
 الرقمية: أمجد الحياري مية نفى التأضواء على مجتمع مبادئ 

يهدف مجتمع مبادئ التنمية الرقمية إلى ربط تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية،  

م  وتكنولوجيا المعلومات، والممارسين في مجال المساعدة الدولية والتنمية اإلنسانية بمحتوى منظ  

عالمي، فإن ضمان أن  و وفرص لتحسين عملهم. كصالح عام  ، ومحادثات ذات صلةمدروس، و

أكبر عدد ممكن من الجماهير أمر أساسي لقيمنا وعملنا؛ هذا هو  تكون هذه الموارد في متناول 

السبب في أننا نعتمد على أعضاء المجتمع المشاركين والناشطين لزيادة ثروات المنتجات  

 .المعرفية

الرقمية، هو مثال جيد على ما يعنيه مشارك نشط  في التنمية  حياري، عضو مجتمع مبادئ  الأمجد  

  التنمية  ي ف  جميع وثائق المبادئ األساسية ا  وعتط ومساهم في مكتبة الموارد لدينا، بعد أن ترجم 

أكمل هذا العمل بمساعدة أحد المتدربين    . أواخر العام الماضي لديه الرقمية إلى اللغة العربية. 

 !موقعنا على اإلنترنتالموارد على نشر هذه يسعدنا أن ننتهي اآلن من 

ا في العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات  19يتمتع أمجد بخبرة تزيد عن  من أجل التنمية،  عام 

، على الرغم من أنه  2006التنمية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت منذ عام  مجال  في    عمل حيث  

 .الرقمية حتى الصيف الماضيفي التنمية مبادئ  ال وجودبيعلم لم 

ا برؤية     موجودة وأعجبت بكل ما فعله المجتمع   الرقميةفي التنمية  مبادئ  قال أمجد: "كنت سعيد 

 ".المشاركة في هذا النوع من العمل حب". "أنا من النوع الذي يحتى االن

الصحة  منظمة في  تتضمن بعض أعماله السابقة تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

من خالل    (EMPHNET)المجتمعيةصحة للالشرق أوسطية شبكة الو (GHD) الدولية للتنمية

ا قام بتنفيذ مشاريع  تخدم احتياجات الصحة العامة والتنمية. كم رقميةإنشاء أدوات وحلول 

مركز    -جونز هوبكنز    جامعةتغيير السلوك مع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية واالتصال من أجل  

مع منظمة الصحة   2.0 (EVM) برامج االتصال، وعمل على دعم طرح أداة اإلدارة الفعالة للقاحات

تسعى إلى   التي، و ISEETشركة ومؤسس، أمجد هو الرئيس التنفيذي العالمية واليونيسف. حاليا  



المؤسسات  مبتكرة لتحسين قدرات رقمية تسريع التحول الرقمي من خالل تقديم حلول 

 .التنظيميةوالتكنولوجيا 

ا على المشاركة في المنتدى والمساهمة    الرقميةفي التنمية    ىءمباد اليدرك أمجد قيمة   وكان حريص 

الرقمية وأعضاء المجتمع اآلخرين،  في التنمية في مكتبة المواد. بعد المناقشة مع فريق المبادئ 

 قرر أن ترجمة الموارد إلى اللغة العربية أمر أساسي لمشاركة موارد المبادئ مع الجماهير الجديدة 

 التي تتحدث اللغة العربية.

  ما سألناه عن سبب حرصه الشديد على التطوع هذه المرة في هذا المشروع، أجاب: "المبادئ عند

لتطوير مشاريع رقمية مستدامة وهناك حاجة لمزيد من  ومهمة  أساسية    الرقمية تعتبرفي التنمية  

 ."المشاريعالوعي بين المنظمات العالمية التي تنفذ هذا النوع من 

مشاعر مماثلة. بسبب التحديات، مثل االفتقار إلى القدرات، وقضايا  وقد ردد الكثيرون في قطاعنا 

ومع ذلك، أشار أمجد، إلى أن  .الشركاء، والميزانية، فشلت العديد من الحلول الرقمية المبتكرة

. واستمر في التأكيد على أن بشكل مسبق العديد من األسباب يمكن التنبؤ بها والوقاية منها

ا  المبادئ الرقمية ليست س الممارسة، وأن الموارد وأمثلة دراسة الحالة التي وعند  هلة التنفيذ دائم 

 .الرقمية مفيدة لتصميم البرامج المستدامةفي التنمية يتم مشاركتها بين مجتمع المبادئ 

وختم قائال : "آمل أنه بإتاحة هذه الموارد والمواد الترويجية بلغات جديدة يمكننا أن نستهدف بشكل  

 ."المنظمات التي يجب أن تستخدمهاأفضل 

إن رغبة أمجد ومشاركته النشطة في تنمية المعرفة والثروة من الموارد المتاحة مجان ا للمجتمع  

الرقمية  في التنمية  هي مثال واضح على كيفية قيام الشبكة بدور رئيسي في التأكد من أن المبادئ  

 .ذات صلة ومفيدة


