
ستراتيجيت تكنونوجيب انمعهومبث واالتصبالثإ

(اخضراء)انصذيقت نهبيئت  

جًهىسيت يظش انؼشبيت

وصاسة االتظبالث وتكُىنىجيب انًؼهىيبث



حًبيت انبيئت هً يسئىنيت يشتشكت بيٍ يختهف انىصاساث •

.وأحذ األسس انهبيت نهىطىل انً انتًُيت انًستذايتوانمطبػبث 

تظبالث وتكُىنىجيب انًؼهىيبث ووصاسة انذونت إلوصاسة ا•

بشوتىكىل نهتؼبوٌ بيُهًب يًثم َىاة  يضؼبٌ نشئىٌ انبيئت 

تظبالث وتكُىنىجيب  إلفً يجبل انىضغ أسس وسيبسبث وطُيت 

( انخضشاء)انظذيمت نهبيئت  انًؼهىيبث



ستراتيجيت نهبروتوكولإلاألهذاف ا

  .سفغ انىػً انًجتًؼً َحى تكُىنىجيب انًؼهىيبث واالتظبالث انظذيمت نهبيئت•

  فً يجبل االتظبالث وتكُىنىجيب انًؼهىيبثوضغ أسس وسيبسبث وطُيت •

(.  انخضشاء)انظذيمت نهبيئت 

ستخذاو أجهضة اانحذ يٍ اآلثبس انبيئيت انضبسة وانُبجًت ػٍ انتىسغ فً •

.تظبالث وتكُىنىجيب انًؼهىيبثالا

تظبالث وتكُىنىجيب انًؼهىيبث كىسيهت يسبػذة نهحذ يٍ إلستخذاو َظى اإودػى •

.َبؼبثبث انُبتجت ػٍ انمطبػبث االخشيإلا



اطبر انعمم

بشَبيج سفغ انىػً انًجتًؼً َحى تكُىنىجيب   :أوال

(.انخضشاء)تظبالث انظذيمت نهبيئت إلانًؼهىيبث وا

نكتشوَيتإلداسة انًخهفبث اإبشَبيج : ثبنيب

بشَبيج تطبيك حهىل تكُىنىجيب انًؼهىيبث واالتظبالث : ثبنثب

.نضًبٌ يستمبم أكثش استذايت



تصبالث إلبرنبمج رفع انوعى انمجتمعى نحو تكنونوجيب انمعهومبث وا

(.انخضراء)انصذيقت نهبيئت 

تكىيٍ يجًىػت ػًم يشتشكت يٍ انخبشاء يٍ انمطبع انحكىيً وانمطبع 1.

انذونيت وانًجتًغ انًذًَ نُشش انىػً حىل تكُىنىجيب انخبص وانًُظًبث

(.انخضشاء)انًؼهىيبث واالتظبالث انظذيمت نهبيئت 

 تُظيى وسش ػًم وَذواث نشفغ انىػً انًجتًؼً َحى تكُىنىجيب انًؼهىيبث2.

(.انخضشاء )تظبالث انظذيمت نهبيئت إلوا

ػذاد بشَبيج تذسيبً نبُبء كىادس وتأهيههب ػهً يستىي ػبل فً يجبل َظى إ3.

(.انخضشاء) انظذيمت نهبيئت االتظبالث وتكُىنىجيب انًؼهىيبث 



تصبالث إلبرنبمج رفع انوعى انمجتمعى نحو تكنونوجيب انمعهومبث وا

(.انخضراء)انصذيقت نهبيئت 

سشبديت نشفغ وػً انمطبع انؼبو وانخبص حىل تكُىنىجيب إػذاد كتيببث إ4.

(.انخضشاء)انًؼهىيبث واالتظبالث انظذيمت نهبيئت 

نشفغ انىػً انًجتًؼً حىل تكُىنىجيب انًؼهىيبث ػذاد َششاث ويطبىػبث إ5.

(.انخضشاء)انظذيمت نهبيئت واالتظبالث

وضغ انششوط وانًىاطفبث انخبطت بأجهضة االتظبالث وتكُىنىجيب 6.

وبًب يتىافك يغ انتىجه انؼبنًً فً هزا ( انخضشاء)انًؼهىيبث انظذيمت نهبيئت 

.انشأٌ



نكترونيتإلدارة انمخهفبث اإبرنبمج 

نكتشوَيت فً َطبق إلػذاد دساست ولبػذة بيبَبث ػٍ انًخهفبث وانُفبيبث اإ1.

.انمبهشة انكبشي تيحبفظ

ػذاد بشَبيج نشفغ انىػً انًجتًؼً ػٍ انًخبطش انُبجًت يٍ انتخهض غيش إ2.

.نكتشوَيتإلوانُفبيبث ا اآليٍ نهًخهفبث

تظبالث إلدػى يشبسكت انششكبث وانًؤسسبث انؼبيهت فً يجبل َظى ا3.

داسة انًخهفبث إلوتكُىنىجيب انًؼهىيبث نهبذء فً تُفيز يششوػبث تجشيبيت 

.نكتشوَيتإلا

داسة انششيذة إللتشاح انتششيؼبث وانمىاَيٍ انالصيت نذػى اإانًسبهًت فً 4.

.نكتشوَيتإلانهًخهفبث 



تُظيى وسش ػًم وَذواث نشفغ انىػً انًجتًؼً نهجهبث وانهيئبث 1.

انؼبو وانمطبع انخبص وانجًؼيبث األههيت وانًجتًغ انحكىييت ولطبع األػًبل

انًذًَ حىل دوس َظى االتظبالث وتكُىنىجيب انًؼهىيبث فً انتؼبيم يغ 

يشدوداث تغيش انًُبخ

َظى االتظبالث وتكُىنىجيب انًؼهىيبث  تطبيكن تُفيز يششوع تجشيب2ً.

فً أحذ يببًَ انًُبطك انتكُىنىجيت ( انخضشاء)انظذيمت نهبيئت و انزكيت

.  االتظبالث وتكُىنىجيب انًؼهىيبثنىصاسةانتببؼت 

َشبء لبػذة بيبَبث نتجًيغ انبيبَبث راث انظهت  إدػى وصاسة انبيئت فً 3.

.حظبئيبإوتحهيههب ببنتغيشاث انًُبخيت

برنبمج تطبيق حهول تكنونوجيب انمعهومبث واالتصبالث نضمبن مستقبم أكثر 

استذامت




