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موجـز
في إطار مشروع شبكات المعرفة من خالل نقاط النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
للمجتمعات المحلية المحرومة ،نظمت إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اللجنة االقتصادية
واالجتماعية لغربي آسيا ورشة العمل الخامسة لمسؤولي مراكز االتصاالت المدعومة من ھذا المشروع.
وكانت ورشة العمل ھذه بعنوان "ورشة عمل حول تعزيز قدرات التشبيك لدى مراكز المعرفة" وجرت
في القاھرة من  16إلى  18شباط/فبراير  ،2010بالشراكة مع الجمعية الخيرية لرعاية الطفولة .وتشترك
لجان األمم المتحدة اإلقليمية الخمس في تنفيذ مشروع بناء شبكات المعرفة ھذا بقيادة اإلسكوا ،وھو يھدف
إلى تمكين المجتمعات الفقيرة والمحرومة عن طريق تحويل عدد مختار من نقاط النفاذ إلى تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت إلى مراكز معرفة ترتبط بشبكات معرفة إقليمية وعالمية.
ومن أھداف ورشة العمل الرئيسية زيادة المبادرات التي يقوم بھا مدراء مراكز االتصاالت بھدف
تعزيز قدرات التشبيك وتحسين الخدمات التي تقدمھا مراكز المعرفة من خالل) :أ( تحديد ومناقشة وحل
المشاكل المتعلقة بتنفيذ بوابة شبكة المعرفة وھي األداة األساسية التي يستخدمھا مدراء مراكز االتصاالت
في التشبيك؛ )ب( اقتراح أنشطة جديدة تھدف إلى تحويل مراكز االتصاالت إلى مراكز للمعرفة؛
)ج( تطوير مھارات الكتابة بلغة األعمال لدى مدراء مراكز المعرفة لتمكينھم من إعداد مقترحات تھدف
إلى حصولھم على تمويل من الجھات المانحة المحلية والدولية وزيادة فرص استدامة مراكز االتصاالت.
شارك في ورشة العمل  14مشاركا ً من األردن والجمھورية العربية السورية والسودان ولبنان
ومصر واليمن .وقد حضر ھؤالء دورة تدريبية من يوم واحد حول كتابة المقترحات إلى الجھات المانحة،
وأنشأوا شبكات مع نظرائھم حول تنفيذ مراكز/شبكات المعرفة وزاروا مركز الجمعية الخيرية لرعاية
الطفولة ،وھو مركز معرفة نموذجي في مصر يركز خدماته على األطفال المحرومين.
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-3مقدمة
أُطلق مشروع شبكات المعرفة من خالل نقاط النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للمجتمعات
-1
المحلية المحرومة في أواخر عام  2006بتمويل من حساب األمم المتحدة للتنمية .وقد اشتركت لجان األمم
المتحدة اإلقليمية)*( الخمس في تنفيذه على المستوى العالمي بقيادة اإلسكوا ،و ُكلفت كل واحدة من ھذه اللجان
بتنفيذ شبكات المعرفة على الصعيد اإلقليمي .والھدف الرئيسي للمشروع ھو تمكين المجتمعات المحرومة من
خالل تحويل نقاط نفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مختارة/مراكز اتصاالت إلى مراكز معرفة
متصلة ببعضھا بشبكات على المستويين اإلقليمي والعالمي .ويمكن تحقيق ھذا الھدف من خالل توفير وتطوير
وتنظيم وتبادل ونشر معرفة ذات نفع للمجتمعات المستھدفة في مجاالت تنمية مستدامة رئيسية من مثل العمالة
والتعليم وقضايا الجنسين والصحة.
أوشكت اللجان اإلقليمية كافة على إتمام تنفيذ أنشطة المشروع وھي تعمل حاليا ً على إنجاز المرحلة
-2
النھائية منه .وقد أنجزت المراحل التالية أو شارفت على اإلنجاز) :أ( استعراض وتقييم نقاط النفاذ إلى
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مناطق مختلفة من العالم؛ )ب( وضع خطة تنفيذية مفصلة للمشروع؛
)ج( عقد اجتماعات ألصحاب المصلحة اإلقليميين لمناقشة أنشطة المشروع المختلفة؛ )د( إعداد إستراتيجيات
إقليمية وعالمية تغطي التحول "من نقطة نفاذ إلى مركز معرفة" والتشبيك؛ )ھ( التصميم والتنفيذ األوليين لبوابة
معرفة إقليمية؛ )و( تدريب موظفي مركز االتصاالت األساسيين على تحويل نقاط النفاذ إلى مراكز معرفة
متصلة بشبكات؛ )ز( إنشاء بوابة معرفة إقليمية.
بعد استضافة ورشة العمل الرابعة حول مشروع شبكات المعرفة من خالل النفاذ إلى نقاط تكنولوجيا
-3
المعلومات واالتصاالت للمجتمعات المحلية المحرومة في الخرطوم/السودان في كانون الثاني/يناير ،2010
نظمت اإلسكوا ورشة عمل خامسة بعنوان "ورشة عمل حول تعزيز قدرات التشبيك في مراكز المعرفة"،
جرت في القاھرة من  16إلى  18شباط/فبراير  .2010وشارك في تنظيم ورشة العمل ھذه الجمعية الخيرية
لرعاية الطفولة واستضافھا فندق أمارنتي بيراميدز ) (Amarante Pyramidsفي الجيزة ،القاھرة ،مصر.
كانت أھداف ورشة العمل الرئيسية) :أ( تقديم دورة تدريبية سريعة على كتابة مقترحات مشاريع جيدة؛
-4
)ب( استعراض األنشطة حديثة العھد التي قامت بھا مراكز المعرفة؛ )ج( بحث سبل التوصل إلى االكتفاء
الذاتي.

أوالً -مواضيع النقاش
ألف -تحسين قدرة مراكز المعرفة على التشبيك
قدم السيد نور الدين شيخ عبيد مدير شق المعرفة في مشروع شبكات المعرفة من خالل نقاط النفاذ إلى
-5
ً
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للمجتمعات المحلية المحرومة في منطقة اإلسكوا عرضا حول كيفية تعزيز
قدرة مراكز المعرفة على التشبيك سواء على المستوى الوطني أو اإلقليمي أو حتى العالمي .ويمكن إنشاء
)*( لجان األمم المتحدة اإلقليمية الخمس ھي اللجنة االقتصادية ألوروبا ،واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ،
واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ،واللجنة االقتصادية ألفريقيا ،واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا .وال
بد من اإلشارة إلى أن اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الھادئ تتولى ،منذ عام  ،2008جزء اللجنة االقتصادية ألوروبا من
المشروع المتعلق بالدول المستقلة المشتركة بين المنطقتين والتي تشارك في المشروع.

-4الشبكات مع النظراء ،كمراكز االتصاالت األخرى ذات البيئة االقتصادية واالجتماعية المشابھة أو مع المجتمع
المحلي من خالل المواقع اإللكترونية والنشاطات المحلية .ويمكن أيضا ً إنشاء شبكات مع إدارة مراكز
االتصاالت الوطنية ،حيثما وجدت .فعلى سبيل المثال ،تقدم كل من شبكة المعرفة الريفية في الجمھورية
العربية السورية وبرنامج محطات المعرفة في األردن الدعم لمراكز االتصاالت في ھذين البلدين .ويمكن
كذلك إنشاء شبكات بين مراكز االتصاالت والسلطات المحلية ،ما سيساھم في تحويل مركز االتصاالت من
نقطة نفاذ إلى مركز معرفة .ومع اتساع دائرة التعاون من المستوى الوطني إلى المستوى الدولي ،يمكن أن
ً
خاصة في
يكون الترابط بين مراكز االتصاالت عبر الحدود والمناطق مفيداً جداً لجميع أصحاب المصلحة،
مجال تبادل المعرفة واألفكار والممارسات.
وأعطى السيد شيخ عبيد تعليمات لمسؤولي مراكز االتصاالت بعدم االكتفاء بتوفير دورات تدريبية في
-6
مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تقليدية على غرار الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب أو البرامج
الكالسيكية األخرى في مجال التدريب على الحاسوب ،بل أن يستثمروا أيضا ً وقتا ً في تطوير دورات مفصلة
خصيصا ً كمثل دورات التدريب على التسويق على اإلنترنت.
وقبل نھاية الجلسة ،طلب السيد شيخ عبيد من جميع المشاركين البدء بممارسة التشبيك من خالل جمع
-7
المعلومات عن المجتمع المحلي ،ومحاولة العمل بالشراكة مع السلطات المحلية ،والتنسيق مع مراكز
االتصاالت األخرى في البلد أو المنطقة.
-8

ترد في المرفق الثاني إشارة مرجع إلى العرض الذي قدمه السيد شيخ عبيد.
باء -شبكات المعرفة وتنمية المجتمع في السياسات العامة

قدم السيد نبيل عيد الذي انتخب أمين سر مشروع شبكات المعرفة من خالل نقاط النفاذ إلى تكنولوجيا
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المعلومات واالتصاالت للمجتمعات المحلية المحرومة خالل ورشة العمل التي جرت في الخرطوم في كانون
الثاني/يناير  2010عرضا ً حول شبكات المعرفة وتنمية المجتمع في السياسات العامة .وناقش في عرضه ھذا
ضرورة أن تضع البلدان األعضاء في اإلسكوا وتنفذ سياسا ٍ
ت وخططا ً تؤدي إلى إنشاء بيئة مؤاتية لمراكز
المعرفة في خدمة المجتمعات المحلية المحرومة .وتنفذ ھذه السياسات ضمن واحدة من فئات ثالث ھي :إدارة
المعرفة؛ والنفاذ إلى المعلومات والمعرفة؛ وتطبيق المعرفة وتعزيز الخدمات اإللكترونية.
 -10وأعطى السيد عيد أمثلة عن مشاريع نجحت في بلدان نامية وعززت شبكات المعرفة والتنمية
المجتمعية مثل  www.drishtee.comو www.mssrf.orgفي الھند ،و www.busyinternet.comفي غانا،
و www.fishinglanka.comفي سري النكا.
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ترد في المرفق الثاني إشارة مرجع إلى العرض الذي قدمه السيد عيد.

جيم -بوابة شبكة المعرفة :التحسينات والطريق إلى األمام

-5ُخصص جزء من الوقت لمناقشة المشاكل التي تواجه مسؤولي مراكز االتصاالت في تعاملھم مع بوابة
-12
المشروع اإللكترونية على الموقع  .www.knowledgenets.netويمكن تلخيص ھذه التحديات كما يلي:
)أ(

يستھلك إدخال الصور في صفحات الموقع اإللكتروني الكثير من الوقت؛

)ب( يؤثر بطء اتصال خادم الشبكة باإلنترنت على تحميل وتنزيل الصور والملفات من وإلى الموقع؛
بشكل جيد؛
)ج( ال تسير عملية استيراد نص مباشر ًة من ميكروسوفت وورد
ٍ
)د( يدمج النص المعروض أحيانا ً السطور بعضھا ببعض فتتعذر القراءة؛
الوب )(RSS؛
)ھ( ال يسمح بإضافة وحدات إنتاجية مثل التلقيم على ِ
)و( من الصعب جداً التعديل في تصميم الصفحات :فاإلطاران األيسر واأليمن ال يتمددان ليتسعا
للنص عندما يكبر؛
)ز( ليس تصميم البوابة ّ
جذابا ً للمستخدمين؛
)ح( ال تتوفر خارطة للتصفح تمكن المستخدمين من تحديد مواقع مراكز االتصاالت وكيفية النفاذ
إليھا بصريا ً.
 -13نظراً إلى شمول التعديالت المطلوبة لحل المشاكل اآلنفة الذكر ،لن يكون من المجدي إدخالھا على
الموقع الحالي .لذا ،اقترح موظفا اإلسكوا جورج يونس ومارك خياط إنشاء موقع جديد يطابق مواصفات
الشبكات االجتماعية والمواقع المجتمعية على غرار فيس بوك (www.facebook.com) Facebook
و (www.telecentre.org) telecentre.orgو (www.ning.com) ningوخصائصھا الوظيفية.
-14

سيتألف ھذا الموقع مما يلي:

 -15البوابة التي ستستضيفھا خوادم اإلسكوا ستستضيف بدورھا شبكات المعرفة العالمية واإلقليمية ومنتدىً
للنقاش .أما في ما يتعلق بمواقع مراكز المعرفة فستستضيفھا بوابة المشروع في حال عدم توفر مواقع أخرى
لھا على الشبكة ،وإال فسيتوفر رابط على بوابة المشروع يحوّ ل الزوار إلى صفحة مركز المعرفة.

-6 -16بما أن مواقع محلية قد تكون خارج البوابة ،وافق المشاركون جميعا ً على ضرورة وضع قواعد
ومعايير لتحديد المحتوى المقبول وغير المقبول.
دال -استدامة مراكز المعرفة وشبكات المعرفة
ُخصصت فترة بعد ظھر اليوم األول من ورشة العمل لمسؤولي مراكز االتصاالت ليطرحوا ما لديھم
-17
من أفكار حول تحقيق استدامة مواقعھم .وتضمنت العروض التي قدموھا قائمة باألنشطة والفعاليات وبالعوائق
المحتملة ،كما أكدت على أھمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في استدامة مراكز المعرفة.
-18

ترد في المرفق الثاني قائمة بالعروض األحد عشر التي قدمھا مسؤولو مراكز المعرفة المشاركين.
ھاء -كتابة مقترحات للجھات المانحة

 -19خصص اليوم الثاني من ورشة العمل لدورة تدريبية على كتابة مقترحات بلغة األعمال للجھات
المانحة .وكانت اإلسكوا قد تعاقدت لھذه الغاية مع السيد سيد قشطة لتنظيم وإعطاء ھذه الدورة القصيرة ومدتھا
ست ساعات.
 -20شرح السيد قشطة بدقة خالل الدورة كالً من العناصر األساسية التالية في تحرير أي مقترح جيد
لمشروع أو عمل ما :الھدف ،واألنشطة ،والبنية ،وخطة التنفيذ ،والموازنة ،والتقييم والمتابعة ،واالستدامة،
والمرفقات.
 -21تخللت الدورة جلسات تفاعلية واختبارات وتمارين تعاونية ودراسات حالة ،وقد استحسن الدورة
المشاركون جميعا .وترد في المرفق الثاني إشارة مرجعية إلى العرض الذي قدمه السيد قشطة.
 -22عند نھاية ھذه الدورة التدريبية القصيرة ،طرح المشاركون أفكارھم فيما يتعلق بموضوع الدورة المقبلة
التي ستجرى في إطار ورشة العمل المقبلة التي ستعقد في دمشق في نيسان/أبريل .وتوزعت المواضيع
المقترحة بين "المھارات األساسية في الكتابة" و"التسويق عبر اإلنترنت" ،و"مھارات كتابة المقاالت"،
و"مھارات كتابة األخبار" ،و"كيفية جمع األخبار وتحليلھا ونقلھا".
واو -زيارة ميدانية إلى الجمعية الخيرية لرعاية الطفولة
 -23في اليوم الثالث من ورشة العمل ،زار المشاركون الجمعية الخيرية لرعاية الطفولة لالستفادة من
تجربتھا باعتبارھا مركز معرفة ناجحا ً في منطقة الجيزة ،يقدم الخدمات لألطفال المحرومين .وتجوّ ل الزوار
في أقسام مختلفة كالمكتبة ،وأماكن اإلقامة ،وورش العمل والرياضة ،ونادي تكنولوجيا المعلومات.
رسوم زھيدة كتبا ً فكاھية وتعليمية .وتؤمن الجمعية
 -24توفر مكتبة الجمعية ألطفال المجتمع المحلي لقاء
ٍ
ً
أيضا ً ملجأ ً لأليتام واألوالد الذين تخلى عنھم ذووھم ،فيه غرف تتسع لعشرين طفال .أما ورش العمل فمن أكثر
نشاطاتھا شيوعا ً األعمال اليدوية والخياطة ،ويبتكر في إطارھا الشبان والشابات ،وبعضھم معوقون ،مجموعة
متنوعة من األشياء التي يبيعونھا في محاولة لتأمين االكتفاء الذاتي للموقع .ومن الخدمات األخرى التي يوفرھا

-7المركز نادي تكنولوجيا المعلومات الذي يسمح للشباب باالتصال باإلنترنت ،والتواصل مع مجتمعا ٍ
ت أخرى
عبر الشبكات االجتماعية ،وإجراء أبحاث في مواضيع مختلفة.
 -25في لفتة إنسانية لتقدير الجھود التي يبذلھا القيمون على ھذه الجمعية لمساعدة األطفال المعوزين ،جمع
المسؤولون عن مراكز االتصاالت في شبكات المعرفة عبر نقاط النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
للمجتمعات المحلية المحرومة مبلغ  330دوالراً أمريكيا ً قدموه ھبة للجمعية باسم المشروع.
زاي -التوصيات والختام
 -26جرت جلسة الختام في مركز الجمعية الخيرية لرعاية الطفولة بعد استعراض مختلف الخدمات التي
تقدمھا .وحضر الجلسة الختامية ،إلى جانب المشاركين في ورشة العمل ،األشخاص التالي ذكرھم من
الجمعية:
-

السيد محمد فھمي ،رئيس مجلس اإلدارة؛
السيدة جاذبية سعد خليفة ،نائبة الرئيس؛
السيد صابر عبد المنعم ،األمين العام؛
السيدة فاطمة عثمان ،مديرة الجمعية؛
السيدة إيمان رجب ،عضوة مجلس اإلدارة وصحافية.

 -27رحب السيد محمد فھمي بضيوف مصر وأمل أن تكون الجمعية الخيرية لرعاية الطفولة قد ساعدت
على تنظيم ورشة العمل ،وأن تكون ھذه الفعالية قد حققت األھداف المرجوة بل وأكثر.
 -28باسم مشروع شبكات المعرفة عبر نقاط النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للمجتمعات
المحلية المحرومة ،شكر السيد منصور فرح الجمعية على الجھود التي بذلتھا خالل الشھر األخير وخص
بالشكر السيدة أسماء عثمان ،وتمنى أن يكون المشاركون قد استفادوا من الدورة التدريبية السريعة حول كتابة
فرض منزلي يجب أن يقدموه خالل ورشة العمل التالية
المقترحات للجھات المانحة .وأبلغ المشاركين بتحديد
ٍ
واألخيرة التي ستجرى في نيسان/أبريل في دمشق .ويقضي ھذا الفرض بأن يكتب كل مسؤول عن مركز
اتصاالت مقترحا ً لمشروع ذي صلة بمجتمعه المحلي .والغرض من ھذا التمرين التدرب على ھذه المھمة
الحاسمة في عملية حشد الدعم المالي.
 -29واستكماالً للبيان الختامي الذي أدلى به السيد فرح ،وزع السيد شيخ عبيد على مسؤولي مراكز
ً
وثيقة أوردت الخطوات التي يجب اتخاذھا خالل الفترة المقبلة ،ومنھا التشبيك مع مراكز
االتصاالت
االتصاالت المحلية واإلقليمية والتفاعل مع المجتمعات المحلية والعالمية .وترد في المرفق الثاني إشارة
مرجعية إلى الوثيقة التي وزعت.
 -30أضافت السيدة إيمان رجب إلى الجلسة الختامية ملخصا ً عن المھام التي قامت بھا في مجال جمع
األموال للجمعية .فقد طورت خالل فترة عملھا الطويلة في الصحافة شبكة واسعة من جھات مانحة محتملة،
وھي تعرض على ھذه الجھات مشاريع الجمعية وأفكارھا سعيا ً إلى الحصول على التمويل الالزم.

-8 -31عرضت السيدة فاطمة عثمان تاريخ الجمعية التي أنشئت في عام  1966في الفسطاط قبل أن تنتقل إلى
الجيزة .وعندما بدأت الجمعية عملھا في عام  1979كان التمويل محدوداً جداً وكانت الخدمة األساسية التي
تقدمھا ھي رعاية األيتام .ومع ازدياد عدد المانحين والمنح ،وسعت الجمعية أنشطتھا لتتضمن ناديا ً لألطفال
ً
ً
ومركزاً صحيا ً
عامة وناديا ً لتكنولوجيا المعلومات ومركزاً للتدريب.
ومكتبة
 -32كانت إذاعة القاھرة حاضر ًة خالل الجلسة الختامية فأجرت مقابلة مع السيدين فرح وفھمي لإلعالن عن
ورشة العمل ھذه وعن المھام التي ُن ِّفذت في إطار مشروع شبكات المعرفة.
 -33رُفعت الجلسة الختامية بتوزيع شھادات الحضور على جميع المشاركين .وفي تقييمھم لورشة العمل،
أعرب المشاركون عن رضاھم الكامل على كافة الصعد ،وبالتحديد على التنظيم والنقاشات والجلسات التفاعلية
ومضمون الدورة وطريقة تقديمھا.

ثانيا ً -تنظيم األعمال
ألف -المكان والزمان
 -34عقدت ورشة العمل حول تعزيز قدرات التشبيك في مراكز المعرفة في فندق
القاھرة من  16إلى  18شباط/فبراير  2010بتنظيم من اإلسكوا وبمشاركة الجمعية الخيرية لرعاية الطفل.

Amarante Pyramids

في

باء -االفتتاح
 -35افتتح السيد صابر عبد المنعم األمين العام للجمعية الخيرية لرعاية الطفولة ورشة العمل فرحب
بالمشاركين كافة في مصر وفي مكان انعقاد ورشة العمل .والجمعية التي يمثلھا السيد صابر واحدة من
 26000جمعية مدنية في مصر ،لكنھا تحتل موقعا ً رائداً بالمقارنة مع الجمعيات األخرى نظراً إلى تنوع
ً
منظمة
األنشطة التي تقوم بھا وكيفية ارتباط ھذه األنشطة والفعاليات بعضھا ببعض .واعتبر أن ما يميز
فاعل في تحسين قدرة
بدور
ما على غيرھا ھو قدرتھا على التشبيك ،وھذا بالفعل ما يحدو باإلسكو إلى القيام
ٍ
ٍ
مسؤولي مراكز االتصاالت على التشبيك ،من خالل مشروع شبكات المعرفة الذي أطلقته .وختم السيد عبد
المنعم كلمته متمنيا ً للجميع النجاح في ورشة العمل.
 -36توجه السيد منصور فرح رئيس قسم سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في إدارة تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت في اإلسكوا ومدير مشروع شبكات المعرفة عبر نقاط النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات
بشكل عام،
واالتصاالت للمجتمعات المحلية المحرومة بالشكر إلى إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الطفولة
ٍ
بشكل خاص ،على المساھمة القيمة في تنظيم ورشة العمل .وذ ّكر السيد فرح المشاركين
والسيدة أسماء عثمان
ٍ
جميعا ً بھدف ورشة العمل ھذه وبما يتوقع منھا.
جيم -المشاركون
 -37حضر ورشة العمل  14مشاركا ً أكثرھم مدراء لمراكز اتصاالت ومدربون اختيروا من ستة بلدان
أعضاء في اإلسكوا ھي األردن والجمھورية العربية السورية والسودان ولبنان ومصر واليمن .وترد في
المرفق األول بھذا التقرير قائمة بالمشاركين.

-9-

دال -جدول األعمال
-38

في ما يلي جدول أعمال ورشة العمل التي امتدت ثالثة أيام:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

االفتتاح.
التوقعات من ورشة العمل.
تعزيز قدرات التشبيك في مراكز المعرفة.
شبكات المعرفة وتنمية المجتمع في السياسات العامة.
بوابة شبكة المعرفة :التحسينات والطريق إلى األمام.
استدامة مراكز المعرفة وشبكاتھا.
دورة تدريبية على كتابة المقترحات للجھات المانحة.
زيارات ميدانية إلى مراكز اتصاالت.
التوصيات والختام.
ھاء -الوثائق

 -39ترد في المرفق الثاني بھذا التقرير قائمة بالوثائق والعروض المقدمة خالل ورشة العمل ،وھي متوفرة
أيضا ً على موقع اإلسكوا.http://www.escwa.un.org/information/meetingdetails.asp?referenceNum=1229E :
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)*(

قائمة المشاركين
ألف -البلدان المشاركة
مصر

السودان

السيد ابراھيم رشوان
الجمعية الخيرية لرعاية الطفولة  -الجيزة
بريد إلكترونيealamir-61@hotmail.com :

السيد أحمد عيسي
منظمة مدينة القضارف الرقمية
بريد إلكترونيahmed22digital@gmail.com :

السيدة أسماء عثمان
الجمعية الخيرية لرعاية الطفولة  -الجيزة
بريد إلكترونيemaash2002@hotmail.com :

السيد صھيب بابكر
اتحاد مزارعي الزراعة اآللية بالقضارف
بريد إلكترونيalromi84@hotmail.com :

األردن

الجمھورية العربية السورية

السيد ممدوح المسيب
محطة معرفة الصالحية
بريد إلكترونيmamdoh_hamdi@yahoo.com :

السيد ھمام حسين
مركز نفاذ الزبداني – شبكة المعرفة الريفية
برنامج تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت للتنمية
بريد إلكترونيHomamSaada@gmail.com :

السيد جبريل السعودي
محطة معرفة معان
بريد إلكترونيjibzyadneh@hotmail.com :

السيد نبيل عيد
مركز المجتمع المحلي في سلمية  -شبكة المعرفة الريفية
بريد إلكترونيnabieid@gmail.com :

السيد خليل الشتاوين
برنامج محطات المعرفة
بريد إلكترونيkhalil.h@nitc.gov.jo :

السيدة كنده خوري
المركز المھني المعلوماتي  -شبكة المعرفة الريفية
بريد إلكترونيkindakhoury@gmail.com :

لبنان
اليمن
السيد عباس الحاج حسين
مركز الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب في العين
بريد إلكترونيLcec.ein@hotmail.com :

السيد عبدﷲ الصھيبي
المركز المتعدد المھام للتكنولوجيا في اليمن
بريد إلكترونيattakaful_ass@yahoo.co.in :

السيد حسين شومان
مركز الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب في بيت شاما
بريد إلكترونيhsn_shoman@hotmail.com :
السيد محمود البواري
مركز الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب في بعلبك
بريد إلكترونيmahmoudbwary@hotmail.com :

_________________
)*( صدر ھذا المرفق كما ورد من القسم المعني.

باء -األمم المتحدة

-11اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
السيد منصور فرح
رئيس
قسم سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
بريد إلكترونيfarah14@un.org :
السيد جورج يونس
موظف أول لتكنولوجيا المعلومات
قسم سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

بريد إلكترونيyounesg@un.org :

السيد مارك خياط
مساعد باحث
قسم سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
بريد إلكترونيkhayat@un.org :
السيد سيّد قشطة
مستشار
مدرّ ب "كتابة المقترح للجھات المانحة"
بريد إلكترونيsayed_kishta@yahoo.com :

-12المرفق الثاني
قائمة الوثائق
عروض مركز االتصاالت في مجال االستدامة
الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب – لبنان )بالعربية(
http://css.escwa.org.lb/ICTD/1229/LOST.pdf

مركز المعرفة في سلمية – الجمھورية العربية السورية )بالعربية(
http://css.escwa.org.lb/ICTD/1229/Salamieh.pdf

منظمة مدينة القضارف الرقمية  -السودان )بالعربية(
http://css.escwa.org.lb/ICTD/1229/GDCO.pdf

برنامج محطة معرفة الصالحية – األردن )بالعربية(
http://css.escwa.org.lb/ICTD/1229/Salhia.pdf

اتحاد المزارعين بوالية القضارف  -السودان )بالعربية(
http://css.escwa.org.lb/ICTD/1229/Gedaref_Farmers.pdf

المركز المھني المعلوماتي – الجمھورية العربية السورية )بالعربية(
http://css.escwa.org.lb/ICTD/1229/CTC.pdf

الجمعية الخيرية لرعاية األطفال – مصر )بالعربية(
http://css.escwa.org.lb/ICTD/1229/Childcare.pdf

مركز معرفة الزبداني  -الجمھورية العربية السورية )بالعربية(
http://css.escwa.org.lb/ICTD/1229/Zabadani.pdf

برنامج محطات المعرفة في معان – األردن )بالعربية(
http://css.escwa.org.lb/ICTD/1229/Maan.pdf

برنامج محطات المعرفة في الحصا – األردن )بالعربية(
http://css.escwa.org.lb/ICTD/1229/Hasa.pdf

المركز المتعدد المھام للتكنولوجيا ،مؤسسة التكافل والرعاية االجتماعية – اليمن )بالعربية(
http://css.escwa.org.lb/ICTD/1229/Attakaful.pdf

المصادر
تعزيز قدرات التشبيك في مراكز المعرفة
http://css.escwa.org.lb/ICTD/1229/NetworkingCapacities.pdf

الخطوات التالية )بالعربية(
http://css.escwa.org.lb/ICTD/1229/Cheikh_Obeid-Next_steps.pdf

شبكات المعرفة وتنمية المجتمع في السياسات العامة
http://css.escwa.org.lb/ICTD/1229/Knowledge.pdf

كتابة المقترحات للجھات المانحة )بالعربية(
http://css.escwa.org.lb/ICTD/1229/writing.pdf

