانتوفري•

ي؛العاملاإلنساينالعملمجاليفاملعرفةإلثراءخدمة•

وأسرهم؛أليتامارعايةبمجالةمتخصصرقميةمنصة•

تطوعني؛واملاملنظماتبنياملشرتكللتعاونميدان:تعاوينمشروع•



(تقديري )باألرقاميتيمويكي

؛شهريا ًمقال50•

؛شهريا ًاملقاالتعىلزائدتعديل10,000•

؛وأفرادمنظماتبنيشهريا ًومتابعةقراءة80,000•

.واملحتوىاملعلوماتمنمحتملمستفيد150,000•



www.orphansstatistics.net

مــــنـــــصـــــة 
إحصاءات 

يةاأليتام الرقم



أهمية استخدام األساليب اإلحصائية
ةخاصواإلحصائيةاملسوحعىليعتمدمشروعأليالتخطيط•

حاجةمستلتاإلنسانيةالخرييةفاملنظمات،التنمويةاملشاريع

فيديناملستأوضاعحولومعلوماتبياناتتوفرضوءيفاملجتمع

.صائبةقراراتالتخاذالفرصةتتاحوبالتايل

امباأليتالرعايةخدماتلتطويرواألبحاثالدراساتيفتساعد•

.وأسرهم



مــــنـــــصـــــة إحصاءات األيتام الرقمية

؛(وماتواملعلباألرقام)األيتامعناتءإحصاتجمعالكرتونيةمنصة•

:مثلاملؤشراتمنكبريعدداستخالص•

؛الجنسالعمر،▪

؛الصحيةالحالةالتعليمة،الحالة▪

..إلخاألسرة،أفرادعدد▪



من مزايا املنصة

؛امليدانيةالبحوثإلجراءاملنظماتعىلوالوقتالجهدتوفري•

؛حاجةشداألاملحتملنياملستفيدينإىلوالوصولاألولوياتتحديد•

؛سايناإلنالعملعىلإيجابيبشكلتؤثرالتيالتقاريراستخراج•

واملنظماتللجامعات"الينأون"البياناتإىلالوصولسهولة•

.الصلةذاتاملعنيةوالجهاتوالباحثني



صايئاحبرنامجاإلنساينالخرييالعملقطاعيفيوجدال

ضيفيوومميزفريدمشروعهوبالتايلاأليتام،لبيانات

.األيتاملقطاعوخاصةكبريةقيمة

امليزة الفريدة للمنصة



املصداقية

ماتاملنظمعبالعملسياستهيفاأليتامرعايةاتحاديعتمد•

؛وأسرهماأليتامرعايةيفوالفاعلةرسميا ًاملسجلة

.والتقييمواملتابعةوالتدقيقالرصدعملياتخالل•



نظام بنيان 
الحاسوبي



نظام بنيان الحاسوبي

مشروع تعاوين بني



نظام بنيان الحاسوبي
عجمحقوقيحفظمتوازنبشكلواألسراأليتامرعايةآليةتطويرلهدفي•

؛معاملتهمإجراءسهولةيفويساعداملستفيدةاألطراف

يفساعدويوالجهدالوقتمنالكثريويوفرالكرتونيا ًالعملتنظيميفيساعد•

؛واألداءالعملمستوىتطوير

أنشطةوبرامجمنبهيتعلقومااأليتامقسمإدارةعملألتمتةالكرتويننظام•

.لغاتبعدةويشتغلامليزاتمنالعديدوبه



يساعد في–نظام بنيان الحاسوبي 
كيةذإلكرتونيةبيئةضمنةللمنظمالداخليةالعملياتربط•

ويق،والتسالبشرية،واملوارداملالية،اإلدارة:مثال ً:ومتجانسة

.وأسرهماأليتامملفاتوإدارة

ربعنياملتمعاملباشرالتواصل:مثال ً،الخارجيةالعملياتربط•

.عالقاتهموإدارة



بعض مميزات نظام بنيان الحاسوبي



:رتة لهايوفر النظام مجموعة من التقارير اإلحصائية وعمل فل-التقارير 

صالحياتالوفقللموظفنيالتقاريرمنحالنظاميتيح:الصالحيات•
؛بهمالخاصة

راألسيشملتلقايئبشكلمتحدثعداد:وإحصائياتأرقام•
واملتربعني؛واملشاريعواأليتام

بيانيةمرسوشكلعىلالتقاريرمشاهدةإمكانية:البيانيةالرسوم•
.املقارناتوعمل



الخاتمة
Disruptive Innovation

خرباءأحدمع(الكوروينالزمنهذايف)مؤخرا ًأجريتهامقابلةيف

يفيدةعدلسنواتعملوقدبريطانيايفوالتكنولوجيااملعلوماتية

والرقمنةاألتمتةتعتمدلنالتياملنظماتبأنيقولاإلنساين،العمل

عىلةمعتمدأخرىمنظماتوستأيتالتاريخخارجستصبحعملهايف

.حاليا ًالقائمةاملنظماتمحلوستأخذاالنطالقمنذعملهايفالرقمنة



فادي اسكندراين

املديرًالتنفيذيً

fadi@orphanscarefederation.org 

0044 7400 634 934

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

خبري يف التطوع والعمل الكشفي، مستشار تطوير منظمات العمل اإلنساين وتطوير السياسات والحوكمة





تطور الشبكة الخلوية



 .E.Tماهي المدة التي تحتاجها لتحميل فيلم 



2022مليار دوالر بحلول عام 158.1من المتوقع أن تبلغ قيمة سوق إنترنت األشياء الطبية 

النقلة الجذرية

سرعة مهولة في كل مكان•

المدن الذكية•

رعاية صحية أفضل•

والمعززاالفتراضيالواقع •





EVERYDAY AI



ALAN TURING 
BRITISH COMPUTER SCIENTIST (1950)

A computer would 
deserve to be called 
intelligent if it could 

deceive a human into 
believing that it was 

human.



تطور تقنيات الذكاء االصطناعي





التحول التقني







تحقيق 
الذات

التقدير

الحاجات االجتماعية

األمن واألمان

الحاجات الفسيولوجية

هرم الحاجات

المرح

اللعب والترفيه

والصداقة

االهتمام والثقة

االعتبار والتقدير

المعرفة والتفاعل والسرعة

األمن األمان والحاجات الفسيولوجية



طياربدونطائرات



الكفالة الذكية







الرعاية الصحية
معالجة المرض



الجسممنمختلفةبأجزاءومتصلمستخدمطبيجهازمليون 3.7

المناسبةالرعايةقراراتعن الحالة الصحية وتحديد إلبالغل





تيمأصابع ثالثية األبعاد لطفل ي



هرم الحاجات

المرح

اللعب والترفيه

والصداقة

االهتمام والثقة

االعتبار والتقدير

المعرفة والتفاعل والسرعة

األمن األمان والحاجات الفسيولوجية





الفصول الدراسية الذكية



هرم الحاجات

المرح

اللعب والترفيه

والصداقة

االهتمام والثقة

االعتبار والتقدير

المعرفة والتفاعل والسرعة

األمن األمان والحاجات الفسيولوجية



الهولوغرامتقنات



مبادرة أمنية

umneyah.com

مواقع تقديم السعادة









ضع نفسك في حذائهم وليس هم في حذائك



خارطة التعاطف

32



ANY QUESTION?



شكرا لكم
مع تحياتي،

أحمد بوهزاع
abuhazza@gmail.com
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حنو َرْقَمَنِة أجندٍة مشرتكٍة
ةاإلنساين، والوقفي، واملسئولية املجتمعي/ للعمل اخليري 

  
لبنان -رئیس، معھد برامج التنمیة الحضاریة

مشرف تأسیس منصة ذخر لتطویر الصناعة الوقفیة
عبد احلليم زيدان. د: تقديم
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محاور اللقاء

.تمھید سیاقي تموضعي•

:األجنداتحول •

ّي مسوغات أساسیة للتشبیك • المظل

ّيللتشبیك تحدیات أساسیة • المظل

غیر / اجتماعي/ إنساني/ خیري(القطاع الثالث أجندة •
).إلخ..مدنيمجتمع / ربحي

..)حكومي/ أعمال/ وقفي++/ خیري(األجندة المشتركة •
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محاور اللقاء
أي رقمنة؟ ألي حجم؟ ألي مستوى؟ ألي أھداف؟•

الملھاة الرقمنة •
الواجبة الرقمنة •
الرقمنة الفاعلة•
الرافعة الرقمنة •

)نموذج وقفي(على القطاعات وقعنة الرقمنة على إطاللة •

)تشبیك قطاع األیتامنموذج (على القطاعات وقعنة الرقمنة إطاللة على •
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محاور اللقاء

.تمھید سیاقي تموضعي•

:األجنداتحول •

ّي مسوغات أساسیة للتشبیك • المظل

ّيللتشبیك تحدیات أساسیة • المظل

غیر / اجتماعي/ إنساني/ خیري(القطاع الثالث أجندة •
).إلخ..مدنيمجتمع / ربحي

..)حكومي/ أعمال/ وقفي++/ خیري(األجندة المشتركة •
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تحوالت استراتیجیة لقیادة وإدارة العمل اإلغاثي اإلنساني 10أھم 

 م
10 Transition Strategies For NGO L&M

 الى
     داد السلبیاتعجلد الذات وت

 
 صناعة البدائل واإلیجابیات

 یاسوالق التخطیط والتنفیذ) إ/ق( االرتجال والتخبط 
 والتشبیكیة المنظومیّة األحادیة والتشكیلیة

 )ينطاق/ شبیك مجاليت(التكاملي  والعشوائي التكراري
ّت  المستدام/ الرؤیوي الحدثي/ المؤق
 االستنھاضي/ االرتیادي التنموي/ اإلغاثي
 األممي/ اإلقلیمي  المقاطعي/ القطري 

 صناعة العمل الخیري االرتھان للمساعدات
 األزمات وتوجیھھافي اإلدارة  إدارة األزمات

 ةھنیالمو والحرفیة التخصصیة اءواألد خلط المفاھیم والمواضیع
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تحوالت استراتیجیة لقیادة وإدارة العمل اإلغاثي اإلنساني 10أھم 

 م
10 Transition Strategies For NGO L&M

 الى
     داد السلبیاتعجلد الذات وت

 
 صناعة البدائل واإلیجابیات

 یاسوالق التخطیط والتنفیذ) إ/ق( االرتجال والتخبط 
 والتشبیكیة المنظومیّة األحادیة والتشكیلیة

 )ينطاق/ شبیك مجاليت(التكاملي  والعشوائي التكراري
ّت  المستدام/ الرؤیوي الحدثي/ المؤق
 االستنھاضي/ االرتیادي التنموي/ اإلغاثي
 األممي/ اإلقلیمي  المقاطعي/ القطري 

 صناعة العمل الخیري االرتھان للمساعدات
 األزمات وتوجیھھافي اإلدارة  إدارة األزمات

 ةھنیالمو والحرفیة التخصصیة اءواألد خلط المفاھیم والمواضیع

إدارة المعرفةمن 
الرقمنة الشاملةإلى 
سالسل القدرةإلى 
البیغ داتاإلى 
تحلیالت البیغ داتاإلى 

From Knowledge Management
To Holistic Digitizing

To Block Chain
To Big Data

To Big Data Analytics
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محاور اللقاء

.تمھید سیاقي تموضعي•

:األجنداتحول •

ّي مسوغات أساسیة للتشبیك • المظل

ّيللتشبیك تحدیات أساسیة • المظل

غیر / اجتماعي/ إنساني/ خیري(القطاع الثالث أجندة •
).إلخ..مدنيمجتمع / ربحي

..)حكومي/ أعمال/ وقفي++/ خیري(األجندة المشتركة •
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• ً   -أدوات –معاییر ومواصفات : مھنیا
.  الخ..نشر  –تدریب 

• ً .  مراجعات -ورش  -معلومات: تحدیثا
• ً   -زیارات وجوالت  -مؤتمرات : إطاریا

.  تبادل خبرات وتجارب

ارتقاء وتطویر

.في السیاق القطاعي والمجالي والعام•
في العالقات العامة والصورة الذھنیة             •

.وسمعة القطاع والمنتمین لھ
 يوالحمائفي الترصید التراكمي المجتمعي •

.والحصاني

التمییز

. مجاالت -تخصصات  -اعضاء : داخلي•
. دولي -محلي  -مؤسسات ردیفة : مھني•
.المجاالت واالتحادات: عابر•

التشبیك والتواصل والتعاون

والمدافعة والكولسةالقوانین والنظم •
.الضمانات والتأمینات االجتماعیة•
.أو الشراء الجماعي واإلعفاءات/التسویق و•

تبادل وتعزیز المصالح

ّيمسوغات  تشبیك  -مصالح -تمییز -إرتقاء: أساسیة للتشبیك المظل
 Consortiums & Umbrella Networks Of Civil Societyالمنظومات والشبكات المظلیة للمجتمع المدني

رقـمـنـة
Digitizing
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  الممنھجةالمأسسة 
والمحوكمة

بناء القدرات 
ةورفع الَسِویَّ 

اعتماد محطات مراجعة 
یة وتجدید وتثبیت، دور

ومفصلیة

العمل بالمسارات 
یكوالتخصصات والتشب

تنمیة الموارد 
وترصیدھا

الموازنة بین 
ةالسیرورة والصیرور

بلورة رؤیة 
استراتیجیة

بلورة وصیاغة 
مشروع استراتیجي

 التمرحلتمییز 
الزمني

ّي إشكاالت وتحدیات أساسیة للتشبیك المظل
 Consortiums & Umbrella Networks Of Civil Societyالمنظومات والشبكات المظلیة للمجتمع المدني
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محاور اللقاء

.تمھید سیاقي تموضعي•

:األجنداتحول •

ّي مسوغات أساسیة للتشبیك • المظل

ّيللتشبیك تحدیات أساسیة • المظل

غیر / اجتماعي/ إنساني/ خیري(القطاع الثالث أجندة •
).إلخ..مدنيمجتمع / ربحي

..)حكومي/ أعمال/ وقفي++/ خیري(األجندة المشتركة •
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أجندة مقترحة إطاللة على 
مياالسال-ألولویات العمل الخیري العربي

  0220-2035
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محاور اللقاء

.تمھید سیاقي تموضعي•

:األجنداتحول •

ّي مسوغات أساسیة للتشبیك • المظل

ّيللتشبیك تحدیات أساسیة • المظل

غیر / اجتماعي/ إنساني/ خیري(القطاع الثالث أجندة •
).إلخ..مدنيمجتمع / ربحي

..)حكومي/ أعمال/ وقفي++/ خیري(األجندة المشتركة •
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ولویات ترتیب أأجندة مقترحة ل
شراكة المسئولیة المجتمعیة

بین  
قافي الخیریة واإلنسانیة، واألومؤسسات المجتمع المدن

وقطاع األعمال 
والقطاع الحكومي 

م2020-2035
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المشاریع القاطرة
األجندة اإلسنادیة
االقتصادیة /االجتماعیة-األجندة التكاملیة
 طویل األجل -متطلبات تنفیذ متوسط
التوافق على محددات ومعاییر شراكة النھوض وتقییسھا وضبطھا
ریكةالتوافق على مواصفات ومؤشرات قیاس األثر االجتماعي للقطاعات الش
العمل على رقمنة األعمال والقطاعات والموارد والبرامج والنتائج

لحضاريولیة المجتمعیة من منظور النھوض ائرؤیة لالرتقاء بشراكة القطاعات في المس

ین مؤسس ة ب ات شراكة المسئولیة المجتمعی دة مقترحة ألولوی ات أجن

اع ال، والقط اف، واألعم انیة، واألوق ة واإلنس دني الخیری ع الم  المجتم

م2035الحكومي إلى 
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م2035-2020 أجندة مقترحة ألولویات شراكة المسئولیة المجتمعیة

 المشاریع القاطرة
Pulling Projects 
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: وذلك بالتركیز علیھ من الجوانب التالیة> =
داع الترا: التعلیم العامتطویر -أ ة تأسیسیة لصناعة اإلب تج كعملیة بنیوی كمي كمن

.نھائي
الي وتش: التعلیم الجامعيتحدیث -ب داع المج ل اإلب ة لتفعی ة وظیفی ع كعملی بیكھ م

.سوق العمل واحتیاجات المجتمع المستقبلیة
ل -ت اليتفعی یم الع داعي، وت: التعل ز اإلب الق التمی یة، إلط ة تخصص ویركعملی    ط

.التطبیقي-الصناعي-مسارات اإلدماج العلمي
ل -ث ویر وتفعی يتط ي والتخصص ث العلم راف احتیاج: البح ة استش ات كعملی

.والتعاون العلمي والتقني والفني مع الدول الصدیقة المستقبل

م2035-2020 أجندة مقترحة ألولویات شراكة المسئولیة المجتمعیة

 01-المشاریع القاطرة- Pulling Projects   :
ملة وذلك من خالل التخطیط الطویل األجل إلتاحة مجاالت تولید الفرص المتكا    

.).عمالة دنیا -عمالة ماھرة -فرص وساطة بینیة -صفقات -أعمال -التطویر(
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 02-المشاریع القاطرة- Pulling Projects   :
املة وذلك من خالل التخطیط الطویل األجل إلتاحة مجاالت تولید الفرص المتك     

.).عمالة دنیا-عمالة ماھرة-فرص وساطة بینیة-صفقات-أعمال-التطویر(
:  وذلك بالتركیز على المجاالت التالیة > =
:  المدن التخصصیة -1

/  رجمةالت/البرمجیات(مع التركیز على تقدیم مدن الخدمات والمجاالت اللینة 
).الخ..الحرةالمناطق /شور األوفخدمات /الخدمات الوسیطة/التعلیم

:  المدن التخصصیة ذات الطابع الصناعي -2
.  مدن الصناعة التجمیعیة والتحویلیة -أ   
.مدن الصناعة الدقیقة -ب  
.  مدن الصناعة التكاملیة -ت  

م2035-2020 أجندة مقترحة ألولویات شراكة المسئولیة المجتمعیة
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18

 03-المشاریع القاطرة- Pulling Projects   :
وذلك من خالل التخطیط الطویل األجل إلتاحة مجاالت تولید الفرص 

.).عمالة دنیا/عمالة ماھرة/فرص وساطة بینیة/صفقات/أعمال/التطویر(المتكاملة 

: وذلك بالتركیز على المجاالت التالیة > =
شارات االست /وفي طلیعتھا مدن التعلیم عن بعد: المدن االفتراضیة -3

واإلعالم  /والتألیف والنشر عن بعد /والترجمة عن بعد /عن بعد
.، وسواھاإلخ..والفضائیات

تقبل كعملیة استشراف احتیاجات المس: البحث العلمي والتخصصي -4
.والتعاون العلمي والتقني والفني مع الدول الصدیقة

م2035-2020 أجندة مقترحة ألولویات شراكة المسئولیة المجتمعیة
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م2035-2020 أجندة مقترحة ألولویات شراكة المسئولیة المجتمعیة

 األجندة اإلسنادیة
Supportive Agenda 

AHZeidan@Gmail.com©دانعبد الحلیم زی. د: تقدیمجتمعيةاإلنساين، والوقفي، واملسئولية امل/ حنو َرْقَمَنِة أجندةٍ مشرتكٍة للعمل اخليري 20

 01-األجندة اإلسنادیة- Supportive Agenda  
:جاريومضمونھا التالمجتمعیة، مشاریع مختلطة التوصیف بین طبیعتھا 

:  وذلك بالتركیز على المجاالت التالیة > =
دیم مع التركیز على تق: مشاریع القروض الصغیرة والمتناھیة الصغر -1
-الترجمة-البرمجیات(اللینة التناسب مع مدن الخدمات والمجاالت ) أولویة(

).الخ..-المناطق الحرة-شور األوفخدمات -الخدمات الوسیطة-التعلیم

:  مشاریع رفع الكفاءة المھنیة واإلداریة والتخصصیة -2
.لیة برامج تدریب تناسب احتیاجات مدن الصناعة التجمیعیة والتحوی –أ 
.برامج تدریب تناسب احتیاجات مدن الصناعة الدقیقة  -ب
.  برامج تدریب تناسب احتیاجات مدن الصناعة التكاملیة -ت

م2035-2020 أجندة مقترحة ألولویات شراكة المسئولیة المجتمعیة
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:  وذلك بالتركیز على المجاالت التالیة> =
 یتناسب مع وفي طلیعتھا ما: الجندریةمشاریع رفع السویة  -3

شر والتألیف والن ،والترجمة ،واالستشارات ،احتیاجات مدن التعلیم
.وسواھا) لخإ..الفضائیات( واإلعالم ،عن بعد

ن م: مشاریع إدماج الفروقات التعلیمیة في سوق العمل الحرفي -4
 ً لھا وإعادة تأھی ،خالل برامج االستیعاب لألجیال المتسربة دراسیا

 وتطور معاییر ،مع متغیرات معاییر السوق ،لتتمكن من االندماج
.التوظیف

م2035-2020 أجندة مقترحة ألولویات شراكة المسئولیة المجتمعیة

 02-األجندة اإلسنادیة- Supportive Agenda  
:جاريومضمونھا التالمجتمعیة، مشاریع مختلطة التوصیف بین طبیعتھا 
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م2035-2020 أجندة مقترحة ألولویات شراكة المسئولیة المجتمعیة

االقتصادیة /االجتماعیة-األجندة التكاملیة
Econo-Social Collaborative Agenda
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1-االقتصادیة /االجتماعیة-األجندة التكاملیة-Econo-Social Collaborative Agenda

:  وذلك بالتركیز على المجاالت التالیة > =
1-  ً على  مع التركیز: مشاریع تطویر مناطق العشوائیات والفئات األقل حظا

-رجمةالت-البرمجیات(اللینة التناسب مع مدن الخدمات والمجاالت ) أولویة(تقدیم 
).الخ..-المناطق الحرة-شور األوفخدمات -الخدمات الوسیطة-التعلیم

:  مشاریع رفع الكفاءة اللغویة والحرفیة والمھنیة -2
.برامج محو أمیة للكبار واألھالي –أ 
.اتنظافة وتدویر المخلف/غذائیة/صحیة/بیئیة/إجتماعیةبرامج توعیة  -ب
 برامج تطویر واستنھاض قیادات المجتمع المحلي لتقلیص النزاعات -ت

.  اإلجتماعيوتعزیز الوئام 

م2035-2020 أجندة مقترحة ألولویات شراكة المسئولیة المجتمعیة
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م2035-2020 أجندة مقترحة ألولویات شراكة المسئولیة المجتمعیة

لیة وذلك بالتركیز على المجاالت> = :  التالیة االنتقالیة والتحوُّ
:  الجندریةمشاریع التوعیة بالخصوصیات  -3

والزواج  وذلك من خالل برامج تعاون على تقلیص العنف األسري
ع المحارم ومشكالت التخلف المدرسي وانعكاسات التراج وزنا العرفي،

.االجتماعي على مستویات التعامل األسري
:)سیدات البیوت(مشاریع تولید فرص عمل إنتاجي لألسر المقیمة  -4

ع من خالل برامج تدریبیة وتمكین مادي ومھني وحرفي بما یتناسب م
حرف -تربیة نحل-تربیة مواشي(طبیعة المجتمع المحلي والبیئة المحیطة 

).حرف تتناسب مع الصناعات التجمیعیة والتحویلیة-غذائیة

2-االقتصادیة /االجتماعیة-األجندة التكاملیة- Econo-Social Collaborative Agenda
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م2035-2020 أجندة مقترحة ألولویات شراكة المسئولیة المجتمعیة

 لطویل األج -متطلبات تنفیذ متوسط
Prerequisites For Mid-Long Term Accomplishment
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م2035-2020 أجندة مقترحة ألولویات شراكة المسئولیة المجتمعیة
Long Term Accomplishment-Prerequisites For Mid -1-طویل األجل  -متطلبات تنفیذ متوسط 

الدولة
)ةالحمای/التیسیر / الغطاء(

المجتمع
)وبناء/ منصة/ محضن(

األفراد
)مبادرة/ انتماء/ثقة(

إتاحة•
عقوننة وتشری•
حریة شرعیة•

شراكة موسعة•
موارد•
رعایة•

علم وتعلم•
قدرات•
إبداع•
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یل
تفع

 و
ویر

تط
لیم

لتع
ا

الرؤیة والرسالة •
واألھداف

/  المناھج/ النظم•
الوسائل

/  إداریون/ معلمون•
ممارسون

ب تناس/ تشبیك/ إدماج•
الحتیاجات مستقبل 

سوق العمل

عیة
تما

الج
ة ا

دال
الع

وم 
فھ

ل م
فعی

 وت
ویر

تط

:الجندريطویر  التعزیز ت
، التنوعیةتفعیل المساواة •

ومساواة الفرص، وأصالة 
.األھلیة

مدونات الحقوق الفاعلة •
/ كبار السن/ المرأة/ الطفولة(

ة وأركز على فئ. الفئات الخاصة
الشباب

توسیع المشاركة وتشجیع •
المبادرة التنافسیة في الخدمة 

االجتماعیة
:تفعیل الوئام االجتماعي 

عیة تعزیز المرج/ تفعیل الوالدیة(•
لیة  تشبیك األطر التكام/ األسریة

/ حي/مدرسة/ عائلة/ أسرة(
كأساس لتقلیص ) الخ..مرافق

/  عنف أسري(الظواھر السلبیة 
)الخ. .تحرش جنسي

اد 
ص

القت
ل ا

فعی
ت

دي
تیا

الر
ا

مشاریع قاطرة ومبادرات 
نوعیة

ن تكثیر وتطویر مفھوم المد
التخصصیة 

الفرانشایز الصناعي 
والمھني والحرفي والعلمي 

والتدریبي
:التأھیل اإلسنادي

 ضخ ثقافة التدریب واإلتقان•
والجمال وااللتزام القیمي لكل 

المجاالت
التشریع والمعاضدة والحمایة •

كثقافة مبادرات وتحرك
 تعزیز الوعي بالحقوق والفرص•

المتساویة والمبادرات الحرة

م2035-2020 أجندة مقترحة ألولویات شراكة المسئولیة المجتمعیة
Long Term Accomplishment-Prerequisites For Mid -1-طویل األجل  -متطلبات تنفیذ متوسط 
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م2035-2020 أجندة مقترحة ألولویات شراكة المسئولیة المجتمعیة

 التوافق على محددات ومعاییر شراكة
النھوض وتقییسھا وضبطھا
Revival Partnership Certification
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IN-SPECT ©
Main Criteria Standards

البنیة معیار 
 المؤسسیة الداخلیة

Internal 
Organizational

Factor code

التمیز والجدةمعیار 
Novelty 

& Creativity
Factor code

المسئولیةمعیار 
االجتماعیة 

Social 
Responsibility

Factor code
داءاإلنتاجیة واألمعیار 

Productivity 
& Performance 

Factor code الفعالیةمعیار
Effectiveness

Factor code

المصداقیةمعیار 
Credibility 
Factor code

منظمات الوقف والوصایاو غیر الحكومیة الدولیة المنظمات
International NGO’s & TWO’s

الشفافیةمعیار 
Transparency

Factor code

NGO= Non Gov Org’s
المنظمات غیر الحكومیة

“شریك نھوض”شھادة 
“Revival Partner” Certificate

© Copyrights Of  IN-SPECT Reserved to GDP-Institute, AHZeidan - زیدان حقوق الملكیة الفكریة تعود لمعھد برامج التنمیة الحضاریة، عبد الحلیم ©

I+T= Good 
Governance
حـــوكـمـة رشــیدة 

I+N+P+E= Capacity 
Competences
جـدارة تــنافــســیة 

S+C+T= Advocacy & 
Lobbying

والیة المجتمع وقضایاه 

TWO=  Trust & Waqf Org’s
منظمات الوقف والوصایا
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م2035-2020 أجندة مقترحة ألولویات شراكة المسئولیة المجتمعیة

التوافق على مواصفات ومؤشرات
قیاس األثر االجتماعي للقطاعات الشریكة

Agreement On Social Impact Indicators For All 
Partnering Sectors
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التوافق على مواصفات ومؤشرات
قیاس األثر االجتماعي للقطاعات الشریكة

Agreement On Social Impact Indicators For All Partnering Sectors
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أجندات 
استشراف

مجاالت/ نطاقات

 إعتمادیة
متعددة

تفعیل 
تطبیقي 

Utilizing

شركات   
دولیة/ محلیة

عائدات 
-مادیة(ومزایا 

)معنویة -علمیة 

/  جوائز
/  تقدیر
ترقیة

+ اكادیمیا
سوق

  +أكادیمیا
أكادیمیا

+ أكادیمیا
حكومات

+ أكادیمیا
اعالم 

+ أكادیمیا
مجتمع

+  أكادیمیا
نظم وقانون 

اقتصاد 
وإنماء

+ حمایة
حوكمة

اثر/إفادة

+تعمیم
نشر

+ توجیھ
تطبیق

+ تطور
تراكم

مي ومنتجاتھسیاقات اجتماعیة لتقدیر وتفعیل وتعزیز وقیاس أثر البحث العل

عوامل تعزیز 
موازیة ومساندة

شراكات توصیف 
وتعزیز وتوجیھ

مفعالت وعوامل 
تخصیب وتخلیق 

:وتطویر

  زمن  
/  تجریب/ خطط(

نحسین/ تحقیق
الخ..

  عائد
/  مادي(

)الخ..معنوي
  تقدیر

/ مھني/ علمي(
)جوائز/تمیز

  تفعیل
/ قیاس/ تطبیق(

).تحقق

  حمایة
) خارج/ داخل(

أمان
/  مادي/ إجتماعي(

)الخ... معنوي

أثر 



06/06/2020

AHZeidan@Gmail.com©دانعبد الحلیم زی. د: تقدیمجتمعيةاإلنساين، والوقفي، واملسئولية امل/ حنو َرْقَمَنِة أجندةٍ مشرتكٍة للعمل اخليري 33

ةتنافسیة عالمی -6
أسواق -5

سوق العمل -4

بدائل مستقبل شراكة وتحوالت ةمرحلة تأسیسی

سی
سی

 تأ
حلة

مر
ة

الت
حو

وت
كة 

شرا
بل

ستق
ل م

دائ
ب

أفراد -3
مؤسسات -2

1- 
قطاعات

تصنیف
يقطاعي تبادل  رسملة  

قطاعات وقفیة  
ناشئة وناضجة  

)أسواق رأسمال وقفیة(  تنوع مجاالت
وتخصصات ةرفع السوی

تطویر أقسام

تواصل وتعارف

شراكات
أبحاث  

وخبرات
تطویر 

شراكات 
القطاعات

ةتنامي قیم
المواھب  

والمھارات
ةتخصصی

تدریب 
كفاءات منتدیات 

ومؤتمرات

تصنیف 
أسواق

ووحدة  
تداول

وقفیة 

نتاجات
           

مشاریع   
االرتكاز 

وعائداتھا 

تنامي 
فرص 

عمل
میزاني

ات تعاون وتبادل 
واتفاقات

مبادرات 
وریادا
ت

أكادیمیا وقفیة

في
وق

ق 
سو

ذخر/وقف/حبس: رواسي
Future Role Of Academia & Waqf Market Partnership & Outputs

Rawasi: Habs/ Waqf/ Zukhr

  02 -شراكة األكادیمیا والسوق الوقفي ومفاعیلھا المستقبلیة مخرجات/تقیاس أثر البحث العلمي ومنتجا
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محاور اللقاء
أي رقمنة؟ ألي حجم؟ ألي مستوى؟ ألي أھداف؟•

الملھاة الرقمنة •
الواجبة الرقمنة •
الرقمنة الفاعلة•
الرافعة الرقمنة •

)نموذج وقفي(على القطاعات وقعنة الرقمنة على إطاللة •

)تشبیك قطاع األیتامنموذج (على القطاعات وقعنة الرقمنة إطاللة على •
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العمل على رقمنة األعمال والقطاعات والموارد والبرامج والنتائج
Activation Of Digitizing Activities, Sectors, Resources, Programs, & Results

6

5

4 3

2

1 إدارة الرقمنة

رقمنة األعمال

رقمنة المواردرقمنة القطاعات

رقمنة البرامج

رقمنة النتائج
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Exchange & 
Clearing 
Markets

Bitcoin: A Signal 
Of  Introducing A 

3rd Pole

إشارة : بیتكوین
قطب ثالثدخول  Bitcoin


Cryptocurrency

eCurrency

Paper 
Currency

Banknote
Installments

Metals
Jewels

Minerals- Ores

Exchange
 ?Barter

 Clearance ?


Through History

Yrs200New


e-Waqf

BDAوتحلیالتھا  BDداتا والبیغ  BCمنظومات الوقف مع البلوكشین  (*)نموذج تقاطعات

ھذه تصورات خیال بحثي ولیست وقائع قطاعیة، وتستخدم ھنا لتقریب الفكرة فقط(*) 
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تطویر /+-تكوین 

ت 
جیا

رم
ب

-
+/

ات
ثمی

اری
وغ

ل

So
ft

Hard صلب

عم
نا

رقمنة واجبة 
/  احتیاج/ ضرورة(

).إلخ..بقائیات

رقمنة فاعلة 
/  توزیع/ تصنیف(

).إلخ..توزین

رقمنة رافعة 
/  استشراف/ قیاس أداء
,)إلخ..بدائل/ تطلعات

رقمنة ملھاة 
/  استھالك/ أدوات(

).    إلخ..منظرة
ConsumingBlock Chain

Big DataData Analytics

BDAوتحلیالتھا  BDداتا والبیغ  BCمنظومات الوقف مع البلوكشین  (*)نموذج تقاطعات

أي رقمنة؟

ألي مستوى؟
أي رقمنة؟

ألي أھداف؟

أي رقمنة؟

ألي حجم؟
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محاور اللقاء
أي رقمنة؟ ألي حجم؟ ألي مستوى؟ ألي أھداف؟•

الملھاة الرقمنة •
الواجبة الرقمنة •
الرقمنة الفاعلة•
الرافعة الرقمنة •

)نموذج وقفي(على القطاعات وقعنة الرقمنة على إطاللة •

)تشبیك قطاع األیتامنموذج (على القطاعات وقعنة الرقمنة إطاللة على •
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معرفة

تخصص

عالقات

استثماررسملةإدارة
تصنیف -
دراسة -
تطویر -

احصاء -
دراسة -
تصنیف -

احصاء -
دراسة -
تصنیف -

تخمین -
تمییز -
تجھیز -

تحریر -
اصالح -
تبدیل -

تفاھمات -
أحالف -
شراكات -

قیمة أساس -
قیم مضافة -
تدویر عائدات -

مجالي -
تبادلي -
ارتقائي -

قطاعي -
تعاوني -
تطویري -

 تثمیر الموارد
وقفیةال

مستقبلحاضرماضي

تثمیرثروةإرث

BDAوتحلیالتھا  BDداتا والبیغ  BCمنظومات الوقف مع البلوكشین  (*)نموذج تقاطعات
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معرفة

تخصص

عالقات

استثماررسملةإدارة
تصنیف -
دراسة -
تطویر -

احصاء -
دراسة -
تصنیف -

احصاء -
دراسة -
تصنیف -

تخمین -
تمییز -
تجھیز -

تحریر -
اصالح -
تبدیل -

تفاھمات -
أحالف -
شراكات -

قیمة أساس -
قیم مضافة -
تدویر عائدات -

مجالي -
تبادلي -
ارتقائي -

قطاعي -
تعاوني -
تطویري -

 تثمیر الموارد
وقفیةال

مستقبلحاضرماضي

تثمیرثروةإرث

رقمنة واجبة 

/  الضرورة(

/ االحتیاج
.)إلخ..البقائیات

رقمنة فاعلة 

/  التصنیف(

/  التوزیع
).إلخ..التوزین

رقمنة رافعة 

/  قیاس األداء(

/  استشراف
,)إلخ..بدائل

رقمنة 

ملھاة 

/  أدوات(
/  استھالك

إل..منظرة

).   خ

BDAوتحلیالتھا  BDداتا والبیغ  BCمنظومات الوقف مع البلوكشین  (*)نموذج تقاطعات
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محاور اللقاء
أي رقمنة؟ ألي حجم؟ ألي مستوى؟ ألي أھداف؟•

الملھاة الرقمنة •
الواجبة الرقمنة •
الرقمنة الفاعلة•
الرافعة الرقمنة •

)نموذج وقفي(على القطاعات وقعنة الرقمنة على إطاللة •

)تشبیك قطاع األیتامنموذج (على القطاعات وقعنة الرقمنة إطاللة على •
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تخصص رعایة األیتامنموذج  /المدنيقطاع المجتمع 
Civil Society Sector/ Orphan Care NGOs

Non Org

Org
Direct InDirectCivil Society Sector

قطاع المجتمع المدني

تام
ألی

ة ا
عای

ص ر
ص

تخ
O

rp
ha

n 
C

ar
e 

N
G

O
s

متبرعون
كافلون

موردون
تعلیمیونموجھون 

خبراء اجتماعیون
خبراء نفسیون

أطباء
ِحَرف معلموا

الخ..

تجار -
بیوت -
فنانون-
أدباء-

الخ..

مؤسسات الدولة-
مؤسسات الھویة-
مؤسسات مانحة-
مدارس-
مستشفیات -
جامعات-
منظمات دولیة-
الخ..بنوك -

اممؤسسات رعایة األیت
مالجئ-
قرى-
في بیتھ-

التشبیك التخصصي والتعاون القطاعي-3

Non Org
Direct

Non Org
InDirect

Org
Direct

Org
InDirect

رقمنة
Digitizing
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ر  هّوش ل لمك ا



INVESTMENT FOR FUTURE SUSTAINABILITY

The Pioneering Role of Donor

Institutions and Their Strategy in

Supporting the Digitization of the

Services of Orphan Care Institutions

Dr Saleh Mubarak Saleh Bazead
CEO of NAMA Foundation



Post Covid-19 Era:
Digitalization Expansion

2

1

Huge revolution

Investment in technology

Digital over manual
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2

Digital Management

Remote management

Improve transparency, control & efficiency

Cost effective
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3

Online Tracking Sponsor & Donors

Record & Performance
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4

Online Learning

Equipment needed

Online classes & courses
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Research & Development

Technology & Digitalization

Future World
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Expand the reachability

Individual & Organization

Fund Raising
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IT skills

Graphic Design

Content Maker

Job Opportunities

Creative & Innovative skills
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Contribute from far

Sky is the limit

Services & Consultancy

Social Contribution



NAMA FOUNDATION (647699-V)

Level 13, Menara Tokio Marine Life, No, 189, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur
www.namafoundation.org



مؤسسات رعاية األيتامرقمنةدور الجهات املانحة في دعم : ورقة 
برعاية الشبكة اإلقليمية للمسؤولية املجتمعية٢٠٢٠مقدم للمؤتمر العاملي الثالث لرعاية األيتام 

سعيد بن دخيل اليزيدي/ تقديم  
املدير التنفيذي ألوقاف نورة املالحي

MPA,PMP,PRINCE2,ITIL,SFC,PMOC,6SIGMA
٢٠٢٠يونيو



م٢٠١٤أول جهة مانحة متخصصة في املنح التقني منذ عام -
NTENعضو منظمة التقنية للعمل غير الربحي بأمريكا -
حاصلة على عدة جوائز وشهادات محلية وعاملية في التميز-

.املؤسس ي واملنح في القطاع غير الربحي



3

لماذا التقنية في العمل المجتمعي؟



لماذا الجهات المانحة؟

نضج ممارسات ليةكفاءة تشغي

.وتراكم معرفي

رعالقات وتأثي



5

تحفيز التغيير نحو 
التقنية

الحلول 
التقنية

العنصر 
البشري

الثقافة 
التنظيمية

في المنظماتالرقمنةمرتكزات نجاح 



6

رحلة التحول الرقمي



بناء الثقافة 2
افع والدو

التخطيط 1
االستراتيجي

االستثمار في رأس3
املال البشري 

5 قياس الجودة 
املستمر

6 4التحسين والتعلم تطبيق منهجيات 
البناء التقني

مراحل قياس التحول الرقمي



اغالق املشروع

TECHIMPACTمنظمة : دراسة حالة 



اغالق املشروع

TECHIMPACTخدمات منظمة 



اغالق املشروع

TECHIMPACTللمزيد عن منظمة 

https://www.mozn.ws/15477
TECHIMPACTمقال عن زيارة منظمة 

https://www.mozn.ws/15477
مقال عن زيارة منظمة TECHIMPACT
مقال عن زيارة منظمة TECHIMPACT


11

شراكات مؤثرة 
حلول تقنية

تيكسوب

كاستشارة تمنصة تك 

محترف للتأهيل أداة الفحص المبكر

أوقاف نورة المالحي: دراسة حالة 
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رقمنة تحالف جهات 
مستفيدة

تحالف 
مانحين

فرصة 
ومبادرة

حالة تطبيقية
مشروع منصة رواء المعرفة 
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14



15

توصيات  
.TECHIMPACTالدعوة لتحالف عدد من الجهات المانحة لتأسيس المركز الرقمي لدعم مؤسسات رعاية األيتام على غرار . ١

.تبني التحول الرقمي كأحد مسوغات المنح من قبل الجهات المانحة من أجل تحفيز مؤسسات رعاية األيتام لألخذ به بشكل تدريجي. ٢

.العناية بتأهيل الكوادر البشرية تقنياً سواء كممارسين للتقنية أو متخصصين بها ودعم توظيفهم واستبقائهم للعمل بمؤسسات األيتام. ٣

.دعوة قادة مؤسسات األيتام لألخذ بالتحول الرقمي كخيار مستقبلي ال غني عنه وتوفير فرص نجاحه . ٤



شكرا لحسن استماعكم
٢٠٢٠يونيو ٦السبت 





















For more info please contact 

Shaun via: 

Web: www.nonon.co.uk

Email: hello@nonon.co.uk

Tel: +447971660583





ي مجال رعاية األيت
 
امنحو بناء منظومة رقمية ف

مؤسسات رعاية األيتام السورية: حالة تطبيقية

ي منظمة بنيان –سعد بارود 
 
اكات ف مدير الشر



ي مجال رعاية األ 
 
ي ف

يتامالتحّول التقن 
المقدمة النظرية



ي أهمية 
ي بشكل عامالتحول التقن  ي العمل الخير

 
ف

توفير الوقت 
والجهد

ضبط الجودة 
اإلدارية

زيادة 
مستويات 
الشفافية

خفض 
التكاليف

زيادة التركيز 
على األهداف 

نوالمستفيدي



ولوجيا االنتقال من العمل التقليدي إىل التكنو منظمات رعاية األيتام

المؤسساتوعي  الواحدةالمؤسسةمستوىعىلالبياناتإدارة•

ي التشاركية•
 
مختلفةجغرافيةمناطقعي  البياناتوعرضإدارةف

والكفاءاتالمواهبرعايةبرامجإىلالتقليديةالكفالةبرامجمناالنتقال•

امجألثر أفضلفهم• البياناتتحليلخاللمنالي 



ي التحول الرقمي SAMRمنهجية سامر 
 
ف

ي مجال التعليم•
 
منهجية سامر هي باألساس نموذج للتحول التكنولوجيا ف

Dr. Ruben Puenteduraصمم المنهجية الدكتور •

ي •
اختصار ألرب  ع مستويات من مستويات التحول التقن 

Substitution Augmentation Modification Redefinition



ي التحول الرقمي SAMRمنهجية سامر 
 
ف

إعادة التصميم

التعديل

التحسين

االستبدال



ي التحول الرقمي SAMRمنهجية سامر 
 
ف

مثالالمهمةالمستوى

Substitution

مهام تقليدية استبدال

بمكافئ تكنولوجي

مهمة استخدام التقنية لتؤدي نفس ال

ديةالتي كانت تؤدى بطريقة تقلي

تسجيل استمارات األيتام •

حفظ وأرشفة البيانات•



ي التحول الرقمي SAMRمنهجية سامر 
 
ف

مثالالمهمةالمستوى

Augmentation

الزيادة واإلضافة

زيز استخدام التقنية لتحسين  وتع

أليتامكفالة ورعاية اعمليات 

في تسجيل االستمارات لأليتام الجدد، وجمع البيانات•

Realtimeآنية الوقت الحالي، مع أخذ صورة 

علومة كشف التطابق بين المؤسسات المختلفة بعد اخذ م•

من كل منها

سهولة احتساب الكفاالت وفك الكفاالت•



ي التحول الرقمي SAMRمنهجية سامر 
 
ف

مثالالمهمةالمستوى

Modification

التعديل

يمتسمح التكنولوجيا بإعادة تصم

الالمهام المطلوبة بشكل مؤثر وفع

واهب التحويل من منصات كفالة يتيم إلى منصة كفالة م•

أو منصة كفالة طالب ( تعليم، رياضية الخ )

تحسين نظام كفالة العائالت•

الكافلبناء الوالء لدى •



ي التحول الرقمي SAMRمنهجية سامر 
 
ف

مثالالمهمةالمستوى

Redefinition

إعادة تصميم

كن تصميم مهام جديدة ومبتكرة لم ت

موجودة

استخدام منصات األيتام كمنصات•

أكثر منها منصة كفالةERPإدارة كاملة 



ي المنظمات الس
 
ي ف

وريةالتحول التقن 
دراسات الحالة



سؤال البحث

2020وحنى العام 2012دراسة تجربة المنظمات السورية منذ 

ما هي جوانب النجاح•

ما هي التحدّيات و الدروس المستفادة•

ما هي مساحات التطوير الممكنة •



منهجية الدراسة

 وبناء الفرضيات•
ً
جمع المعلومات األولّية من خالل التجارب المعروفة سابقا

ي منظمات رعاي•
 
اء عاملي   ف ة األيتام عبر التحقق من الفرضيات عبر المقابالت الفردية مع خبر

ز
َّ
ي المرك

الحوار الثنائ 

اء• مراجعة االستنتاجات الختامية مع الخبر

ي إث•
 
ي سوريا وتركيا ولبنان ف

 
راء هذه الدراسةساهمت ستة مؤسسات كفالة ورعاية أيتام عاملة ف



ة
ّ
تحديات الحالة السوري



ة
ّ
تحديات الحالة السوري

.عدم وجود إحصائيات فعلية•

ي البلد الواحد•
 
ي الكفاالت بي   المؤسسات المختلفة ف

 
.إمكانية حصول تكرار ف

ي بي   اليتيم والكافل•
.ضعف التواصل اإلنسائ 

.صعوبة مراعاة الخصوصية وتعارضها مع الشفافية•

.وجود بعض المستغلي   الذي أساؤوا إىل ملف األيتام•



ي 
ي التحّول التقن 

 
مراحل تطور الحلول ف

ة تسجيل االستمار

استبدال سجالت•
األيتام الورقية

بإلكترونية

لضافة تفاصيإ•

استخدام منصات 
Offline

تجمع على •
البرنامج 

البيانات كاملة

ل صعوبة الحصو•
على التحديثات

استخدام منصات
Online

سهول تشارك •
البيانات

زيادة التواصل •
مع الكافل

تطوير المنصات 
بشكل جذري

إمكانية تحليل •
البيانات

المنصات أخذت •
أدواراً جديدة



(كافل ) تجربة منّصة 



صور من المنّصة



صور من المنّصة



(كافل ) تجربة منّصة 

ي منصة واحدة•
 
مركزية جمع البيانات ف

متابعة دفع الكفاالت وإعالم الكافل بشكل فوري•

منصة جميع التقارير التعليمية والصحية والنفسية•

مركزية المحاسبة ومتابعة دفعات الكفاالت •

يتام حسابات مختلفة للموظفير  للحفاظ عىل خصوصية األ •



جوانب النجاح



من جهة العالقة مع الكافل–جوانب النجاح 

زيادة الشفافية من خالل إعطاء صالحية للكافل لالطالع عىل الزيارات الميدانية•

ي حالة المؤسسات المانحة •
 
التواصلبناء الثقة من طرف المانح وتعزيز الشفافية واإلبقاء عىل: ف

اصة باليتيم متابعة دفع الكفاالت وإعالم الكافل بشكل فوري ، حيث بمجرد أن يتم إضافة معلومة خ•

.عىل المنصة ، مثل دفع الكفالة الشهرية ، يصل تنويه إىل الكافل

ي أي وقت تصفح الحساب الخاص به ، معرفة تفاصيل الدفعات •
 
يمكن للكافل ف

ي يرسلها إليه اليتيم مم•
ا يزيد الوالء لدى الكافليمكن للكافل االطالع عىل الرسائل الصوتية والفيديو النى



من جهة العمليات التقنية–جوانب النجاح 

ي تحول كامل للمنصات بسبب أمن البيانات • وسهولة تبادل البياناتالسحاب 

ونية• زيادة تنظيم األرشفة اإللكبى

محاسبيةوبطاقة لكل يتيم قام بتسهيل التعامل ويرس للمحاسب سب  العملية الباركود وجود •

ة بسبب وجود ملف متكامل لكل يتيم • تسهيل عملية البحث والفلبى

ي المنصة•
 
حرص جميع التقارير التعليمية والصحية والنفسية ف

القدرة عىل التعامل مع األيتام بإحصائيات دقيقة، وإدارة ملف التقاطعات بشكل أسهل•



من جهة العمل اإلداري–جوانب النجاح 

 ي تطوير العمل
 
االستفادة من تحليل البيانات ف

أتاحت المنصة التحول من كفالة األيتام إىل رعاية متنوعة األوجه

رعاية المواهب–كفالة أرسة –طالب دراسةتغطية تكاليف مثل 

 (سية رعاية نف–التعليم –بناء القدرات )تمكي   األيتام بشكل واضح أتاحت متابعة



من جهة العمل اإلداري–جوانب النجاح 

 ومتابعة دفعات الكفاالت اإلدارية المحاسبيةمركزية

 ي
 
ة العملوترسي    ع تكاليف التشغيلاختصار ف وتب 

 ي حل كفالة برامج  عدة سهولة اندماج
 
الكفالة الماديةمنّصة واحدة وتخفيض ف



التحديات والدروس المستفادة



من جهة التصميم–التحديات والدروس المستفادة 

صعوبة تم تصميم بعض المنصات بشكل أكبر من المطلوب ، من حيث مستوى التعقيد و •

 والتخىلي عن الفكرة
العمل ، مما أدى إىل إحباط الموظفي  

User-friendlyصعوبة الجمع بي   التطور وبساطة االستخدام •

اع العجلة ) رغبة المنظمات بتطوير نظام خاص بها من الصفر • (إعادة اخبى

ات التقنية والميدا• ورة التطور المتواصل للمنصة بما يناسب المتغب  نيةإغفال ض 



"ير إدارة التغي"من جهة –التحديات والدروس المستفادة 

ي •
ى
ي االنطالقة وأثناء عملية االنتقال من العمل الورف

 
 إىل العمل تحتاج المنصات الرقمية جهد كبب  ف

الرقمي والمنّصات السحابية

عدم تمكن بعض المؤسسات من تأمي   كوادر مؤهلة ، أدى إىل حدوث العديد من األخطاء عىل •

Excelاإلكسلالمنصة ، أجبر بعضهم بالعودة إىل 

ي النظامواندماج صعوبة دخول •
 
ي ف

الجديدالموظفي   بشكل حقيقى

توقع النتائج رسيعا من قبل بعض المنصات•



من الكافل–التحديات والدروس المستفادة 

هة التعامل مع بعض المنّصات كانت معقدة قبل أن يتم تطوير وتحسي   المنصة وتسهيل واج•

الكافل 

• 
ً
ي التعامل مع الخدمات التقنية عموما

 
ها منّصات ومن ضمن–بعض الكفالء يجدون صعوبة ف

كفاالت األيتام

رغبة بعض الكفالء بعدم اإلفصاح عن أنفسهم عىل المنّصة ألسباب مختلفة•



من الكافل–التحديات والدروس المستفادة 

هة التعامل مع بعض المنّصات كانت معقدة قبل أن يتم تطوير وتحسي   المنصة وتسهيل واج•

الكافل 

• 
ً
ي التعامل مع الخدمات التقنية عموما

 
ها منّصات ومن ضمن–بعض الكفالء يجدون صعوبة ف

كفاالت األيتام

رغبة بعض الكفالء بعدم اإلفصاح عن أنفسهم عىل المنّصة ألسباب مختلفة•



دةمن جهة المنظمات المتعد–التحديات والدروس المستفادة 

:صعوبة وتعقيد تحقق المقاطعة بير  األيتام ، لألسباب التالية•

ي تؤدي إىل البيانات بشكل مستمر.
وح المستمرة النى حركات الب   1

ي عائالت العشائر .
 
ي األسماء السيما ف

 
التشابه الكبب  ف 2

 لغياب األوراق الثبوتية الرسمية ل.
ً
 نظرا

ً
ة تواري    خ الميالد أحيانا

ّ
عدم دق ألطفال3



دةمن جهة المنظمات المتعد–التحديات والدروس المستفادة 

:صعوبة وتعقيد تحقق المقاطعة بير  األيتام ، لألسباب التالية•

اختالف بنية قواعد بيانات األيتام بي   المؤسسات. 4

عدم اكتمال بناء الثقة المتبادل بي   المنظمات المختلفة. 5

ي عدة بلدان، ولكل منها نظام إدارة مختلف.
 
وجود إدارات المنظمات ف 6



دةمن جهة المنظمات المتعد–التحديات والدروس المستفادة 

:صعوبة وتعقيد تحقق المقاطعة بير  األيتام ، لألسباب التالية•

عدم قناعة البعض بمقاطعة األيتام ، حيث ال يوجد معيار يحدد الكفالة الحق. يقية 7

ي اليتيم وتخرجها عن كونها صدقة أو مساعدة مما يولد قناعة عن
ي تكق 

د البعض أن النى

ي 
فهم ضد فكرة منع تكرار الكفالة لليتيم ليس عدال ألنه غب  مكفول بالمعن  الحقيقى

توحيد المنصات



التوصيات ومساحة التطوير



من النواحي اإلدارية–توصيات 

ي •
 
كير  عىل أهمية التدريب ف

ضمن المؤسسة ( إدارة التغيير )الير

ي عملية المنارصة والتوعية •
 
بوجود المنصة ودورهاتفعيل وسائل التواصل ف

يالكافلتعزيز التواصل مع • يشجعه عىل فتح أبواب أخرى لعمل خب 



من النواحي التقنية–توصيات 

مجة وتبسيط المنصة• كير  عىل قوة الي 
الير

هذا يساعد عىل االستفادة الحقيقية منها سواء للموظفي   أو الكفالء

 ساهم 
ً
ي إراحة الباركود مثال

 
ابهالكافل من تعقيدات الباسورد واسم المستخدم وما شف

ي المنصة لتكون تطوير وسائل التواصل •
 
أكير تفاعال وسهولة ف

 
ً
تسهل الوصول للمنصةو ليكون نافذة تسويقية WhatsApp اعتماد رسائل برنامج مثال



من النواحي التقنية–توصيات 

ي كل القوانير  الجديدة للمنصات حول العالم •
 
أمن المعلومات هو إلزامي ف

ي المنصةإيجاد طرق ل•
 
 . حماية بيانات الكافل ف

ً
وعدم ،ي    ح رمز بدل االسم الرص استخدام مثال

برقم هاتف محدد أو أي معلومة شخصية تتعلق بالكافلالبيانات ربط 

مجير  بتطوير خوارزميات ت• متاحةالبيانات التشابه األسماء وفق ى تفادقيام المي 



من النواحي التنسيق–توصيات 

االعتماد عىل ويفضل. مصداقية جمع وتوحيد البياناتبناء الثقة فيما بي   المنظمات من أجل •

ي بناء و كسب المصداقية 
 
أليتاماتحاد رعاية امثل ، منظمات وهيئات قطعت شوطا هاما ف

ىل كل المنظماتقادرة عىل فرض نظام معي   عزيادة تنظيم عملية كفالة األيتام عبر جهة رقابية •

ي تقدمها المنظمات وتسهل خارطة تطوير •
ح الخدمات النى إىل الفعليي   المستحقي   وصول ترسر

الخدماتتلك 



مساحات التطوير

ي زيادة الجودة وخفض التكاليف•
 
بناء منّصة موحدة لعدد من المنظمات يساهم ف

لزيادة الموثوقية والشفافية" blockchainسالسل الكتل "توظيف تقنية •

كة تجمع مختصي   برعاية األيتام ومختصي   بمنصات الت• عليم والعمل إجراء ورشات عمل مشبى

ونية مجة بهدف الحوار حول إطالق المنصة وتطويرها وتااللكبى قدير وقتها ومختصي   بالبر

وتكاليفها وكيفية جعلها صديقة للمستخدم



اء أتقدم بالشكر الجزيل للمنظمات والخي 

ات الذين خصصوا الوقت لتقديم معلومات وخي 

ي إنجاز هذا البحث وأغنت النتائج
 
ساهمت ف



جزيل الشكر إلصغائكم
barood.saad@gmail.com

barood_saad

baroodsaad 

barood@bonyan.ngo

https://www.linkedin.com/in/baroodsaad
https://www.linkedin.com/in/baroodsaad
https://twitter.com/barood_saad
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حتديات مؤسسات رعاية األيتام إىل التحول إىل 
مرحلة االستجابة الذكية

حممد بودكيكــ
اململكة املغربية



تعريف االستجابة الذكية
ضوابط اعتماد مقاربة االستجابة الذكية

جماالت تطبيق االستجابة الذكية
مميزات االستجابة الذكية

الواقع الراهن ملؤسسات رعاية األيتام
األيتام وسؤال التحول إىل مرحلة االستجابة الذكية. ر. م

األيتام وحتديات التحول إىل مرحلة االستجابة الذكية. ر. م

محاور
ال



ة   كي  ة  الذ  اب  ح 
ست  الإ 

تعريف االستجابة الذكية



مبادرة مبتكرة لتطوير خدمة االستجابة حلاجيات شرحية معينة

االستعداد التام لتلبية احلاجيات املتطلبة لتدخل سريع وفعال

تعريف االستجابة الذكية

عامل زمين

عامل تدبريي لوجيسيت



الطريقة اليت يتم هبا
حتديد االحتياجات اإلنسانية وحتديد أولوياهتا 

. املالفرق بني احلياة واملوت ملاليني أفقر الناس يف الع

Anne Ralte , 2006وفقا لتعريف الوكالة األمريكية للتنمية الدولية يناير 

،اإلمكانقدرفوهمنادقةلضمانواملواردوهودستثمار اجلا
إليوهااحلاجةأمسيفهممنإىلالربامجوتوجيه

املاحنةاجلوهات
اإلنسانيةواملنظمات

تعريف االستجابة الذكية



االعتماد على صورة دقيقة باستمرار حلجم وطبيعة املشاكل اليت يواجوهوها الناس
املناسبالوقتويفموثوقةمعلوماتلتوليدونظاميالشركاءمتعددهنجاتباع

املواردلتخصيصاألولويةإعطاءأجلمن،الطوارئحاالتبنياحلاجةمقارنةمنمتكنوبسيطةموحدةمنوهجية
املواردوتنسيقاملستويات،مجيععلىالقدراتلبناءشاملتقيندعمنظام

ضوابط اعتماد مقاربة االستجابة الذكية

القراراتاختاذ
املوضوعية

يثحباملواردوترشيدحتسني
أمسيفهممنإىلتصل

إليوهااحلاجة

التدخل يف 
الوقت 
املناسب



:مشل تنزيل مقاربة االستجابة الذكية جمموعة من اجملاالت على سبيل املثال ال احلصر
جماالت تطبيق االستجابة الذكية

:علىوكفاءةبفعاليةتشتغل
مياه/كوهرباء-الفنيةللبالغاتاالستجابة"خدمة".
اخلدمةهذهلتقديمالالزمالوقت:

:الكوهرباء
(البسيطةاألعطالإخطارات)ساعتنيخالل.
(الرئيسيةالكابالتيفمشاكل)الكبريةاألعطالإخطاراتساعات،4خالل.

املياه:
(البسيطةاألعطالإخطارات)ساعات3خالل.
(الكبريةاألعطالإخطارات)ساعات6خالل.



جماالت تطبيق االستجابة الذكية



:مشل تنزيل مقاربة االستجابة الذكية جمموعة من اجملاالت على سبيل املثال ال احلصر
جماالت تطبيق االستجابة الذكية

والقلوباأليديمجيعمنظمة
:علىوكفاءةبفعاليةتشتغل
مناملتضررةللمجتمعاتاألجلوالطويلةالفوريةاالحتياجات

.الطبيعيةالكوارث
ثماحمللياجملتمعوأفراداحمللينيالقادةمعمباشرةنتواصل
ممااشر،املبالتأثريلتمكنياملتطوعنيإلشراكالفريدمنوذجناننشر

ومرونةأمانًاأكثرحتتيةوبنيةومنازلمدارسبناءعلىيساعد



مميزات االستجابة الذكية

املستفيد

سوهولة الولوج للجوهة املعنية

سوهولة اإلبالغ عن احلاجة

مقدم اخلدمة
يف .ج: إمكانية التوصل بإبالغات اجلوهة املعنية

متضررة. حاجة، ج

إمكانية التدخل يف الوقت املوضوعي لتقديم 

اخلدمة أو رفع الضرر



مؤسسة رعاية األيتام

الواقع الراهن ملؤسسات رعاية األيتام

شرحية األيتام

استجابة

استغاثة



مؤسسة رعاية األيتام

الواقع الراهن ملؤسسات رعاية األيتام

شرحية األيتام

ةاستجابة نسبي

استغاثة

حاجيات
اتصال مباشر باملؤسسة

اتصال عرب املوقع اإللكرتوني

التواصل اإلجتماعي. اتصال عرب ش

اتصال عرب وسطاء للمؤسسة

مدى إيصال الطلب خارج أوقات العمل 

مدى التزام الوسيط بإيصال املعلومة ؟

مدى فاعلية املوقع ؟؟؟

مدى جاهزية املؤسسة للتواصل احلي ؟؟

اإلكراهات احملتملةالوسيلة

دراسة املعطيات 
ةالوثائق الرمسي

التحقق من صحتوها عرب 

البحوث االجتماعية
اإلشراف امليداني+ التقصي 

دراسة امكانية، 
صيغة ووقت الدعم

مؤسسة رعاية األيتامشرحية األيتام



مؤسسة رعاية األيتام

الواقع الراهن ملؤسسات رعاية األيتام
ةاستجابة نسبي

شرحية األيتام

حاجيات
املستوهدفة. قاعدة بيانات ش

اتصال عرب املوقع اإللكرتوني
التواصل اإلجتماعي. اتصال عرب ش

بيانات متوصل هبا عرب وسطاء
مدى دقة وحتديث البيانات
مدى دقة التوصل بالبيانات

مدى متابعة إدارة املوقع ؟؟؟
مدى جاهزية املؤسسة للتواصل احلي ؟؟

شرحية األيتاماستجابة مؤسسة رعاية األيتام

اإلكراهات احملتملةالوسيلة

دعم خاص من طرف ماحنني معينني
دعم يف ظروف نوازل وأزمات

حاجة الوصول إىل فئة بدون بيانات

مدى جاهزية املؤسسة للوصول للبيانات 
الضرورية لتحقيق اإلستجابة



األيتام وسؤال التحول إىل مرحلة االستجابة الذكية. ر. م

مؤسسة رعاية األيتام

بغية االشتغال على التحول إىل مرحلة اإلستجابة الذكية

تدبري مؤسسي متطور 

منظومة معلوماتية لضمان تواصل فعال مع 

الشرحية املستوهدفة وأصحاب املصلحة 

إدارة جودة شاملة

إدارة خماطر

حوكمة



منظومة معلوماتية لضمان تواصل فعال مع 
املصلحة الشرحية املستوهدفة وأصحاب

األيتام وسؤال التحول إىل مرحلة االستجابة الذكية. ر. م

شرحية األيتام

العمالء وأصحاب املصلحة

مؤسسة رعاية األيتام



األيتام وسؤال التحول إىل مرحلة االستجابة الذكية. ر. م

مؤسسة رعاية األيتام

إىل جانب توفري  املنظومة  املعلوماتية والبنية الرقمية تدبري مؤسسي متطور 

إدارة جودة شاملة

إدارة خماطر

حوكمة
من أجل رصد استباقي للمخاطر احملتملة والسعي إىل تفاديوها أو تقليصوها بنسبة معقولة

من أجل احلفاظ على مصداقية املؤسسة من خالل ضمان الشفافية والنزاهة

من أجل ضمان جودة اخلدمات املقدمة بشكل أفضل خالل تبين مقاربة االستجابة الذكية



األيتام وحتديات التحول إىل مرحلة االستجابة الذكية. ر. م

علوماتيةحتديات مادية خبصوص توفري البنيات الرقمية وامل
سواء بالنسبة للمؤسسة أو الشرحية املستوهدفة

لذكية من حتديات تدبريية يف االنتقال إىل مقاربة االستجابة ا
حيث تأهيل املوارد البشرية ملسايرة املخرجات املنتظرة



حممد بودكيكــ
@towardsummit

boudguig@gmail.com
+212662105877

mailto:boudguig@gmail.com




أشكاله؟وماالرقميالتحولهوما:أوال

بأنه استخدام المنظمة للتقنية Digital Transformationنستطيع تعريف التحول الرقمي 

ن أفرادها في إدارة أعمالها وخدماتها وأنشطتها وفي معالجة وتحليل بياناتها وفي التواصل بي

يتم كل ذلك وفي أداء تعامالتها إلكترونيًا بشكل كامل، والبد أن( كل من اإلداريين والموظفين)

.رقمية آمنية مستندة إلى قواعد بيانات محميّة/في بيئة تقنية

أو

ريق االستثمار في الفكر وتغيير السلوك إلحداث تحول جذري في طريقة العمل، عن ط
.أفضلاالستفادة من التطور التقني الكبير الحاصل لخدمة المستفيدين بشكل أسرع و



:لتحول الرقمي هيبعض اشكال ا
خدماتهاوتسهيلنشطتهاأإلدارةالخاصتطبيقهاإنشاءالمنظمةتستطيعحيثالحاليالوقتفيواستعمااًل حضوًرأالتقنياتأكثروهي:الذكيةالهواتفتطبيقات

.والمستفيديناألعضاءمنلكل

السحابيةلحوسبةاCloud computing:الخدماتمنعددًاتوفروالتيالشبكةعبرالطلبتحتالمتوافرةالحاسوبيةواألنظمةالمصادركلوهي

إلىباإلضافةية،الذاتوالمزامنةاالحتياطيالنسخوإجراءالبياناتلتخزينمساحةتوفيرالخدماتهذهوتشملالمستخدم،علىللتيسيرالمتكاملةالحاسوبية

.بعدعنوالطباعةاإللكترونيالبريدوإدارةللمهاموجدولةبرمجيةمعالجةقدرات

األشياءانترنتInternet of Things IoT:رالكمبيوتوأجهزةاإللكترونيةاألجهزةمنوغيرهاالمنزليةواألجهزةوالمركباتالماديةاألجهزةمنشبكةوهي

.بينهافيماالبياناتوتبادلاالتصالاألجهزةهذهتستطيعواالتصال،والمحركاتاالستشعاروأجهزة

االصطناعيالذكاءArtificial Intelligence AI:لإلنسانالذهنيةوالقدراتالبشريالسلوكمحاكاةعلىالحاسوبيةواألنظمةالبرامجبعضقدرةوهو

.ههاتواجالتيللمشاكلحلولإيجادفيوتساهمالمحيطةبيئتهاواألنظمةالبرامجهذهتستوعبحيثواالستنتاجالتعلمعلىالقدرةوخصوًصا

https://www.mozn.ws/13628
https://www.mozn.ws/13628
https://www.mozn.ws/14975
https://www.mozn.ws/14975


ول  تقنيات التح
:الرقمي



:ثالثةالالرقميالتحولمستويات•
 على مستوى القيادةLeadership: وذلك أن تكون إدارة المنظمة متبنية لهذا التحول وداعمة له ومتابعة

.لتطوراته

 على مستوى االستراتيجيةStrategy: وذلك أن يدخل التحول الرقمي في صلب رسالة المنظمة

.واستراتيجيتها التنفيذية والمستقبلية وينعكس على أهدافها بشكل شامل وواضح

 على مستوى الثقافةCulture:ية وذلك أن تظهر آثار التحول الرقمي على كل تفاصيل المنظمة غير الربح

.من موظفين وبيئة عمل وإجراءات ومعايير وقيم تتبناها المنظمة وتعمل بها



:يقهلتطباألنسبالطريقةو للتحولالمنظمةحاجةلمعرفةأسئلة•
الرقمية؟لولالحتقدمهاالتيالبياناتونتائجإحصاءاتعلىالمنظمةفيالقراراتخاذعمليةتعتمدمدىأيإلى

؟الحديثةاإللكترونيةالتسويقوسائلعبرعادةالمستهدفجمهورهاإلىالمنظمةتصلهل

إلىحويلهاتيتمثماإللكترونيةبالصيغةباألساسهيوتسويقيةإعالميةوموادمحتوىمننقدمهماصيغةهل

؟التقليديةالوسائلتناسبأخرىصيغ

الرقمي؟للتحولوالمستعدةوالمدربةالمهيأةالكفاءاتبتوظيفالمنظمةتهتمهل



:فوائد التحول الرقمي•
أوالتواصللاألعماأداءفيسواءللتقنيةاستخدامهاعندوالجهدالوقتمنالكثيرالربحيةغيرالمنظماتتوفرحيث:األداءوسهولةسرعة•

.والداعمينوالمتطوعينالموظفينمع

.الذكيةبالتقنياتاالستعانةعندالبشريةاألخطاءنسبةتنخفضحيث:األداءجودة•

يمكنوخاللها،منالمنظمةبهاتقوموأنشطةعملياتأيعنتفصيليةمعلوماتالتقنيةاألدواتتوفرحيث:اإلجراءاتودقةشفافية•
.لداعميهاالربحيةغيرالمنظماتتنشرهاالتيالسنويةالتقاريرفيالسجالتهذهمناالستفادة

.الطويلالمدىعلىتكلفةأقلوأدواتببرامجوتبدلهمموظفيهاعددالربحيةغيرالمنظماتتقللحيث:التكلفةخفض•

صفاتذوونومتطوعيداعمينواستهدافوفرزاختيارالربحيةغيرالمنظماتتستطيعحيث:والمستفيديناألهدافعلىالتركيززيادة•
.العامةوأهدافهاتوجهاتهامعتتناسبمعينةوخصائص



:أركان التغيير للتحول الرقمي



مراحل التحول الرقمي•
بوعيالعمليةتتمحتىإجراءاتمنيتضمنهوماالرقميالتحولمصطلحعلىوموظفيهاالمنظمةقيادةتعرف.

المناسبةالمقترحةالتقنيةوالحلولوتحسينهاتطويرهاوفرصوضعفهاقوتهاونقاطالمنظمةواقعدراسة.

للتحّولإداريةكمرجعياتواعتمادهمالتحولبعمليةالقائمينعلىالمسؤولياتتوزيع.

ويتهاأولحسبتدريجيبشكلالعمليالتطبيقمرحلةفيواعتمادهاللتنفيذواضحةومراحلمحددةتفصيليةأهدافرسم.

التحولعمليةفيالجميعإشراكطريقوعنمعينةزمنيةخطةحسبالتطبيقفيالبدء.

البياناتلوتحليقراءةعبرالمستخدمةالتقنيةفعاليةمدىوقياسالرقميالتحولعمليةلسيرالمستمرةوالمتابعةالمراجعة
.منهاالمستخرجة



التحديات التي تواجه المنظمة عند التحول الرقمي

واستخدامروتوفيشراءيجعلمماوالمتطوعينللداعميندائماحتياجفيالربحيةغيرفالمنظمات:الميزانيةمحدودية•

.مكلًفاأمًراالبياناتوحمايةالمتقدمةالتقنيات

قارنةمالخيريةالمنظماتفيالعاملينرواتبانخفاضذلكإلىويضاف:تقنيًاالمؤهلةالبشريةالمواردشحّ •

ولالتحعجلةدفععلىالقادرينالمؤهليناألشخاصجذبعمليةفيكبيرعائقهوالفارقوهذاالربحيةبالشركات

.الرقمي

والكوادرةبالميزانيالعالقةذواتالسابقتينالمشكلتينعنناتجةالمشكلةوهذه:والتنفيذاألداءوانخفاضبطء•

.لمنشوداالتحولتحقيقفيواضحقصورشكلعلىوينعكسالنهائيالناتجعلىيؤثراإلمكاناتفتواضع.البشرية



يراوه  ليلخ ثايغ

© 2020 .لامعألا ميمصت ربس ةكرش .ةظوفحم قوقحلا عيمج

ماتيألا ةياعر تايعمج يف رارقلا ةعانص



ةميتيلا تارشؤملاو برعلا ماتيألا

2015 ماتيألا ةياعر تايعمج يف يسسؤملا لمعلا ميظنت :ةودن

ةميتيلا تارشؤملاو برعلا ماتيألا :ةيثحب ةقرو

:جئاتنلا مهأ

ةيبرعلا ةقطنملا يف ماتيألا عقاو نع ةقيقد تانايب رفوت مدع•

ةياعرلا ىلع ماتيألا تايعمج زيكرت•

)لكاشملا ،مالحألا( ماتيألا تاجايتحا كاردإ مدع•



ةميتيلا تارشؤملاو برعلا ماتيألا

:تايصوتلا

لاّعفلا ميتيلا سايقم قالطإ•

 ماتيألا تاجايتحاو تابلطتمو عقاو نع تارشؤمو تانايب ريفوت•

تانايبلا يف رامثتسالل ماتيألا ةياعر تايعمج نيكمت•



ةميتيلا تارشؤملاو برعلا ماتيألا

:انلصو نيأ

.ةبرجتلا ةلحرم يف ،لاّعفلا ميتيلا سايقم جذومن انروط•

:تانايبلا يف رامثتساللماتيألا ةياعر تايعمجاهنمو يعمتجملا عاطقلا معدت لولحو دراوم انرّفو•



ةميتيلا تارشؤملاو برعلا ماتيألا

:انلصو نيأ

:رشؤم قالطإ•

2020 يبرعلا ملاعلا يف ماتيألا ةياعر تايعمج يف رارقلا عنص

ماتيألا ةياعر يف ةلماعلا تايعمجلا نم نيكراشم ةكبش ربع كلذو

تانايبلا يف رامثتسالل ماتيألا تايعمج معدت قيرط ةطراخ قيبطتو ريوطت ىلإ فدهي



تانايبلا ىلع ةزكترملا رارقلا عنص ةفاقث :مهلم جذومن

ماتيألل ةيعامتجالا ةيلعافلا :فدهلا يعامتجالا رثألا



تانايبلا ىلع ةزكترملا رارقلا عنص ةفاقث :مهلم جذومن

 يف ريثأتلا تالمح ربع :ةيعامتجالا ةيلعافلا
تاراشتسالا ميدقتو ةماعلا تاسايسلا

 ينهملا بيردتلا زكارم ربع :تاراهملا
يجولونكتلاو

ةلامزلا جمارب ربع :يفرحلاو يمسرلا ميلعتلا

 طباورلا ةيوقتو نكسلا جمارب ربع :ةياعرلا
ةيلئاعلا



تانايبلا ىلع ةزكترملا رارقلا عنص ةفاقث :مهلم جذومن
ةمظنملا يف ثوحبلاو تانايبلا ةفاقث

ةيرود ةيملع ةلجم

:عم نواعتلاب

 ةيثحبلا قاروألاو تاساردلا تارشع
اهسيسأت نمً اماع25 ربع



(سما)مشروع 

سوق منتجات االيتام 
المزيديمنصور زهير.د

بالتعاون مع 



االطار العام لبوابه اليتيم الرقمية 

:التعريف بالهوية •

ى ألن تكون البوابة الرقمية لاليتام هي بنية تحتية متكاملة تسع

ام محضنا لمشاريع ومنتجات وبرامج يغرف منها جميع االيت

قة الخليج وكفالء االيتام عبر مؤسسات االيتام المنتشرة في منط

جعل ترويجية يجب ان تالتهاوالعالم العربي واالسالمي، وسمع

( .إفتخار)كل من ينضم إليها محل 



االطار العام لبوابه اليتيم الرقمية 
:خدمات ومشاريع وبرامج البوابة 

، تتشكل خدماتعبر رزمة مسبقة االعداد ، ذكية فيما تحمله من طرح

البوابة الدولية هذه 
ية البواية الرقم

لاليتام

تمكين تأهيل  «سما»

قمكتب التنسي



هدف البوابة الرقمية لاليتام

:االفتخار •

.ن أن يفتخر كل يتيم باالنتساب لهذه البوابة عبر ما تقدمه له من خدمات التأهيل والتمكي-1

ختم )مثابة أن يعتبر االنضمام لعضوية هذه البوابة من قبل مؤسسات االيتام في العالم االسالمي ب-2

.تفتخر به مؤسسة اليتيم( جودة

:التميز•

الكافل خدمة اليتيم بما يليق بمقام رسولنا الكريم محمد صلى هللا وعليه وسلم ، كي يستحق-3

(.كهاتين)والمؤسسة الراعية مرافقته في الجنة 

:التنسيق•

.كي تكون محضنا تنسيقيا فيما يجتمع عليه فيما بين المؤسسات الراعاية لاليتام•



تبعية البوابة الرقمية لاليتام

:مل تبعية هذه البوابة وعضويتها متاحة للجميع حيث تتنوع مشاربهم لتش•

الكافل -1•

اليتيم-2•

مؤسسات االيتام-3•

السفراء -4•

االمراء-5•

مؤسسات المجتمع المدني-6•

الشركات الراغبة بتفعيل برامج المسؤولية المجتمعية-7•



بعض برامج البوابة الرقمية لاليتام

:قسم االستشارات النفسية •

كيفية التعامل مع اليتيم . 1

كيف يتم تحفيز اليتيم . 2

تنمية قدرات اليتيم المعرفية والمهاراتية واالحترافية . 3

كيف يتم تحويل اليتم من قضية قد تكون سالبة هادمة إلى قضية بنائية موجبه. 4.

:فاب الب اليتيم •

حيث يتم تعريض اليتيم لمجموعة من البرامج بما يعزز المهارات وروح االبتكار والم. واهب 1
:عبر مجموعة من الدورات التدريبية في مثل 

تحويل القيم إلى منتجات ، ويتم تدشين معرض بالمنتجات مع نهاية كل موسم. 2.

الروبوت . (المسؤول)3



بعض برامج البوابة الرقمية لاليتام
:برامج وأنشطة ومشاريع يتم تصميمها لشريحة

–نية أنشطة ميدا–برامج تدريبية )( : سن البلوغ)االيتام ما قبل 1.
(مشاركتهم في مسابقات دولية –شحذ مهارات 

االيتام ما قبل . علوم -ةتمكين بمبادئ العلوم  اإلداري) ( : سن الرشد)2
ن سبل تدشي-سبل االعتماد على النفس–محاسبية وتجارية 

(المشروعات الصغيره 



بعض برامج البوابة الرقمية لاليتام

( :سما)سوق منتجات االيتام 

وهو برنامج تدريبي وتأهيلي وتمكيني 

مهارات حيث يتدرب عبر هذا البرنامج االيتام على أسس من ال: تدريبي 

.الخفيفهوالصناعات االحترافية في مجال الصناعات اليدوية 

ي يعيد حيث يتأهل اليتيم في مزج ما تلقاه من علوم معرفية ك: تأهيلي 

.تشكيلها وصياغتها عبر منتجات ومشاريع

ليات يتعرف اليتيم عبر هذا البرنامج على أسس ومراحل  عم: تمكيني
.االنتاج والتصميم والتجارة بما يكون له مردود على اليتيم



من 

االحتياج  الى 

االنتاج  

االيتام نحو سوق عالمية لمنتجات



االيتام 

   Visionالرؤية

األطفالمنأجيالتأسيس•

يحملممنااليتاموالشباب

ةمنسجمراقيةاجتماعيةقيم

الحضاريةالخلفيةمع

ةوالمسلمالعربيةللشعوب

منإطارفىاإلنسانوقيم

تنوعضمنواالصاله
.الثقافات

أمس



.اليتيم من أجل النهوض بأمتهقيم تنمية •

سالمية  الحفاظ على صحة  اليتيم في المجتمعات العربية واإل•

.من األمراض االجتماعية الدخيلة

أمس

اإلستراتيجيةاألهداف



:إثنينالمريناليتيميتطلع

متكاملةبرعايةيشعرأن:االول
منبرعايتهيقومممنحانية

والكفالءالمؤسسات

اةالحيسبلعلىيتعرفأن:ثانيا
محضنمنيفطمأنبعدالكريمة
الرعاية

منليمكنه(سما)مشروعيأتيلذا
.ذلك



التحرك 
نفذامللسوقتجداللمنتجاتعالمةتكونلن(سما)•

لعوالسبالمنتجاتاالسواقتشبعالعتباراتلها

هاتعهديتمعالمة(سما)ستكونولكن،التجارية

ويقوالتسالترويجفياالحترافيةاالسسبذات

العالميةالتجاريةللعالمات

؟إنتاجأىولكن•

العالماتأرقىعليهسارتالذىاالنتاجإنه•

العالمفىالتجارية

:ذلكتحقيقأجلومن•

المشواردأناب•

أمس



أمس

ميدانية جوالت 

ام فكانت جوالت  ميدانية إستهدفت مراكز بعض دور االيت•
مها  فى العالم العربى للتعرف عن قرب عن قوة الحاجة وحج



أمس

التنفيذ 
:  شملت 

لبنان * 

اليمن* 

تركيا •

نيينمخيمات الالجئين الفلسطي•

مة فتأكد لدينا من أن اليتيم قي
مضافة يمكن أن يراهن 

عليها فى نهضة هذه االمة 

ى وإنتاجهم بحول هللا ، إن إستوف
الجوانب الفنية والعلمية 
السليمة فلن يقل أبدا عن

ما تشهدة االسواق العالمية من 
:ماركات فى مثل 









ولكن ما عسى أن يكون 

إسم عالمة اليتيم 

التجارية ؟ 



العالمة المسجلة 
“سما”
سوق: س

منتجات: م
أيتام : أ

سوق منتجات االيتام 

أمس



شعار العالمة 

التجارية

وهو يتشكل من 

صور ظلية 

لاليتام في هيئة 

هالل  



من أجل االرتقاء بخدمات اليتيم

“سما”اليتيممنتجاتسوقمشروع•

الى”ينكهاتاليتيموكافلأنا”بمفهومينتقل•

همسبوقغيرجديدقافآ

مستمرمالىموردتأمينيتمخاللهمن•

“لليتيم”متنامىوبشكل

أويامالاليتيمإعانةقضيتهاليست“سما”•

تعليمهأوكسوته

تأمينعلىتعملمطورةفكرةهىوإنما•

االيتامبأيدىالمرةهذهولكنكلهذلك

الطاهرة

أمس



من أجل االرتقاء بخدمات 

اليتيم 

إستحداثعلىستعمل”سما”

نبيفيمامشتركةلاليتامسوق

ةرقععلىالمنتشرةااليتامدور

العربىوطننافىقليلهغير

واالسالمى



الفكرة

صتخصعالمة مسجلةإستحداثتعتمد على 

لمنتجات اليتيم 

ذلك أن العديد من دور رعاية االيتام 
:المنتشرة من حولنا فى

اليمن•

لبنان•

تركيا•

وغيرها •

أمس



يعمل القائمون عليها على إكساب اليتيم حرفا مهنية 
منها كسبيتلكي له حرفة تؤمنللعمل مستقبال فى السوق لمتؤهله



ه اليتيم والمشرفون على البوابة الرقمية طالعنا بأنفسنا ما يقوم ب•

:مستخدما قدراته الفذه والحرفية فى االنتاج لما يلى 

(الحرير أو الصوف )انواع النسيج •

الحياكة •

...(االثاث المدرسى –غرف النوم )االثاث •

أجهزة التكييف •

أجهزة التبريد •

–الخزف –الزخرفة –الرسم )المشغوالت اليدوية على تنوعها •
( الخ ..تشكيل المعادن 



هتفعيلتمإذاتكاملثمةأنمن•

هذهااليتاممراكزبينفيما

عملياتلتنشيط

االنتاج•

ماذجنلتصنيعالفنيىالتوجيه•

السوقاليهايتطلع

نموذج د ونعتق

منتجات 

لليتيمات



:منكلأفدناقدنكونفإننا•

ريعبضماناليتيمدار-1•

سنوىمستدام

قيشأنإستطاعالذىاليتيم-2•

بمنتجاتهاالسواقغمار

وكيالأصبحالذىالتاجر-3•

منافسةتجاريةلعالمة

د ونعتق
نموذج 

منتجات 

لليتيمات



مدى االمكان الفنى 

لتنفيذ الفكرة 
:البنى التحتية الالزمة لتنفيذ الفكرة •

تعاون وحماس دور االيتام -1•

شبكة التوزيع-2•

ومن حيث حماس دور االيتام فإن االمر يمكن •

ن حشده من واقع ما لمسناه فى زياراتنا الكثر م

دولة 

اد بنية ومن حيث شبكة التوزيع فإننا نقترح إعتم•

رية ذات الحدى الشركات التجاتحتية قائمة بالفعل

لم والمسفى العالم العربى االنتشار االقليمى 

المنتجات اليدوية 

في االسواق 

العالمية هي االكثر 

مردودا وربحا 



وهذا سيرفع عنا مسائل

عدة منها 
التوزيع -1•

تأمين المسار -2•

السلس للبضائع

آلية منح -3•

الرخص للوكالء 

نموذج 

منتجات 

لليتيمات



ويجعلنا نركز على
التطوير -1•

المرحلة )قطاعات االنتاج -2•

(االولى 

دعم جهود االعالن -3•

والتسويق للعالمة المسجلة 

“  سما”

مقاييس لتأمين الجودة -4•



من المنتجات نماذج 

منتجات أيتام المخيمات الفلسطينية 



من المنتجات نماذج 

أيتام المخيمات الفلسطينية يحتفلون بمنتجاتهم 



وقطاعات االنتاج قد تتشكل لتشمل

االعمال القرطاسية بأنواعها 



وقطاعات االنتاج قد تتشكل لتشمل

االعمال اليدوية الفنية بأنواعها 



وقطاعات االنتاج قد تتشكل لتشمل

اعمال الزخرفة الخشبية  بأنواعها 



وقطاعات االنتاج قد تتشكل لتشمل

أعمال نسج الحرير وتلوينه 



وقطاعات االنتاج قد تتشكل لتشمل

أعمال نسج االقطن 

وتلوينه 



من المنتجات نماذج 

التعبير سيأخذ أكثر من شكل فنى 



وقطاعات االنتاج قد تتشكل لتشمل

المنجور الخشبى 



وقطاعات االنتاج قد تتشكل لتشمل

الصوف –الحريرى –السجاد 



وقطاعات االنتاج قد تتشكل لتشمل

االغطية  –الشراشف –المناشف 



وقطاعات االنتاج قد تتشكل لتشمل

الدمى 



وقطاعات االنتاج قد تتشكل لتشمل

اللوح الفنية 



وقطاعات االنتاج قد تتشكل لتشمل

العقود واالقراط 



وقطاعات االنتاج قد تتشكل لتشمل

االجهزة الكهربائية  



و هل االسواق الخيرية تعتبر بديل؟

سوق خيرى ولكن ال يعتمد عالمة مسجلة 



 سما ”إن فكرة العالمة المسجلة  ”

تذكرنا افكرة غير مسبوقه ولكنه

:بالعالمات التالية 

1- السويدية ”إيكيا”

2- البريطانية ”ديزاين شوب  ”



إكيا 
عبارة عن مخزن تجارى 

كبير يبيع االثاث 

ومستلزمات المطبابخ 

والكهربائيات 



المكاتب واالعمال الخزفية 

وغيرها 



إكيا 

كاتالوج لبيع 

منتجات إيكيا 

وسما سوف 

يكون لها 

كاتالوجها من 

منتجات االيتام 

أيضا 



“  إيكيا”نموذج 

“ ماس”وتجدر االشارة الى أن وجه التشابه فيما بين •

ير عالمة تجارية تملكها مؤسسة غوإيكيا هو أن إيكيا 

!أيضا هادفة للربح 



ديزاين شوب 

متجر يروج لتصاميم أفراد 

صور اليتيم/Design Museum Shop Home.mht
صور اليتيم/Design Museum Shop Home.mht


“ماس”الحملة الترويجية والتسويقية لعالمة 

:  أوال

”  سما ”شعار العالمة المسجلة •







مرحل التخطيط لمشروع اليتيم 
الزمن المستغرق لالنجازالمرحلة التسلسل

أشهر 13

شهر 2دراسة منتجات االيتام مع التقييم2

شهر ونصف إستبانة رأى فيما بين دور االيتام المنتجه 3

شهر3نية التحيتيةتشكيل لجنة خبراء لتعمل على التأسيس للب4

شهر 1للعالمة المسجلة التصميم5

اشهر 10,5االجمالى 



إذا ” سما ”
من مجرد االيواء واالطعام وتأمين التعليم الى •

التأهيل الحرفى •

فالتكامل فيما بين مراكز االيتام •

فإمتالك عالمة مسجلة تدر ريعا دائما لهم •



واآلن يبدأ دورنا كى نجعل من •
هذا الحلم حقيقه 

لفعليد اليتيم صنعت وأنتجت با•

ولكن منتجاتهم تنتظر دخول •
االسواق 

ويجب أن تكون أسواقنا عاليمة•

بما يتفق مع عالمية دعوتنا •

وإنسانية قضية اليتيم •

سماء“ سما”فهل ستشهد •



هؤالء االيتام ينتظرون موافقتكم 



شكرا 

تمعيةمجالمؤسسة العربية للقيم ال

965-99290092
zumord123@gmail.com

زهير المزيدى      .د





الفرص الرقمية لتطوير ممارسات رعاية اإليتام 
ة في عصر البيانات الضخمة وانترنت األشياء والمدن الذكي

اعداد وتقديم

األستاذة روضة عمران القبيسي

06/06/2020



:املقدمة

.ا كشعوب تطمح للأفضلاملعرفة يه عامد التمنية، وهذا مفهوم ال خيفى عىل امجليع، ويه بوابة العبور اىل مس توايت التقدم اليت ننشده



:احملاور الاساس ية

.عامليوتطبيق التشبيك االإلكرتوين لتبادل املعلومات الرمقية عىل املس توى التعزيز مفهوم الرشاكة اجملمتعية•

.والتواصل بشلك أأفضل وأأيرس عرب اس تخدام أ ليات التكنولوجيا احلديثةمناقشة أأوجه الرعاية •

.اس تخدام التقنيات احلديثةعرب مناقشة الفرص املقدمة مجليع أأفراد اجملمتع •



يتام :الفئات اليت تقبلها مؤسسات رعاية االإ

.يتمي أأو يتمية الوادلين أأو أأحدهام. 1

.جمهويل الأبوين. 2

.الأطفال من ذوي الأرس املتصدعة. 3



:اخلدمات الرمقية التابعة ملؤسسات رعاية الأيتام
يتام تنقسم اإىل أأقسام رئيس ية• :الأقسام الرئيس ية للخدمات الرمقية ملؤسسات رعاية االإ

يتام. النظام االإرشادي واملتعلق ابالإدارات املعنية مبؤسسات رعاية االإ (، ددمات الكفاءتسجيل أأرسة، رشوط قبول الأرسمنوذج: )1

اخلدامات اذلاتية واملتعلقة ابملنظومة االإدارية . (التوظيف، بوابة املوظفني)2

الربيد االإلكرتوين. يتام االإمييل االإلكرتونية اخلاص:3 تمي، ارسة اليتمي، اجلهاز االإداري، الي )ربط املوقع االإلكرتوين اخلاص مبؤسسة رعاية االإ
(ددمة العماء، اكفل اليتمي

نظام الباغات والتواصل الاجامتعي . (تطوع معنا، سامه الآن، اكفل يتمي)4



يتامفوائد تدوين البياانت رمقيًا يف احلد من الفساد وتعزيز التقدم يف م :ؤسسات رعاية االإ

مات عده يف فرته زمنيه وجزية،انترشت اخلدمات االإلكرتونية كثرياً يف الفرتة الأدرية، حىت ابتت أأساس التعامات اليومية مبا تقدمه من دد

يتام جعلهتا ترفع من مس توى التدابري الأ  .ؤسسةمنية الازم توافرها ابملكام أأن املعلومات الرمقية اليت يمت تناولها عرب موقع مؤسسة رعاية االإ



يتام :الفرص الرمقية املتاحة لتطوير من ال لية اخلدمية اخلاصة برعاية االإ

تتوفر بياانهتم (تمي، الأم البديةل يتمي، جمهويل الأبوين، الأطفال من ذوي الأرس املتصدعة، اكفل الي ال )توفري الرشحية اذلكية للفئات التالية 

.اخلاصة وترصد حتراكهتم املدنية واليت من دالها يمت متابعة معاماهتم اخلدمية ابدلوةل



:النتاجئ املتوقع رصدها

يتام يف رفع مس توى كفاءهتا االإدارية، كام اهنا زادت من مقدرهت ا عىل حتدي عامل اخلدمات الرمقية ساعدت الكثري من مؤسسات رعاية االإ

حل تبنيه والاس تقال الوقت اذلي اكن ابلسابق يشلك خطر امام حل الكثري من املشالك الارسية اليت اكن يواهجا اليتمي دال مروره مبرا

:املعييش بعد انقضاء فرتة التبين الأرسي، ومن امه هذه النتاجئ املتوقع رصدها



:اخلاصة

يتام هممه للمواطنني ومجيع مؤسسات ادلوةل املشاركة يف اإجناح مسرية ال - لأيتام ابدلوةل تمنوية لرعاية ااخلدمات الرمقية املقدمة من قبل مؤسسات رعاية االإ

.من دال انحيتني

( .خدمة ، اللغة الربجمية املس تالس يرباينالقوة املالية لبعض مؤسسات رعاية االإيتام، الامن :) التحدايت أأمام التقدم التكنولويج-



شكراً جزياً 

أأها وسها ابس تفساراتمك الكرمية

WWW. AWALAN-QA.COM

E-MAIL:CEO@AWALAN-QA.COM

INSTEGRAM: @AWALAN.QA







































رانيا الصوالحي 



مهمةتعريفات



القيادة التربوية 

جميعوطاقاتومواهبومهاراتمعارفوتطويرتوظيفعملية

قيقلتحاإليجابيوالتأثيراإلنسانوبناءبتطويرالمعنيةاألطراف

فيعاملينكانواسواءالمشتركةالتربويةالتعليميةاألهداف

خاللمنأوتربويةتعليميةشبابيةمراكزأيأومدرسينظام

ياالفتراضالتعليم



القيادة الرقمية
 Jameson, 2013المصطلحات ذات الصلة 

• e-leadership

• ICT leadership

• technology leadership

• virtual leadership

• digital leadership

• online leadership



تعريف القيادة التربوية الرقمية

)والتعليم المتقدمةعملية تأثير تعليمي تربوي بوساطة تكنولوجيا المعلومات

أو األداء مع األفراد / إلحداث تغيير في المواقف والمشاعر والتفكير والسلوك و 

"والجماعات أو المنظمات 

Avolio, Sosik, Kahaiمقتبس من  and Baker (2000)بتعديل



من أهداف القيادة التربوية الرقمية

تنمية القدرات في األفراد  والمنظمات•
دمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتعليم في ممارساتهم •
استخدام األدوات الرقمية لحل المشكالت •
اتخاذ قرارات مستنيرة مناسبة للسياق •
تعزز التعاون والشبكات لتقديم خدمات أفضل•
تنمية االبتكار •



مجاالت القيادة التربوية الرقمية 
تعليمية •

ترفيهي•

(الصحة النفسية والدعم النفسي )الرفاه •

تدريب وتطوير•

اعالم تربوي تعليمي•
؟•



استطالع رأي

مصر، لبنان، تركيا، )مشاركة 
(سوريا

يحملون الشهادة الجامعية

قادة يعملون في مؤسسات 
خيرية أو رعاية أيتام

64-25أعمارهم تترواح بين 



من النتائج
مجاالت البرامج المستخدمة نوع البرامج التي يتم استخدامها



نوع األجهزة المستخدمة كيف يتم التدريب على استخدام البرامج؟



من تعليقات المشاركين

مقترحات

تسهيل الخدمات التي يحتاجها األيتام عن طريق تطوير •
برامج التواصل وتحديد االحتياجات

تدريب جميع العاملين في هذا المجال على التكنولوجيا•
ليكون العمل دقيقا ومنظما

توزيع المساعدات والكفاالت عبر البطاقات اإللكترونية•
وليس بالحضور الشخصي والتصوير

تحديات

أحياناً عدم معرفة االستخدام بشكل متقن بسبب •
التغيرات الدائمة وسرعة التطور

ضعف النت•
قلة األجهزة •
كثرة المهام اإلدارية•



توصيات



توصيات تتعلق بالمؤسسات 
ضرورة توعية العاملين في مجال رعاية االيتام لدورهم القيادي التربوي•

ة، تحديد احتياجات األيتام األساسية في كل دولة حسب إمكانياتها في جميع المجاالت ومنها التعليمية، الثقافي•
.والتدريبية

التواصل مع المعلمين ومدراء المدارس والجهات ذات الصلة لدعم تعلم األيتام خاصة في أوقات األزمات•

توفير منصة تعرف بالمبادرات التربوية الرقمية في هذا المجال•

تنمية االبتكار واالبداع في مجال استخدام التكنولوجيا في جميع الخدمات المقدمة لليتيم•

ومراعاة أثرها التربويالتفكير الناقد في اختيار التقنيات وآليات تطبيقها•

ضرورة إنشاء مركز بحثي وتدريبي لتطوير قادة المؤسسات القائمة على رعاية األيتام تربويا  وباقي المجاالت •

توثيق تجربة بعض المؤسسات في طرح مبادرات تعليمية تربوية •



1رعاية اليتيم 
احتياجاتهمتناسبوتربويةتعليميةبرامجتطويرفياأليتاممشاركة•

.وغيرهااألزماتفيالمستجداتمعللتعاملخاصةالمستمرالتعلمغرس•

خصوصيتهحفظمعتكنولوجيةمهاراتعلىيرعاهومناليتيمتدريب•
وأمنه

منتمكنهمهاراتاليتيمتعليمفيوالبرامجالتقنياتاستثمارضرورة•
.المجتمعاتباقيمعالفعالوالتواصلالعمللسوقاالستعداد

والتعليميةالتربويةالجوانبعلىالمستخدمةالبرامجأثرقياسضرورة•
.النفسيةوالصحةالنفسيوالدعمالحاالتوتوثيقاالعالممثل



2-رعاية اليتيم
مساعدة اليتيم في بناء هويته الرقمية للتعريف بنفسه وقدراته والتواصل مع اآلخرين•

تحديد احتياجات البالغين من مجهولي النسب عند خروجهم من مؤسسات الرعاية تعليمياً واجتماعياً •
.وتدريبياً واستثمار المنصات الرقمية والفرص الحالية والمستقبلية

العمل على تنمية مهارات القراءة وتقدير الذات لدى األطفال األيتام واستثمار البرامج التكنولوجية •
.والمتطوعين من كل الدول

االهتمام بمعايير السالمة الجسدية والنفسية عند استخدام البرامج واألجهزة•

توفير األنشطة والبرامج خارج دور اإليواء قدر اإلمكان، واستثمار المنصات الرقمية•



القيادة التربوية الرقمية
أكثر من مجرد العمل مع الموارد الرقمية •

والقدرة والحكم والنقد ( االبتكار)تشمل تطوير موارد وممارسات جديدة •

تؤثر على الممارسات االجتماعية والتربوية وتحكم العالقات مع أنفسنا ومع اآلخرين •
.والعالم 

ال تتعلق بمنصب رسمي•



rania@eduenterprise.org

Rania Sawalhi





ورقة عمل للمؤتمر العالمي الثالث لرعاية األيتام

رقم 

الفقرة
التجهيزاتالتفصيلالعنوانالمدة

1

مقدمة عن البرنامجدقيقتان

أ-1-مستند تعريف البرنامج

ب-1-مستند األهداف2

ج-1-مستند الفئة المستهدفة3

4

حاجات البرنامجدقيقتان

أ-2-مستند مبررات البرنامج

ب-2-مستند خلفية البرنامج5

ج-2-مستند جدول المشاكل االجتماعية6

دقيقتان7

عن بعد استخدام التقنيات الحديثة لتقديم خدمة التدخل االجتماعي

لخدمة األيتام

أ-3-مستند دراسة المشكلة

8
دقيقتان

ب-3-مستند التدخل الفوري والفردي مع األيتام

9
دقيقتان

ج-3-مستند التدخل عبر برامج الدعم النفسي

د-3-مستند التدخل عبر العالج النفسيدقيقتان10

هـ-3-مستند التدخل مع مدمني المخدراتدقيقتان11

-4-مستند التعاون مع الجمعيات المحليةرونيةالتشبيك مع المؤسسات المحلية عبر التطبيقات اإللكتدقيقة12

-5-مستند أهم الصعوبات التي يواجهها البرنامجالصعوباتدقيقة13

-6-مستند أهم اإلنجازات التي أقيمتاإلنجازاتدقيقتان14

15
دقيقتان

-7-مستند التوصيات



مقدمة عن برنامج حماية الطف ل  -1-مستند رقم  

-أ-تعريف البرنامج

:الطف لحمايةبرنامج

لمعالجةتدخلالعلىوالعملبهمالمحدقةالمجتمعيةالمخاطرمناأليتاموق ايةعلىيعملبرنامجهو
مؤسساتمعوالتعاونمباشرغيرأومباشرالتدخلعبرإماحقيقيةلمخاطرتتعرضالتيالحاالت

.أخرىخاصةأورسميةمختصة



-ب-أهداف البرنامج  

:الطف لحمايةبرنامجأهدافأهممن

برامجمنهاأليتام،لمتخصصةبرامجفيإدراجهمعبرلأليتاموآمنةمحميةبيئةتأمين
مهاراتبعضليمبتعتهتمالتيوتلكوالثق افية،التوعوية،ومنهامتعددةوق ائية
والرياضيةلمواهبااكتشافالكشفية،التربوية،الترفيهية،المهنية،ومنهاالحياة،

...وغيرها



-ج-الفئة المستهدفة

.وعكاربيروتبينيتيم800منأكثرواإلصالحاإلرشادجمعيةلدى

يتيم،كف الة:مثل)يةالجمعبرامجوسائرالطف لحمايةبرنامجيقدمهاالتيالخدماتمنالمستفيدةالفئة
مشاكلمنيعانونالذينواألطف الاأليتامهم(عينيةتوزيعاتصحية،خدماتعلم،طالبكف الة

.الفقرخطتحتعيشتالتيالعائالتمننسبيً اوهمجًدا،متدنيالمعيشيووضعهمونفسيةاجتماعية



حاجات البرنامج-2-مستند رقم  

-أ-مبررات المشروع

أناكتشفناكبيرة،ادوبأعدالمحتاجة،لألسروالتربويةوالصحيةالماديةالمساعداتتقديملطلباتالجمعيةاستقبالخالل
هؤالءلهايتعرضلتياواآلف اتف المخاطر.ومعقدةعميقةاجتماعيةلمشاكلتتعداهابلالماديةاألمورفيتنحصرالحاجتهم

أكثرومن.ومستقبلهمحاضرهمعلىوتؤثرخطرأليمىوتعرضهمعليهممباشربشكلتؤثربهمالمحيطمجتمعهمفياأليتام
التدخينالجنسي،/يالنفس/الجسديالعنفالمدرسي،التسربهواألسرهذهيواجهالذياالجتماعيوالفساداآلف اتهذه

...وغيرهاوالمخدراتالكحولوتعاطي
مشروعبإطالقواإلصالحداإلرشاجمعيةق امتومستقبلهمحاضرهموحمايةاأليتاموسالمةوأسرنامجتمعناسالمةعلىحرًصالذلك

.الرحمة



-ب-خلفية البرنامج

:إحصائيات

جاءتودراساتاتإحصائيأجريناثم،الطف لحمايةلبرنامجالمشابهةالبرامجمنعدًداالجمعيةنفذت
.صادمةنتائجها

المجتمعيفوتأثيرًاحاضرًا،تأثرًااألكثرالفئةوهي-عاًما17إلى7منالعمريةالشريحةضمنفمن
مشكلة131ظهرتثقتهم،وكسبقربعنمعهموالتعاملالتدخلبعديتيم،160ل -مستقبالً 

.اجتماعية



-ج-جدول المشاكل االجتماعية

:التاليالجدولفيمّوضحةظهرتالتيالمشاكل
العددالمشكلة

46المدرسيالتسرب
17العنف المنزلي

15التدخين
15الجنسيالتحرش

12المخدراتتعاطي
5المؤذيالوشم

4الشديدةالسريةالعادة
4الشارعفيالنوم

3السرقة
3الميسر
3الكحولتعاطي
1انتحارمحاولة

1االغتصابجريمةارتكاب
1التنمر الشديد

1االنفصام النفسي



التقنيات الحديثة لتقديم خدمة التدخل االجتماعي-3-مستند رقم  

الضغوطوكثرةطالةالبنسبةوازديادلبنانفيالحاليةاالقتصاديةواألزمةالمستجدةكوروناأزمةظلفي
المق ابالتإلجراءجمعيةالدفعمماممكنً ا،األيتاممعالمباشرالتواصليعدلمواالجتماعية،النفسيةوالمشاكل

رجةدومعرفةولتقديرواالجتماعي،النفسيالدعملتقديمonlineاالنترنتعبربرامجعبروالتدخالت
.معهاوالتدخلالخطرةالحاالتورصدالحالةخطورة

.  كما تقرر إنشاء منصة الكترونية لأليتام اإلناث المسجلين بالجمعية الشهر المقبل



-أ-دراسة الحالة

خطورةمدىحوتوضتبررإجاباتعلىالحصولبهدفالحالة،وتشخيصدراسةتشملأوليةبمرحلةتمرحالةكل
.اليتيميواجههاالتيوالصحيةوالتربويةوالنفسيةاالجتماعيةالمشكلةوتحددالمشكلة،

WhatsAppالواتساببتطبيقاالستعانةتمت،COVID-19ظلفي video call،بمفردهاليتيممعمق ابلةإلجراء،
.لهايتعرضارجيةخضغوطأيوجودعدممنوالتأكدالحقيقيةوجههتعابيرومراقبةحالته،تشخيصإلىوالتوصل

نطلبكما.تعنيفواضربآثارأيةمنجسدهومراقبةاليتيملوضعيةالمراقبةأسلوبالمتبعةاألساليبمنكذلك
Googleاالنترنتعبرتشخيصياختبارتعبئةاليتيممن Sheet،أمرهووليواليتيماالجتماعياألخصائيبحضور.



-ب-التدخل الفوري والفردي مع األيتام

.يملليتباإلضافةاليتيمأمروليمعالتواصليتماالجتماعي،المرشدتدخلاألمرلزمإذا
Zoomتطبيقعبرلالطف معالتواصليتموالنفسي،االجتماعيالطف لوضعوتبيانالحالة،تشخيصبعد

فيكونهمنللتأكدالغرفةتصويرالطف لمنالمق ابلةويطلبواضحين،وصوتصورةعلىللحصول
واالحساسك،الشحالفي.خطرأليتعرضهأوعليه،تمارسضغوطأيدونالكالمويستطيعآمنمحيط
كلوتتبعتصةالمخالجهاتمعالتواصليتمكمالحمايتهالطف لمنزلإلىمباشرةنتحركمبهم،بخطر

.النوعهذامنمشاكلومواجهةمماثلةلظروفالجمعيةوضعتهاالتيوالسياساتاإلجراءات



-ج-التدخل عبر برامج الدعم النفسي

عبرمخصصةمنصةهيو عبرالبرامجمنحزمةإرساليتمواجتماعي،نفسيدعمإلىبحاجةاليتيمالطف لحالةانمنالتأكدعند
Google Sheet.إلزاميةمنهاثالثتوعوية،برامجخمسةالحزمةهذهتضم:

؛COVID-19المستجدكورونافيروسبخصوص1.

الخصوصية؛موضوع2.

.الشخصيةوالنظافةااللكترونيالتنمر:اختياريانوموضوعان.وانواعهالعنفموضوع3.
Microsoftتطبيقباستخدامالنشاطميسريقوم Teamsيوالفيدمستخدماً األيتاممنلمجموعةتف اعليةمحاضرةإلجراء

يثحالطف لمنتطلبالتيوالمهامالنشاطاتإلىباإلضافةanimation&puppetsوالرسوموالصورالتف اعليوالحوار
.لألخرينوتعليمهفهمهمالتأكيدالنشاطآخربتصورهايقوم



-د-التدخل عبر العالج النفسي

أييوجدوالاالهل،منواالهمالوالجنسيوالنفسيالجسديوالعنفالنفسيةالمشاكلمناأليتاممنالكثيريعاني
التأكدحين.الهاتفعبرمعهمبالتواصلالنفسيينالمعالجينيقوملذاالتواصلأووالتعبيروالتكلمللتبليغلهممنفذ

عنالمشكلةلرصداليبأسباستخدامالمعالجيقومفقطعندهااحباطه،وليساليتيمبمساندةيقوماليتيمأمروليأن
.اليتيممساندةفيةكيلتعليمهاليتيمأمروليمعالتواصلأيضايتمكما.الهاتفعبروعالجهاوتشخيصهابعد

.داخليةةمؤسسفيأوالمنزلداخلالعالجلتلقينفسيطبيبإلىالحالةتحويليتمالخطرةالحاالتوفي



-ه-التدخل مع مدمني المخدرات

إلىالشبابيلجأالةالبطمعدالتزيادةوبسببمجتمعنا،فينسبيً اجديدةآفةهيالمخدراتمشكلةإن
.مشاكلهملتخطيالوحيدمالذهمأنهامنهمظنً االمخدراتتعاطي

تطبيقعبربعدعنبالتدخلالجمعيةتقومواالجتماعيالنفسيالكشفوإجراءالحالةعنالتبليغبعد
Skypeتطبيقعبرالتمق ابعدةوإجراءبالمخدراتالخاصةاالستمارةوتعبئةللحالةأوليتشخيصإلجراء
Skypeالعالجتلقيتودالحالةأنللتأكد.

والقوانينماراتاالستكلعلىفيوقعالعالجتلقيعلىاليتيمموافقةمنالتأكدهيالثانيةالمرحلة
.العالجمرحلةوإتمامإلكمالالجمعيةفيالمتبعةاإلجراءاتلتطبيق



.للجمعيةاالكتروني  إرسالهايتمثمالالزمة،الفحوصاتإلجراءبمرافقتهبعدهاالجمعيةعنممثليقوم

المخدرةالموادإلزالةdetoxإلجراءالمختصالمستشفىإلىالمريضاليتيمتحويلهيالالحقةالمرحلة

تشفىالمسمعهاتفيةمقابالتعدةبإجراءالجمعيةتقومالوقتنفسوفيالسموممنجسدهوتنظيف

.النفسيةحالتهلمتابعةوالمريض

تطبيقىعلالسلوكيالتأهيلمركزمع(األقلعلىثالث)مقابالتعدةإجراءيتمالمرحلةهذهانتهاءعند

Skype.سنةمدتهالغةالبالسلوكيالتأهيللبرنامجواالمتثالللعالجالخضوععلىالمريضموافقةوبعد

.ريضالمورعايةواستقبالالموافقةبإصدارالعالجمركزيقومالالزمةاألوراقوتجهيزأشهروثالثة

.األطرافجميعمعالشهريةبالمتابعةاألثناءهذهفيالجمعيةتقوم



التشبيك مع المؤسسات المحلية عبر التطبيق ات اإللكترونية  -4-مستند رقم  

التعاون مع البلديات  ضمن إطار التعاون والوحدة وتطبيق ًا لنظرية الوحدة المجتمعية ق امت جمعيات محلية ب
ر من األيتام عبر  والوزارات بتوحيد المعلومات المخصصة لهم عبر منصات الكترونية ومساعدة عدد كبي

.الكف االت االجتماعية والصحية والتربوية



اهم الصعوبات التي تواجه البرنامج-5-مستند رقم  

فيحقوقهأق لمنالمواطنوحرماناالستقرارانعدامإلىأدىمماواقتصاديةاجتماعيةمشاكلمنلبنانيعاني
.المعيشةغالءعنعداوالماءالكهرباء

:منهاجمةمصاعبواجهتنا

.األيتامعمالتواصلصعوبةإلىأدىمماالنهارفيساعاتثالثإالالمنازلفيالكهرباءتوفرعدم1.

.االنترنتاشتراكف اتورةدفععلىاالهاليقدرةعدم2.

فيهالق اطنينةوكثر المنزلحجموصغروالفقراالقتصاديالوضعبسببالمنزلداخلآمنةمساحةوجودعدم3.



.الجمعيةفيالمسجليناأليتامعددلتغطيةكافيةبشريةموارديوجدال4.

.جد اضعيفةالمخيماتداخلالشبكةتغطية5.

جهزةاألاستعارةإلىاألهليدفعممااالقتصاديالوضعبسبللتواصلذكيةهواتفوجودعدم6.

.جيرانهمأوأقربائهممن

والشابه،وماالعينيةالتوزيعاتمثلالنتيجةسريعةمشاريعإلىاألزماتخاللينظرعادةالممول7.

ألنالمشاريعلكلتتمويلعلىصعوبةفيوجدالعالجيالنفسيبالتدخلالمعنيةالمشاريعإلىينظر

حاجةمبحجأهميتهاولكنالمدىطويلةشبهمرحلةهيلليتيمونفسياجتماعيتشخيصوضع

.اليتيم



أهم اإلنجازات التي أقيمت-6-مستند رقم  

طف ل  75: دراسة حالة1.

طف ل  30: دراسة مشكلة مع التدخل2.

طف ل  70: التحويل إلى برامج الدعم النفسي3.

طف ل  15: تحويل إلى معالجة نفسية4.

اطف ال  5: تحويل إلى مراكز إدمان5.



التوصيات  -7-مستند رقم  

التابع ألهداف  17م  تقوم جمعية اإلرشاد واإلصالح بالتشبيك المتواصل مع عدة جمعيات محلية واستناًدا للهدف رق
بر التشبيك مع  لذلك نحبذ ونسعى لتحقيق ذلك الهدف ع" عقد الشراكات لتحقيق األهداف"التنمية المستدامة  
.المنظمات الخارجية

تغيير نظرية المتبرع والممول  تطبيق ًا لنظرية التغيير التي تشمل التغيير على الصعيد الفردي للطف ل، نسعى جاهدين ل
حن بحاجة إلى تأكيد نظرية  بأن الخدمات التي تقدم لليتيم ال تعتمد فقط على كف االت األيتام وكف الة طالب العلم، إنما ن

له اليتيم قبل التدخل  التدخل االجتماعي والنفسي وأهميته ألننا ال نعلم مدى األذى النفسي واالجتماعي الذي يتعرض
.معه



ا شكر 
على حسن استماعكم





مقدمة
المقدمة والخلفية النظرية:

 ثير من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت جزءاً  ال يتجزأ من الحياة اليومية لكأصبحت
يوية األشخاص في أنحاء العالم، واالتصاالت الرقمية والشبكات واألنظمة تعتبر موارد ح

وتمثل بنية تحتية ال غنى عنها في كل جوانب المجتمع العالمي، وهي ضرورات ال
(6: 2011توريه ،. ) يمكن لكثير من سكان العالم االزدهار أو حتى البقاء بدونها

كما تعترف الحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم اآلن بقوة بفوائد شبكات
ات التواصل االجتماعي في تفاعل الجماهير وتوزيع األخبار فضالً عن تعزيز المنتج

(8: 2017،المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.)والخدمات

أ مع ومما ال شك فيه اآلن هو تواجد فجوة رقمية كبيرة بين األجيال هناك من ولد ونش
م عنه التكنولوجيا واإلنترنت أما البعض اآلخر فال يعرف عنه إال القليل أو حتى ال يعل

.شيء 



 ويري الباحثون كونهم ضمن فريق العمل، أنه يجب على المؤسسات ذات العالقة
ية ضمن بالمؤسسات اإليوائية ضرورة تنفيذ تدريبات للمربين والقائمين على الرعا

اتفاقية حماية الطفل، وإدارة الحالة، وإكسابهم مهارات الخدمات الرقمية وتعليمها
ذلك لألطفال في تلك المؤسسات وتسخير استخدامها ضمن برامج وقائية ونمائية، و

ابا على لتحقيق تجويد الخدمة الرقمية المقدمة لألطفال المقيمين، مما ينعكس ايج
مهاراتهم وقدراتهم واكسابهم ثقة بالنفس وصالبة اتجاه األحداث الضاغطة التي 

.تعترض نموهم

 ومن هنا ظهرت الحاجة لضرورة تجويد الخدمة الرقمية المقدمة لألطفال األيتام
عهد المقيمين في المؤسسات اإليوائية من خالل دراسة واقع الخدمات الرقمية في م

األمل لأليتام بغزة وتحديات تطويرها، وذلك بهدف تحقيق التوافق النفسي 
خاصة واالجتماعي والصحة النفسية وتحسين عملية التواصل واالستفادة من الخبرات

.تامفي ظل انتشار فايروس كورونا واالنغالق التام عن أي تواصل مع هؤالء االطفال األي



:  مشكلة الدراسة

 مل شك بأن تسليط الضوء على موضوع واقع الخدمات الرقمية في معهد األال
وجي لأليتام بغزة وتحديات تطويرها له أهمية كبيرة خاصة مع التطور التكنول

ن السريع الذي نحياه وأزمات الطوارئ التي يعيشها قطاع غزة بشكل دوري م
حروب وكوارث وأوبئة مفاجئة وحصار واغالقات مستمرة، وذلك بهدف تحقيق 

الم التوافق النفسي واالجتماعي لألطفال األيتام، وتفعيل تواصلهم مع الع
وتتمحور مشكلة الخارجي ومدهم المعلومات لتطوير قدراتهم وامكاناتهم، 

: الدراسة فيما يلي



:  مشكلة الدراسة

 _غزة؟ ما واقع الخدمات الرقمية المقدمة لألطفال األيتام في معهد األمل لأليتام ب

 _ ما التحديات التي تواجه ادارة معهد األمل لأليتام لتطوير الخدمات الرقمية
المقدمة لألطفال األيتام؟

 _ما سبل تطوير الخدمات الرقمية في معهد األمل لأليتام بغزة؟



:أهمية الدراسة
:أهمية الدراسة فيتكمن 

غزة، الكشف عن واقع الخدمات الرقمية المقدمة لألطفال األيتام في معهد األمل لأليتام ب
وذلك من أجل بناء استراتيجيات للنوعية والجودة تسهم في أداء رقمي أفضل لهذه 

.المؤسسات

ينية، توفير معلومات حول جودة الخدمة الرقمية المقدمة في المؤسسات اإليوائية الفلسط
دمة األمر الذي يمكن الباحثون من إبراز نقاط القوة والضعف في حقل الخدمة الرقمية المق

.لأليتام

تزويد القائمين على معهد األمل لأليتام بالمعلومات الوافية حول تطوير جودة الخدمات
.الرقمية المقدمة لألطفال وبناء البرامج التي تسهم في تطويرها

هم االهتمام برعاية األطفال األيتام وتأهيلهم من خالل تجويد الخدمات الرقمية المقدمة ل
.حتى يكونوا لبنة من لبنات بناء المجتمع

تطوير واقع الخدمات الرقمية في معهد األمل لأليتام بغزة.



:  المنهجية العلمية 

 نه كو، على هذه الورقة البحثية استخدام المنهج الوصفي التحليليغلب
ة المنهج األكثر تلبية ألهداف الورقة واألكثر قدرة على وصف ماهية وأهمي

.الخدمات الرقمية في دور رعاية االيتام





:أهداف الدراسة
 د على واقع الخدمات الرقمية المقدمة لألطفال األيتام في معهالتعرف

األمل بغزة، للوقوف على طبيعة هذه الخدمات الرقمية، وقياس مدي 
.مالئمتها الحتياجاتهم، والصعوبات التي تواجههم

ة التعرف على العوامل المؤثرة في تنمية جودة الخدمة الرقمية المقدم
.لألطفال األيتام

 إلقاء الضوء على طبيعة الخدمات الرقمية المقدمة في المؤسسات
.اإليوائية

تام التعرف على سبل تطوير واقع الخدمات الرقمية في معهد األمل لألي
.  بغزة 





:مصطلحات الدارسة

الخدمات

 لغويا الخدمة تعني تقديم المساعدة أو توفير عناية لجهة محددة أو
ن لعموم الناس، بينما اصطالحا قيام االنسان بنشاط ما لصالح غيره م

(  10: 2017الحلبي ، . ) االفراد او الجمهور 







:مصطلحات الدارسة
الخدمات الرقمية:

خدمة تعتبر الخدمة الرقمية شكل من أشكال الخدمة الذاتية الدي يتطلب قيام الزبون
ي نفسة بنفسه، فبدالً من تقديم الطلب الي الموظف خلف المكتب أو التحدث ال

يق شخص عبر الهاتف طلباً لمعلومات أو استفسارات يتم الحصول على الخدمة عن طر
"التفاعل االلكتروني المتبادل بين طالب الخدمة والحاسب اآللي من خالل وسيط 

ت ، لذا ينبغي أن يكون تصميم الخدمة مرتكزاً على حاجات ورغبا"شبكة الكترونية
.وتطلعات وتوقعات الزبون

مات وتعرف الخدمة الرقمية بأنها االستخدام التكاملي الفعال لجميع تقنيات المعلو
عامالتها واالتصاالت لتنفيذ األعمال المتعلقة بالحكومة كافة بهدف تسهيل وتسريع ت

ن أو سواء داخل الجهات الحكومية نفسها أو بينهما وبين التي تربطها باألفراد كمراجعي
(9ص : م2007: يسر)قطاعات األعمال 







:معهد األمل لأليتام
 م، تقوم بتقديم الرعاية الشاملة 1949جمعية خيرية فلسطينية تأسست عام هي

ثقافي لأليتام، في اإليواء والسكن والدعم النفسي واالجتماعي والتعليمي والصحي وال
ة والرياضي، معتمدة على التبرعات والهبات المقدمة من المؤسسات المحلية والدولي
مع والمجتمع المحلي، وتسعي في رسالتها الى احداث تغير إيجابي في ثقافة المجت

ورفع مستوي الوعي لدي اليتيم واحتياجاته في الحياة من خالل تقديم الرعاية 
اركة الشاملة، والتمكين المجتمعي وفق منهج قيمي واضح وبيئة انسانية داعمه ومش
ادة مجتمعية فاعلة من أجل ضمن حياة كريمة لأليتام، وتتحدد رؤية المؤسسة في الري

الواعية لتربية شاملة وضمان مستقبل أفضل لليتيم، 

:  أهداف وغايات المؤسسةومن 

 ة الشامل بكافة الخدمات المقدمة لأليتام وأسرهم، وبناء جيل قادر على خدماالرتقاء
معهد نفسه والتفاعل اإليجابي مع المجتمع، وتطوير البيئة المادية والتكنولوجية لل

(2018بطاقة تعريفية عن المعهد، )







:أهمية الخدمات الرقمية وتأثيرها
 أهمية الخدمات الرقمية في تسهيل عملية الوصول للخدمات وتقديمها بأعلىتكمن

س ايجابياً مستوى يعزز من الكفاءة والشفافية ويصب في مصلحة المستفيدين بما ينعك
على مستوى رضاهم

ربة تعتبر الخدمة الرقمية هي المخرج النهائي لعمليات اعادة تصميم االجراءات وفهم تج
لى اخرى المستفيدين بحيث يتم تصميم الخدمة وفقاً لمعايير محددة تختلف من خدمة إ
اعمال او وكذلك حسب نوع المستفيد فعند القيام بتصنيف نوع المستفيد سواء افراد و

عميل حتى المستفيدين من الجهات الحكومية االخرى يترتب على ذلك النظر إلى رحلة ال
في الحصول على الخدمة

ليف وتكمن أهمية الخدمات الرقمية في توفير وقت الحصول على الخدمة وتقليل التكا
والجهد 







:وتظهر الحاجة الى االرشاد الرقمي داخل مؤسسات و دور رعاية االيتام فيما يلي


ح يضيف االرشاد الرقمي قيمة على المجتمعات ويدعم رقيها وتطورها حيث تتض
: أهميته على النحو التالي 

 الوعي الثقافي حول االستخدام اآلمن للتكنولوجيا نشر.

 حقوق األفراد وخصوصية معلوماتهم لضمان توافر األمن الرقمي حماية

 األفراد في المجتمعات حول التعامل السوي مع الفضاء االلكتروني بما ال ارشاد
.يشكل خطراً أو تهديداً على أي فرد

 ته مع في تعزيز الخبرة بدراسة السلوك االنساني المعقد خالل الواقع ومقارنيسهم
.السلوك داخل الفضاء االلكتروني 







:وتظهر الحاجة الى االرشاد الرقمي داخل مؤسسات و دور رعاية االيتام فيما يلي


 نترنت باإليسهم في حل الصراعات الداخلية لألفراد الناتجة عن العزلة المجتمعية نتاج ارتباطهم
.بشكل دائم

 في دعم خدمات االرشاد النفسي وتقبل المجتمع لهذه الخدمات التي باتت احتياج  يساهم
.حقيقي مطلوب بشكل كبير من كافة شرائح المجتمع 

 االستفادة اآلمنة من بوابات الفضاء االلكتروني ويحجب مخاطرهايدعم.

 تكيف فهم السلوك االنساني وتوجيهه وتهذيبه وتطويره وصوال نحو التوافق االيجابي واليدعم
.االجتماعي السوي 

 من االضطرابات النفسية الناتجة عن سوء استخدام الفضاء االلكتروني لدى البعضيقلل.

 من مستوى الوعي االدراكي وكذلك مستوى التطور الشخصي والمجتمعي في كافة يزيد

.مجاالت الحياة 



مل الرقمي داخل المؤسسات ألهميته حيث تشباالرشادكما ينبغي االهتمام 

:المهمة الرئيسة لإلرشاد ثالثة أبعاد رئيسة 

ة التعرف على مشكالت االجتماعية والنفسية والدراس: اإلرشاد العالجي _  ١
.التي يواجها الطلبة ويساعدهم على إيجاد الحلول المناسبة

2_ ة قدراتهم تهيئة الفرص للطلبة للتعبير عن ميولهم وتنمي: اإلرشاد الوقائي
واستعدادهم لتمكينهم  من اتخاذ القرارات الدراسة من خالل المحاضرات 

.ودراسات الحالة

إجراء الدراسات للتعرف على أسباب المشكالت التي: اإلنمائي االرشاد _٣
(   56: 2015أبو ناموس ، .  ) تعترض سير الطلبة ووضع الحلول المناسبة







:  تأثير الخدمة الرقمية على االفراد


 ة الخدمة الرقمي في تسهيل حياة االفراد من خالل تذليل العقبات لعمليتساهم
:  الوصول والحصول على الخدمة ومن أهم التأثيرات

سهولة الوصول إلى المواقع والتطبيقات لكافة المستفيدين

وضوح المعلومات المتعلقة بالخدمات الرقمية على المواقع أو / توافر المعلومات
التطبيقات

أي وضوح وسهولة الخطوات المتبعة للحصول على الخدمة/ سهولة االستخدام

أي رقمنه جميه لخطوات المرتبطة بالخدمة وتوفيرها من خلل / شمولية الخدمة
منصة موحدة 







:  تأثير الخدمة الرقمية على االفراد


ن ربط الخدمات المشتركة بين المؤسسات االهلية وبعضها البعض وبي/ ربط الخدمات
المؤسسات الحكومية لتوحيد الحصول على الخدمة من قبل أكثر من مؤسسة 

لى أي توفير قنوات الدعم المختلفة للمستفيد لدعم عملية الحصول ع/ توفير الدعم
الخدمة

لخدمة التواصل المستمر مع المستفيد للحصول على رأيه في جودة ا/ التطوير المستمر
المقدمة وتحسينها

أي التخفيف على مقدم الخدمة والفئة المستهدفة/ حفظ الوقت والجهد

( 9ص : م2019تعزيز نضج الخدمات الحكومية الرقمية)









عماليتيمدمجعاتقهاعلىيقعالتيالمجتمعيةالمؤسساتدوريظهرهنا
،لديهالمواطنةثقافةوتنميةنفسه،فيالصالحةالمواطنةقيموزرعالمجتمع
ياتالعملفيوالمشاركةحقوقهعنوالدفاعمصالحهعنالتعبيرمنليتمكن

.حياتهعلىالمباشرالتأثيرذاتوالتنمويةالسياسية

(2015:54،ناموسأبو)









وأشارت دراسة( Haase and Young,2010) إلى أن الطالب يستخدمون مواقع التواصل
.االجتماعي للتخلص من الضغط واالسترخاء 

 (2011)بينما قام Mazman &Usluel بتصنيف االستخدام المقصود للشبكات االجتماعية
، تحت أربعة أبعاد مثل الحفاظ على العالقات الحالية، وإقامة عالقات جديدة ، واتباع جدول األعمال

Armağanوفي الدراسة التي أجراها  ٪ من المشاركين 96.8حول الشباب ، تقرر أن  (2013)
٪ منهم قضوا وقتا في مواقع التواصل االجتماعي 71يستخدمون وسائل التواصل االجتماعي ، بينما 

طع ساعات، ويستخدم المشاركون أيًضا وسائل التواصل االجتماعي لمشاركة الصور ومقا5-1لمدة 
رى و الفيديو والمعلومات إلجراء الدراسات البحثية و لتبادل أفكارهم والتواصل مع أصدقائهم مرة أخ

اعية أن الشباب استخدموا وسائل التواصل االجتماعي لتحسين بيئتهم االجتم( 2011)أكشايصرح 
.ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى









 االستخدام منبئاتالى البحث عن (2009)وآخرون موترامدراسة وهدفت
طالبا جامعيا واستخدم ( 272)المشكل لإلنترنت حيث طبق على عينة تكونت من 

نترنت استبانة تقدير ذاتي تقيس االنبساطية والعدوانية وعضوية الجماعة على اال
ائج الى لالستخدام المشكل لإلنترنت، وخلصت النتكمنبئاتومرات االستخدام والنوع 

ث كان أن الذكور واالناث يختلفون بشكل دال احصائياً في استخدامهم لإلنترنت ، حي
ا أن الذكور أكثر لعباً على االلعاب االلكترونية ،وان االناث أكثر عمالً من الذكور، كم

تي االستخدام المهني كان اقل داللة لالستخدام المشكل لإلنترنت من المجموعة ال
.ال تستخدمه مهنيا









دراسةوفي(Elena,2014)االعالميالنفسعلمبدراسةاالهتمامخلص
النفسنيةبفيتغييراتحدوثفييتسببالحديثةالمعلوماتتقنياتتطويرأنالى

ينةععلىدراستهاطبقتحيث،جديدنفسينمطتكوينإلىيؤديمما،البشرية
تاإلنترنمستخدميأنإثباتتمأنهالىالنتائجوخلصت،شخص٣00منأكثرتضم

تخدمونيسالذينأولئكعنالمعلماتمنعددفيكبيراً اختالًفايختلفونالنشطين
وذجكنماإلعالميالنفسعلممواردتناولتحيث،التقليديةالوسائطالغالبفي

.النفستطوروقوانينالجماهيرياالتصالظواهردراسةفيجديد

 وقد استفاد الباحثون من خالصة الدراسات السابقة في تحقيق أهداف الورقة
.البحثية الحالية







ما واقع الخدمات الرقمية المقدمة :  عن التساؤل الرئيس األول ولإلجابة 

لألطفال األيتام في معهد األمل لأليتام بغزة؟ 

لألطفالالمقدمةالرقميةالخدماتبعضحولسريعسردنقدمهنا
:المعهدداخلاأليتام

_املأليتاالملمعهدألطفالرقميةخدماتلتقديمومحليةدوليةشراكاتعقد
.بغزة

_كورونافايروسانتشارمعخاصةوتنوعهاالمقدمةالرقميةالخدماتتطوير.

_المعهدداخلطالب56لالتكنولوجيامجاالتفيعلميةدوراتعقد

_دوريبشكلالبياناتتحديثاتوإدخالالعملياتمن256تسجيل.

_تلفةالمخالبرامجعبربعدعنبالمدارساألطفالتعليمعمليةومتابعةتكثيف.







ما واقع الخدمات الرقمية المقدمة :  عن التساؤل الرئيس األول ولإلجابة 

لألطفال األيتام في معهد األمل لأليتام بغزة؟ 

_بالمعهدااليتاملألطفالالفيديوهاتخاللمنتعليميلقاء٣5عقد

_فاللألطالنفسيوالدعمالحمايةالياتيتضمنوتوجيهيارشاديفديو80تقديم
بالمعهدااليتام

_األطفالمععملوورشافتراضيةصفوف/تفاعليفديو٣0تجهيز.

_لألطفالالكترونيةترفيهيةوانشطةمسابقاتعقد

_االجتماعيالتواصلمنصاتخاللمنمختلفةرقميةدوراتفياألطفالتسجيل
المختلفة







ما واقع الخدمات الرقمية المقدمة :  عن التساؤل الرئيس األول ولإلجابة 

لألطفال األيتام في معهد األمل لأليتام بغزة؟ 

 _ري تنشيط صفحات المعهد وانشطته عبر مواقع التواصل االجتماعي بشكل دو
.  واثراءها

 _ مشاركة إدارة المعهد األنشطة وورش العمل مع مختصين من الخارج بهدف
.بحث تطوير بيئة المعهد وخدماته بشكل دوري

 _دعم تواصل األطفال مع اسرهم الكترونيا من خالل الشاشة.

 _فال تقديم المحاضرات العلمية والتوعوية الرقمية بشكل دوري ومناقشة األط
بالمحتوى 

 _تجهيز خطة الطوارئ في ظل جائحة كورونا وتكثيف األنشطة الرقمية خاللها.







صور الخدمات الرقمية المستخدمة داخل جمعية معهد االمل لأليتامبعض 

هذه الخدمات الرقمية داخل وتتضح 
هنا ) :المعهد بشكل تفصيلي فيما يلي 

يلي نكتب بحدود صفحة تفاصيل النقاط
فوق سرد مفصل لكل واحدة وجهودكم 

بتقدم هذه الخدمات مثل حيث قام 
ات المعهد بتشكيل لجنة لمتابعة الخدم

نجاز باإلالرقمية داخله تقدم دوريا تقرير 
م عقد ويتم تقييمه ومتابعته دوريا حيث ت

نشاط كذا بالتوافق مع كذا وبحضور 
كذلك .. ومخرجاته .. وهدفه .. اخصائي 

..  واهداف هذه الخدمة .. قمنا بتنفيذ 
ى وبالنهاية توضيح أثرها عل.. ومخرجاتها 

هذا مهم جدا إضافته (  االيتام بالمعهد 
هنا  







.عملية تعليم األطفال بالمدارس عن بعد عبر البرامج المختلفة



جتماعيبعض البرامج التربوية لأليتام وأسرهم عن طريق وسائل التواصل اال



ما التحديات التي تواجه ادارة معهد األمل: على التساؤل الثانيولإلجابة 

لأليتام لتطوير الخدمات الرقمية المقدمة لألطفال األيتام؟

ظام يتضح لنا كم التحديات التي تواجه معهد االمل لأليتام في تطوير ن
:الخدمات الرقمية من خالل

 زيادة االنقسام السياسي وأثره على استخدام التكنولوجي في/ سياسيةتحديات
مصادر التمويل

انتشار البطالة والفقر المدقع/ تحديات اقتصادية

 حصار قطاع غزة أدى الى عدم دخول وتزويد القطاع بالخدمات الحديثة مثلG4

عدم وجود الوعي الكافي لدى الفئة المستهدفة بطريقة استخدام والتعامل مع
الخدمات الرقمية

ارتفاع تكاليف بعض الخدمات التكنولوجية والبرامج والتطبيقات

عدم امتالك الفئة المستهدفة لوسائل الخدمات الرقمية



ات ما سبل تطوير الخدم: على التساؤل الثالث والذي ينص علىولإلجابة 

الرقمية في معهد األمل لأليتام بغزة؟

يلي يرى الباحثون ان سبل تطوير الخدمات الرقمية داخل المعهد تتمثل فيما  :

غزة بناء شراكات دولية ومحلية لتطوير واقع الخدمات الرقمية بدور االيتام داخل قطاع_١.

2 _ تمويل المشاريع الداعمة لتطوير الخدمات الرقمية داخل معاهد ومراكز األيتام في
.القطاع 

تطوير البنى التحتية واالستراتيجيات الخاصة بدور األيتام داخل قطاع غزة _ ٣.

4 _ات تكثيف التدريب الموجه الى طاقم العمل اإلداري بدور االيتام حول األنشطة والخدم
. الرقمية 



ات ما سبل تطوير الخدم: على التساؤل الثالث والذي ينص علىولإلجابة 

الرقمية في معهد األمل لأليتام بغزة؟

5 _يسير الوصول توفير البرامج والتطبيقات الترفيهية والتعليمية لألطفال داخل دور االيتام وت
.اليها 

6_ ضرورة إيجاد برامج في وسائل االعالم بتبصير المجتمع حول حقوق االيتام.

7 _تأهيل العاملين في مراكز الدعم النفسي لألطفال االيتام من خالل دمجهم في دورات
.وتطويره في مجال االرشاد الرقمي أدائهم تدريبية لترقية 

8 _ الجهات بإشراف التقييم الدوري للخدمات الرقمية داخل مؤسسات رعاية االيتام
.المختصة العليا 



:التوصيات

 الباحثون بما يلييوصي:

1_ فال باألطتكثيف الدراسات التي تستهدف تقديم الخدمات الرقمية داخل دور االيواء الخاصة
.األيتام في قطاع غزة

2 _ تطوير البرامج والخدمات الرقمية داخل مؤسسات دور االيتام بالشراكة مع المؤسسات
.االكاديمية كالجامعات وذلك باستضافة الخبراء بالمجال 

تفعيل دور الخدمات الرقمية داخل دور الرعاية الخاصة باألطفال االيتام بغزة _ ٣.



:المراجع
دور المرشدين في مؤسسة كفالة االيتام في ( 2015) أبو ناموس ، محمد _ 

كلية محافظات غزة في تقديم الرعاية التربوية للمقيمين فيها ، رسالة ماجستير،
.التربية ، الجامعة اإلسالمية ، غزة

ولي االتحاد الد، الفضاء السيبراني وتهديد الحرب السيبرانية( 2011)حمدون ، توريه_
.لالتصاالت وفريق الرصد الدائم ألمن المعلومات

جودة الخدمات االلكترونية واثرها على حياة المستخدمين ( 2017) الحلبي ، مؤمن _ 
.ماجستير ، كلية التجارة ، الجامعة اإلسالمية ، غزة رسالة 

اشباع الحاجات النفسية وعالقتها بقلق المستقبل لدي(. م2014)، نسرين كالب_
" ظات غزة المراهقين األيتام المقيمين في المؤسسات اإليوائية وغير اإليوائية بمحاف

.، الجامعة اإلسالمية، غزة(رسالة ماجستير غير منشورة)دراسة مقارنة، 

فاعلية برنامج ارشادي أسري لدي أمهات األيتام (. 2016)، عبد المجيد جمعه_
( رةرسالة ماجستير غير منشو. )للتعامل مع بعض المشكالت السلوكية ألبنائهن

.الجامعة اإلسالمية، غزة
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