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برامج البحوث من أجل الحياة  
  

،HINARI البحوث من أجل الحياة هو الاسم الجامع للبرامج الأربعة (برنامج إتاحة الوصول إلى البحوث الصحية عبر شبكة الإنترنت
،OARE وبرنامج إتاحة البحوث البيئية عبر شبكة الإنترنت ،AGORA وبرنامج إتاحة الأبحاث الزراعية العالمية عبر شبكة الإنترنت

وبرنامج الوصول إلى البحوث من أجل التنمية والابتكار ARDI). البحوث من أجل الحياة توفر للبلدان النامية الوصول المجاني أو
منخفض التكلفة للمحتوى الأكاديمي والمهني الذي تم مراجعته من قبل الأقران على الإنترنت. البحوث من أجل الحياة هي شراكة بين

القطاعين العام والخاص بين منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة،
والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وجامعات كورنيل وييل، والرابطة الدولية للناشرين في مجال العلوم والتكنولوجيا والطب

(STM)، الأمم مرامي من ستة تحقيق في في المساعدة هو الشراكة وهدف ،الشريك ميكروسوفت تكنولوجيا مع جنب إلىً جنبا والعمل
المتحدة الإنمائية للألفية الثمانية بحلول عام 2015، مع الحد من فجوة المعرفة العلمية بين البلدان النامية والمتقدمة.

  

البحوث من أجل الحياة

  HINARI برنامج إتاحة الوصول إلى البحوث الصحية عبر شبكة الإنترنت
  

برنامج إتاحة الوصول إلى البحوث الصحية عبر شبكة الإنترنت HINARI يتيح للبلدان النامية الوصول إلى واحدة من أكبر مصادر
المجموعات الأدبية على شبكة الإنترنت في المجال الصحي والطبي البيولوجي على الصعيد العالمي، إما بالمجان أو بأسعار معقولة

للاشتراكات.

  

HINARI برنامج إتاحة الوصول إلى البحوث الصحية عبر شبكة الإنترنت

  

AGORA  برنامج إتاحة الأبحاث الزراعية العالمية عبر شبكة الإنترنت
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http://www.research4life.org/
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=5739:hinari&amp;catid=636:hinari&amp;Itemid=2698
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برنامج الوصول إلى الأبحاث الزراعية العالمية عبر شيكه الإنترنت (AGORA)، الذي أعدته منظمة الأغذية والزراعة (FAO) التابعة للأمم
المتحدة بالتعاون مع كبار الناشرين، يتيح للبلدان النامية الوصول إلى مجموعة المكتبة الرقمية المتميزة في مجال العلوم الغذائية

والزراعية والبيئية والعلوم الاجتماعية ذات العلاقة. ويوفر برنامج (AGORA) مجموعة من أكثر من 3000 مجلة للمؤسسات في 106 بلدًا.
وقد تم تصميم برنامج (AGORA) لتشجيع المنح الدراسية لعدة آلاف من الطلبة، وأعضاء هيئة التدريس، والباحثين في مجال العلوم

الزراعية والحياتية في العالم النامي.

  

AGORA برنامج إتاحة الأبحاث الزراعية العالمية عبر شبكة الإنترنت

  OARE برنامج إتاحة البحوث البيئية عبر شبكة الإنترنت
  

برنامج إتاحة البحوث البيئية عبر شبكة الإنترنت OARE، الذي أعده برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالتعاون مع جامعة ييل، وكبار
الناشرين في مجال العلوم والتكنولوجيا، يتيح للبلدان النامية الوصول إلى واحدة من أكبر المجموعات العالمية في مجال البحوث

العلمية البيئية. ما يزيد عن 4150 عنوان لاستعراض الأقران الذي تم نشره من قبل أكثر من 350 دور نشر وجمعية علمية مرموقة
ويتناول جميع الموضوعات المتعلقة بالبحوث البيئية، متاح في أكثر من 100 بلد من البلدان المنخفضة الدخل.

  

OARE وبرنامج إتاحة البحوث البيئية عبر شبكة الإنترنت

  

  ARDI برنامج الوصول إلى البحوث من أجل التنمية والابتكار
  

يتم تنسيق برنامج الوصول إلى البحوث من أجل التنمية والابتكار ARDI من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية مع شركائها في
صناعة النشر وذلك بهدف زيادة توافر المعلومات العلمية والتقنية في البلدان النامية. ومن خلال تحسين الوصول إلى أدب العلماء من

مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا، يسعى برنامج الوصول إلى البحوث من أجل التنمية والابتكار ARDI إلى تعزيز قدرة البلدان
النامية على المشاركة في الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة ودعم الباحثين في البلدان النامية في إنشاء وتطوير حلول جديدة

للتحديات التقنية التي تواجهها البلدان على المستوى المحلي والعالمي.
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http://www.aginternetwork.org/en/
http://www.oaresciences.org/en/
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ARDI برنامج الوصول إلى البحوث من أجل التنمية والابتكار

الوصلات الإلكترونية ذات العلاقة  
  

المرامي الإنمائية للألفية

  

منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة

  

برنامج الأمم المتحدة للبيئة

  

المنظمة العالمية للملكية الفكرية 
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http://www.wipo.int/ardi/en/
http://www.un.org/millenniumgoals/
http://www.fao.org/
http://www.unep.org/
http://www.wipo.int/portal/index.html.en

