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 حىل مجتمع ومؤضطت التليطىتر

 
 

 
 
داز هرا مجخمع "الخلِظىتر" هى مجخمع عالمي مً الىاض واإلاىظ ًُ ماث مً مخخلف أهداء العالم، 

ادة ألازس الاحخماعي والاكخصادي إلاساكص اإلاجخمع مً كبل "مإطظت الخلِظىتر". جلتزم اإلاإط   ظت بٍص

اث "في بىاء خُاة أفضل، مجخمع ،"الخلِظىتر" مً خالل زؤٍت مشتركت وهدف واخد، اإلاظاهمت

  ُ  ت مً خالل جكىىلىحُا اإلاعلىماث والاجصاالث".واعدة وذك

عبر هرا اإلاجخمع، ما شلىا وعمل ووظاعد على الدشبُك مً أحل حظهُل اإلاشازكت وجبادل ألافكاز على 

 
 
ص شبكاث هعاق واطع مً خُث اإلاىازد، الخعل م، وأفضل اإلامازطاث العملُت وذلك في مداولت لخعٍص

حعمل على اللاعدة العٍسضت والشعبُت مً الىاض، ومظاعدة أفساد اإلاجخمع  مساكص "الخلِظىتر" التي

ه  SDGsاإلادلي على العمل مع بعضهم البعض مً أحل جدلُم أهداف الخىمُت اإلاظخدامت  والخىح 

ش الخىمُت الاحخماعُت والاكخصادًت لخلك اإلاجخمعاث في أهداء العالم هدى بىاء مجخمع معلىماث ٌعص  

 كافت.

 لتىاصل:معلىماث ا

   www.telecentre.org اإلاىكع السطمي إلاإطظت الخلِظىتر 

د الكترووي: املهىدص هبيل عيد  338826000 963+مكخب:  955572873 963+ حىال :   neid@telecentre.org، بٍس

تر:    https://www.linkedin.com/in/nabileidلُىكد ئن:  – leid1@nabiجٍى

د الكترووي : Miguel Raimilla  ميجيل راًميال   mraimilla@telecentre.org  Tel: 1(415)2904723، بٍس

USA -901 Mission St, Suite 105, San Francisco CA 94103 -t Hub San Francisco Impac 

 

 

http://www.telecentre.org/
mailto:neid@telecentre.org
https://www.linkedin.com/in/nabileid
mailto:mraimilla@telecentre.org
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 شكز وجقدًز

الذين تواصلوا معي لكتابة سَتة ؾبدىم وعملهم وتفانيهم يف  لرّواد التنمية اجملتمعية،أتوّجو بالشكر والتقدير 

 للبلداف: خدمة ؾبتمعاهتم احمللية يف بلداهنم، وأذكرىم حسب التسلسل األجبدي

 األردف: اسالـ خطاطبة، سهاـ اعبعافرة

 اعبزائر: كماؿ رزيق، سعد العايب ؿبمد

 السوداف: طارؽ حامد ابراىيم تاور، د. قبدة فاضل اؼبوىل، أضبد ؿبمود عيسى

 اؼبغرب: عمر ابدرار، د. موالي ؿبمد دريسي 

 اليمن: عبده علي مهيم البجلي

 تونس: عاطف عتيقة

 غبراصية، سيماء الكعيبسلطنة عماف: بشرى ا

 سورية: عبَت وردة

 فلسطُت: مي سبراز

 مصر: أماين غريب، أضبد ؿبمود أضبد

 شكز خاص:

 إىل زمالئي يف مؤسسة التليسنًت وىم السادة: اػباصو بالشكر أتوجّ كما 

 ، منسق اقليمي ؼبؤسسة التليسنًت/ الشرؽ األوسط ومشاؿ إفريقياأضبد شعباف

iaEcheverr Maria Josefina "ماريا جوزفينا اتشيفَتيا"، مديرة منسقي اجملتمع العاؼبي يف مؤسسة التليسنًت 

Miguel Raimilla "العاؼبية "، اؼبدير التنفيذي ؼبؤسسة التليسنًتميجيل رايبيال 
 للبروفطير محمد الجمني، على جقدًمه لهذا الكتاب مىصىل شكز وال
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 البروفطير محمد الجمني جقدًم

صال في خُاة جتزاًد ًىما بعد 
 
اث اإلاعلىماث والاج  ُ ًىم مكاهت جكىىلىح

شاط  ألافساد واإلاجخمعاث
 
د دوزها في مخخلف مجاالث الي

 
خأك ٍو

اث خضىزها البادي للعُان مً   ُ كىىلىح . ولئن كان لهره الخ  ؤلاوظاوي 

الت والكثافت اإلاتزاًدة لشبكاث  خالل الاهدشاز الكبحر لألحهصة الجى 

ىامي اإلا صال والخ 
 
ظخمس  قإكبال اإلاظخعملحن علهاا، فان  لها كرلك الاج

أزسها العمُم في أهماط جفكحرها وأشكال عالكخىا باإلاعسفت بدثا 

اعم شِئا فشِئا هدى اإلاجخمع اللسن الحادي  وجىظُفا وئهخاحا وجىشَعا. ل الى  دى  وللد كادها هرا الخ 

اث اإلاع  ً ً الجدًد، هرا اإلاجخمع الري ًلىم على اكخصاد جدًد والعشٍس جعل مً مفاهُم الخ  سفت، ٍو

ادةوا والابداعوالابخكاز  ز ومفخاخا لكل  هجاح لٍس  .أطاطا لكل  جمح 

ول  دها الد  اث عملها التي جدد   ُ ت أظسها وكىاهُناا وآل  ُ ىاع ولئن كاهذ للمجخمعاث الص 

ظاث، فان  مجخمع اإلاعسفت آلاخر في البروش ًمىذ د وزا أكبر والحكىماث عبر ما لها مً هُاكل ومإط 

سه مً أظس مالةمت 
 
ت وما جىف  ُ ز به هره اإلابادزاث مً دًىامُك ت، هظسا إلاا جخمح   ُ ت ألاهل  ُ للمبادزاث اإلاده

ظاهمىا في ؤلاعالء  سجلىا برواتام َو زاتام ٍو زوا جصى  عى  ىا مهازاتام ٍو ى ًىم  جفسح اإلاجال لألفساد خت 

 مً شأن مجخمعاتام.

لِظىتر ًلد   اكا وال شك  أن  مجخمع الخ  م الُىم مثاال زاتعا على هره اإلابادزاث، خُث كان طب 

خاذ العمل 
 
صال مىضىعا للعمل وبحن اج

 
اث اإلاعلىماث والاج  ُ ئلى الجمع ببراعت بحن اعخماد جكىىلىح

لِظىتر مً هجاح ٌعىد ئلى خد  بعُد  له مجخمعاث الخ 
 
لخه وجدل

 
شاط. ئن  ما خل

 
اإلادوي  ألاهلي  ئظازا للي

ظُحر ًلىم على مبادب ئلى كدزتاا ع
 
ا في الد لى مىاكبت زوح العصس وئلى اعخمادها أهمىذحا عصسٍ 

ها 
 
، مع ئععاء كل  فسد اإلاجزلت التي ٌظخدل ت وؤلاًمان بلُمت العمل الجماعي   ُ شازك

 
ت والد  ُ فاف

 
الش

 وئهصاله اإلاكاهت التي هى باا حدًس.

همت ليظاء وزحال مً عشس وخحن ًجمع اإلاهىدض هبُل عُد في هرا الكخاب كصص هجاح مل

ه ًفخذ في الىاكع أبىابا لألمل هدً في 
 
ىا كُمها، فاه ت خاضىا غماز ججسبت الخلِظىتر وجبى   ُ دول عسب

ان اخخازوا جكىىلىحُا اإلاعلىماث والاجصال  اث وشب  ت لشاب   ُ ضسب أمثلت مُداه أمع  الحاحت ئلهاا، ٍو
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ز في مجخمعاتام وحىاشا ل مح  لهم ئلى الخ  ت أزخب وأكثر لخكىن ظٍس  ُ ت واحخماع  ُ عبىزهم هدى آفاق مهى

 ئشساكا.

ت  للد عسفذ اإلاهىدض هبُل عُد مىر طىىاث مً خالل كخاباجه في مجال الخىمُت البشٍس

ووشس جكىىلىحُاث اإلاعلىماث والاجصال وئجاخت هفاذ ألاشخاص ذوي ؤلاعاكت ئلهاا، زم  الخلُخه أول 

بخل بظلعىت عمان في هدوة خىل  2012مسة طىت  مجخمع اإلاعسفت، فىحدث فُه اإلاىاضل الري الً 

خه، وصاخب الس طالت الري ًدسص على وشسها، وخامل ألامل   ِ بىكذ وال حهد مً أحل خدمت كض

عىباث.  الري ًىجح في مشازكخه مع مً ًخىاصل معه زغم كل  الص 

فاؤل، ودلُل طاظع ع لى أن  ئن  هرا الكخاب، كصاخبه، مىزد زاتع مً مىازد ألامل والخ 

ت مً  سث ؤلازادة وطاهدها العمل وزافلتاما اإلاثابسة، وكل  كص 
 
جاح ممكً بل وخخمي  متى جىف الى 

جاح التي ٌعسضها هي في الحلُلت دزض مً دزوض الحُاة وعبرة مً عبرها، وهي جركحر  كصص الى 

ي ودعىة ئلى الاخخفاء بالفعل وؤلاهجاش. دد   بلُمت ؤلاصساز والخ 

 دمد الجمنيم ألاطخاذ الدكخىز 

 اإلاىظمت العسبُت للتربُت و الثلافت و العلىم

 اإلاعلىماث والاجصال جكىىلىحُا مدًس ادازة

http://www.alecso.org  

 

 

 

http://www.alecso.org/
http://www.alecso.org/
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 املؤلف في ضطىر:

 هبيل عيد
ً
في أكثر مً مبادزة في خلل كمظدشاز ئكلُمي/دولي ، ٌعمل خالُا

باقإضافت ئلى  .جخمعُت باطخخدام جكىىلىحُا اإلاعلىماث والاجصاالثالخىمُت اإلا

خلفُت الخعلُم كمهىدض مخخصص في ئدازة اإلابادزاث والاطتراجُجُاث، شغل 

مىاصب مخعددة في مخخلف اللعاعاث مناا "الخعلُم وبىاء اللدزاث ومىهجُت 

ب واإلابادزاث الاحخماعُت" مع ئمكاهُت اللدزة على الخدىل ال ىاجح في زصد الخدٍز

 .2030ومخابعت وجىمُت اإلاجخمعاث العسبُت لخدلُم أهداف الخىمُت اإلاظخدامت 

، جابع دزاطخه في خلل جكىىلىحُا اإلاعلىماث 1990جخسج مً كلُت الهىدطت اإلادهُت في حامعت خلب، طىزٍت، عام 

ب والخأهُل باطخخدا دبلىماثالاجصاالث مً أحل الخىمُت وخصل على   .جلاهت اإلاعلىماثم عدًدة في الخدٍز

طلمُت "في بداًاث الدظعُىاث عمل على افخخاح أولى مساكص جكىىلىحُا اإلاعلىماث للخدٍزب في طىزٍا مً خالل مسكص 

 .للحاطىب"

فُت2004عام  ، "مسكص اإلاجخمع اإلادلي في طلمُتمشسوع "مً خالل  ، اهخلل للعمل كسةِع فٍسم في شبكت اإلاعسفت الٍس

 "الخلِظىتر". ومً زم جابع عمله ضمً مشسوع مساكص 2009ددة ؤلاهماتي في طىزٍت ختى عام ضمً بسهامج ألامم اإلاخ

في طىزٍت الخابع للجمعُت العلمُت الظىزٍت للمعلىماجُت، وألاماهت الظىزٍت للخىمُت جدذ ئشساف وشازة الاجصاالث 

 والخلاهت.

ت ألامم اإلاخددة الاكخصادًت والاحخماعُت لغسب طاهم في العدًد مً اإلابادزاث ؤلاكلُمُت ومناا مشسوع ومبادزة لجى

 لشبكاث اإلاعسفت مً خالل  ،آطُا "ؤلاطكىا"
ً
 عاما

ً
هلاط الىفاذ لخكىىلىحُا اإلاعلىماث والاجصاالث "وجم اهخخابه أمُىا

 ، لُخم بعد ذلك كُادة اإلاشسوع في طبعت بلدان عسبُت."للمجخمعاث اإلادسومت في غسب آطُا

حُا اإلاظاعدة مً أحل جىمُت وحعلُم وجىظُف ألاشخاص ذوي ؤلاعاكت في طىزٍت وفي ع أول مسكص للخكىىلى أط  

 اإلاىعلت العسبُت.

في مبادزاث عاإلاُت لخعلُم الفخُاث واليظاء ومناا مبادزة الاجداد الدولي الاجصاالث "مدى ألامُت السكمُت  طاهم  

 للفخُاث".
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مىالُت الىصىل وجكىىلىحُا اإلاعلىماث "كلُم العسبي، خىل مكخب الا –طاهم بدزاطاث مع الاجداد الدولي لالجصاالث 

 ."لألشخاص ذوي ؤلاعاكت

  مظدشاز مىالُت الىصىل ئلى جكىىلىحُا اإلاعلىماث والاجصال لألشخاص ذوي ؤلاعاكت، مىعلت ،
ً
خالُا

لُا.  الشسق ألاوطغ وشمال ئفٍس

 ون الفني "جي آي شد" لبىاء مساكص مظدشاز جكىىلىحُا اإلاعلىماث والاجصاالث مع الىكالت ألاإلااهُت للخعا

 الخلِظىتر في مخُماث اللجىء واإلاجخمعاث اإلاضُفت للىاظلحن باللغت العسبُت. 

  لُا."الخلِظىتر "ٌعمل خبحر اكلُمي إلاإطظت  عً مىعلت الشسق ألاوطغ وشمال ئفٍس

 إلاىظمت العاإلاُت مظدشاز الخكىىلىحُا اإلاظاعدة وجكىىلىحُا الىصىل لألشخاص ذوي ؤلاعاكت بالخعاون مع ا

كُت "دًبرا زوه لالجصاالث"  .ألامٍس

  مىظمت "دًفُد بالخعاون مع  الخكىىلىحُا اإلاظاعدة وجكىىلىحُا الىصىل لألشخاص ذوي ؤلاعاكتمظدشاز

عاهُت.  بُيع هدى ؤلادماج والشمىلُت" البًر

  حئحنالال ألاظفال خعلُم لألالكظى" مبادزة " ،لعلىم الثلافتواافت الثلمظدشاز اإلاىظمت العسبُت للتربُت و 

 جصاالثباطخخدام جكىىلىحُا اإلاعلىماث والا

ت خىل جكىىلىحُا  ف العدًد مً الكخب العلمُت، ووشس الكثحر مً الدزاطاث واإلالاالث باللغخحن العسبُت والاهكلحًز
 
أل

 اإلاعلىماث في بىاء اللدزاث والخعلُم وجىمُت اإلاجخمعاث.

مه في أكثر مً مإجمس دولي ئضافت ئلى مشازكاجه والحصىل على مسجبت النااتي  خصل على حىاةص عاإلاُت مخعددة وجم جكٍس

 في أكثر مً وزكت عمل على اإلاظخىي العالمي.

 في أكثر مً مبادزة مع مىظماث دولُت تاخم بشإون حعلُم وجىظُف الالحئحن في مخُماث اللجىء والىاشخحن 
ً
ملتزم خالُا

 مبادزاث الخعلُم والخىظُف
ً
 .في اإلاجخمعاث والبلدان اإلاضُفت وجددًدا

 والدزاطاث مناا:له مجمىعت مً الكخب وألابدار 

ت "زدم الفجىة السكمُت لألشخاص ذوي ؤلاعاكت باطخخدام جكىىلىحُا اإلاعلىماث  - كخاب باللغت الاهكلحًز

كُت. والاجصاالث"، الىاشس،  مىظمت دًبرا زوه ألامٍس
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"زدم الفجىة السكمُت لألشخاص ذوي ؤلاعاكت باطخخدام جكىىلىحُا اإلاعلىماث  العسبُتكخاب باللغت  -

كُت والاجصاالث"، الىاشس،  ، كُد اليشسمىظمت دًبرا زوه ألامٍس

 كخاب "مجخمع الخلِظىتر العسبي"، الىاشس، مإطظت الخلِظىتر العاإلاُت -

ع والخىمُت، كُد اليشسكخاب الشبكاث الاحخماعُت في ئدازة اإلا -  شاَز

لت اطمع ،اهظس، فكس، أحب "  - ت لألظفال ذوي ؤلاعاكت الخعلُمُت " ظٍس  كخاب الخىمُت الفكٍس

 كخاب خدر في مثل هرا العام " باخثىن في مجال التربُت اإلاخخصت". -

 كخاب ودلُل حمعُاث ؤلاعاكت الشامل في العالم العسبي. -

البصسٍت، الظمعُت اللفظُت وصعىباث الخعلم وغحرهم مً فئاث لألشخاص ذوي الاعاكت  بسمجُاث مخعددة -

 الاعاكت.
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  املؤلف مقدمت

الكتاب يقدـ ؾبموعة من قصص النجاح، رّوادىا أشخاص متميزوف من بلداف عربية ـبتلفة، كافحوا 

 ية.من أجل الوصوؿ إىل طموحاهتم وسعوا إىل ربقيق ما وبلموف بو يف حقل التنمية اجملتمع

مل تكن طرقهم مفروشة بالورود، واجهوا عوائق وعقبات مل تثبط من عزيبتهم، ومل تقف بينهم وبُت اقتحاـ 

ؾبتمعاهتم احمللية من أجل بناء ؾبتمع معريف متكامل، وبغرض إتاحة أدوات التكنولوجيا لكافة أفراد اجملتمع 

وتنمية مهاراهتم، عن طريق ربقيق التنمية الشاملة من وخاصة يف اؼبناطق النائية واؼبهّمشة، كوسيلة لبناء قدراهتم 

 لدعم التنمية االجتماعية واالقتصادية.  خالؿ تعظيم االستفادة من تكنولوجيا االتصاالت واؼبعلومات

رّواد التنمية ىؤالء قدموا الكثَت من العطاءات واػبدمات احملّفزة لإلبداع واالبتكار وخلقوا فرص العمل، ناىيك 

لتعليم وتعزيز الوعي والتشبيك والكثَت من اػبدمات، لقد آمنوا بأنبية وقوة اؼبوارد البشرية وخاصة من عن فرص ا

  .الشباب والنساء، وإمكانية ربويل طاقاهتم اؼبهدورة إىل طاقات فاعلة يف بناء اجملتمع

 .لفٍت واإلداريكانت مراكزىم أماكن لنشر الفكر واإلبداع وريادة األعماؿ، وتقدًن الدعم اؼبعريف وا

كلنا يُدرؾ أف تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت وسيلة فّعالة يف توفَت الفرص االقتصادية ؼباليُت البشر، وقد 

أصبحت أكرب قاعدة توزيع لتقدًن اػبدمات العامة واػباصة على ماليُت األشخاص يف اؼبناطق الريفية والفقَتة. 

 اػبدمات بكافة أنواعها كانت غَت متاحة على كبو كبَت يف تلك التعليم والتواصل وتبادؿ اػبربات وتقدًن

اؼبناطق فيما مضي بسبب غياب أي وسيلة للربط من أي نوع. ولكن بوجود مثل ىذه اؼبراكز "التليسنًت" 

شجّعت الفرص االقتصادية واالجتماعية اعبديدة على صبيع اؼبستويات للسكاف الفقراء والقاطنوف يف اؼبناطق 

 والفقَتة. النائية
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قصص النجاح ىذه، تعترب من اؼببادرات اؽبامة اليت هتدؼ إىل ربسُت وسبكُت البنية التحتية لغرض التنمية 

االجتماعية واالقتصادية يف اجملتمعات احمللية، لتحقيق رسالة اجتماعية واضحة تنعكس على ربسُت البنية 

 دية للسكاف احملليُت بكافة فئاهتم.التحتية للمجتمع احمللي وتشجع على ربسُت الفرص االقتصا

لقد اخًتت ىذه القصص كنماذج ناجحة يف بلداف عربية متعددة مثل ) مصر، فلسطُت، األردف، سورية، 

سلطنة عماف، اليمن، السوداف، اؼبغرب، تونس واعبزائر ( أثناء عملي كمنسق إقليمي يف "مؤسسة التليسنًت" 

ولكن ىذا ال ينفي أّف ىناؾ أيضاً ذبارب وقصص أخرى أعًتؼ وأقر  عن منطقة الشرؽ األوسط ومشاؿ إفريقيا،

 بنجاحها وسبيزىا، ولكن ظروؼ القائمُت على ىذه اؼبراكز عليها حالت دوف إهباد وسيلة للتواصل معهم.  

كلمة أخَتة: لقد فتحت ىذه اؼبراكز ؾبااًل لتنمية اؼبواىب، وتطويرىا وىو اؽبدؼ اؼبنشود من ربط "اؼبواطن 

 لي" من خالؿ تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت.احمل

 نبيل عيد

 المنسق االقليمي لمؤسسة التليسنتر

 الشرق األوسط وشمال إفريقيا
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 ةهادي الهىاة للتدريب في غشّ  الفلططيني، زبداع والتميّ بىابت لا 

 "ةُطوبى لمن سكن أحد العروسين عسقالن وغزّ "

قدـ مدف العامل، تارىبها وبكي أؾبادىا منذ أكثر من ستة آالؼ فلسطُت، من أ ة يفمن مدينة غزّ 

فكانت ميناء لطرؽ  ،ةعلى أراضي الرعي التابعة لوادي غزّ  قراىمة القدماء أوؿ شّيد أىايل غزّ  ماسنة، حين

 القوافل اآلتية من شبو اعبزيرة العربية إىل بالد الشاـ.

يف مشاؽبا، وباب  "عسقالف"قبالة البحر، وباب  "مايوماس"اب ة، مدينة السور العظيم بأبوابو األربعة، بمن غزّ 

 يف جنوهبا. "الدارـو"يف شرقها، وباب  "اػبليل"

من أوؿ مدينة فلسطينية دخلت سجالت التاريخ يف رسائل "تل العمارنة" يف القرف الرابع عشر ؽ.ـ، مدينة 

ؿ كل قتاؿ، كاف ؽبا يف كل عهد قصة، ويف  فر اظبها يف ذاكرة التاريخ، وجدت مع وجود الزماف، وعانت أىواحُ 

 كل معركة تضحيات وشهداء، تارىبها ؾبيد، وسجلها حافل، وحاضرىا أمل وبناء مستقبل واعد وبرّاؽ.

  مع اؼبهندسة الريادية لقائيز كاف من ىذا اؼبركز اؼبتميّ  من ىذه اؼبدينة ُولد "مركز نادي اؽبواة للتدريب"،

 بَتد باجيت"."اح عبميع األشخاص اؼبستعدين لاللتزاـ بو، مت ءشيالتمّيز  ".سبراز مي"

تحكم، تدير مركز نادي اؽبواة للتدريب، التصاالت و االىندسة يف ، ـبتصة "يمَ "

اؼبتخصص يف التدريب االبداعي لألطفاؿ يف شىت ؾباالت علـو  ىذا اؼبركز 

 ز واالبتكار.لتميّ ا من أجلاغباسوب والتكنولوجيا اغبديثة وتوفَت البيئة اؼبناسبة ؽبم 

عملت "مي" قبل ذلك كمهندسة للدعم الفٍت، مدربة ومهندسة مساعدة، اال أهنا كنت دائماً بانتظار الفرصة 

 ي يف فلسطُت.اؼبناسبة لبدء عملها اػباص ومبادراهتا التنموية يف خدمة اجملتمع الغزّ 

يف فلسطُت اليت تعمل من خالؿ ىوايتها على الراديو" فهي السيدة الوحيدة " من ىوايات "مي" الفريدة "ىواية 

 قباز تفتخر فيو حبياهتا.اىذا االقباز، وىو 
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 وحاصلة على جائزة من مؤسبر TechWomen2014 كانت أحدى اؼبشاركات يف برنامج

STEM in Women  للتدريب اؽبواة نادي ؼبركز تكريباً لعملها الريادي كمديرة. 

 المبادرة؟ لهذه األساسيون الداعمون ىم ومن عام أي وفي للتدريب الهواة نادي مركز نشأ متى

يف بًتخيص من وزارة العمل الفلسطينية  2013 عاـ نشأ مركز نادي اؽبواة للتدريب يف يونيو/حزيراف

حل ولو جزء بسيط من اؼبشاكل اليت يعاين منها اؼبنهاج  مبادرة شخصية للمسانبة يف ة، ويعترب اؼبركزغزّ 

، للتطبيق العملي، وليساىم يف اكتشاؼ وتوجيو اؼببدعُت من الصغار خالؿ رحلة استكشافهمالدراسي وافتقاره 

تعترب وزارة العمل، وزارة ، و للتخصص يف أحد ؾباالت العلـو والتكنولوجيا واؽبندسة والرياضيات وتطلعهم

 الشباب والرياضة واؼبدارس اػباصة من شركائنا األساسيُت يف اؼبركز.

 خدمة في اليها يسعى التي واألىداف الرؤية ىي وما المركز، ضمن المستهدفة لرئيسةا الشرائح ىي من
 ة؟غزّ  بمحافظة المحلي المجتمع

الشروبة الرئيسة اليت يستهدفها اؼبركز 

سنة، حيث  18 -8من سن  "األطفاؿ"

اجملتمع الفلسطيٍت ؾبتمع فيت أكثر من  أف 

 18% من تعداده السكاين دوف سن 50

شة نسبيًا يف ؾباؿ ئة مهمّ سنة، وىي ف

التدريب وتنمية القدرات، لذلك عملنا يف 

 مركز نادي اؽبواة للتدريب على الًتكيز على ىذه الفئة دوف غَتىا.

ومن ىنا يعمل اؼبركز على  ،كبن نؤمن بأف االستثمار يف التعليم لو األولوية عن االستثمار يف اجملاالت األخرى

 ز.كامل لألطفاؿ دبا يتناسب مع أعمارىم وتغَت اؼبساحة الالزمة ؽبم لإلبداع والتميّ ز واؼبتتقدًن التدريب اؼبتميّ 
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 يهدؼ اؼبركز اىل:و 

 .توفَت مساحة للطفل الفلسطيٍت لإلبداع والتميز يف ؾباالت علـو اغباسوب، اؽبندسة والتكنولوجيا 

 .تنمية وتطوير مهارات األطفاؿ وتسليط الضوء على ابداعاهتم 

 ديثة وتطبيقها يف فلسطُت.نقل العلـو اغب 

 .استخداـ الوسائل التدريبية اغبديثة لربط اؼبنهاج النظري بالتطبيق العملي 

  ّاءة .الًتفيو اؽبادؼ للطالب وتفريغ طاقاهتم بطريقة مفيدة وبن 

 بذلك؟ للقيام الخطوات ىي ما رائدة، خطوة الخدمات أفضل بتقديم الفلسطيني الطفل وتأىيل بناء

ياـ التدريبية اؼبفتوحة األلعمل اػباصة باؼبركز من اؼبدرسة عن طريق ورش العمل و تبدأ خطوات ا

ف من خالؽبا جذب اىتماـ الطلبة وتوجيههم للمركز للحصوؿ على التدريب اؼبكثّ  للطلبة، واليت يتم

 واالستفادة من الربامج األخرى اليت يقدمها اؼبركز.

 :اؼبركز العديد من الربامج األخرى ومنها يقدـ

 .برنامج سينما األطفاؿ، الذي يهدؼ اىل مناقشة فيلم أو فيديو تعليمي مع األطفاؿ بعد مشاىدتو 

  ّؼ الطلبة من خاللو على البيئة، عناصرىا، ملوثاهتا وطرؽ ضبايتها نادي ىواة البيئة، والذي يتعر

 وكيفية تنظيم ضبالت التوعية اجملتمعية يف اؼبدرسة والشارع.

 علمية، واليت تتكوف من العديد من الزوايا العلمية واؼبشاريع اؼبقدمة لألطفاؿ اؼبخيمات الصيفية ال

 طة.بطريقة ترفيهية مبسّ 

 في المحلي المجتمع ضمن والشباب األطفال قدرات بناء في المركز حققها التي االنجازات أىم ىي ما
 واالتصاالت. المعلومات تكنولوجيا استخدام خالل من ةغزّ  محافظة
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اؼبركز ىي  هاالقبازات اليت حققمن أىم ا

حياء ىواية الراديو يف فلسطُت، إ إعادة

ىاوية و أنثى عترب أنا "مي سبراز" أوؿ حيث أُ 

وىو  ،راديو يف فلسطُت، وبدعم من زوجي

أيضًا ىاٍو للراديو، حصلنا على ترخيص 

مزاولة ىذه اؽبواية يف فلسطُت من وزارة 

بصدد إنشاء أوؿ نادي ؽبواة الراديو يف فلسطُت والذي سيعمل على ن وكباالتصاالت وتكنولوجيا اؼبعلومات، 

تقدًن اؽبواة للمجتمع الفلسطيٍت من شباب وشابات وتدريبهم عليها وتكوين ؾبموعة فلسطينية ؽبواة الراديو 

 سبثل فلسطُت عاؼبياً وتشارؾ يف كافة اؼبؤسبرات واؼبسابقات العاؼبية.

 ؿبددة لتسليط الضوء تسليط الضوء على الفتياف والفتيات من فئة عمريةباإلضافة اىل ذلك عمل اؼبركز على 

 هتم على اؼبشاركة عاؼبياً يف كافة الربامج واؼبسابقات لتمثيل فلسطُت.االقدرات اؽبائلة اليت يبتلكوهنا، وقدر على 

 الظروف نم الرغم على ة،غزّ  في المحلي المجتمع داخل األفراد من الكثير حياة تغيير المركز استطاع
 األيام؟ ىذه في القطاع بها ويمرّ  مرّ  التي القاسية

كاف اؼبركز دبثابة فرصة للعديد من الطالب 

 ،للتفريغ عن طاقاهتم بطريقة اهبابية

الوضع   ولإلبداع والتفكَت بطرؽ ـبتلفة،

االقتصادي السيء الذي يبر بو القطاع كاف 

لو تأثَت كبَت على أعداد الطلبة اؼبشاركُت، 

أف اؼبركز عمل على احتضاف الطلبة  إال
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 اؼبتميزين وتقدًن العديد من اؼبنح وإبقاء الباب مفتوحاً أماـ كل من يرغب يف التعلم واالبتكار.

ضافة اىل الظروؼ الصعبة اليت يبر هبا القطاع، فإف قناعات أولياء األمور بضرورة تركيز أبنائهم على اؼبنهاج إ

تو، اشاط خارجي إضايف كانت من العقبات اليت واجهها اؼبركز يف بدايالدراسي فقط وعدـ حاجتهم ألي ن

على التواصل اؼبستمر مع أولياء األمور لتغيَت ىذه القناعات، وإشراكهم الدائم مع ابنائهم يف الًتكيز  كافلكن  

كوف ؽبا تأثَت كبَت واليت سي ،اؿ يف حياة ىذه األسرفبا كاف لو دور اهبايب كبَت وفعّ  ،اؼبشاريع التدريبية البسيطة

 على اجملتمع الفلسطيٍت مستقبالً.

 ىي ما التكنولوجيا، خالل من المحلي المجتمع ضمن والنساء الفتيات تنمية في دوراً  المركز لعب ىل
 جدت؟وُ  نإ بها قام التي المبادرات

يذ العديد من "ىواية الراديو"، حيث عملنا على تنف مبادرةز عليها اؼبركز من أىم اؼببادرات اليت ركّ 

ورش العمل يف اعبامعات الفلسطينية لتعريف الشابات الفلسطينيات هبذه اؽبواية وأنبيتها يف تطوير قدرات 

 الفتاة الشابة تقنياً واجتماعياً وايصاؿ صوهتا للعامل.

يف فلسطُت وىو برنامج ـبصص للفتيات لتدريبهم على  Tehnovationأيضًا كوين احدى سفراء برنامج 

 وبرؾبة تطبيقات اؽبواتف الذكية. تصميم

ي هبذا لقد عملت على ذبهيز فريق من اؼبرشدين واؼبدربُت والتحضَت لورش عمل متتابعة لتعريف اجملتمع الغزّ 

 .ةالقادم يف األعواـمتميزة  اتالربنامج باإلضافة اىل عمل زيارات ميدانية للمدارس، لتكوف لنا مشارك

ـ ؾبموعة النساء يف ت ؾبموعة "أوراؽ الشدة" اليت تكرّ اؼبراكز اليت تلقّ كما وكاف اؼبركز من ضمن ؾبموعة 

ويهدؼ ىذا اؼبشروع اىل ”، Notable Women in Computing Cards“ؾباالت علـو اغباسوب 

  .والتطلع اليهنّ  هبنّ  قتداءلالتعريف الفتيات والشابات بالعديد من النساء الرياديات يف ىذا اجملاؿ 

 ذلك؟ عن أكثر ثيناحدّ  ز،متميّ  جيل وخلق التطوير في المركز عنوان كارواالبت االبداع
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"اغباجة أـ االخًتاع" ىو مثل تربينا عليو وأثبت صحتو على مر العصور، إف الوضع الصعب الذي 

اؼبستمر كاف مصدراً لإلبداع وابتكار اغبلوؿ للعديد من الشباف والفتيات، فمن ىنا كاف  يبر بو القطاع واغبصار

طفاؿ يف الطريق الصحيح واستثمارىا بشكل إهبايب ألتمًا علينا العمل على توجيو الطاقات اؼبوجودة لدى اح

ى هبا األوضاع الصعبة احمليطة بنا. فكاف اإلبداع واالبتكار ىو عنواننا يف ولنتخطّ  ،لتعود بالفائدة على اجملتمع

  ىذه اؼبرحلة.

 في والمشاركات المبادرات أىم ىي ما والدولي، االقليمي الصعيد على وتمّيز مبادرة من بأكثر شاركت
 المجال؟ ىذا

 Women inمؤخرًا حصلت على جائزة لعملي الريادي وكوين مديرة مركز نادي اؽبواة، من مؤسبر

STEM   كنت احدى اؼبشاركات يف برنامج ، أيضا ً 2015والذي عقد يف ديب ينايرTechWomen 

يف  "ساف فرانسيسكو"التكنولوجيا من الشرؽ األوسط وأفريقيا يف والية  للنساء الرياديات يف ؾباؿ 2014

 الواليات اؼبتحدة األمريكية .

 خالؿ مشاركيت يف الربنامج عملت على زيارة العديد من اؼبدارس واؼبشاركة يف نقاشات متنوعة مع الطالب

 لي يف اؼبركز مستقبالً.واليت أثرتٍت بالعديد من النظريات واألفكار اليت أستطيع هبا تطوير عم

يف الواليات اؼبتحدة األمريكية ؽبواة ” Pacificon Convention“ "الباسيفيكوف"أيضًا شاركت يف مؤسبر 

لت فلسطُت ألوؿ مرة يف ىذا اؼبؤسبر كأوؿ ىاوية راديو أنثى من فلسطُت، وعملت خالؿ فًتة الراديو ومثّ 

والذي  ؼبزاولة ىذه اؽبواية يف الواليات اؼبتحدة األمريكيةتواجدي ىناؾ على اغبصوؿ على الًتخيص األمريكي 

 .يعد اقباز كبَت يف حيايت

سيدة مت تكريبهم بوضع صورىم على ؾبموعة ألوراؽ الشدة وتوزيعها على العديد  54من ضمن كنت أيضا  

  من اؼبدارس واؼبراكز لتسليط الضوء على القيادات الشابة يف ؾباؿ التكنولوجيا.
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 التنمية في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا أىمية حول وتلخيصها إضافتها ترغبين أخرى كلمات
 المحلية. المجتمعات وتنمية ،واالجتماعية االقتصادية

 أوقاتناال أحد ينكر أف تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت ىي اؼبستقبل، وأننا نقضي معظم 

اعها ومطوريها وأف ال نكوف بأف نكوف من صنّ  يعاً لنساىم صب .بشىت صورىا مستهلكُت ؽبذه التكنولوجيا

 لنا دوف زيادة أو تطوير. وفما يريده اآلخر  مستهلكُت ؽبا فقط، نتلقى

 تركيزنا على تدريب وتأىيل اعبيل الناشئ سيشكل فارقاً اقتصادياً واجتماعياً على ؾبتمعاتنا يف اؼبستقبل.
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 هىض باملجتمع املحليجمعيت الفيروس... ريادة في جمكين الشباب للن

من مدينة العريش يف شبو جزيرة سيناء، من ىذه اؼبدينة اؼبشهورة بزراعة النخيل، مدينة النخلة اليت 

حيث الصفاء والنقاء وسطوع مياه البحر الدافئة اليت ربتضن ظبكة تلتقط بفمها  عُت الشمسانبثقت منها 

 غصن الزيتوف، غصن السالـ واحملبة.

الرومانية، ومعربًا لطريق  "غبفن"الفرعونية القديبة، وأطالؿ قلعة  "رينوكلورا"نت تقبع من العريش حيث كا

وجيوشو، من ىذه األصالة العميقة الضاربة يف عمق التاريخ ذبد َعبق اؼباضي يعانق اغباضر، يعانق  "حورس"

اؼبتناثرة، من ىذا التمازج الشاطئ، ويرمق بعينيو رماؽبا الناعمة البيضاء  امتدادأشجار النخيل اؼبثمرة على 

 الالفت بُت اؼباضي واغباضر كانت صبعية الفَتوز للخدمات البيئية واالجتماعية.

يف أكثر من لقاء وورشة  2006" منذ عاـ غريب أمايناألستاذة "تعرّفت على 

عمل صبعتنا يف مصر، اطلعت على الكثَت من اؼببادرات واألفكار اػبالقة 

، وليس ىذا غريباً "السيناوي"على اؼبتابعة ػبدمة اجملتمع والتصميم األكيد منها 

 ."صبعية الفَتوز"تصبو اليو من خالؿ  الذيعنها وعن اجملموعة الداعمة واؼبساندة ؽبا يف ربقيق الطموح 

" وغَتىا  أنا بنت مصرية يك مصحصح" .. "يك مواطن فعاؿ" .. " خلّ "بلدي أىم" .. "خلّ  مبادرات كثَتة

 بادرات.الكثَت من اؼب

 البيئية للخدمات الفَتوز صبعية مديرة تنفيذية يفولتابة قصة قباحها من خالؿ عملها  معها  ئيلقاكاف 

 .واالجتماعية

 المبادرة؟ لهذه األساسيون الداعمون ىم ومن عام، أي وفي الفيروز جمعية نشأت متى
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برؤية واضحة من  2006 والبيئية عاـ واالقتصادية االجتماعيةصبعية الفَتوز للخدمات  تأسست

اغبقوؽ عبميع  يفع بالرفاىية والعدالة "ربقيق حياة كريبة تتمتّ  يف دت ىذه الرؤيةوذبسّ  ،األعضاء اؼبؤسسُت

 ."مواطٍت مشاؿ سيناء

ؾبموعة من اؼبهتمُت بالشأف السيناوي من كلية العلـو الزراعية، جامعة قناة السويس  ىمأما اؼبؤسسُت للجمعية 

 لديهم خربات تنموية متنوعة. وصبيعهموخرهبُت  اتذةأسؤلفة من اؼب

 في المحلي المجتمع خدمةل واألىداف الرؤية ىي ما الجمعية، ضمن المستهدفة الرئيسة الشرائح
 العريش؟

الشرائح الرئيسة اؼبستهدفة ضمن 

الشباب من أوالً،  ىي اعبمعية  أنشطة

اعبنسُت من خالؿ مركز التدريب وتقدًن 

ؼبرأة ثانياً، ا ؽبم. متنوعةة مبادرات تنموي

 اؼبوجهةالسيناوية من خالؿ أنشطة اػبَت 

لة وكذلك مصنع اؼبالبس التابع ئللمرأة العا

 .للجمعية

 .من خالؿ أنشطة نادي تنمية مواىب األطفاؿ ) نادي الرواد ( الطفلثالثاً، 

 ؽ عبميع مواطٍت مشاؿ سيناءاغبقو  يفع بالرفاىية والعدالة حياة كريبة تتمتّ  رؤية اعبمعية واضحة وىي:

 وتتنوع األىداؼ حوؿ:

  سبكُت الشباب من اعبنسُت للقياـ بواجباهتم اجملتمعية والشخصية من خالؿ التأىيل لسوؽ العمل

 . "اؿ قادر على القياـ بأدوارهمواطن فعّ " ،والتمكُت
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  سري من خالؿ التأىيل واأل االجتماعيؼبختلفة للقياـ بدورىا اسبكُت اؼبرأة العائلة دبراكز احملافظة

 .االجتماعيةلسوؽ العمل والتأىيل للمشاركة 

 اؼبواطن " واخلق جيل جديد من األطفاؿ لديهم اؼبهارات واؼبعارؼ اليت ذبعلهم قادرين بأف يكون

 ."الصاحل اؼبصلح

 .تبٍت القضايا اجملتمعية مثل قضايا التعليم والصحة والقضايا اليت تتعلق بذوي اإلعاقات 

  اجملتمع يفللقياـ بدورىم شخاص ذوي اإلعاقة األسبكُت. 

 الجمعية؟ نجاح إلى قادت التي الخطوات ىي ما ،لألنشطة المتابعة خالل من
قامت اعبمعية منذ نشأهتا بتبٍت القضايا اجملتمعية من خالؿ دراسة تقدير احتياجات اجملتمع دبحافظة 

مت التخطيط ؽبا منذ البداية لتضع حلوؿ ، شروعات التنموية سيناء واليت مت ترصبتها جملموعة من الربامج واؼب مشاؿ

لألسر وخاصة  االقتصاديةمثل قضية البطالة وتدين األوضاع  ،اجملتمع السيناوي الحتياجاتؾبتمعية واضحة 

بتبٍت قضايا حقيقية سبس احتياجات اؼبواطن بشماؿ سيناء مثل قوافل اػبَت  ،وكانت البداية اليت تعوؽبا النساء

التأىيل التكنولوجي واإلداري  ،لتأىيل لسوؽ العمل مثلاوضع ؾبموعة برامج ذلك غاثة عالوة عن واإل

 ومتنوعةواحملاسيب ألصحاب اؼبشروعات الصغَتة من الشباب والسيدات وكذلك إدخاؿ برامج تنموية مبتكرة 

أجياؿ جديدة لديها اؼبعارؼ  واغبقوؽ والواجبات وخلق اؼبواطنةلزيادة وعي اؼبواطن السيناوي للتعريف دببادئ 

 .ةواؼبهارات اليت تقود اجملتمع للمدنيّ 

كما قامت اعبمعية منذ البداية بربط أنشتطها بربامج زيادة الدخل والتأىيل لسوؽ العمل كما حدث مع 

 .سيدة وفتاة 180السيدات دبشروع " موتيفا سيناوي" الذي يعمل بو أكثر من 
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عرضها اؼبشروع مت من خالؿ و  ،تسويق مبتكرة لتسويق منتجات السيدات سعت اعبمعية أيضاً إلهباد مصادر

بالتعاوف معهم  كتالوج شهري  عربسلوب البيع اؼبباشر أبكتالوج شركة "ماي واي" وىي شركة خاصة تتبع 

 ."نور اغبياة"لتوفَت "بالزما الدـ" من خالؿ مؤسسة  يرسلنتجات والعائد من الربح تلك اؼبلتسويق 

بإقباز العديد من اؼبعارض من خالؿ مبادرة التواصل مع  "مايكروسوفت"نا بالتعاوف مع شركة بعد ذلك قم

سيناء واليت تشمل موقع إلكًتوين لتسويق اؼبنتجات السيناوية وتوصيل اؼبنتجات للمنزؿ سواء داخل أو خارج 

 .اعبمهورية

راد اجملتمع السيناوي وخاصة الشباب كوسيلة واضحة لتأىيل أف  واستخدامهابتكنولوجيا اؼبعلومات  االىتماـ

ىذا باإلضافة إىل ذوي اإلعاقات السمعية والبصرية واغبركية، حيث استطاعت اعبمعية تقدًن  ،واؼبرأة واألطفاؿ

  .اػبدمات التدريبية جملموعات منهم

 .صناع القرارواإلعالـ للتأثَت على  االجتماعياليـو كباوؿ تبٍت قضايا حقوقيو ؽبم ونستخدـ أدوات التواصل 

 خالل من المحلي المجتمع ضمن الشباب قدرات بناء في الجمعية حققتها التي االنجازات أىم
 واالتصاالت. المعلومات تكنولوجيا استخدام

قامت اعبمعية منذ نشأهتا بتدريب وتأىيل 

ؾباؿ  يفشاب وفتاه  9000ما يقرب من 

تكنولوجيا اؼبعلومات والتأىيل لسوؽ العمل 

وبرامج " األوفيس"ؾبموعة  برامج يف

برامج متخصصة إضافة إىل  "األوتوكاد"

 مثل الربؾبة والشبكات.
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من اإلدارات احمللية على برامج اغبكومة االلكًتونية وكذلك  440اعبمعية قامت أيضًا بتأىيل ما يقرب من 

 برامج إدارية متخصصة.

حملافظة على التدريب االدولية واليت تتيح للشباب  تاالعتمادااعبمعية فرع للشبكة األىلية للتعليم جبميع تعترب 

 الدويل ؽبا. االمتحافعلى الربامج اؼبتخصصة ومن خالؿ 

 ICDLشاب وفتاة يف اغبصوؿ على شهادة  300ما يقرب من  واعتمادقامت بتدريب كما أف اعبمعية 

 ."الرخصة الدولية لقيادة اغباسب اآليل"

العريش وبئر ؿبافظة من السيدات والشباب يف مراكز  250رقمية لعدد إضافة إىل العمل على ؿبو األمية ال

شاب وفتاه من الصم وضعاؼ السمع على اغباسب اآليل والتأىيل  30تدريب وتأىيل كاف ىناؾ . العبد

 باستخداـشاب وفتاة من ذوي اإلعاقات البصرية لتأىيلهم لسوؽ العمل  18تدريب وتأىيل . لسوؽ العمل

 ومات ومن خالؿ برامج متخصصة ؽبم .تكنولوجيا اؼبعل

 سبيل على سيناء؟ شمال في المحلي المجتمع داخل األفراد من الكثير حياة تغيير الجمعية استطاعت
 فعال(. مواطن )خليك المثال

من خالؿ أنشطة اعبمعية اؼبختلفة ومن خالؿ برامج زيادة الدخل والتأىيل لسوؽ العمل استطاعت 

ؿبو أمية  ،ديد من مواطٍت مشاؿ سيناء وظهر ذلك جليًا يف مستوى تعليم األطفاؿحياة الع اعبمعية تغيَت

 لألسر.دخل مايل حقيقي وتوفَت  ،وتوفَت األوراؽ الرظبية اؼبطلوبة ،السيدات

ىذا باإلضافة أف اعبمعية تتبٌت برامج لزيادة وعي اؼبواطن السيناوي من خالؿ العديد من اؼببادرات اليت تنفذىا 

" انتخب مصر سيناء " وىي مبادرة "بلدي أىم" حيث  ،ة لشبكة صبعيات بشماؿ سيناءكجمعية مظلّ اعبمعية  

ىو أساس وبداية التغيَت غبياة ديبقراطية حقيقية ربًـت وترسخ مبادئ  اؼبصريوعي ومشاركة اؼبواطن " نؤمن بأف

 ." اؼبواطنة واؼبساواة والعدالة االجتماعية
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 : للشبكة األساسية األىداؼو 

 اغبياة السياسية. يفاألمثل ؼبمثليهم  االختيارعزيز اؼبشاركة الواعية والنشطة للمواطنُت من خالؿ ت 

 .خلق مواطن لديو وعي حوؿ مفاىيم اؼبشاركة اجملتمعية واؼبدنية 

 .رفع وعي اؼبواطنُت حوؿ اؼبفاىيم اؼبدنية 

 .نشر مفاىيم ومبادئ تتعلق باغبياة اؼبدنية 

 ألساسية الداعمة للمواطنة مثل " الدستور ".فهم اؼبواطنُت للوثائق ا 

 القضايا اجملتمعية. تبٍت 

يك مصحصح"، قوافل خلّ  –دستورنا  يفوتنوعت أنشطة اؼببادرة ألنشطة مبتكرة مثل مسابقة إذاعية "حياتنا 

أنا بنت مصرية"، ملتقيات  توعية، ندوات، لقاءات ؾبتمعية، ماراثوف رياضي، دوري كرة قدـ، مسابقة "

 فيسبوؾ" كالود، و  وندمثل "سا اب سيناء، مسابقات على صفحات التواصل االجتماعي اؼبختلفة لشب

 ا من األنشطة ربت مسمى "خليك مواطن".وغَتنب

 المبادرات ىي ما ،العريش في المحلي المجتمع ضمن اتوالفتي النساء تنمية في دوراً  لعبت الجمعية
 (.االلكتروني التسويق )موقع المثال سبيل على

تنمية السيدات  يفلعبت اعبمعية دوراً ىاماً 

 "مالبس اعبمعية"خالؿ مصنع   من

وتسويق اؼبنتجات دبعرض اعبمعية الثابت 

واؼبوقع االلكًتوين ودمج صبيع األنشطة 

 للمرأة . االقتصاديبالنشاط 
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  رك(نشا )قادرين منها المحلي المجتمع تنمية في اآلن الجمعية عليها تعمل كثيرة  مبادرات
 باستصدارمن خالؽبا  ىحيث نسع ،مبادرة "قادرين نشارؾ" ىي مبادرة لقضية دعوة وكسب تأييد

 لذوي اإلعاقات وكبار السن. االنتخابيةبإتاحة اؼبقار  لالنتخاباتالعليا  اللجنةقرار من 

لسماح لذوي اإلعاقة اأو الدور األرضي، توافر بطاقات برايل  يفقريبة منهم،  االنتخابيةاف تكوف اللجاف  الً مث

 توفَت مًتجم إشارة لألشخاص ذوي االعاقة السمعية.مع ، أقاربوالبصرية من اصطحاب أحد 

صبعيات ضمن  4ؿبافظات، بكل ؿبافظة ما يقرب من  10القضية مع شبكة صبعيات تصم  ىذه يفنعمل 

 شبكات ؿبلية.

قرار من مديرية  استصدارية ؿبلية وىي وعلى اؼبستوي احمللي من خالؿ شبكة "انتخب مصر سيناء" نتبٌت قض

الًتبية والتعليم بتفعيل مشروع القرائية، وقرار آخر من ؾبلس كلية الًتبية يربط مشروع القرائية دبشروعات التخرج 

كلية الًتبية هبدؼ الوصوؿ عبيل جديد من الشباب لديو أساسيات التعليم وىي مهارات القراءة يف  للطلبة 

  .والكتابة

بالذكر بأننا نستخدـ الرسائل النصية عرب شبكات احملموؿ لنشر رسائل التوعية للمواطنُت ونستهدؼ  واعبدير

 مواطن بشماؿ سيناء من خالؿ الرسائل الدورية. 6000ما يقرب من 

 ؟ذلك كان  كيف  واالقتصادية، االجتماعية االستدامة تحقيق على الجمعية عملت

اعبمعية وضعنا ىدؼ رئيسي  تأسيسمنذ 

ألنشطة اعبمعية  ةاالستمراري  و ربقيقى

وذلك من خالؿ مركز التدريب ونادي 

الطفل ومصنع مالبس اعبمعية وكلها 

 االستدامةوربقق  اؼبايل أنشطة مدرّه للدخل
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 واالستمرارية ؽبا وألنشطة اعبمعية.

 !المحلية المجتمعات تنمية في تكنولوجياال أىمية حول خاص رأي
من أىم آليات كباج أنشطة  االجتماعيالتواصل   مات واستخداـ وسائلتعترب تكنولوجيا اؼبعلو "

 ."اعبمعية حيث أهنا تواكب التطور السريع للمجتمعات والوصوؿ عبميع األفراد بسهولة ويسر
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 مزكش املجتمع املعزفي في العامزاث، عامز باإلبداع والتمّيز والعطاء الالمحدود

طنة عماف، اسم على مسمى، عامرة بكل شيء صبيل، حيث سل ؿبافظة مسقط، والية العامرات يف

واحاهتا اػبضراء اعبميلة، أوديتها كثَتة وجباؽبا شاىقة، سهوؽبا خصبة، عريقة يف ماضيها وراسخة يف حاضرىا 

 ومستقبلها.

لنخيل اظبها القدًن يعرؼ "بالفتح" ألهنا تفتتح قرى الوادي حبوايل سبعة وطبسوف وادياً، تتمّيز بوجود أشجار ا

 واؼباقبو والسدر.

، عامر  ، إهنا ذبمع بُت سلطنة عمافبسكاهنا وأىلها الطيبُت، وقد كاف يل شرؼ زيارهتا يف  ةالعامرات اليـو

  واغباضر، يبتهن سكاهنا العديد من اؼبهن اغبرفية القديبة واليت يبارسوهنا حىت اآلف. اؼباضي

ريف "مركز العامرات"، ىذا اؼبركز من ىذه الوالية العامرة، ُولد مركز اجملتمع اؼبع

ّعد حبق من اؼبراكز اؽبامة، قّدـ وما زاؿ يقدـ الكثَت من اػبدمات جملتمعو الذي يػُ 

رصي اإلضاءة احمللي من خالؿ تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت، لقد كاف حِ 

، "اغبراصية بشرى" كاف يل اللقاء التايل مع األستاذة الفاضلةو على ىذا اؼبركز، 

 دربة واؼبسؤولة عن ىذا اؼبركز يف آف واحد.اؼب

 الداعمون ىم ومن  تأسيسو، تم عام أي في العامرات، والية في المعرفي المجتمع مركز نشأةو  بداية
 المبادرة؟ لهذه األساسيون والراعون

مراكز اجملتمع اؼبعرفية كمبادرة تأسست 

متميزة من اؼببادرات والربامج اؽبادفة اليت 

لتوعية  "اؼبعلومات تقنية ئةىي" تنفذىا

وتدريب ـبتلف فئات اجملتمع احمللي على 
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يف ـبتلف مناطق وواليات السلطنة  اؼبعرفية اجملتمع مراكز استخداـ اغباسب اآليل، لقد أنشأت اؽبيئة

 مراعاة اؼبوقع اؼبناسب والكثافة السكانية لضماف استفادة أكرب قدر فبكن من شرائح اجملتمع من الربامج  مع

 والفعاليات التدريبية اليت تنظمها اؼبراكز.

ـ كإحدى الواليات اليت سيتم فيها إنشاء مركز  2010وبناًء على ذلك مت اختيار والية العامرات يف عاـ 

ؾبتمع معريف، وحاؽبا مثل باقي اؼبراكز األخرى يف أرجاء السلطنة، حيث مت ذبهيز اؼبركز داخل حـر مؤسسة 

 ؼببادرة )مكتب وايل العامرات( .حكومية شريكة يف ىذه ا

 خالل من الرقمية األمية محو تفعيل مجال في وخاصة المطلوبة الشرائح إلى للوصول المتّبعة خطتكم
 واالتصاالت؟ المعلومات تكنولوجيا

الفئة اؼبستهدفة، كل عماين اعبنسية، لديو إؼباـ بالقراءة والكتابة وليس لدية أدىن معرفة يف اغباسب 

ما عن كيفية الوصوؿ إليهم، فكانت اؼبسؤولية مشًتكة بُت ىيئة تقنية اؼبعلومات وبيننا كبن العاملوف يف أ اآليل.

اؼبركز، حيث قامت اؽبيئة بتويل التسويق على اؼبستوى الوطٍت من خالؿ التلفاز، وموقع اليوتيوب، والصحف 

 احمللية، والرسائل النصية وغَتىا من وسائل النشر االعالمي.

عن دورنا كبن للوصوؿ ؽبذه الفئات، كاف وما زاؿ عن طريق زياراتنا اؼبتكررة للمدارس اغبكومية واػباصة أما  

واؼبساجد والكليات واعبامعات واعبهات اؼبعنية يف تنمية اؼبرأة الريفية، إضافة إىل اؼبشاركة يف األنشطة 

 ،واتس أب ،توتَت ،يسبوؾفالجتماعي مثل االجتماعية بشىت أنواعها، لقد استخدمنا للًتويج مواقع التواصل ا

انستجراـ من أجل التواصل مع الناس بكافة فئاهتم ؼبعرفة احتياجاهتم والرد على كافة استفساراهتم  و

مبادرات  وتشجيعهم على االلتزاـ وحضور اؼبناىج والدورات التدريبية فيما ىبص ؿبو األمية الرقمية، إضافة 

 رقمية بُت أبناء اجملتمع العماين.أخرى تعمل على جسر الفجوة ال

 ؟ تحديداً  العامرات والية في المحلي المجتمع خدمة في اليو تسعون الذي والهدف الرؤية عن فكرة
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وؿ، العمل على تقليص الفجوة وؿبو األمية الرقمية ضمن اجملتمع احمللي يف والية ألكاف ىدفنا ا

وجيا اؼبعلومات واالتصاالت ليكوف قادراً على مواكبة التطورات إضافة إىل توعية اجملتمع بأنبية تكنول العامرات،

إىل االستفادة القصوى من خدمات اغبكومة اإللكًتونية  باإلضافةالتكنولوجية يف سلطنة ُعماف وخارجها، ىذا 

 اليت تقدمها السلطنة يف ىذا الشأف .

 إلى قادت التي الخطوات ىي ما ،النجاح طريق على المركز ُوِضع   الدؤوب العملو  وحرصكم لتفانيكم
 المركز؟ ىذا نجاح

النجاح أف  ؼبفهـو ربقيق بدايًة، ال يبكن

وضع أىداؼ ؿبددة وواضحة،   يتم دوف

ألف غياب اؽبدؼ يثبط العزيبة على 

تنفيذىا، ولكل إنساف يف ىذه اغبياة 

ىدؼ وبلم بتحقيقو ويسعى إليو من 

خالؿ وضع اػبطط واالسًتاتيجيات 

 العقبات والوصوؿ إىل النجاح. وكاف لنا ذلك من خالؿ االسًتاتيجية التالية: الكفيلة بتخطي

 التنفيذ سهلة واضحو خطة وضع : أوالً 

لقد مت وضع خطة واضحو، استطاع كافة العاملُت يف اؼبركز اتباعها بسهولة وكل حسب ؾبالو وزبصصو ومن مث 

ىي األسباب اؼبنوطة بذلك من حيث الصعوبات وغَتىا  متابعة تطبيقها والتدقيق دبا اقبز، وما مل يُنَجز، وما

من التحديات، وبالتايل ىذا اؼبوضوع وبتاج منا غبل ومعاعبة، وبناًء عليو يتم عقد اجتماع مع كادر العمل يف 

على النتائج، إف اؽبدؼ من إجراء االجتماع، دراسة الوصوؿ إىل اؼببتغى واؽبدؼ واؼبخرجات  الطالعهماؼبركز 

 ة اليت نعمل صبيعاً على األخذ هبا والتقيد يف اقباحها.االهبابي
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 العمل بفريق االىتماـ ثانياً:

االىتماـ بفريق العمل أمر جداً مهم، ألهنم األساس ومصدر اؼبنح والعطاء، لنجاح اؼبركز أواًل وػبدمة اجملتمع 

ة الفّعالة بُت اؼبوظفُت العاملُت ضمن لغرس الروح اإلهبابي نعمل بكل طاقةاحمللي يف والية العامرات ثانياً، لذلك 

اؼبركز من أجل القياـ معاً بأنشطة خارج نطاؽ اؼبركز، ناىيك عن التشجيع واإلطراء لكل من يقوؿ: "أنا أقًتح" 

 وكأنو يقوؿ: "إذاً أنا مبادر".

 اعبيد التسويق ثالثا:

سويق لدينا عبارة عن جزء مهم من التسويق نافذة النجاح يف ربقيق األىداؼ للوصوؿ إىل غاياهتا، وخطة الت

خطة عمل اؼبركز، ليس فقط من خالؿ االعالنات اعبّذابة واؽبادفة، أو توزيع النشرات والبوسًتات وغَتىا، بل 

 أيضاً من خالؿ كسب ؿببة اؼبتدربُت وذلك باالىتماـ بكل متدرب.

تدربُت وطيدة جداً، فهم متدربوف إف سبييز كل متدرب وكأنو األىم بُت أقرانو عّزز ىذا وجعل عالقتنا باؼب

وأصدقاء معاً، لقد بادروا معنا وساعدونا يف التواصل مع اآلخرين، مع أوليائهم، وأصدقائهم والكثَت من سكاف 

 اجملتمع احمللي يف والية العامرات.

علومات، من ومن خطط التسويق اليت اتبعناىا أيضاً، إقامة أنشطة أخرى خارج نطاؽ التدريب يف ؾباؿ تقنية اؼب

إضافة  فئات اجملتمع من األمهات، والنساء، والشباب يف مقتبل العمر،  ىذه األنشطة تغطية اىتمامات صبيع

 إىل اؼبهنيُت واغبرفيُت واألشخاص ذوي االعاقة.

 التطوير رابعا:

ـبتلفة مثل: ، بتزويدنا بدورات ومناىج تدريبية يف ؾباالت "ىيئة تقنية اؼبعلومات"يف ىذا اعبانب، ساعدتنا 

فيما ىبص تكنولوجيا اؼبعلومات  واإلداريةالتسويق، فن التعامل مع اآلخرين، حل اؼبشكالت الفنية 

 واالتصاالت، لقد قدموا لنا الكثَت والكثَت من اؼبعلومات.
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وفوؽ كل ذلك مل يبنعٍت ىذا من إجراء اؼبزيد من اؼببادرات بالتعاوف مع فريق عملي يف استنباط أساليب 

 رات جديدة لًتقية التدريب ووضعو يف خدمة وتلبية احتياجات اؼبتدربُت واحتياجات اجملتمع احمللي.وخيا

 خالل ومن المحلي المجتمع ضمن الشباب قدرات بناء في العامرات مركز حققها التي االنجازات أىم
 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا

 3000استطاع اؼبركز أف يدّرب ما يقارب 

مناىج تقنية اؼبعلومات، لقد  على  شخص

مت تدريب الشباب على مناىج وتطبيقات 

استخداـ اغباسب اآليل واالنًتنت، لقد  

كاف ؽبذا التدريب األثر الكبَت يف تطوير 

وتنمية قدرات الشباب العماين، يف ؾباؿ التعليم وتطوير الذات، لقد سانبت مناىج التدريب ىذه يف تبادؿ 

الفضاء السيرباين اؼبرتبط بشبكة االنًتنت، لقد حقق التدريب غايتو يف ربقيق فرصهم  اػبربات بُت الشباب عرب

  .االنًتنتو يف التوظيف، وخاصو أف سوؽ العمل حاليًا منوط بإجادة استخداـ اغباسب اآليل 

متدرب  100 كاف للتدريب أثر إهبايب يف حياة الكثَتين من رّواد اؼبركز، فعلى سبيل اؼبثاؿ مت ترقية ما يقارب 

 وظيفياً بسبب اؼبهارات والشهادات األكاديبية اليت منحهم إيّاىا اؼبركز.

 من العامرات والية في المحلي المجتمع داخل األفراد من الكثير حياة تغيير العامرات مركز استطاع
 !ذلك عن عملية أمثلة ،تكنولوجياال خالل

انت غائبة عند الكثَتين من الناس أال وىي حبمد اهلل تعاىل، استطعنا نشر ثقافة جديدة ومفيدة ك

 تكنولوجيا اؼبعلومات.  ثقافة

التكنولوجيا ليست اقتناء أحدث اؼبوديالت من االجهزة الذكية، التكنولوجيا مفهـو واسع وكبَت، وعلينا معرفة  

ة، خاطبنا كيفية تسخَتىا ػبدمتنا وخدمة ؾبتمعنا، لقد كاف ىذا شعارنا وحديثنا يف بداية كل دورة تدريبي
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اؼبتدربُت حوؿ أنبية ثقافة تكنولوجيا اؼبعلومات وما ؽبذه الثقافة من أنبية قصوى فانعكس ذلك إهبابًا على 

الكثَت من أفراد اجملتمع احمللي يف والية العامرات، لقد أّكدنا على الوعي يف كيفية االستفادة من التكنولوجيا 

ى كل ما ىو جديد ضمن اجملاالت اليت تستهويهم وهتمهم يف لتطوير قدراهتم وإمكاناهتم وذلك بالتعرؼ عل

 حياهتم اليومية.

على سبيل اؼبثاؿ، إف الكثَت من اؼبتدربات أصبحن اآلف يستخدمن مواقع التواصل االجتماعي للًتويج عن 

تحضَت منتجاهتن ومشاريعهن الصغَتة، الكثَت من اؼبتدربات أيضاً أصبحن دبثابة مساعدات حبث ألبنائهن يف ال

 للبحوث الدراسية وبعض الواجبات اؼبدرسية من خالؿ البراطهن بدورات تعليمية حوؿ االنًتنت وتطبيقاهتا.

أحد االمهات يف اػبمسينات من عمرىا واللوايت اتبعن دورة تدريبية يف اؼبركز، قالت وىي تعرّب عن سرورىا: " 

ذ سنتُت، مل أكن أعرؼ شيء عن كيفية إين أمتلك جهاز ؿبموؿ ذكي، لقد اشًتاه ابٍت كهدية يل من

النوعية من  هاستخدامو سوى االتصاؿ والرد على الرسائل فقط، مل أكن أدرؾ معٌت الفائدة من استخداـ ىذ

األجهزة الغالية الثمن حىت شاركت يف دورة مهارات استخداـ اغباسب اآليل وتطبيقات االنًتنت، لقد 

آلف أربّدث مع ابنيت وىي خارج السلطنة، وباستمرار، بالصوت استفدت من الدروة كثَتاً، لقد أصبحت ا

والصورة عرب االنًتنت، إين أستخدـ ىاتفي وكأهنا ماثلة أمامي، أطمئن عليها يومياً، لقد تقاربت اؼبسافات 

 وليس ىناؾ من بعيد بعد اآلف".

دة من دوراتنا و أنشطتنا، كانوا يف بالتوفيق من اهلل تعاىل، المسنا آراء اػبرهبُت من خالؿ استبياف حوؿ االستفا

بداية األمر غَت مدركُت ألنبية التكنولوجيا يف اغبياة اؼبعاصرة، ولكن بعد ذلك تغَّتت النظرة حىت أصبح الكثَت 

د نوعية الدورات اليت سيحتاجها، لقد من رّواد اؼبركز يطالبوف بدورات تقنية أكثر تقدماً، ومنهم من أصبح وبدّ 

 وؿ اعبديد سعيدين جداً وفخورين دبا حققناه.جعلنا ىذا التح
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 ىي ما ،العامرات في المحلي المجتمع ضمن والفتيات النساء تنمية في دوراً  المركز لعب ىل
 ؟المركز بها قام التي المبادرات

بالتأكيد، من ضمن احملاور التدريبية اليت مت الًتكيز عليها إضافة إىل التدريب على ؿبو األمية الرقمية،  

تدريب وتعزيز وعي النساء حوؿ استخداـ تطبيقات األماف للحاسب اآليل واالنًتنت، وذلك بتحديد   افك

صالحيات االستخداـ اآلمن لألبناء، وبالتايل ىذا ساعدىن على متابعة ومراقبة أبنائهن يف االستخداـ األمثل 

، ىذا أمر جدًا كاف مهمًا للحد من عبهاز الكمبيوتر وما يبّكنهم من الوصوؿ اليو عن طريق اؽبواتف الذكية

ـباطر سوء استخداـ التكنولوجيا واالنًتنت خاصة بعدما أصبحت األجهزة الذكية يف متناوؿ يد األطفاؿ 

 واؼبراىقُت على حد سواء.

منها وخاصو للنساء  لالستفادةكاف ىناؾ تدريب خاص حوؿ كيفية استخداـ مواقع التواصل االجتماعي 

ادة األعماؿ من خالؿ مشاريعهن الصغَتة داخل أو خارج اؼبنزؿ، وتلّخص التدريب حوؿ  اللوايت يبتلكن ري

 كيفية تطوير منتجاهتن عن طريق البحث عرب االنًتنت ولكل ما ىو جديد يف ؾباؿ العمل.

وايل " وبالتعاوف مع مكتب "صبعية اؼبرأة العمانية بالعامرات"أيضاً، قمنا دببادرة تدريب اؼبرأة الريفية دبساعدة 

 ."العامرات

 ؟ أعمال وحدة إلى المركز تحويل تم وكيف االستدامة، تحقيق على المركز يعمل

خالؿ التدريب   ، اليت مل تبخل يوماً عن مساندتنا ودعمنا من"ىيئة تقنية اؼبعلومات"ومبادرة  دبتابعة

ق االستدامة اؼبطلوبة، وحالياً والتأىيل على زبطي العقبات وكسر اغبواجز لنكوف رّواد أعماؿ ناجحُت، مت ربقي

، وباعتبار أف "الباطنة"دبحافظة جنوب  "بركاء"اؼبركز اعبديد اؼبستقل الذي أنشئ شارؼ على االنتهاء يف والية 

من أنشط الواليات اقتصادياً حبكم موقعها الذي ساعدىا على تغطية أربع واليات ؾباورة ؽبا، فبا  "بركاء"والية 
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ؽبذا اؼبركز مرتفعة جداً ، ولكن ىذا ال يعٍت التوقف عن متابعة أنشطتنا يف  االستدامةح هبعل نسبة احتماؿ قبا 

 والية العامرات.

كنت سابقاً مسؤولة اؼبركز ومدربة يف آٍف واحد، كنت أطمح دائماً لتحويل اؼبركز إىل وحدة أعماؿ، وحبمد اهلل 

ضع للمرحلة "التجريبية"، خالؿ ىذه اؼبرحلة كّنا تعاىل، مت اختيار مركزنا من قبل ىيئة تقنية اؼبعلومات ليخ

ومن األرباح اليت قبنيها من التدريب مت انشاء مركزنا اؼبستقل  "ىيئة تقنية اؼبعلومات"ب اؼبواطنُت وعلى نفقة ندرّ 

ربت مسمى " إبداع بال حدود " ىذا كلو كاف بعد وضع دراسة اعبدوى االقتصادية للمشروع ودبساعدة اؽبيئة 

 رة بعض اؼبختصُت يف ؾباؿ إدارة اؼبشاريع .واستشا

  تجربتك لنا لّخصي الموضوع، ىذا على عملن اللواتي الرائدات من وأنت والتفاني"، واالصرار "الجدية
 والمجتمع؟. الحياة في االيجابي التغيير إلى يطمحن اللواتي للنساء رسالتك وماىي كمبدعة،

وبشكل   ، أحبثطبيعيت الشخصية، إهبابية ومتفائلة دائماً 

مستمر عن طرؽ وحلوؿ بديلة، صبورة وذات إصرار على 

ربقيق أىدايف اليت وضعتها، واضحة، منظمة، ال أخاؼ 

الفشل وال أحب الروتُت، دائماً أحاوؿ خلق وابتكار أساليب 

 جديدة سهلة التطبيق ومفيدة، دائمًا وأبدًا ومن مبادئي أف

 أكوف أوؿ من يبادر للتغيَت.

أف الكثَت من النساء يطمحن إىل التغيَت االهبايب  كلنا يعلم

يف اغبياة واجملتمع، ولكن يتبادر إىل أذىاهنن الكثَت من 

االسئلة اليت تدور حوؿ إمكانية النجاح والفشل... ىل ىي 

 ... و ىل..؟ والكثَت من االستفسارات!  مؤّىلة لذلك؟.. ىل



 
 قصص نجاح في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، دروس مستفادة في تنمية المجتمع المحلي العربي                     

 
38 

النجاح ال زبتلف  مبادئاح ال وبتاج لقوى خارقو! أف سّر النج جوايب على كل تلك االسئلة للنساء: "

 باختالؼ اعبنس وال اعبنسية وال الدين وال غَت ذلك من اؼبربرات، سيديت كل ما عليك ىو التحّلي باآليت:

  اؼبفتاح االساسي للنجاح ىو الثقة بالنفس، كوين مؤمنة أف لديك شيئًا قّيمًا يف داخلك وبتاجو

داً للنتائج االهبابية على اعبهد الذي تبذليو. لن يُؤمن بك االخرين إف اآلخرين وستجدين حينها رصي

 مل تؤمٍت بنفسك!

  أعّدي نفسك للصعوبات واؼبعّوقات اليت تواجهينها، وال ؿبالو منها، ألف النجاح ال يأيت على طبق

من  من ذىب جملرد كوننا نساء، تأكدي أنك قادرة على قهر الصعاب، وعلينا القبوؿ بالفشل كجزء

 عملية النجاح.

  كثَت من النساء تتمٌت أف يكوف ؽبا أثر يف اجملتمع، لكن القليل من النساء اللوايت يبلكن الشجاعة

الزباذ اػبطوة االوىل، هبب عليك اػبروج والبدء باستخداـ اؼبوارد اؼبتوفرة لديك وستكتشفُت موارد 

 أخرى مل تكن يف اغبسباف

  قت وزضبة اغبياة واؼبهاـ واؼبسؤوليات اليت تقع على عاتقنا كنساء إدارة الوقت بشكل فّعاؿ، ضيق الو

التغلب عليها من خالؿ الربامج اؼبنظمة يف ادارة  بإمكاننامن أصعب التحديات اليت نواجهها، ولكن 

واستثمار الوقت، وال يبنع ذلك من أف تستعيٍت خبربات اآلخرين ؼبساعدتك يف تنفيذ مسؤولياتك 

 قدر االمكاف.

 واالجتماعية االقتصادية التنمية وتحقيق النساء ريادة في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا ةأىمي
 ومعافى؟ سليم لمجتمع

إف خيار الريّادة أصبح من اػبيارات اؼبفتوحة اآلف اماـ اؼبرأة، وخاصة مع تزايد دعم اؼبشاريع 

 جيا اؼبعلومات واالتصاالت.وإمكانية عمل النساء من خالؿ اؼبنزؿ وباستخداـ تكنولو  الصغَتة 
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تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت أصبحت تلعب اليـو دورًا رئيسًا يف التغيَت ضمن عامل أصبح التواصل فيو 

ت العوؼبة اليت أحدثتها تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت يف العديد من اجملاالت كالتجارة متزايد، فقد غَتّ 

َتىا من اجملاالت التنموية واالجتماعية. وكبن نالحظ ىذه التغَتات بكل واالتصاالت والتوظيف والتعليم وغ

وضوح يف عاؼبنا العريب من خالؿ االضطرابات األخَتة اليت حدثت وتسببت يف تغيَت اغبكومات واالقتصاد 

سبباً هبذا واألعراؼ االجتماعية بطريقة أثارت انتباه العامل، وردبا نستطيع القوؿ أف تكنولوجيا اؼبعلومات كانت 

التغيَت ألهنا ارتبطت بالعديد من ىذه التطورات، لذلك يعترب فهم ودور التكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت يف 

 التنمية االقتصادية واالجتماعية يف اؼبنطقة العربية أمراً ذو أنبية ال يبكننا ذباىلو على االطالؽ.

  أخرى: تعريفية مصادر

 عمان سلطنة يف المعرفية المجتمع مراكز عن

تعد "مراكز اجملتمع اؼبعرفية" أحد أىم احملاور اليت أولتها مبادرة عماف الرقمية اىتماما كبَتاً، وذلك من 

أجل إتاحة الفرصة أماـ أفراد اجملتمع للوصوؿ إىل آفاؽ واسعة يف ؾباؿ تقنية اؼبعلومات، إضافة إىل أف ىذه 

 أفراد اجملتمع.اؼبراكز ستساعد على ردـ الفجوة الرقمية بُت 

وخدمات اإلنًتنت اليت تتيح إمكانية  ومستلزماهتا، "مراكز اجملتمع اؼبعرفية" على أجهزة حاسب آيل، تشمل

جبدوؿ برامج وأنشطة تتيح لكل من   ووبتفظ كل مركز التعليمية.  وبعض الربامج الولوج إىل شبكة اإلنًتنت،

الستفادة من برامج التدريب اؼبستمرة، واليت مت إعدادىا يرغب إمكانية التسجيل هبا كما يتيح اؼبركز فرص ا

 لتتناسب مع ـبتلف اؼبستويات والفئات العمرية.

وتعترب ىذه اؼبراكز ذات حضور كبَت يف اجملتمع من خالؿ دورىا الفاعل يف نشر اؼبعرفة الرقمية، وسبكُت كافة 

ى اػبدمات اإللكًتونية، إضافة إىل وجود من الوصوؿ إىل اؼبعلومات والبيانات، واغبصوؿ عل فئات اجملتمع

 وبرامج متنوعة يف ؾباؿ تقنية اؼبعلومات. ليت تشتمل على كتبوامكتبة اؼبركز 
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 :المعلومات تقنية ىيئة عن

ىي ىيئة ذات كياف مستقل تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالؿ اؼبايل واإلداري. أنشئت دبوجب 

 ـ.2006مايو  31( والصادر بتاريخ  2006/ 52اؼبرسـو السلطاين رقم ) 

الوطنية جملتمع عماف الرقمي واغبكومة االلكًتونية، حيث  االسًتاتيجيةوتعد اؽبيئة ىي اعبهة اؼبسئولة عن تنفيذ 

 تقـو بتنفيذ مشاريع البنية األساسية واإلشراؼ على صبيع اؼبشاريع ذات العالقة بعماف الرقمية.

الفئات الرئيسة لعماف الرقمية واليت سبثل الوحدات اغبكومية وقطاع األعماؿ وتعمل اؽبيئة بالتنسيق مع صبيع 

واألفراد على تنفيذ ؾبموعة من اؼبشاريع واآلليات اؽبادفة إىل رفع مستوى كفاءة وفاعلية اػبدمات اغبكومية، 

اإللكًتونية، حبيث وتعزيز قطاع األعماؿ، وتزويد اؼبواطنُت باؼبهارات واؼبعرفة الالزمة للتفاعل مع اػبدمات 

ينساب االتصاؿ وتتدفق اؼبعلومات وتتوفر اػبدمات ويتعزز التواصل بُت ىذه الفئات عرب الوسائط اإللكًتونية 

 جبودة وسرعة فائقة، تليب احتياجات اجملتمع وتطلعاتو اؼبستقبلية.

قنيات اؼبعلومات واالتصاؿ كما تعمل اؽبيئة كمركز كفاءة ألفضل التطبيقات لإلدارة اإللكًتونية، عرب تسخَت ت

 لتوفَت خدمات فاعلة، وربقيق التكامل بُت كافة القطاعات، ورفع كفاءة منافذ توصيل اػبدمات اإللكًتونية. 
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ابت بالجشائز
ّ
 جىهزة املتىضط، مزكش الترفيه العلمي في عى

أكثر من ثالثة آالؼ جوىرة اؼبتوسط، مدينة جزائرية ضاربة جذورىا يف عمق التاريخ منذ  "عنابة"

من  سنة، تزخر دبعامل تارىبية وآثار يف منتهى الروعة، آثار حضارهتا شاىدة عليها، من بقايا مسرح ومدرجات

وصوالً إىل مسجد أيب مرواف، أنشأىا الفينيقيوف وأطلقوا  "أوغستُت" و "افروديت"، "سكوالب"، "ىيلكيوس"

ً على اسم "عنابة" ىكذا ظبّاىا عليها اسم "ىيبوف" مث ربوؿ اظبها إىل "ىيبو  رهبيػػوس" مث "بوف" لتستقر أخَتا

العرب نسبة ألشجار العنّاب اؼبتوفرة فيها بكثرة، إهنا مدينة السحر واعبماؿ الطبيعي اؼبتميز وشواطئها الدافئة، 

 مدينة تدفن يف تارىبها كّماً ىائالً من األحداث اليت تناولتها أرقى اغبضارات.

 معريف باسم "مركز الًتفيو العلمي، الشهيد رايس صاحل". العريقة كاف والدة مركز ؾبتمع من ىذه الوالية

بداعي إلللتعرؼ على أنشطة ىذا اؼبركز ا اؼبركز مدير "رزيق كماؿ" ين جدًا أف ألتقي حبوار مع السيد:وسرّ 

دمة اجملتمع احمللي بوالية مع ؾبموعة من الشباب اؼببدعُت لتحقيق النجاح يف خ  الذي يقوده بالتعاوف والتآزر

 ."ابةعنّ "

السيد كماؿ، ىو مدّرب رئيسي لتنشيط الشباب، عمل يف قطاع الشباب 

الشباب "سنة، يشغل حاليًا مدير اؼبركز، وسابقًا مدير دار  26والرياضة منذ 

، فناف تشكيلي مشرؼ على العديد من النوادي العلمية يف مؤسسات "البوين

، أملّ "انفوغراؼ"، اختصاص 1988االعالـ اآليل سنة  الشباب، زبرّج يف ؾباؿ

لكًتونيك إلبالعديد من الربامج اليت تساعد على التصميم واؼبونتاج ونوادي ا

  والركن االخضر وكل ما ينحصر يف نشاط علمي، مشرؼ ومصّمم منتدى ارباد عنابة االلكًتوين.

 المبادرة؟ لهذه ساسيوناأل الداعمون ،عام أي وفي ،العلمي الترفيو مركز نشأ متى
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دبناسبة  2012يوليو/سبوز  5بوالية عنابة يـو  "رايس صاحل"مت تدشُت مركز الًتفيو العلمي، الشهيد 

ابة، ويتبع اؼبركز لكل من مديرية الشباب والرياضة وديواف اعبزائر من قبل السيد وايل والية عنّ   ذكرى استقالؿ

  اف األساسياف للمركز.مؤسسات الشباب والّلذاف يعترباف الداعم

 المجتمع خدمة في المركز اليها يسعى يالت واألىداف الرؤية المركز، ضمن المستهدفة الرئيسة الشرائح
 ؟ ابةعنّ  في المحلي

سنوات وصوالً إىل فئة الشباب، واليت تعترب  6اؼبركز يعمل مع شرائح متعددة من االطفاؿ ابتداًء من 

صبيع الشرائح وإشراكها يف   وبة كبار السن، حيث يسعى اؼبركز لفتح اجملاؿ أماـإضافة إىل شر  األكثر استهدافاً 

إعداد الربامج وتنفيذىا وتسهيل نشاطات اعبمعيات والتجمعات الشبابية بالوالية حبكم اؼبستوى العلمي اؼبرتفع 

دة حاليًا رغم وفرهتا، لرّواد اؼبركز، والذي يتوجب تلبية احتياجاهتم بتخصيص ذبهيزات أكثر تقنية من اؼبتواج

لكًتونيك وعلم الفلك مع تدعيم النشاط إلويتطلب أيضًا الًتكيز على أنشطة أخرى مطلوبة مثل ؾباؿ ا

 السمعي البصري بتوفَت عدد أكرب من االجهزة اليت تناسب العدد اؽبائل من رّواد النادي.

 النجاح؟ إلى المركز قادت التي المتبعة الخطوات ىي ما

طوات اليت قادت مركزنا للنجاح يف من أىم اػب

قصَت فتح اجملاؿ للجميع دوف استثناء  وقت

لتنفيذ طموحاتو من طلبة وفنانُت وحرفيُت، 

حيث أصبح اؼبركز فضاًء مفتوحاً للجميع، هبمع 

كل شرائح اؼبثقفُت بالوالية فبا ساعد على صبع 

احملًتفُت اؽبواة وتقاسم اؼبعارؼ معهم، كما 

ن االستقباؿ والتوجيو واغبوار ساعد اؼبركز، حس



 
 قصص نجاح في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، دروس مستفادة في تنمية المجتمع المحلي العربي                     

 
44 

يف صف الريادة ؼبوظبُت  ما وضع اؼبركزاؼبباشر مع الشباب يف جعل رّواد وموظفي اؼبركز أسرة واحدة، وىذا 

متدرب سنوياً،   2300أعلى نسبة على اؼبستوى الوطٍت من خالؿ استقباؿ أكثر من  و اؼبركزمتتاليُت، حقق في

ابة، قنوات تلفزيونية الصحافة احمللية من "جرائد يومية، إذاعة عنّ  التقاء كما وال ننَس أف اؼبركز أصبح مركز

متعددة" لكثرة توافر األخبار اليومية اليت تغطي نشاطات اؼبركز من فعاليات ومعارض يتم استضافتها ونشرىا يف 

 .بامتيازفضاء اؼبعارض  ، ليكوف اؼبركزحينها

 ومن المحلي المجتمع ضمن والشباب اليافعين دراتق بناء في المركز حققها التي االنجازات أىم
 واالتصاالت. المعلومات وتكنولوجيا الكمبيوتر استخدام خالل

 ربققت اؼبركزمن حياة الشباب، ومن خالؿ  عالـ واالتصاؿ جزءاً ال يتجزأإلأصبحت تكنولوجيات ا

اؼبعلومات واالتصاالت ويف باؼبائة يف استقطاب الشباب من خالؿ استخداـ تكنولوجيا  90نسبة أكثر من 

ـبتلف أنشطتهم اليومية سواًء يف اجملاؿ السمعي البصري من تصميم ومونتاج أو يف ؾباؿ تصميم اؼبواقع 

شهار لنشاطاهتا إلوالربامج ذات الفائدة العامة، ناىيك عن الفئة اليت تتواصل يوميًا عرب االنًتنت من حيث ا

 جهاز كمبيوتر. 60ستجدات وخاصةً أف اؼبركز وبتوي على ما ؾبموعو واقتساـ اؼبعارؼ، واالطالع على كل اؼب

والروبورتاجات  عداد العديد من األفالـ القصَتةقبازات، اؼبركز وفّر وأتاح ورش مفتوحة إلاالومن ىنا كانت أىم 

ة، للنادي السمعي البصري بتسخَت كل العتاد اؼبتوفر باؼبركز مع استضافة العديد من الوجوه السينمائي

 وتشجيعهم على اؼبسانبة واؼبشاركة يف التظاىرات الوطنية والدولية.

 دورات ـبتلفة يف ؾباؿ تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاؿ للشباب مثل : كما سّهل اؼبركز تنظيم

 كورِسال " فريق من الطالب استخدموا منصة اجتماعية باسم" "Coursella "  ،يف خدمة التعليم

ئدة، وذلك من خالؿ توفَت أدوات لألساتذة والطلبة تسّهل ؽبم تسيَت الدروس ذبمع بُت اؼبتعة والفا

والتواصل من دوف ىدر للوقت، حىت خارج قاعة الدراسة. "كورِسال" طريقة عبعل التعليم أكثر يسراً 
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وسهولة ، علماً أف ىؤالء الطالب حصلوا على جائزة من بُت طبس جوائز مقدمة من طرؼ اؼبتعامل 

  ."أوريدو" قاؿاؽباتف الن

 ستارت أب ويكاند" فريق" Startup weekend  الذي هبمع اؼبصمم واؼبربمج واؼبسّوؽ يف آف

واحد وؼبدة ثالث أياـ يف مكاف ـبصص ليتم إعداد كل فريق ؼبشروع خاص بو وتقديبو أماـ اللجنة 

 اؿ إىل عامل الواقع.اؼبختصة واليت تراعي فيو مدى إخراج األفكار االبداعية واالنتقاؿ من عامل اػبي

  اقباز مشروع "أخالؽ اؼبدينة" من خالؿ ؾبموعة من الشباب اليت تنتمي عبمعية البشائر وباستعماؿ

 ـبتلفة مثل إعداد "فالش موب" حوؿ ظواىر عديدة. وسائط

  ؾبموعةTdex Annaba وTdex Women   لعبت دورًا يف اؼبركز وكانت قطب رئيسي

 لتجمعهم وبرؾبة نشاطاهتم.

 جيع الفريق الفائز بػ "ستارتاب ويكاند عنابة تشLambda ومنحو الفرصة الستخداـ قاعات "

ووسائل اؼبركز بل، وأكثر من ذلك جعل اؼبركز نقطة التصويت األوىل عن طريق االنًتنت من خالؿ 

 اؼبشاركة يف إحدى اؼبسابقات الدولية.

  يم شركة اؽباتف النقاؿ.من تنظ "ندرويدألا"دورات تدريبية ؾبانية للشباب يف ؾباؿ 

  ذاعة النت من طرؼ أعضاء النادي السمعي البصري، وأصبح ؽبذه االذاعة صدى كبَت يف  إانشاء

 .اعبزائري كافة أرجاء الوطن

 مع الشباب؟ وخاصة ابةعنّ  في المحلي المجتمع داخل األفراد من الكثير حياة تغيير المركز استطاع
 عملية! أمثلة ذكر
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اتيجي للمركز بوسط إف اؼبوقع االسًت 

وتصميمو الداخلي اعبّذاب  اؼبدينة

بكافة فئاتو،  ايباستقطب الشارع العنّ 

وطغت نشاطاتو على كل األنشطة اؼبربؾبة 

بالوالية فبا جعلو قبلة عبميع الوفود الوطنية 

اليت تزور اؼبدينة من وزراء ومسؤولُت كبار 

 ووفود أجنبية.

 للمركز وخاصة لفئة الشباب، أصبح اؼبركز قبلتها االوىل ولن تربحو أو ومن ىنا كاف االقباؿ اؼبنقطع النظَت

تغادره إال يف ساعات متأخرة نتيجة توفَت فضاء مفتوح عملنا عليو صبيعاً، نتبادؿ األفكار والتصورات واػبربات، 

نسُت الذكور نشاركهم وننّسق معهم ضمن فعاليات اؼبركز، وأغلب الشباب رّواد اؼبركز من اعبامعيُت ومن اعب

واالناث، كما يعمل اؼبركز جاىدًا على تشجيعهم من خالؿ بعض الرحالت العلمية والتطوعية أو الرحالت 

السياحية للتعرؼ على الزاد السياحي للجزائر، فبا شكال فرقاً لديهم وغَّت من نظرهتم حوؿ السياحة الداخلية 

 بنحو إهبايب.

 وكأمثلة على ذلك :

 هتدؼ إىل تطوير ؾباؿ 2013ي االعالـ اآليل من فتح شركة ناشئة عاـ سبّكن أعضاء من ناد ،

تكنولوجيا اؼبعلومات عن طريق رؤية جديدة، وابتكارات أصلية، من اجل اؼبسانبة بالنهوض يف ىذا 

 دنا ووضع خدمات وتطبيقات جديدة.اجملاؿ يف بال

  ّب خاص يف نفس اجملاؿ.ن شاب متطوع يف تقدًن تدريب ؾباين للشباب باؼبركز وفتح مكتسبك 
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 دماج فئة األشخاص ذوي االعاقة اغبركية، وكاف ذلك من خالؿ أحد الشباب ذوي االعاقة اغبركية إ

ابة وفعااًل جملموعة عنّ  عرب استخداـ شبكة االنًتنت ليصبح عنصرًا مهماً  واؼبعروؼ بنشاطو اؼبكثف

  البيئة.اؼبهتمة دبساعدة االشخاص والفقراء وضباية  "خَت بناس اػبَت"

 التي المبادرات ىي ما التكنولوجيا، خالل من ابةعنّ  في المحلي المجتمع ضمن والفتيات النساء تنمية
 بها. ساىم

تعترب شروبة النساء األكثر حضورًا باؼبركز، ومن خالؿ استعماؿ التكنولوجيا ارتكزت أىم أنشطتهّن 

 راج وتصوير ومونتاج.السمعي البصري من إخ أو النشاط "نفوغرافياإلا" على ؾباؿ

كما ساىم اؼبركز يف تقدًن بعض اؼبنتوجات واألعماؿ اغبرفية للجمهور الواسع من خالؿ منح فرصة عرض 

 وبيع منتوجاهتن باستعماؿ رواؽ اؼبعارض ؾباناً.

 ومسابقات والرسم الفن استخدام ) المثال سبيل على المركز، بها قام التي الناجحة المبادرات أىم
 .(التكنولوجيا خالل نم التصوير

كثر استقطاباً للشباب، مشلت نوادي التنمية البشرية، ألحوؿ نشاطات اؼبركز ا عالميةإمت تنظيم أياـ 

 من خالؿ تصميمات مقارنة بُت ماضي وحاضر اؼبدينة. ،"قعدة غرافيك"، نادي "اكو عناب"النادي االخضر 

عي البصري يف مسابقات التصوير الفوتوغرايف، اقباز أما النشاط الذي حاز على حضور كبَت ىو النشاط السم 

فالـ قصَتة خالؿ فًتة اؼبعرض وعرضها للمسابقة، تعلم تقنيات التصوير باػبلفية اػبضراء وتركيبها بإضافة أ

 خلفية معينة، عرض ـبتلف األجهزة والعتاد اػباص بالسمعي البصري وؾبموعة من البطاقات الفنية.

 الفنية من خالؿ ورشات فنية وتصويرية. Reseau50ة إضافة إىل تنظيم تظاىر 

 ودعم ةوالترفيهي والعلمية الثقافية لألنشطة مخصصة فضاءات تحقيق على يعمل العلمي الترفيو مركز
 .بمواىبهم لالرتقاء الشباب
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فعاًل سياسة إدارة مركز الًتفيو العلمي فتح 

فضاءات ـبتلفة حسب طلبات واقًتاحات 

اىل  باإلضافةُت باؼبركز، الرّواد واؼبتدرب

النوادي التكوينية )التدريبية( كاإلعالـ 

اآليل، وىناؾ أيضًا معاعبة الصورة 

باستخداـ الفوتوشوب، واؼبونتاج الفيديوي 

وكذلك نادي اللغات مع التنويو أف اؼبركز 

 لديو نوادي ترفيهية مثل:

  ًللشباب خاصة مع كفاءة مشرّفو  نادي السمعي البصري الذي يعترب من النوادي األكثر استقطابا

  من خالؿ االستاذ "أضبد ىامل". 

  لكثرة الربامج اؼبنفذة من خالؿ اعبوالت "كوا عناب "النادي االخضر ً ، من النوادي األكثر نشاطا

 اؼبعارض. وإقامةالعلمية، التطوعية، ضباية البيئة 

 لذين يستقطبوف صبهور ذّواؽ يتابع نادي التنمية البشرية، ويشرؼ عليو ؾبموع من اؼبدربُت الشباب ا

 الورشات اؼبقدمة ؾباناً كل يـو ثالثاء.

 ،نادي قعدة غرافيك الذي  ورشة األطفاؿ، نادي التجارب اؼبسلّية لألطفاؿ، فضاء االنًتنت واؼبكتبة

 يشرؼ عليو األستاذ القدير "حسن بوديب"، ونادي األلعاب االلكًتونية.

 المجتمعات تنمية وفي يةواالجتماع االقتصادية التنمية في تصاالتواال المعلومات تكنولوجيا أىمية
 المحلية.
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بسط مواطن هبد نفسو أيعترب العصر اغبايل عصر تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ بامتياز، باعتبار أف 

التقاطها  االستعماؿ اليومي ولو ألبسط التكنولوجيات يف حياتو، القنوات التلفزيونية باآلالؼ ويبكننا ؾبرباً على

باستعماؿ العديد من الوسائل اليت مل تعد مقتصرة على اؼبقعر اؽبوائي فقط. كما أف االنًتنت قربت اؼبسافات 

بُت االشخاص حبيث أصبح بإمكاف أي شخص ـباطبة اآلخر مباشرة من خالؿ موقع أو برنامج أو واب كاـ 

 .فمايكرو فو  و

استفادة من التكنولوجيات اغبديثة حبجم االستثمارات يف ىذا مع ذلك يبقى اجملتمع العريب من الدوؿ األقل 

رؾ ىذا التأخر من خالؿ ربديث البنية التحتية و ااجملاؿ خاصة يف ؾباؿ االنًتنت، وتسعى الدولة اعبزائرية لتد

 مواكبة التطورات اغبديثة اغباصلة يف العامل اؼبتقدـ.

 ؿ باقًتاح اسم مركزنا كنموذجلوجيات االعالـ واالتصاخبَت تكنو  ،"ؿبمد العايب سعد" لسيدل أخَتًا الشكر

 ابة.للنجاح يف خدمة اجملتمع احمللي بعنّ 

 

 

 

 

 

 



 
 قصص نجاح في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، دروس مستفادة في تنمية المجتمع المحلي العربي                     

 
51 

 



 
 قصص نجاح في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، دروس مستفادة في تنمية المجتمع المحلي العربي                     

 
51 

زمى فترمي أطيب الثمِز 
ُ
 جليطىتر بشني، هخلت بالطىِب ج

من قرية النخيل اليت تقبع بُت رماؿ الصحراء التونسية يف غريب والية قبلي، ويف عزلة عن العامل 

سكاهنا يف منأى عن مشاغل ومستجدات العصر اغبديث فبا جعلهم ؿبرومُت من حقهم كاف يعيش   ،اػبارجي

يف تناوؿ اؼبعلومة ومتطلبات التنمية، ونظراً لتفشي اؼبزيد من البطالة والفقر واؼبشاكل االجتماعية العديدة، كاف 

طوير ىذا اجملتمع دبا وبقق "، جاء ىذا القرار ليلعب اليـو دورًا أساسيًا يف تبشٍت تليسنًت"مركز قرار إنشاء 

 التنمية اجملتمعية.

ثابتًا بقوة، مستقرًا كجذور النخيل اليت تضرب أعماقها يف األرض العطشى، يواجو التحديات والصعوبات 

بناء قدرات الناس وربقيق التنمية اؼبستدامة من خالؿ تكنولوجيا اؼبعلومات  ... لتحقيق ما يصبو اليو، واؽبدؼ

 "و تليسنًت بشٍت، لبلة بالطوِب تُرمى فًتمي أطيب الثمرِ واالتصاالت. "إن

" عتيقة عاطفمع السيد " لقائي، من خالؿ قصة قباح ىذا اؼبركزعلى  ،االضاءة

حاصل على شهادة اؼباجستَت يف  "عاطف"السيد  للمركز.اؼبسؤوؿ واؼبنّشط 

ن سالمة نظم اؼبعلومات والشبكات االعالمية، إضافة إىل قيامو بالعديد م

من خالؿ  "ٍتبش"اؼببادرات واألنشطة األخرى اليت سانبت يف بناء ؾبتمع 

 وباستخداـ تطبيقات وأدوات تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت. "التليسنًت"

 المبادرة؟ لهذه الداعمون ىم ومن عام، أي وفي المركز تأسيس

يف بتجربتنا وعرض قباحنا عند لتعر ل ى اؼبركزتسليط الضوء عليف   عن مدى سعاديتأعربّ يف البداية، 

 األشقاء العرب كتجربة رائدة يف الشرؽ االوسط ومشاؿ أفريقيا لتعم الفائدة للجميع.

بُت االرباد التونسي للتضامن االجتماعي،  اتفاقيةإثر توقيع  2012يف مارس/آذار سنة  "تيلسنًت بشٍت"نشأ 

 والعمل اؼبستقل. للتشغيلطنية " ، الوكالة الو GIZ"للتعاوف الدويل الوكالة األؼبانية 
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 بشني؟ منطقة في المدني المجتمع خدمة أجل من واألىداف الرؤية ، المركز ضمن المستهدفة الشرائح

يستهدؼ اؼبركز صبيع فئات اجملتمع، ويعترب 

فئة الشباب الباحثُت عن عمل والراغبُت يف 

أولويات اؼبركز ، وباوؿ  إطالؽ اؼبشاريع من

اغبديثة كاغبواسيب  كنولوجياالتاؼبركز توفَت 

وخدمات االنًتنت ؽبؤالء الفئات لتحسُت 

قدراهتم يف ؾباؿ التواصل االعالمي والتعامل مع وسائل التكنولوجيا اغبديثة واستغالؿ الفرص و اؼبعلومات اليت 

 شبكة االنًتنت. توفرىا

 اؼبدارس. أيضا اؼبركز متاح عبميع الفئات من مزارعُت وشباب وطلبة جامعات وتالميذ

 ؟ نجاحال إلى قادت التي الخطوات ىي ما ، النجاح" إلى طريقك بشني، تليسنتر " شعاركم

والعبور، يعرب من خاللو اجملتمع من واقع معيشي غاية  أف يكوف جسراً للنجاح "تيلسنًت بشٍت"يسعى 

جاحات اؼبطلوبة، ومن ىنا ىل االنفتاح والتواصل مع العامل اػبارجي لتحقيق النإيف السوء معزوؿ عن العامل 

والتجمعات اجملاورة اليت يقع بينها من أجل  "بشٍت"استمد اؼبركز قباحو من خالؿ تلبيتو الحتياجات منطقة 

 وتطويرىا.اؼبختلفة النهوض بفئاهتا 

 خالل من المحلي المجتمع ضمن الشباب قدرات بناء في المركز حققها التي االنجازات أىم
 واالتصاالت. المعلومات تكنولوجيا

بعدة اقبازات ونشاطات سبس احتياجات اؼبواطنُت  "تيلسنًت بشٍت"خالؿ فًته قصَتة من إطالقو، بدأ 

منها على سبيل اؼبثاؿ: زبصيص أياـ لنشر الوعي الزراعي  ، نسرد بعضهاً "بشٍت"اجملتمع احمللي يف  من سكاف

زبص الشباب الراغبُت يف اطالؽ مشاريعهم  حوؿ زراعة النخيل وتربية اؼباشية، دورات تدريبية للمزارعُت
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طالؽ مشاريع اؼبؤسسات الصغَتة" ، توفَت االنًتنت للباحثُت عن عمل إالصغَتة و إدارهتا، يـو مفتوح بعنواف "

ومساعدهتم على االلبراط يف سوؽ العمل، إضافة إىل مساعدهتم على إعداد السَتة الذاتية والتحضَت عبلسات 

 ننَس تعليم األطفاؿ أجبديات اغباسوب وإعداد البحوث اؼبدرسية اػباصة هبم.مقابالت العمل، ومل 

 !ذلك حول عملية أمثلة ،المحلي المجتمع داخل األفراد من الكثير حياة تغيير المركز استطاع

 منذ انطالؽ اؼبركز كاف لو األثر الكبَت على

حياة الناس، حيث تعّرؼ سكاف اجملتمع 

العملية  ى الفرصاحمللي على االنًتنت وعل

اليت تقدمها التكنولوجيات اغبديثة ومنها 

 تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت.

اد اؼبركز من اؼبزارعُت للبحث عن روّ 

ن بعض الشباب من إعداد دراسات وحبوث عن طريق ، إضافة إىل سبكّ لتحسُت زراعتهم األساسيةعلومات اؼب

أيضاً عقد  ريعهم وىذا ساعد يف ربقيق العديد من النجاحات.ليتمكنوا من إطالؽ مشا "العنكبوتية ةالشابك"

 .الندوات واالجتماعات وورش العمل اليت ساىم هبا اؼبركز

لكافة اؼبشاركُت  اؼبعلومةىل إكاف لتكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت الدور األساسي يف تسهيل الو صوؿ 

 قية واحملاضرات وغَتىا.باستخداـ وسائل العرض التقديبية يف عرض األفالـ الوثائ

 المبادرات ىي ما التكنولوجيا، خالل من "بشني" في المحلي المجتمع ضمن والفتيات النساء تنمية
 المركز؟ بها قام التي
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اؼبركز دورات  قّدـحيث  ،النساء والفتياتوتطويرىا  من ضمن الفئات اليت ساىم اؼبركز يف تنميتها

مهارات التكنولوجيا واستعماؿ اغباسوب واالنًتنت إضافة إىل زبصيص أياـ  تدريبية يف إدارة اؼبشاريع واستخداـ

 توعية ؽبن فيما ىبص االرشاد األسري والصحة اإلقبابية وتنمية اؼبشاريع الصغَتة.

 ؟ وكيف االستدامة، تحقيق على يعمل المركز ىل

من  استدامتوعلى ربقيق  اؼبركزيعمل 

 اجملتمعاالستجابة الحتياجات  خالؿ

وانطالقاً من استثمار الوقت، ونظراً ، حملليا

لكوف االحتياجات تتغَت من وقت اىل 

آخر فإف اؼبركز يسعى دائما لتطوير أنشطتو 

 اجملتمع. حتياجاتوالتواكب تطورات 

األمر الذي جعل رّواده من أكثر  ،"بشٍت"وبالتايل ىذا جعل تأثَت اؼبركز اهبابيًا يف حياة الناس ضمن منطقة 

 وال غٌت ؽبم عن خدماتو. ،عن قباحو واستدامتوُت اؼبدافع

 ومتوسطة صغيرة مؤسسات أو شركات ،واجتماعياً  واقتصادياً  مالياً  مستدام مشروع إلى المركز تحويل
 .والمتدربين العاملين من كبير  لعدد الفائدة لتحقيق

اؼببادرات ونأمل نقـو بإجراء الدراسة حوؿ ىذه  حاليًا وكبن نسعى لتحقيق ذلك، مطروحةالفكرة 

ً واقتصاديًا واجتماعياً، وبالتايل ىذا وبقق الفائدة القصوى  قباحها ليكوف التليسنًت مبوذج ؼبشروع مستداـ ماليا

 ."بشٍت"للمركز وللعاملُت واؼبستفيدين من خدماتو وربديداً سكاف اجملتمع احمللي يف 

 االقتصادية التنمية في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا أىمية حول إضافتها تودون أخرى كلمات
 .واالجتماعية
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من اؼبؤكد اف لتكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت دور كبَت يف تنمية وتقدـ الشعوب اف كاف على 

مقارنًة بشعوب العامل الغريب يف  كثَتاً   متأخريناالجتماعي، وكبن يف عاؼبنا العريب ال زلنا  أو  الصعيد االقتصادي

 ك نسعى لتقريب ىذه التكنولوجيا جملتمعاتنا ؼبا فيها من فائدة كبَتة ؽبم.لذل ىذا اجملاؿ،
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ً باب الصحزاء املغزبي ،   !كان حلم وفكزة قد جحققت " كلميم" مزكشم

حيث األطالؿ والتاريخ العريق الذي يبيز مدينة "كلميم" بوابة الصحراء اؼبغربية، ىذه  "أكويدير"من 

 ت مقراً هبمع وتلتقي فيو القوافل القادمة من النيجر ومايل وغينيا والسنغاؿ، وتلك اؼبتجهة جنوباً اؼبدينة اليت كان

السياحية وتعترب صلة وصل بُت مشاؿ  "اكادير"كلم من جنوب مدينة   200كبو الصحراء، تقع على بعد 

لثقايف واؼبعماري، حيث أعطى اؼبغرب وجنوبو، تارىبها شاىد على تشكيل ىويتها الًتاثية األصيلة وعلى البعد ا

 .أخاذاً ىذا الربط اعبغرايف حضورا وتفاعالً بشرياً 

مثااًل على اندماج السكاف من أصوؿ وآفاؽ ـبتلفة وساعدت اؼببادالت التجارية على التقاء  "كلميم"شكلت 

 األشخاص مع بعضهم البعض فبا أغٌت ىذه اؼبدينة دبزيج من التنوع اؼبعريف والثقايف.

لتجارة والزراعة اؼبوردين األساسيُت عبزء مهم من سكاف ىذه اؼبدينة، وربتل ذبارة اؼبواد االستهالكية ُتعد ا

 والزراعية اؼبكانة األوىل فيها إضافة إىل أنشطة اقتصادية أخرى.

يف  " ليلعب اليـو دورًا أساسياً كلميم  تليسنًت" ستأسّ من بوابة الصحراء، ومن ىذه اؼبدينة التارىبية العريقة 

 تطوير ىذا اجملتمع دبا وبقق التنمية االقتصادية واجملتمعية من خالؿ تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت.

 واؼبنّشط ؼبركز التليسنًت يف كلميم.  " اؼبسؤوؿ ابدرار عمر مع السيد " أجريت اللقاء التايل

 المبادرة؟ لهذه األساسيون الداعمون ىم ومن عام أي وفي المركز نشأ متى

نجاح العريب لتسليط الضمن فعاليات قصص  يسرين أف أكوف منيف البداية، 

الضوء على مركزنا والتعريف بتجربتنا عند األشقاء العرب يف الشرؽ االوسط 

حىت تعم وتبادؽبا ومشاؿ أفريقيا لتقاسم التجارب فيما بيننا والتعرؼ على اػبربات 

 الفائدة للجميع.
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الذي مثّل اعبمعية يف  "الغنامي اغبسُت" من خالؿ مبادرة قاـ هبا السيد 2012يف يناير  "كلميم" مركز نشأ

 الدويلاليت نظمتها الوكالة األؼبانية للتعاوف و التدريبة حوؿ مراكز التليسنًت يف اؼبغرب  الدورة

"GIZ " الدريسي ؿبمد موالي" فبثالً بالدكتور اؼبغرب تليسنًت وبالتنسيق مع" 

ىذا اغبلم ربقق، وكتب لو النجاح بفضل جهود فريق العمل احمللي الذي استعار  الفكرة كانت حلم، ولكن

انطلق فريق وبشكل مؤقت شبانية أجهزة حاسوب من صبعية صديقة تتوفر لديها إمكانيات الدعم، ومن ىنا 

 على بلورة مشروع مت تقديبو للجمعية األـ )صبعية ؿباربة السيدا( . العمل

مت قبوؿ اؼبشروع، وبدأنا العمل والتخطيط لتنفيذه من خالؿ التنسيق والتشاور مع  كانت الفرحة كبَتة عندما

 استخداـب، "كلميم"اعبمعيات احمللية من أجل تطوير وبناء القدرات للسكاف ضمن اجملتمع احمللي يف مدينة 

التدريبية  بالدورات خطة البدء واؼبباشرة اؼبركزتكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت. وبناًء عليو وضع فريق عمل 

 )التكوينية( مع رصد وربديد الفئات اؼبستهدفة فعلياً من تلك الدورات.

 أما عن الداعموف األساسيوف للمشروع فهم:

  الدويلالوكالة األؼبانية للتعاوف "GIZ حيث قدمت لفريق العمل طبس دورات تدريبية بالتنسيق "

دريب اػباصة للنهوض وتنمية شبكة تليسنًت مع صبعيات أخرى ضمن فعاليات بناء القدرات والت

 اؼبغرب.

 .صبعية تليسنًت اؼبغرب 

  ( صبعية ؿباربة السيداALCS  اليت قدمت الدعم اؼبادي لشراء أربع حواسيب إضافة إىل ذبهيز )

وتوفَت متطلبات التدريب للمستفيدين من سكاف اجملتمع  باإلنًتنتمقر اعبمعية بأدوات االتصاؿ 

 ."يمكلم"احمللي يف 
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 كلميم  منطقة في المدني المجتمع ةخدم أحل من واألىداف الرؤية ،المركز ضمن المستهدفة الشرائح

فئات واسعة من  "كلميم" مركزيستهدؼ 

اجملتمع احمللي والقرى اجملاورة ؽبذه اؼبدينة، 

وتعترب فئات النساء والشباب من أولويات 

اؼبركز، حيث يعمل على توفَت اغبواسيب 

نًتنت والتدريب لتلك الفئات إلوخدمات ا

من أجل تنمية وبناء قدراهتم عرب التواصل 

االستغالؿ األمثل ػبدمات  والتشارؾ وتبادؿ اؼبعلومات من خالؿ وسائل التكنولوجيا اغبديثة، إضافة إىل

نًتنت وؿبركات البحث يف اغبصوؿ على فرص عمل ومنهاج تدريبية أخرى وتوفَت خدمات التواصل عرب إلا

 قع االعالـ االجتماعي.موا

 الفئات نذكر على وجو اػبصوص: من تلك 

  .)النساء اؼبهمشات(، وخاصة عامالت اعبنس )حبكم عمل اعبمعية مع ىذه الفئة( 

 اعبمعية إضافة إىل اعبمعيات اؼبنضوية ربت شبكة تليسنًت كلميم. أعضاء ومتطوعي 

 او الشباب اؼبتخرجُت  تعليم العايلالشباب الدارسُت من )طالب اؼبرحلة الثانوية ومؤسسات ال

 والباحثُت عن عمل(.

فكاف العمل على ردـ الفجوة الرقمية من خالؿ االستخداـ األمثل ألدوات  "كلميم" مركزأما بالنسبة لرؤية 

تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت، وكل ذلك ينصب ضمن ؾباؿ تنمية وبناء قدرات الشباب ضمن اجملتمع 

 .لعصر الرقمي والسَّت يف ىذا الرُكباحمللي ؼبواكبة ا

 :اؼبركزومن أىداؼ 
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 .استخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت من أجل دعم التنمية احمللية 

  تنمية قدرات سكاف اجملتمع احمللي يف حقل استخداـ التكنولوجيا اغبديثة من أجل ربقيق أىداؼ

 التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية.

 وة الرقمية بُت األفراد واجملتمعات.تقليص اؽب 

  ًفك العزلة عن األفراد بُت اؼبناطق من خالؿ خلق جسور التواصل والتشارؾ والتعاوف ؿبلياً، وطنيا

 ودولياً.

 .ًاؼبسانبة يف ربسُت الظروؼ الصحية وؿباربة بعض اآلفات مثل السيدا واألمراض اؼبنقولة جنسيا 

 لتعبَت عن آرائهم وطموحاهتم وإبداعاهتم.توفَت فضاءات جديدة وفرص للشباب ل 

 .ربديد احتياجات اجملتمع احمللي دبا يواكب متطلبات اغباضر واؼبستقبل 

 المركز؟ نجاح إلى قادت التي الخطوات ىي ما

 :نلخصها باآليترغم ضعف اإلمكانات  "كلميم"اػبطوات اليت قادت إىل قباح التجربة يف 

 إضافة إىل  "بكلميم"اعبمعية على العمل وؿباربة مرض السيدا  إرادة وتصميم أعضاء وفريق عمل يف

 تطوير األداء وربسينو وتقدًن خدمات جديدة لكافة اؼبستفيدين من اعبمعية.

  الديناميكية واغبيوية والربط مع اعبمعيات احمللية اليت استحسنت الفكرة والبرطت بفعالية يف شبكة

 تليسنًت كلميم.

  ة يف ؾباؿ العمل اعبماعي والتدرييب وخاصًة يف دمج واستعماؿ تكنولوجيا فريق قيادة من ذوي اػبرب

 اؼبعلومات واالتصاؿ.

 .حاجة اؼبستفيدين إىل ؿبو األمية الرقمية وربسُت وتطوير القدرات يف ىذا اجملاؿ 

 .روح العمل الطوعي على الرغم من شح اإلمكانات اؼبادية 
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 مة للمشروع( والذي يقصده كافة فئات اجملتمع احمللي من توفر اؼبقر اؼبناسب وىو )مقر اعبمعية الداع

 والريف معاً. "كلميم"

 استخدام من المحلي المجتمع ضمن الشباب قدرات بناء في المركز حققها التي االنجازات أىم
 واالتصاالت. المعلومات تكنولوجيا

زات اليت نفتخر هبا، نذكر منها حقق بعض اإلقبا "تليسنًت كلميم"وذبربتو الفتّية، فإف  ة اؼبركزرغم حداث

 :على سبيل اؼبثاؿ

 لشبكة تليسنًت كلميم ودورات تدريبية للنساء  لفائدة منشطي اؼبركز اؼبنتمُت دورات تدريبية

اؼبستفيدات من خدمات صبعية ؿباربة السيدا ) عامالت جنس (، إضافة إىل دورات تدريبية لفائدة 

 الشباب واالستجابة الحتياجاهتم.

  شبكة من اعبمعيات للتعاوف وتقاسم التجارب يف ؾباؿ االستفادة من خدمات تكنولوجيا تكوين

 اؼبعلومات واالتصاؿ.

 .ؿبو األمية الرقمية عند بعض الفئات اؼبهمشة وخاصة النساء 

 .فتح آفاؽ جديدة للتنمية الذاتية واؼبهنية أماـ الشبات والنساء 

 عضاء اعبمعية واألطباء واؼبشرفُت يف ؾباؿ ؿباربة تسهيل تواصل اؼبستفيدات )عامالت اعبنس( مع أ

جنسيًا وذلك من خالؿ تقدًن اؼبعلومات الصحية والطبية وتدعيم طرؽ  اؼبنقولة واألمراض السيدا

 الوقاية من ىذه األمراض.

 نًتنت للباحثُت عن عمل وتأطَتىم ومساعدهتم على االلبراط يف سوؽ العمل.إلتوفَت ا 

 لالختبارات  الذايت واالستعداد والتدريب للبحث اعبامعات وطالب يذللتالم نًتنتإلا توفَت

 واالمتحانات.
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 فن التجميل، اػبياطة، الطبخ،  الشخصية مثل االىتماماتنًتنت للنساء يف ؾباالت إلتوفَت ا(

 (.مالصحة، وغَتى

 أمثلة ذكر ،ياتكنولوجال خالل من المحلي المجتمع داخل  األفراد من الكثير حياة تغيير المركز استطاع
 عملية!

)التدريب(، لتقاسم  للتكوينفضاء  اؼبركز

اؼبعارؼ، للتشارؾ وتبادؿ التجارب وفرصة 

لقد  كبو التحسُت والتطوير. التحفيزػبلق 

ساىم اؼبركز يف تغيَت حياة ؾبموعة من 

اؼبستفيدين من خدماتو ومن رّواده عرب 

تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت. ومن 

 ، ندكر منها: اؼبركز ؼبسناىا داخل األمثلة اليت

اللوايت كّن يتهربّن من  "عامالت اعبنس"يف اجملاؿ الصحي والتوعوي اؼبرتبط بنشاط اعبمعية، بعض النساء 

ن اؼبركز سبكّ  ،والورشات التدريبة اؼبركزللجمعية ـبافة الوصم والتمييز من السكاف احملليُت، ولكن بفضل  اغبضور

والولوج إىل كافة خدمات اعبمعية دبا فيها اػبدمات اليت توفرىا ؽبّن من خالؿ تكنولوجيا  من ذباوز ىذا العائق

 اؼبعلومات.

ىناؾ ذبربة أـ استطاعت من خالؿ ما تعلمتو من مواكبة تعليم ابنائها ومساعدهتم على استعماؿ اغباسوب 

 نًتنت.إلوا
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من التنافس على اؼبركز معية وبفضل استطاعت بفضل ما اكتسبتو داخل اعب "لعاملة جنس"ذبربة أخرى 

ها ىذا من إعالة نفسها وطفلها دوف اغباجة ؾبددًا للعمل يف ومكنّ  ،سوؽ العمل إىللدخوؿ امنصب 

 ."اعبنس"

ىناؾ أيضا شباب اكتسبوا قدرات يف ؾباؿ تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاؿ ويف ؾباؿ تقنيات التواصل، 

والتمّيز مقارنة بغَتىم. ومنهم من أّسس صبعيات واصبحوا  ساعدىم ذلك على الدخوؿ إىل سوؽ العمل

 فاعلُت ضمن ؾبتمعهم احمللي.

بعض النساء اؼبستفيدات من خدمات اؼبركز يف مرحلة بناء مشاريع صغَتة دبساعدة وكالة دعم اؼبشاريع وىناؾ 

 الصغرى وبتأطَت فريق عمل اعبمعية.

 أىم ىي ما ،كلميم  في المحلي المجتمع ضمن ياتوالفت النساء تنمية في ىاماً  دوراً  تلعب التكنولوجيا
 .؟المبادرات

تعترب النساء والفتيات اؼبستفيدات 

واؼبستهدفات من خدمات اؼبركز حبكم 

أهنن من بُت الفئات األساسية اليت 

عامالت " تستهدفها اعبمعية عمومًا و

 )النساء اؼبهمشات(. خصوصاً  "اعبنس

رقمية عند ة المن ردـ اؽبوّ  اؼبركزسبكن 

نًتنت إلؾبموعة من تلك النسوة وتشجيعهّن على ولوج عامل اؼبعلومات من خالؿ توفَت روابط على شبكة ا

التوعية الصحية، الثقة بالنفس، اعبانب اغبقوقي، شؤوف البيت  تستجيب غباجياهتن يف ؾباالت شىت مثل:

 واألسرة، وغَتىا من األمور.
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ة صخا وفرصة للطالبات وللعمل اعبماعي والبحث عن اؼبوارد واؼبعلوماتفضاء  اؼبركزباإلضافة إىل كل ذلك، 

من  ؿبدد صغَتة ال تتوفر فيها فضاءات فباثلة والفتيات لسنّ  "كلميم"يف فًتة االمتحانات، مع العلم أف مدينة 

 يف اؼبدف الكبَتة. ذلكرّواد اؼبقاىي كما ىو 

لنساء والفتيات ضمن اجملتمع احمللي من خالؿ توفَت وىكذا ساىم اؼبركز، رغم حداثتو، يف تنمية قدرات ا

والقدرات الشخصية  اغبديثة يف بناء اؼبهارات اؼبعلومة والتدريب والتوجيو وزيادة الوعي بأنبية التكنولوجيات

 واؼبهنية ؽبدؼ تنمية ؿبلية واعدة.

 ؟ وكيف االستدامة، تحقيق على المركز يعمل ىل

نوعًا ما،  رغم االمكانات اؼبادية الضعيفة

ورغم أف التمويل اقتصر فقط على السنة 

األوىل للمشروع، إال أنو وبفضل إصرار 

أعضاء اؼبركز واؼبستفيدين، وأعضاء اعبمعية 

اؼبستضيفة وتعاوهنم ومسانبتهم وتطوعهم، 

سبكنا من ربقيق االستمرار، وربقيق 

من حيث )اؼبقر وذبهيزاتو اؼبكتبية( ،  "ؿباربة السيدا"بفضل ما توفره صبعية ذلك مت  ،االستدامة حىت اآلف

 إضافة إىل األنشطة التطوعية اليت يقـو هبا فريق العمل وبعض اؼبتطوعُت لفائدة السكاف.

صحيح أف الصعوبات اؼبادية أثّرت على عدد الدورات التكوينية نظرًا لكوهنا مكلفة، إال أننا حافظنا على 

.األنشطة والورشات اليت ال تتعدي مدهتا نص  ف يـو

 من بيرك  لعدد الفائدة لتحقيق واجتماعياً  واقتصادياً  مالياً  مستدام مشروع إلى المركز تحويل إمكانية
 فيو والمتدربين العاملين
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وكل ذلك يكوف من خالؿ  طموحنا كبَت ورغبتنا يف تطوير خدمات اؼبركز وربسينها كبَتة أيضاً،

 .امتالؾ فضاء أوسع وبتجهيزات كافية تليق برواده 

ؽبذا الغرض كبن اآلف بصدد تقييم ذبربتنا ورصد ؼبختلف الفرص اؼبتاحة أمامنا. كما أف فريق العمل بصدد 

 بلورة مشروع يف ىذا اإلطار وسيقدـ الحقاً للجهات احمللية والوطنية اليت سبوؿ مشاريع اعبمعيات.

 واالجتماعية تصاديةاالق التنمية في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا أىمية حول أخرى كلمات

بعيدين عن استيعاب مفاىيم العصر وأمباطو اعبديدة نبقى يف ظل التكنولوجيا اغبديثة، ال يعقل أف 

يف عامل يشهد اليـو ثورة تكنولوجية ىائلة يف اؼبعلومات ووسائل االتصاؿ. فاالتصاالت بُت األفراد والشعوب 

التكنولوجيا واؼبعلومات ؽبا حق البقاء، األمر الذي وبتم أصبحت أكثر اتساعاً وأف الشعوب اليت سبلك العلم و 

وأف  علينا أف نسابق الزمن ونضاعف اعبهد، حىت ندخل يف زمرة من ؽبم فرصة البقاء بُت األقوياء، خاصةً 

 الدوؿ اؼبتقدمة لن سبد يدىا إلينا طواعية واختياراً .

واإلصرار واستيعاب آليات التقدـ وىذا لن يأيت إال من االلبراط يف العامل اؼبتقدـ ال يكوف إال باعبهد والعزيبة 

 اؼبتميز. )التدريب( خالؿ التكوين

اؿ من أجل اؼبسانبة بتطوير يف ىذا اإلطار للنهوض بالعمل اعبماعي الفعّ  "كلميم" مركزويأيت مشروع إنشاء  

 اؼبمارسة باالستعانة دبا توفره تكنولوجيا اؼبعلومات االتصاؿ من وسائل وخدمات.

إننا سعداء بتقاسم ذبربتنا اؼبتواضعة والواعدة مع األشقاء العرب يف منطقة الشرؽ األوسط ومشاؿ افريقيا 

متمنيُت للجميع مزيداً من التألق والنجاح حىت نتمكن صبيعاً من اؼبسانبة ولو بالقليل يف ربسُت ظروؼ عيش 

 .من أجل التنمية التصاالتشعوب منطقتنا ويف تنمية بلداننا بفضل تكنولوجيا اؼبعلومات وا
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ًبقى ألامل، هادي العلىم والحاضىب في ضلميت  رغم ألالم 

 سلمية، اؼبدينة التارىبية العريقة اعباشبة على مدخل البادية السورية، تقع إىل الشرؽ من ؿبافظة ضباه،

 شوريُت.يف زمن السومريُت واآل« كور الزىور»جذورىا ضاربة يف الزماف، ُعرفت باسم  يف سورية

أينما نبشت يف أرض ىذه اؼبدينة تصادفك األقنية الرومانية اليت يصل عددىا إىل ثالشبئة وستُت قناة، فال ذبد 

قناة العاشق" اليت  ، أشهرىا "توحكايالقنوات اؼبياه يف اؼبدينة أساطَت و بقعة أرض فيها مل تروىا اؼبياه يوماً. 

، هبدؼ نقل مياه سلمية العذبة إىل "فبلكة أفاميا"ف حبو البنة أمَت بناىا أمَت منطقة سلمية منذ ألفي سنة عربو 

 كلم عرب السهوؿ واعبباؿ. وال تزاؿ آثار القناة موجودة حىت اآلف.  150على طوؿ " أفاميا"

باسم  1992من ىذه اؼبدينة العريقة واؼبوغلة يف التاريخ، ُولد أوؿ مركز للتدريب على علـو اغباسوب يف عاـ 

 بيبة للعلـو واغباسوب"."نادي الش

 منظمة  وفد مع -عيد نبيل - 1993 لعاـ تعود صورةال"
 للصم التدريبية الدورة على االطالع أثناء "الياباين اعبايكا"

 ".سلمية يف والبكم
، يل شخصياً ؽبذا اؼبركز ذكريات خاصة 

دائمًا أتذكر كيف سانبت مع ؾبموعة من 

أصدقائي يف تلك الفًتة بتأسيس ىذا 

 نادي لنشر الثقافة اؼبعلوماتية ضمن اؼبنطقة.ال

أتذكر كيف كّنا معًا نتكّيف مع الظروؼ واألدوات البسيطة اؼبتوفرة لدينا للقياـ بالتدريب على أجهزة صخر 

AX1700  واللوغو الفورث"، "الفورتراف"، "كسجي دبليو بي"، "يكسالبي"، التدريب على لغة الربؾبة" 

 الشائعة يف تلك الفًتة.و دائية وغَتىا من الربؾبيات الب
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يتضمن سواقات األقراص  286أذكر، كم كانت فرحيت كبَتة عندما ُقدـ لنا من قبل رابطة سلمية جهازاً دبعاجل 

 . MS-DOSاؼبرنة ويعمل من خالؿ نظاـ االقالع، نظاـ تشغيل الدوس 

 األطفاؿ لتدريب وخاصة التعامل معمن ىنا انطلقنا، ومن ىنا كربت أحالمنا، وكانت بداييت ومبادرايت، يف ا

 )الصم والبكم(. اللفظية السمعية االعاقة ذوي من

ة األدوات ، رغم قلّ 1993ة ؽبذه الفئة، وكانت حقيقًة أوؿ مبادرة على الصعيد العريب عاـ يأطلقنا أوؿ تدريب

سيات الكمبيوتر من خالؿ واالمكانات اؼبتوفرة لدينا، اؼببادرة تلّخصت بتعليم أطفاؿ الصم والبكم مبادئ وأسا

استحداث أوؿ لغة اشارية يتم من خالؽبا التواصل بلغة إشارة ـبصصة مع الطفل اؼبعوؽ ظبعياً، التواصل بُت 

اعبهاز وبرؾبيات الكمبيوتر، تعزيز فكرة تعليم األطفاؿ ذوي االعاقة من خالؿ تكنولوجيا اؼبعلومات 

 .عاماوف وعشر  أثنافلذكريات اعبميلة اليت مّر عليها كانت ىذه اؼببادرة وما زالت من ا واالتصاالت،

التدريب على ، آلف، يتابع بنفس النشاط واغبيويةوننتقل من اؼباضي إىل اغباضر، فما زاؿ اؼبركز قائمًا حىت ا 

ؿبو األمية الرقمية يف سلمية. امتداد اؼباضي ليتصل باغباضر بنفس الفعالية واغبماس يف إدارة اؼبركز من قبل 

 ."عبَت وردة"نسة اآل

اآلنسة عبَت تدير ىذا اؼبركز وتعمل على تأمُت كافة مستلزماتو للحفاظ على ىذا 

اإلرث اؼبعلومايت، تستقبل طالهبا بابتسامتها اؼبعهودة وترحب دائمًا بزائريو، مع 

حرصها األكيد على استمرار العمل رغم الظروؼ الصعبة اليت سبر هبا اؼبنطقة، 

 لقاء التايل:وكاف يل معها ال

 أي عام؟ ومن ىم الداعمون لهذه المبادرة؟  متى نشأ مركز نادي الشباب للعلوم والحاسوب وفي

وما زاؿ مستمراً  1992  س مركز نادي الشبيبة للعلـو واؼبعلوماتية يف مدينة سلمية منذ عاـتأسّ 

 ."رابطة سلمية"، "منظمة ارباد شبيبة الثورة"حىت اآلف، والداعموف األساسيوف ؽبذه اؼببادرة 
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كيف  على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها سورية، مازال األمل وروح العمل والتحدي شعاركم،  
 ؟كان ذلك

أف نشعل مشعة أفضل من أف نلعن "

الظالـ، ىذا ىو شعارنا الذي مازلنا نعمل 

أف نفقد األمل يعٍت أف نفقد  ."عليو

ولكننا متمسكوف هبا رغم كل  ،اغبياة

لظروؼ القاسية والصعبة اليت مبر هبا، رغم ا

 ح أبناء ىذه اؼبنطقة.و اؼبآسي واعبراح، ولكن ىذا ال يبنعنا من أف نبتسم، فاالبتسامة تعكس روحنا الطيبة ور 

 دبجموعة من العوامل وىي: نلخصهاأما عن اػبطوات اليت قادت إىل قباح اؼبركز بعد ىذا الزمن 

 يف صبيع الظروؼ. اؼبثابرة على فتح أبواب اؼبركز 

 .احملافظة على األسعار الرمزية لكافة الدورات بشكل عاـ 

 هتم واألوقات اؼبناسبة ؽبم.امراعاة الطالب يف ربديد مواعيد الدورات حسب رغب 

 .مراعاة أبناء وذوي الشهداء والنازحُت وتقدًن دورات ؾبانية وحسومات مادية ؽبم 

 ح واستمرارية عمل اؼبركز.كل ىذه اػبطوات اؼبذكورة أعاله أدت لنجا 

المحلي في منطقة سلمية   خدمة المجتمعلالشرائح المستهدفة ضمن المركز، وما ىي الرؤية واألىداف 
 ؟وريفها

صبيع الشرائح ضمن اجملتمع احمللي ؼبنطقة 

السلمية وريفها مستهدفة يف اؼبركز ومن  

والشباب والنساء   األطفاؿ كافة األعمار،

 وحىت كبار السن.
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ما عن األىداؼ اليت نسعى اليها ىي العمل على خدمة اجملتمع احمللي من خالؿ اؼبثابرة على التدريب وؿبو أ

اللغات األجنبية دبا يف ذلك استخداـ تطبيقات علـو الكمبيوتر و األمية الرقمية، وإعداد جيل من الشباب يتقن 

و العاؼبي كبو توسيع آفاؽ التطوير وبناء القدرات ليتماشى اجملتمع احمللي يف مدينة سلمية مع التوجاؼبعلوماتية 

 وخاصة للشباب.

، كيف بسبب األزمة السورية ىم اآلن محاصرون  الكثير من رّواد المركز كانوا من ريف منطقة سلمية،
  ؟تستطيعون التواصل معهم

ًتات األخَتة وخاصة الريف البعيد نسبياً يف الف  سلمية ريف يتم التواصل مع اؼبتدربُت يف مل حقيقة

ر على أعداد اؼبتدربُت يف اؼبركز وتقلصت أعداده إىل نظراً لظروؼ األماف وحرية التنقل واغبركة، وبالتايل ىذا أثّ 

أقل من النصف، كاف اؼبركز قبل األزمة يعّج باؼبتدربُت ومن كافة الفئات يف الصباح واؼبساء ولكن الوضع الراىن 

قطب اؼبتدربُت من ضمن منطقة سلمية على أمل تعود اغبياة إىل طبيعتها ويتم تغَت كثَتاً، ومع ذلك ما زلنا نست

 التواصل مع كافة أبناء ريف منطقة سلمية.

المعلوماتية كيف استطاع المركز تغيير حياة الكثير من األفراد داخل المجتمع المحلي من خالل 
 "؟نجاح قصص"

بعض اؼبتدربُت الذين اتبعوا دورات من 

التواصل والًتاسل  ااستطاعو  خالؿ مركزنا

فيما بعد مع جامعات أجنبية عن طريق 

تكنولوجيا اؼبعلومات، منهم من سافر 

لتحصيل دراسات عليا خارج البلد، 

من اؼبتدربُت  ؾبموعةاآلخر سبكن من اغبصوؿ على وظائف إف كاف يف القطاع العاـ أو اػباص،  همبعض

 لقطر يف ؾباؿ اؼبعلوماتية واإلبداع واالخًتاع.اليافعُت حصلوا على لقب رّواد على مستوى ا
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 أذكر منها على سبيل اؼبثاؿ: ،لقد حقق اؼبركز الكثَت من اإلقبازات االهبابية ضمن ؾبتمع سلمية

  ردؼ سوؽ العمل خبربات جيدة إف كاف من خالؿ نظم اؼبعلومات أو من خالؿ إتقاف اللغات

 األجنبية.

  وعلى نشر ثقافة التشبيك ،ة تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالتأنبيحوؿ نشر الوعي  ساىم يفاؼبركز 

 وتبادؿ اؼبعلومات من خالؿ اإلنًتنت.االلكًتوين 

  ساعد اؼبركز عدد كبَت من الطالب يف اغبصوؿ على خدمة االنًتنت السريعADSL   بتسهيل

 طلبات التقدـ للحصوؿ على ىذه اػبدمة وتركيبها ضمن منازؽبم.

 من احملاضرات واللقاءات وخاصة فيما ىبص ؾباؿ تكنولوجيا اؼبعلومات أقاـ اؼبركز الكثَت 

 واالتصاالت وتطبيقات االنًتنت.

 الكثَت من احملاضرات يف ىذا اجملاؿ. نادوراً ىاماً لعلم الفلك ورصد الكوف، وقّدم أعطينا 

  وخاصة للشباب. االخًتاعأقاـ اؼبركز معارض متعددة يف اإلبداع و 

 كاف للمركز دور ريادي فيها، انعكس اهباباً على اجملتمع احمللي ؼبدينة سلمية.قصص قباح كثَتة  

لعب المركز دورًا رياديًا في تعليم النساء والفتيات ضمن المجتمع المحلي من خالل التكنولوجيا، ما 
 .؟المبادرات التي قام بها  ىي

إف كاف من خالؿ اؼببادرات أو التدريب بالتأكيد، النساء والفتيات يشّكلن رديفاً ىاماً غبركة اؼبركز، 

الرقمية، يف أغلب األحياف يكوف عدد اؼبتدربات يف الدورة التدريبية أضعاؼ عدد اؼبتدربُت، نعم   أو ؿبو األمية

كنا بشكل دائم نقـو بالًتويج ؼبثل ىذه الدورات وتوزيع   ،الفتياتو لقد لعب اؼبركز دوراً ريادياً يف تعليم النساء 

اىل اؼبركز وتلّقي اؼبزيد من التدريب  لالنضماـوالتعريف باؼبناىج التدريبية اليت زبص الفتيات والنساء  االعالنات

 على مناىج ؿبو أمية الرقمية.
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 ؟البرامجوما ىي ، كيف ،رغم الظروف الصعبة حالياً  االستدامة  على تحقيقالمركز ىل يعمل 

وىذا إف دؿ فإمبا يدؿ على االستمرارية  ،عاماً  وفوعشر  أثنافعمر اؼبركز حىت اآلف أكثر من 

واالستدامة، االيرادات اليت وبصل عليها اؼبركز توزع لتغطية مصاريف اؼبدربُت، وترقية األجهزة وبعض اؼبصاريف 

دبساعدتنا ورفدنا للبقاء على  "منظمة شبيبة الثورة"أف اؼبقر أو اؼبكاف مقدـ ؾباناً وتقـو  األخرى، ولكن ال ننسَ 

 تحقيق الغاية اؼبنشودة يف التأىيل والتدريب وضمن اسعار وأجور رمزية.لارية والعمل االستمر 

واالجتماعية   كلمات أخرى حول أىمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التنمية االقتصادية
 وخاصة ضمن المجتمع المحلي لمدينة سلمية

قيق التنمية االقتصادية واالجتماعية كلنا يدرؾ أنبية تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت يف رب

العصر الرقمي حاليًا فرض نفسو بقوة وكبن غَت بعيدين عنو، أو باألحرى كبن كنا يف   للمجتمعات احمللية،

البد لنا من  االهبابياتبدايات من واكبو، ولكن هبب االنتباه إىل أف ىذا العصر الرقمي وبالرغم من كل 

ًتنت، علينا العمل على توعية الشباب والتمسك باألصالة ومراعاة التقاليد التحذير من أخطار ومساوئ االن

 واغبفاظ على ىويتنا الثقافية.

لكن باؼبقابل ىناؾ الكثَت من اؼبواقع  واؼبعرفة الشاملة، توي على الكثَت من اؼبوارد االهبابيةرباالنًتنت شبكة 

 نتاجية االهبابية، كبو الريادة والتفوؽ يف بناء اؼبستقبل.اؼبشبوىة، علينا العمل على توجيو الشباب كبو الطاقة اال
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َبِيّض في واًلت شمال كزدفان
ُ
 مزكش املعلىماث والاجصاالث، ألا

يف السوداف، على مفًتؽ طرؽ ىامة نظراً ؼبوقعها  "كردفاف"حاضرة والية مشاؿ " األُبػَيِّض"تقع مدينة 

ىذه اؼبدينة اليت ُتعرؼ بػاسم "عروس الرماؿ"،  .السوداف األربعة اعبغرايف الذي يشكل حلقة وصل بُت اذباىات

يف فصل اػبريف،  "التبلدي"تلك العروس اغباؼبة يف أهبى صورىا تعزؼ قيثارهتا أعذب األغباف ربت ظل شجرة 

 مدينة السمسم والدخن والصمغ العريب والفوؿ السوداين.

وؿ اػبضراء اليت حباىا اهلل هبا لتحتض الّتالؿ الرملية ، من السه"القنقليز" األضبر و "الكركدي"من سهوؿ 

 ."اؽبجليج" و "السدر" و "التبلدي"راظبًة قوساً مزركشاً من أشجار 

نظراً لتعدد  "كردفاف"من ىذه اؼبدينة الوادعة واؼبشهورة بعاداهتا وطيبها وتقاليدىا اليت شكلت وجداف إنساف 

شياء على البيئة وما وبيط هبا من طبيعة تؤىلها لتكوف يف مقدمة قبائلها. وعلى الرغم من انعكاس ىذه األ

واليات السوداف، إال أهنا وفقاً لألرقاـ اليت أوردهتا "اسًتاتيجية السوداف للحد من الفقر" تأيت يف مرتبة متأخرة 

ع ذلك! فإّف % ، وم 58ر فيها حبوايل دّ قنوعاً ما من حيث اؼبؤشرات مقارنة بالواليات األخرى، نسبة الفقر ت

ىذا مل يبنع اؼببادرين واؼبهتمُت هبذه اؼبدينة من العمل اعباد واغبقيقي على تنمية ؾبتمعها ومساعدة سكاهنا من  

تنموية تشاركية بُت الدولة وفعاليات اجملتمع احمللي من خالؿ شعار طُرح   سبكينيوكافة الفئات وإشراكهم يف بيئة 

  .والنهضة خيار الشعب" -مستشفى -طريق -والية "مويوكمنصة عمل صاغو وجداف ملهم ورظبي لل

منصة عمل تنطلق منها هنضة الوالية لبلوغ االمل من أجل التطلع قدماً إلحداث 

 ."الكردفاين"هنضة شاملة تشمل كافة نواحي اغبياة ضمن اجملتمع 

بلد عريب آخر، وقصة قباح أخرى، ولكن من السوداف، يف حواري ىذا نغوص 

 حامد طارؽاؼبهندس " أللتقي "كردفاف"ثر، إىل وسط السوداف إىل يف العمق أك

ليحدثنا عن تلك النهضة التنموية الكبَتة  "األُبػَيِّض"" مدير مركز اؼبعلومات واالتصاالت يف مدينة تاور ابراىيم
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متماسكة  بالوالية من خالؿ مبادرة "نفَت اؼبعلوماتية" اليت تتبلور رؤيتها يف شعار "والية ناىضة تنموياً،

 اجتماعياً، متميزة اقتصادياً، ربقق أعلى درجات الريادة واالمتياز بفكر وسواعد أبنائها".

اػبَتية"،  إضافة إىل أنو رئيس منظمة "مبادروف الشبابية واالتصاالت اؼبعلومات مركز ، يرأسالسيد "طارؽ"

 لتقانة اؼبعلومات مكتب االبيض.  ورئيس اعبمعية السودانية

ز على العديد من اعبوائز العاؼبية ضمن منافسات شبابية يف اؽبند وأثيوبيا وآخرىا جائزة مكتبة حائ طارؽ،

 االسكندرية جملموعة شباب من اجل التغَت اليت ترعاىا منظمة "جي أي يت" الكندية.

 المبادرة؟ لهذه األساسيون الداعمون ،عام أي في المركز، تأسيس

ـ من خالؿ تقسيم نظاـ اغبكم يف 1993ية تأسس عاـ مركز اؼبعلومات واالتصاالت بالوال

المركزي، وباىتماـ من الوايل واالمُت العاـ كانت اغباجة ؼبثل ىذا اؼبركز الذي يتبع ألمانة   السوداف إىل حكم

 اغبكومة بالوالية، إضافة إىل أنو يتبع لوزارة العلـو واالتصاالت، اؼبركز القومي للمعلومات.

فَت اؼبعلومات وتصميم قواعد بيانات صحيحة من أجل مواكبة واضعي السياسات يهدؼ اؼبركز إىل تو 

ومتخذي القرارات ضمن اػبطط واالسًتاتيجيات، إضافة إىل مساعدة ورفد اجملتمع يف التعامل مع اػبدمات 

 اغبكومية بصورة سريعة وسهلة من خالؿ نظم اؼبعلومات واالتصاالت.

 األُب  يِّض في المحلي المجتمع دعم في أىدافوو  ورسالتو للمركز األساسية الرؤية

، لالتصاالتبالوالية وذبهيز البنية التحتية  لالرتقاءرؤية اؼبركز، العمل على توفَت بنك معلومات 

من أجل إعالء الشأف العاـ وتعزيز الوعي باستخداـ تكنولوجيا  الفجوة الرقمية بُت اؼبواطنُت والعمل على ردـ

 .اؼبعلومات واالتصاالت

رسالة اؼبركز، تتلخص يف الوصوؿ إىل ربقيق ؾبتمع معلومايت غٍّت بوسائل اتصاؿ تفاعلية خدمية وانتشار غَت 

 ؿبدود ألدوات وبرامج تكنولوجيا اؼبعلومات وفق األطر الفنية والتقنية.
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ن أجل تسهيل أما اؽبدؼ االسًتاتيجي، تصميم قواعد بيانات موثّقة ؼبواكبة القيمة االقتصادية واالجتماعية م

عمل اؼبسؤولُت يف التخطيط للمشروعات ومن أجل النهوض بسكاف الوالية وبناء القدرات من الناحية 

االقتصادية واالجتماعية، إضافة إىل العمل على توطُت تقانة اؼبعلومات والتوسع يف خدماهتا لتشمل كافة أفراد 

 اجملتمع احمللي يف الوالية.

 المجتمع خدمة في المركز اليها يسعى يالت الخدمات المركز، ضمن المستهدفة الرئيسة الشرائح
 المحلي؟

يستهدؼ اؼبركز العاملُت يف اؼبؤسسات 

اغبكومية كمزودين للخدمة من خالؿ توفَت 

وإيصاؽبا بطريق  اؼبعلومات وإنتاج اؼبعارؼ

تقنية سريعة وتكلفة قليلة، كما يستهدؼ 

ختلف اؼبركز أيضاً الناس يف اجملتمع احمللي دب

شرائحهم من خالؿ تقدًن اػبدمات وتعزيز 

 رشاد ليكوف جزءاً من ؾبتمع اؼبعلومات.إلالتوعية وا

 النجاح طريق على المركز وضعت وإجراءات مستفادة دروس

احمللية والوحدات اغبكومية،  تالوزارافرعًا على مستوى الوالية، موزعة يف كل من  18يدير اؼبركز 

من شبكات وأنظمة  لالتصاالتز اؼبعلومات، وإداريًا ؼبؤسساهتا مع توفَت البنية التحتية ؼبرك ويتبع مركزنا فنياً 

 وأجهزة إضافة إىل التدريب اؼبستمر واؼبتخصص للكوادر ضمن الوالية.

ومن اآلليات اؼبتبعة يف ربقيق األىداؼ للمركز، اؼبشاركة والتعاوف والتنسيق مع اؼبنظمات والشركات ذات الصلة 

 معية السودانية لتقانة اؼبعلومات إضافة إىل شركات االتصاالت يف الدولة.ومنها اعب
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 المعلوماتية" "نفير تسمى ةىام مبادرة خالل من كان  التمّيز

قبل توضيح مبادرة "نفَت اؼبعلوماتية" ال بّد 

يل من أف أوضح مشروع "نفَت هنضة والية 

اؼبشروع يهدؼ إىل إشراؾ   مشاؿ كردفاف".

مع الوالية من األطفاؿ كل أفراد ؾبت

والشباب والنساء والرجاؿ من فئات 

اؼبوظفُت والعماؿ وأصحاب العمل 

البسطاء منهم واؼبيسورين، إضافة إىل كل اؼبزارعُت والرعاة، صبيعهم شاركوا يف ىذا النفَت بالتربع لنجاحو، 

( أي كل مليوف جنيو 1:4)وكانت فلسفة النفَت من خالؿ أسلوب التشارؾ ما بُت اجملتمع واغبكومة بنسبة 

 100سوداين يقدـ من اجملتمع الكردفاين يكوف مقابلو أربعة مليوف تدفع من قبل اغبكومة، وهبذا مت صبع حوايل 

مليوف جنيو،  400مليوف جنيو سوداين حيث أودع اؼببلغ يف البنك كوديعة مقابل دفع اغبكومة ؼببلغ مقداره 

يسمى مشروعات النهضة، لتشمل خدمات الصحة واؼبياه واإلنتاج  صدت لتنفيذ مااؼببالغ اليت صُبّعت رُ 

، وبالفعل بدأ تنفيذ ىذه اؼبشروعات، وسيتم فتح ما يسمى "مشروعات  والطريق الذي يربط الوالية باػبرطـو

ذات األثر السريع" من قبل سعادة رئيس اعبمهورية يف مطلع أعياد االستقالؿ. لذلك جاء شعار النفَت "موية 

 مستشفى والنهضة خيار الشعب".طريق 

أما بالنسبة ؼببادرة مت تنفيذىا "نفَت اؼبعلوماتية"، كانت ىذه اؼببادرة تظاىرة معلوماتية كبَتة ليست على مستوى 

فحسب وإمبا على مستوى السوداف بأكملو، حيث شاركت مراكز معلومات بالواليات األخرى هبذه  "كردفاف"

يف حقل تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت إضافة  واؼبتخصصُتاؼبهتمُت شخص من  200اؼببادرة واكثر من 

إىل شركات االتصاؿ بالسوداف، وسبت رعاية ىذه اؼببادرة من خالؿ سعادة النائب االوؿ لرئيس اعبمهورية 
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اؼبعلومات يف حكومات تكنولوجيا إضافة إىل وزراء ومستشارين يف حقل  وسعادة وزيرة العلـو واالتصاالت،

واليات األخرى، ومدراء اؼبركز القومي للمعلومات. وضمن ىذا اغبدث اؽباـ مت تقدًن عدة أوراؽ عمل ال

متخصصة مثل الصحافة االلكًتونية، والتقدًن االلكًتوين للجامعات، ورّكز اؼبلتقى أيضًا على كيفية دعم 

صاالت، كما أكد نائب رئيس واستفادة اجملتمع احمللي والريف معًا من خالؿ تكنولوجيا اؼبعلومات واالت

اعبمهورية يف ىذا اغبدث على دعم رئاسة اعبمهورية ؼبشروعات اغبكومة االلكًتونية واليت تعترب اؼبشروع 

االساسي إلحداث التغيَت واالصالح، أما وزيرة االتصاالت أشارت إىل ضرورة االىتماـ بالربامج النوعية والعمل 

  ؽ وتعزيز استخداـ التعامالت االلكًتونية بشكل واسع.حكومات بال أورا ربقيق مبادرات على

موالنا "ىاروف وايل الوالية" واؼبشرؼ الرئيسي على مبادرة "نفَت هنضة والية مشاؿ كردفاف"، أّكد على أف  

الوالية حباجة إىل االستفادة من الفرص اؼبتاحة يف رفع كفاءة اغبكومة االلكًتونية وتعزيز خدماهتا للمواطنُت 

دًا بتجربة التقدًن االلكًتوين للجامعات كمثاؿ ناجح يف توظيف التقانة اغبديثة ومؤكدًا على أنبية نقل مشي

اؼبعرفة وتوظيف القدرات ورصد إمكانات الشباب للعمل على هنضة األمة من أجل ربقيق أىداؼ األمم 

 اؼبتحدة االمبائية.

"، وىي قناة اؼبعرفة وتنمية الذات لبناء الشخصية مبادرات أخرى جديدة، منها "قناة تاور واتساب العاؼبية

 اؼبتميزة من خالؿ النهوض باإلنساف واجملتمعات فكرياً.

"مركز غانغ والفكرة" والذي يهدؼ إىل تدريب عميق وإعداد جيد وتأىيل مستمر للمتدربُت، والغاية إعداد 

 مع.مدرسة رائدة يف عامل التدريب االحًتايف منهجاً وتأثَتاً يف اجملت

 المعلومات تكنولوجيا  استخدام خالل من المحلي المجتمع ضمن الشباب قدرات بناء على العمل
 واالتصاالت.
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يف اىتمامو األساسي على بناء قدرات  رّكز كما أشرت أعاله أف مركز اؼبعلومات واالتصاالت

و األمية الرقمية، إضافة إىل اؼبؤسسات وشرائح اجملتمع كافة من النساء والشباب واليافعُت وخاصة يف ؾباؿ ؿب

  .اؼبناطق الريفية والنائية منها التوعية بأنبية التكنولوجيا ومدى االستفادة منها وخاصة يف

 ؟المركز حققها التي واالنجازات المبادرات أىم

أىم اؼببادرات الناجحة واعبوائز اليت حققها 

 يبكنٍت تلخيصها باآليت:  اؼبركز

ؼبعلوماتية" كاف ضمن ملتقى وحدث "نفَت ا

ىناؾ منافسات بُت الواليات يف اجملاؿ 

التقٍت واػبدمات االلكًتونية، وحصلت 

والية مشاؿ كردفاف على أربع جوائز على 

 مستوى الدولة:

 "جائزة أفضل موقع اجتماعي من خالؿ "منتدى كردفاف الغرة 

 جائزة أفضل موقع للوالية على مستوى السوداف 

 يق نظم اؼبعلوماتجائزة أفضل والية يف تطب 

 "جائزة أفضل تطبيق ؿبلي يف استخداـ نظم اؼبعلومات "ؿبلية بارا 

 وخاصة كردفان  شمال في حليالم المجتمع داخل األفراد من الكثير حياة تغيير على عمل المركز 
 .شبابلل

اصةً ألنشطة الشباب من أجل االرتقاء هبم يف كثَت من اجملاالت وخ صكاف اؼبركز فضاء ـبصّ   حقيقةً 

 ؾباؿ استخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات.
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قّدـ اؼبركز بالتعاوف مع اؼبركز القومي للمعلومات عددًا من الدورات التدريبية اؼبتخصصة للشباب يف ؾباالت  

 كثَتة نذكر منها:

 شاب وشابة يف ؾباؿ صيانة أجهزة الكمبيوتر والشبكات. 62تدريب حوايل 

 .شاب يف ؾباؿ أمن اؼبعلومات 26تدريب 

 متدرب على اؼبراسالت واألرشفة االلكًتونية. 20مت تدريب حوايل 

 شاب وشابة يف ؾباؿ اإلعالـ االلكًتوين 122تدريب حوايل 

 شاب وشابة يف ؾباؿ اسًتاتيجية التقنية واالبداع اؼبؤسسي 156

ستحقاؽ الوالية الريادة كل ىذه الدورات كاف ؽبا األثر الكبَت يف تغيَت حياة األفراد داخل اجملتمع احمللي ويف ا

 والتميز بُت الواليات ضمن ظاىرة "نفَت اؼبعلوماتية" .

 المحلية. المجتمعات تنمية في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا أىمية

من أىم السياسات اليت ينتهجها مركز اؼبعلومات واالتصاالت ىو إنشاء العالقات والشراكات مع 

الصلة يف تنفيذ األنشطة اليت ترتبط بتدريب الشباب والنساء واألطفاؿ، اؼبنظمات والشركات واعبهات ذات 

إىل مذكرة تفاىم مع "ـبيم حبيب  باإلضافةتفاىم مع اعبمعية السودانية لتقانة اؼبعلومات  ويوجد عدة مذكرات

تقانة  ماما لألطفاؿ"، ومذكرة تفاىم مع "ارباد متحدي االعاقة بالوالية"، وىناؾ مشروع التوظيف من خالؿ

 اؼبعلومات ضمن مشروعات التجارة واػبدمات االلكًتونية.

ألف بطاقة الكًتونية   15ياـ إىل إطالؽ مشروع "مدينة األُبػَيِّض مدينة ذكية" بتوزيع حوايل ألإننا نسعى ىذه ا

ؾ للمواطنُت والشرائح اؼبهمشة منهم كخدمات شراء الكهرباء وربويل الرصيد وسداد الفواتَت ومشروع امتال

مروبة، وىذا اؼبشروع بالتعاوف مع مركز التميز اؼبتطور لتدريب أمن اؼبعلومات  بأقساطأجهزة ذكية للموظفُت 

 واغبماية.
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من خالؿ  اجملتمع احمللياعبهود التنموية الكبَتة يف ربديد ورصد احتياجات على  اؼبركز يعمل ويركزوأخَتاً: 

 ."الكردفاين"كنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت يف بناء اجملتمع اؼببادرات وتقدًن الدعم واالستشارة وخدمات ت

قصة قباحنا الغَت مسبوقة يف والية فقَتة، لديها األمل يف أف تنهض لتحقق مشروعات ذات أثر سريع حبكمة 

 وحنكة قائدىا الوايل "موالنا أضبد ؿبمد ىاروف".
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ت الاجتماعيتمؤ  ال جىميت مطتدامت دون جكافل مجتمعي، عىىان  ضطت التكافل والزعًا

 "نكافح الفقر، ننهض بالمجتمع من خالل تنمية مستدامة، ىذا ىو شعارنا!"

من مدينة تعز يف اليمن، ىذه اؼبدينة العريقة بأصالتها حيث تتعانق جذور الثقافة اليمنية لًتسم أروع لوحة 

  .اطئ البحر األضبرحضارية على صدر اعبغرافيا منذ فجر اؼبدنية، اسًتخت على ش

ظهرىا وىي تقف على خاصرة  البحر كما اعببل شاىد على تارىبها الثقايف وعلى قلعتها األثرية اليت مل ينحنِ 

حب وؽبفة احملرـو دوف أف سبل. "جبل صرب"
ُ
  ، ربتضن ليلها وتودع هنارىا كل يـو بشوؽ اؼب

( كيلو مًتاً، تعّج باؼبناظر الطبيعية الساحرة، 256وايل )حصنعاء، واليت تبعد عنها  جنوب العاصمة اغباؼبةتعز 

مؤسسة التكافل والرعاية  تأسستخد اليمن، من ىذه اؼبدينة اغباؼبة  جبباؽبا وسهوؽبا وأوديتها لتطبع قُبلة على

ىذه اؼبؤسسة االنسانية لعبت وما تزاؿ تلعب دورىا الريادي يف خدمة اجملتمع اليمٍت عموماً  االجتماعية.

 مدينة تعز خصوصاً.وؾبتمع 

 معها اللقاء التايل: يلفكاف  "مؤسسة التكافل"االضاءة على االقبازات واألىداؼ اليت تعمل من أجلها كانت 

 وأين؟ الرائدة؟ المؤسسة ىذه نشأت متى

كمؤسسة إنسانية خَتية، واضحة  االجتماعية والرعاية التكافل مؤسسة تأسست

جولة  ،تعز ،اليمن  ـ1997/ 1/ 17 -ىػ  1417األىداؼ، يف رمضاف اؼببارؾ 

 القصر.

 

 اليمن في المدني المجتمع خدمة في حالياً  المؤسسة اليها تسعى التي واألىداف الرؤية
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تسعى اؼبؤسسة لتحقيق أىدافها من خالؿ رسالتها ورؤيتها، الرسالة تتلخص يف مكافحة الفقر وتنمية 

 ومن خالؿ رؤيتها. االجتماعيلتغيَت لتحقيق مبادئ التغيػَت اجملتمع تنمية مستدامة باعتبار اإلنساف ىو آلة ا

بتحقيق مبدأ التكافل بُت أفراد اجملتمع، واستثمار قدراهتم ومهاراهتم وجعلهم طاقة فاعلة ومنتجة يف اجملتمع، 

 تتلخص رؤية وىدؼ اؼبؤسسة بالنقاط التالية:

 فراده.اغبد من ظاىرة الفقر يف اجملتمع وربقيق مبدأ التكافل بُت أ  

  ربقيق التنمية اؼبستدامة من خالؿ النهوض باإلنساف واستثمار قدراتو ومهارتو وجعلو طاقة فاعلة

  ومنتجة يف اجملتمع.

  وضع برامج لتدريب وتأىيل القادرين على العمل من أفراد األسر لتوفَت دخل دائم ؽبم يبكّنهم من

 مواجهة أعباء اغبياة.

 ن الفقراء واحملتاجُت سواء بالتعاوف مع األطباء واؼبستشفيات أو يف توفَت الرعاية الصحية للمرضى م

 اؼبؤسسة ؽبذا الغرض. تقـو هبااؼبشاريع الصحية اليت 

  االىتماـ والعناية بالبيئة من خالؿ مساعدة اؼبتضررين من الكوارث البيئية والصحية وعمل برامج

  ى الوعي البيئي والصحي يف اجملتمع.توعوية يف ـبتلف اجملاالت البيئية وذلك من اجل رفع مستو 

  مساعدة ـبرجات التعليم اعبامعي والعاطلُت عن العمل يف كيفية إدارة مشاريعهم من خالؿ

تنفيذىا على أسس علمية  على دعمهميف مشروعات حاضنة سيدات األعماؿ و  مساعدهتم

  سليمة.

  اؼبنظمات يف  ،وكذلك ويف خارجالتعاوف والتنسيق مع اعبهات الرظبية والشعبية يف داخل اليمن و

 .تنفيذ اؼبشاريع وتبٍت القضايا اليت ربقق أىداؼ اؼبؤسسة

 واالتصاالت. المعلومات تكنولوجيا استخدام خالل من المؤسسة حققتها التي االنجازات أىم
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 "اؼبتعدد اؼبهاـ للتكنولوجيا"مت افتتاح اؼبركز 

ـ بناًء على مذكرة تفاىم 9/6/2007يف 

االقتصادية واالجتماعية لغريب  بُت اللجنة

، التابعة لألمم اؼبتحدة "االسكوا" - آسيا 

وزارة التخطيط والتعاوف الدويل واجمللس  و

احمللي حملافظة تعز ومؤسسة التكافل 

  .ICDL للحاسوب القيادة الدولية والرعاية االجتماعية، ويبنح اؼبركز رخصة

( إناث، وبلغ 490( ذكور و )559منهم )، ( متدرباً 1049ـ )2012بلغ عدد ـبرجات اؼبركز حىت هناية 

 إناث(. 7ذكور( و ) 8( منهم )15عدد ـبرجات اؼبركز من ذوي االحتياجات اػباصة "الصم والبكم")

 التكافل مؤسسة خدمات عن تفصيلية فكرة

تتنوع خدمات اؼبؤسسة وفق أقساـ عمل 

 نذكر منها:

يسعى ىذا  :االجتماعي البحث قسم

راسة أوضاع األسر الفقَتة وإهباد القسم لد

اغبلوؿ اؼبناسبة ؼبختلف اؼبشكالت اليت 

تعاين منها وؿباولة تغيَت وضعها اؼبعيشي 

 .إىل األفضل، وتكوين أسر منتجة وفاعلة يف اجملتمع ومعتمدة على نفسها ومكتفية

جتماعية حيث بدأت بقسم وتعترب ىذه اإلدارة النواة األوىل اليت تأسست منها صبعية التكافل والرعاية اال

ـ ، ومنذ أف تأسست ىذه اإلدارة وىي تعمل جاىدة على مساعدة 1997، وذلك عاـ االجتماعيالبحث 
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أو  مستجديواألسر الفقَتة واحملتاجة لتجعلها قادرة على مواجهة أعباء اغبياة دوف أف سبد يدىا ألحد، "

( أسرة ، أي ما يعادؿ  16471ىذه اإلدارة ) " ، وقد بلغ عدد األسر اليت استفادت من خدمات مستعطفو

ـ فإف عدد 2004فرد ) باؼبتوسط (، وحبسب التعداد العاـ للسكاف واؼبساكن واؼبنشآت لعاـ   (82355)

 االجتماعيةأسرة ، أي أف إدارة اػبدمات  (72220) األسر القاطنة يف مدينة تعز ضمن نطاؽ عمل اعبمعية

 % من إصبايل عدد األسر القاطنة يف مدينة تعز.23واإلنسانية ساعدت ما يقدر بػػ 

 الربامج واؼبشاريع اليت يتم تنفيذىا على اغباالت اؼبستفيدة من خدمات مؤسسة التكافل والرعاية االجتماعية

 :ىي

دائمة: برنامج كفالة اليتيػم، برنامج كفالة األسر، برنامج كفالة عػلم، مشروع معونات غذائػيػػػػة، مشروع   برامج

 دعم اؼبهن واؼبهارات، دعم بعض األسر باؼبشاريع التنموية. اإلسعاؼ الغذائي،

ي اؼبدرسي، مشروع مشاريع موظبية: مشروع إفطار صائم، مشروع األضاحي، مشروع اغبقيبة اؼبدرسية والزّ 

ع الكػسػاء، مشروع سبر رمضاف، مشروع الكساء الشتوي، مشروع بعثة اغبج، مشروع األثاث اؼبنزيل، مشرو 

 العرس اعبماعي.

 ( مساعدة .427688االقبازات: بلغ عدد اؼبساعدات اليت قدمت لألسر اؼبستفيدة من خدمات القسم )

يف اليمن، تأسس يف  اإلقراضيةبرنامج التكافل لالدخار واإلقراض ىو احد الربامج  :واإلقراض االدخار قسم

أطلق الربنامج من قبل  .علي أنفسهمـ كقسم خاص بإقراض مستفيدي اؼبؤسسة لالعتماد 1999أكتوبر 

مؤسسة التكافل والرعاية االجتماعية، حيث مت توفَت خدمات مالية من ادخار وإقراض وغَته للفئات ؿبدودة 

الدخل ليساىم يف زيادة دخل ىذه الفئات وربسُت مستواىم اؼبعيشي واالقتصادي من خالؿ سبويل برامج 

ا بعض أفراد األسر ليتمكنوا من كسب أجرىم بعمل أيديهم بداًل من ومشاريع إنتاجية وصناعية صغَتة يقـو هب
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بتعريف خدماتو وتوضيح  "تعز"يف منطقة  وطلب اؼبساعدة من اآلخرين، وما قاـ الربنامج منذ بداية عمل

   أىدافو التنموية ونوعية اػبدمات اليت يقدمها لتحسُت دخل األسر اؼبقًتضة .

 : الربنامج أىداؼ

 اؼبعيشي واالقتصادي للفئات اؼبستهدفة. رفع اؼبستوى 

 دعم اؼبشاريع الصغَتة وسد االحتياجات األساسية للفئات اؼبستهدفة. 

 .تقدًن خدمات مالية وبشروط ميسرة 

 .التخفيف من الفقر وحل مشكلة البطالة 

 .خلق فرص عمل جديدة ألصحاب اغبرؼ الصغَتة القائمة 

 .التوسع وزيادة اإلنتاجية 

 ( مستفيد.313044ـ )2013من ىذا القسم لغاية عاـ  نستفيديوقد بلغ عدد اؼب

 اؼبرأة وتدريب تأىيل مركز

تنفرد اؼبؤسسة دبشاغل يتم إدارهتا وفق برامج واضحة وطموحة يف ؾباؿ التأىيل والتدريب واإلنتاج ليتحقق 

 منتجة يف اجملتمع. بذلك رسالة اؼبؤسسة يف ضرورة النهوض باإلنساف واستثمار طاقاتو ومهاراتو وجعلو طاقة

 أقساـ اؼبشاغل التأىيلية: 

اؼبنزيل، اغبرؼ اليمنية  تدريب تزيُت اؼبرأة، التدبَت قسم اػبياطة والتفصيل، اؼبوديالت الراقية، األشغاؿ اليدوية،

 وقسم النقش.

 ( متدربة44300ـ )2013  وبلغ عدد اػبرهبات من ىذا القسم لغاية عاـ

 اغباسوب تدريب مركز



 
 قصص نجاح في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، دروس مستفادة في تنمية المجتمع المحلي العربي                     

 
88 

اسوب أو ما يسمى باؼبركز اؼبتعدد قسم اغب

انطالقًا من رسالة .  MTCC اؼبهاـ

اؼبركز واليت تتجسد يف أنبية تنمية وتأىيل 

اؼبوارد البشرية كوهنا الطاقة اؼبنتجة يف 

اجملتمع، عمد اؼبركز إىل عقد شراكة مع 

لتنمية اؼبرأة  "سوؿ"ومنظمو  "االسكوا" آسيا، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب  منظمة األمم اؼبتحدة، 

والطفل، وذلك للمسانبة يف تفعيل أىداؼ اؼبركز، كما عمد إىل إصدار وإدخاؿ مناىج تدريبية دولية واعتماد 

 الشهادات الدولية .

وزارة  و "االسكوا"كما ذكرنا أعاله من خالؿ مذكرة التفاىم بُت " اؼبتعدد اؼبهاـ للتكنولوجيا "مت افتتاح اؼبركز 

 .يط والتعاوف الدويل واجمللس احمللي حملافظة تعز ومؤسسة التكافل والرعاية االجتماعيةالتخط

 وتلخصت أىداؼ اؼبركز بالنقاط التالية:

 .اؼبسانبة يف ؿبو أمية اغباسوب 

  إكساب الفئات اؼبستهدفة اؼبهارات الالزمة للمنافسة يف سوؽ العمل يف ؾباالت اغباسوب والتنمية

 البشرية.

 ( 1669ـ ) 2013علوماتية إىل اؼبناطق الفقَتة واحملرومة، وقد بلغ عدد اػبرهبُت حىت عاـ إيصاؿ اؼب

  متدرب ومتدربة

 اعبارية الصػػدقات قسم

وكاف اؽبدؼ الرئيسي الفتتاح ىذا القسم   ـ، 2013مت افتتاح قسم الصدقات اعبارية منذ بداية شهر سبتمرب 

 والفقراء واحملتاجُت تضمن ؽبم عيش حياة كريبة. ىو توفَت مساكن آمنة وصحية ألسر األيتاـ 
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يتمثل عمل القسم يف ثالثة أشياء أساسية ىي بناء مساكن ترميم أو تكملة مساكن، إعادة بناء وتوسيع 

) استقباؿ (،  ـ3/5/2014ـ( إىل )28/2/2013اقبازات القسم خالؿ الفًتة من ) اؼبساكن القديبة.

. وقد بلغ عدد اؼبساكن اليت مت بناؤىا طبس منازؿ وترميم وتوسيع منزلُت ( حالة بناء وترميم أو تكملة117)

، تأثيث سبعة مساكن ) موكيت ، ستائر، دواليب مطبخ ، دواليب مالبس، دوالر أمريكي (69469)بقيمة 

 بطانيات( حسب احتياج األسرة .ت و فرشا

 الصحية اؼبساعدات قسم

ية ػػػػػػػػػيف اعبانب الصحي حيث بلغت عدد اؼبساعدات الصحاعدات الصحية خدمات متعددة ػػيقدـ قسم اؼبس

 ( مساعدة ما بُت عمليات قلب وزراعة كلى ومساعدات صحية ـبتلفة. 4555) 

 ؟ المبادرات ىذه من بعضاً  تلخيص يمكن ىل ،أعاله واضح ىو كما  المبادرات من الكثير

قامت اؼبؤسسة دببادرة تزوج الشباب اليمٍت 

شروع العرس اعبماعي من خالؿ إقامة م

عريس وعروسو يف عاـ ( 78) لعدد

ـ حيث هتدؼ اؼببادرة اىل اؼبسانبة 2012

من  للمتزوجُتيف زبفيف العبء اؼبايل 

خالؿ إقامة حفل صباعي وتقدًن مساعدة 

إىل مالية ؽبم، وتنبيو وإيقاظ اعبهات الرظبية والشعبية واعبمعيات اػبَتية يف تفعيل دورىا ذباه الشباب، إضافة 

هم على اؼبشاركة يف حل مشاكل الوطن خصوصا تعزيز أواصر العالقة بُت اعبمعية وأىل اػبَت واإلحساف غبثّ 

 فئة الشباب واإلسهاـ يف ترسيخ مبادئ التكافل االجتماعي.
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 ل تكاليف الزواج .مّ ربالشػػباب من ذوي الدخل احملدود واؼبتوسط والغَت قادر على  ،كانت الفئة اؼبستهدفة

من عامة الناس، و من الذين  امرأةطبسة عشر رجالً و  باختياروذلك  "بعثة اغبج"اً قامت اؼبؤسسة دببادرة أيض

ال تسمح ؽبم إمكانياهتم اؼبادية تأدية ىذه الفريضة، وبالتايل كاف لنا العوف يف ربقيق حلم كل مشتاؽ لزيارة 

 لتأدية ىذه الفريضة. "بيت اهلل اغبراـ"

 بار السن ومن أرباب األسر الفقَتة واؼبعدمة.ك الفئة اؼبستهدفة:

مبادرة مشروع الصدقات اعبارية، حيث قامت اؼبؤسسة دبساعدة األسر الفقَتة واأليتاـ يف بناء منزؿ ؽبم 

   مساعدة األسر الفقَتة واحملتاجة.وضبالت اؼبساعدة االغاثية هبدؼ 

 تكنولوجيا خالل من المحلي جتمعالم داخل األفراد من الكثير حياة تغيير في ساىمت المؤسسة
 .واالتصاالت المعلومات

قامت اؼبؤسسة يف إدماج الفئات األشد 

فقرًا من خالؿ تدريبهم يف اجملاالت 

الصحية واالجتماعية والدينية، إضافة إىل 

تدريب ذوي االحتياجات اػباصة وربديداً 

منهم الصم والبكم على تطبيقات وبرامج 

 ،تدريب والتأىيلالكمبيوتر، ومن خالؿ ال

وىذا انعكس بشكل اهبايب على الكثَت من األفراد  ،يبكن العمل على توظيفهم وسبويل مشاريع خاصة هبم

 داخل اجملتمع احمللي.
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 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا خالل من وتحديداً  الشباب قدرات بناء خالل من االيجابي األثر

على اغباسوب وعلى شهادة الرخصة الدولية  دربُتمت توظيف عدد من الشباب اػبرهبُت اؼبت

للكمبيوتر، لقد استفاد طالب اعبامعة من اؼبركز يف البحوث وخاصة إجراء البحوث العلمية والتصفح والتواصل 

 نًتنت.إلوالتشارؾ من خالؿ شبكة ا

  الطموح ،المستقبل إلى نظرة

 نطمح إىل:

 ألشد فقراً يف ؿبافظة اعبمهورية.توسيع نشاط اؼبؤسسة من خالؿ استهداؼ اؼبناطق ا 

 . فتح مقر خاص دبركز تدريب اغباسوب والرخصة الدولية لقيادة اغباسوب 

 . التوسع يف االنشطة جبميع اجملاالت 

  ـ .2015عريس وعروس يف عاـ  200عمل عرس صباعي لعدد 

 .التسويق ألنشطة اؼبؤسسة على نطاؽ أوسع 

 أخرى! كلمات

مل اؼبسانبة يف أة واضحة من أجل التعاوف معنا يف البحث عن فاعلي اػبَت، ونأف تكوف أنشطة اؼبؤسسنأمل 

ىل شراكة ؾبتمعية وجهود مبذولو من كل إالتعريف باؼبؤسسة واألنشطة اػبَتية اليت تقـو هبا كوف اؼبوضوع وبتاج 

 .ب وليعم اػبَت على اعبميعحىت نناؿ األجر والثوا كافة األطراؼ
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 كفزهجت معزفت محطت الزوماوي، والشيتىن  اليىابيع أرض مً

جية وخاصة يف فصل ا، أرض اػبصب واعبماؿ نظرًا لطبيعة أراضيها اعببلية وأشجارىا اغبر كفرقبة

، "عُت الفوار"إىل  "وادي الطواحُت"اليت سبتد من  والزيتوف الرماينأرض الينابيع  فصل الدؼء واعبماؿ، ،الربيع

تارىبية، وكهوفها شاىدة على ذلك،  معاؼبها وز والرماف، تقع يف ؿبافظة عجلوف،مدينة الزيتوف والتُت واعبا إهن

أي "يقاؿ أهنا كانت كفرًا للفرقبة عامل أثرية أخرى ترسم طبيعتها األخاذة، دب " لًتتبطمغارة عراؽ الوىج"من 

بة، كانت ألرض والطبيعة اػبالّ ، من ىذه اؼبدينة الوادعة اؼبمزوجة برائحة ازمن األيويبال يف "مزارع يزرعها الفرقبة

لتسرد  ،"اسالـ خطاطبةؿبطة معرفة كفرقبة من ضمن برنامج ؿبطات اؼبعرفة األردنية، وكاف يل لقاء مع األستاذة "

حيث تويل احملطة يف دعم اجملتمع احمللي األردين من خالؿ تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت، ة قباح قصّ  لنا

نبية كبَتة لتفعيل دور اؼبواطن وربفيز قدراتو وتوظيفها بالشكل األمثل ورفع كفاءتو من ؿبطات اؼبعرفة األردنية أ

  خالؿ تسليحو باؼبهارات واؼبعلومات الالزمة للدخوؿ إىل سوؽ العمل.

للوقت واعبهود، وغالبية الناس غَت مستعدين ؼبثل ىذا  ياً جد راً علم أّف تعّلم اللغة يتطّلب استثمايصبيعنا "

يف حياهتم اليومية. إحدى الطرؽ البسيطة لتحقيق ذلك ىي االستفادة من قاً ر إال إذا تعّلموا شيُئا متعلّ االستثما

يبكنن توظيفها ألىداؼ تعلمية طاؼبا ستعود  واليت، ات األجنبيةالتكنولوجيا اليومية اليت هتدؼ إىل تعليم اللغ

 على اؼبواطنُت". بالفائدة

ومنها اجملتمع احمللي يف ى تقدًن خدماهتا عبميع األفراد يف التجمعات احمللية، ربرص ؿبطات اؼبعرفة األردنية عل

وتفتح أبواهبا لتقدًن اػبدمات عبميع الفئات وضمن رسـو مالية رمزية فهي تقدـ براؾبها وفرصها "كفرقبة" 

 التدريبية ؼبختلف الفئات العمرية.

 خالل من االنكليزية اللغة مهارات تعليم في زةالمتميّ  مبادراتها ،كفرنجة  معرفة محطة في العمل بدايات
 واالتصاالت. المعلومات تكنولوجيا
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جراء مسح ميداين إ على عملت ؿبطة معرفة كفرقبة يف ؿبافظو عجلوف لقد

 اللغةلوجود مركز لتعليم مهارات  "كفرقبو"ودراسة الحتياجات اجملتمع احمللي يف 

صبحت من أاالتصاالت، كوهنا دوات التكنولوجيا و أباستخداـ  اإلقبليزية

خاصة بعد اعتبارىا شرط قبوؿ لاللتحاؽ يف  واؼباسةاالحتياجات الضرورية 

، وللباحثُت عن عمل يف األردف وخارجها فبا يضطرىم للتقدـ الجتياز األردنيةالدراسات العليا يف اعبامعات 

كبَت  احتماؿ غَت إعداد مسبق، فهناؾ ، ومن "التوفلشهادة "واختبار  اإلقبليزية اللغةاالمتحاف الوطٍت يف 

 .كثر أو أاالختبار على األقل مرتُت ة عادإىل تكرار إللفشل و  جداً 

وجود  ىم ـبرجاهتا ضرورةأ، وكاف من  والتعليمية ، اػبدميةاالجتماعية ،االقتصادية، اعبوانب الدراسةتناولت 

وتسخَتىا بأسلوب فبيز ومشوؽ للتغلب  اغبديثةواستخداـ التكنولوجيا  اإلقبليزية اللغةمركز لتعليم مهارات 

 . اإلقبليزية اللغةتعلم  صعوبةعلى مشكلو 

 المبادرة لهذه الداعمون

فرؽ السالـ "بالتعاوف مع متطوعي 

على دعم  الدراسة حصلت "األمريكية

 للتنمية األمريكية الوكالة"مادي من 

قاعو  ، حيث مت ذبهَتUSAID" الدولية

واسيب مزود حبخترب يف ؿبطة اؼبعرفة كم

ظباعات وميكروفونات، جهار عرض و 
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تنمية  الستخدامها كوسيلو تعليمية تساىم يف ، اإلقبليزية اللغةيف  تعليميو تقديبي، شبكة انًتنت، وبرامج

بسهولو ويسر من خالؿ التفاعل مع الربامج والتكنولوجيا وشبكة  لدى اؼبشاركُت اللغويةوتطوير اؼبهارات 

 .نًتنتإلا

من ـبتلف الفئات العمرية  فراد اجملتمع احملليأدبشاركو من  اإلقبليزية اللغةالبدء يف تنفيذ الدورات يف مهارات مت 

ومن غَت اؼبتوقع، حيث عملت احملطة على تنفيذىا بالتعاوف مع كبَتا ً   قباحاً  حققت ، وقد الثقافيةواؼبستويات 

ربسُت وتطوير  ، وقد ركزت وبشكل رئيسي علىؼبنطقةايف  اؼبتواجدة "األمريكيةفرؽ السالـ "متطوعُت من 

ف اؼبدارس غَت مزوده بالوسائل السمعية والبصرية اليت تساعد على تعلم أمهارات التحدث واالستماع وخاصو 

ف اكرب مشكلو تواجو الطالب ىي اػبوؼ من الوقوع يف اػبطأ أثناء أاللغة بصورة أسرع وأسهل، وخصوصا 

كثر من الوقت اؼبخصص يف الفصوؿ أ واالستماع تتطلب وقتاً  اللفظيةف اؼبهارات أو  ، القراءةو أالتحدث 

، وتعلم قواعد اللغة،  اؼبدرسية، فكل اؼبناىج الدراسية تعتمد على تعلم اللغة لغايات االمتحانات الدراسية

 اللغة والتحدث هبا . إلتقاففقط وىذا ليس األسلوب األمثل  اؼبدرسيةداء الواجبات أو 

 المحطة؟ اليها سعت التي والغايات االىداف أىم

 اللغة االقبليزية  يف اؼبسانبة يف تطوير ورفع كفاءة أفراد اجملتمع احمللي، من خالؿ ربسُت مهاراهتم

، واؼبسانبة يف زيادة فرصهم عاليةوتنمية قدراهتم اؼبختلفة ، واستخدامها يف حياهتم اليومية دبهارة 

 الوظيفية يف سوؽ العمل.

 ومتنوعة تليب احتياجات اجملتمع  ـبتلفةأداء احملطة من خالؿ تقدًن برامج تعليمية  ةواستدام تطوير

 احمللي.

 قل مقارنو مع اؼبراكز اػباصة أتعليم اللغة االقبليزية ألفراد اجملتمع احمللي وبتكلفو مادية  ةتوفَت خدم

 .اؼبنطقةخارج 
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 تعليميو  بيئة، وإتاحة  الالزمة التقنية توفَت مكاف مناسب وؾبهز وبأحدث التجهيزات واؼبعدات

 عملية تساعد على سهولة تعلم اللغة االقبليزية. تطبيقية ،

  واليت تعاجل قضايا معينو زبدـ اإلقبليزية وباللغة اؼبتنوعة التدريبيةوالورشات  واألنشطةتوفَت الربامج 

مصادر "بعنواف  ر ؼبدة طبسو اياـمثلتها مت تنفيذ ـبيم صيفي استمأ، ومن احملليةفراد واجملتمعات األ

من الطالب من  ةن عدة نشاطات وفعاليات دبشاركة ؾبموعتضمّ  "عليها ةاؼباء يف االردف واحملافظ

 .اؼبنطقةـبتلف اؼبدارس يف 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في رفع المستوى التعليمي ألبناء المنطقة

استخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات مت 

كوسيلة مساعده للمسانبة يف   واالتصاالت

 رفع اؼبستوى التعليمي ألفراد اجملتمع احمللي

خالؿ الربامج والتطبيقات ومواقع  من

قدراهتم  الويب اؼبختلفة لبناء وصقل

 .اؼبختلفة

 كػ  اإلقبليزية اللغةيف  الدوليةفراد اجملتمع احمللي ومساعدتو على اجتياز االمتحانات أعداد إضافة إىل ذلك إ

 واؼبسانبة من خالؿ تنميو مهاراهتم يف مراحل عمريو مبكره اإلقبليزية اللغةاالمتحاف الوطٍت يف  و التوفل فامتحا

 الجتيازه. اؼبادية والكلفةيف توفَت الوقت 

طالب  طالب اؼبدارس يف كافة اؼبراحل ،ة توفَت خدمو تعليم اللغة االقبليزية ، ألفراد اجملتمع احمللي لكاف

تحقُت بربامج الدراسات العليا ،اػبرهبُت والباحثُت عن فرص وظيفية ، والعاملُت يف كافة اؼبل اعبامعات،

 .الضرورية العصر تطلباتمالقطاعات اغبكومية واػباصة كوف اللغة االقبليزية أصبحت من 
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استخداـ اػبدمات  كما أف احملطة وفّرت

اإللكًتونية اجملانية، حيث مت تقدًن 

لالزمة للحصوؿ على اػبدمات اإللكًتونية ا

نتائج الثانوية العامة ، وتعبئو طلب القبوؿ 

د للطلبة اؼبتقدمُت لاللتحاؽ اؼبوحّ 

ـو ؿبطة قوت. األردنية الرظبية باعبامعات

دارة الوقت لعدد من "إ ما سبق بتنظيم ؿباضرات توعية وإرشاد على سبيل اؼبثاؿ اؼبعرفة باإلضافة لكل

 الكرًن ربفيظ القرآف برامج إعداد الشباب لسوؽ العمل و وتعزيز اإلنتاجية ، وبالتنسيق مع مراكز "اػبرهبات

 .تعزيز وسبكُت الشباب ضمن اجملتمع احمللي يف مدينة "كفرقبة"من أجل وغَتنبا من األنشطة التعليمية التنموية 
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 "بني سلطً" خطىة على درب التىميت هحى الهدف امليشىد مزكش

يف تونس،  "قابس"اعبديدة يف اعبنوب الغريب لوالية  "مطماطة"يف معتمدية  "طنبٍت زل"تقع قرية 

ىي منطقة جبلية سياحية، تتمتع جبماؿ الطبيعة وىوائها النقي، غنّية دبوروث ثقايف ومعماري متميز فيو الكثَت و 

 من اػبصوصية واؼبعامل القديبة.

نيهم يف التطوير وإطالؽ مشاريع صغرى تشجعهم بناؤىا إىل النهوض دبجتمعهم احمللي من خالؿ تفاأيطمح 

 دبنطقتهم. االستقرارعلى 

 اؼبنطقة أساساً على الزراعة وتربية النحل واؼباشية، إضافة إىل بعض الصناعات التقليدية. اقتصاديرتكز 

التنمية  لد مركز تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت من أجلمن ىذه اؼبنطقة اعببلية ومن ىذه القرية الوادعة وُ 

 اجملتمعية، إنو " تليسنًت بٍت زلطن".

 ". لباد ثريا كاف اللقاء التايل مع منشطة اؼبركز "  "بٍت زلطن"لإلضاءة على دور ىذا اؼبركز يف خدمة ؾبتمع 

 خالل من القدرات بناء في وخاصة المتميزة توامبادر  ،"زلطن بني" الجواري المركز في العمل بدايات
 واالتصاالت. المعلومات تكنولوجيا

ضمن اؼبشروع التنموي اؼبندمج  2005سنة  "بٍت زلطن"حدث اؼبركز اعبواري أُ 

 االرباد التونسي للتضامن االجتماعي. قبلقبازه من إوالذي مت 

نًتنت إلز بتقنيات االتصاالت اغبديثة مع ايعترب ىذا اؼبركز فضاء معلومايت ؾبهّ 

شق طريقهم كبو  مع احمللي منة أبناء اجملتومساعد اؼبعلوماتهبدؼ تقريب 

  .الطموح واغبلم اؼبنشود

وجد ؼبساعدة سكاف  اؼبركز .اؼبركز يلعب دوراً ىاماً يف إثراء اغبياة االجتماعية وتعزيز الوعي اؼبعلومايت يف اؼبنطقة

 .اؼبناطق النائية على مواكبة التنمية واالنفتاح على العامل اػبارجي
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 الداعمون ىم من واالتصاالت؟ المعلومات تكنولوجيا خالل من حليالم المجتمع دعم في المركز دور
 ؟ لمبادرة لهذه

أداة  أو اؼبركز اعبواري يعترب "التليسنًت"

ىداؼ ألتنمية حقيقية تساعد على ربقيق ا

احمللي يف   مبائية لكافة شرائح اجملتمعإلا

 .اؼبنطقة ودبختلف األعمار

ة لقد سانبت الدراسة اؼبيدانية يف اؼبنطق

وبعد تشخيص واقع اؼبنطقة )ديبوغرافياً، 

ص كل ذلك ػبّ   ،جغرافياً، اقتصاديًا واجتماعياً( إضافة إىل حاجات السكاف من ناحية اؼبعلومات واػبدمات

 القصوى من خدمات ىذا اؼبركز. لالستفادةيف رصد وربديد حاجات اجملتمع احمللي  اؼبركزمتطلبات إنشاء 

 ث جهات رئيسة:ثال ىمأما الداعموف للمركز 

  االرباد التونسي للتضامن االجتماعيUTSS 

  الدويلالوكالة االؼبانية للتعاوف GIZ  

 الوكالة التونسية للتشغيل والعمل اؼبستقل ANETI 

 ؟المركز اليها سعى التي والغايات االىداف أىم

تناوؿ اػبدمات من  رّكز علىة، اؼبناطق، بُت الريف واؼبدين اؽبوة الرقمية بُت اؼبركز اعبواري إىل تقليص ؼَ ىدَ 

والقرى األخرى اجملاورة  "بٍت زلطن"خالؿ تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت ؼبختلف شرائح اجملتمع يف منطقة 

 للمركز.
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أعاله أف اؼبنطقة تعتمد اعتماداً ُأشَت وكما 

رئيسيًا على الزراعة، لذلك كانت إحدى 

الفئات اؼبستهدفة اؼبزارعوف، من خالؿ 

ًن اؼبعلومة الفنية والتقنية وأيضا من تقد

خالؿ التشبيك مع ؾبموعة اؼبزارعُت من 

 اؼبناطق األخرى.

وسيلتهم الوحيدة  اؼبركزسعى اؼبركز إىل استهداؼ شروبة الطالب دبختلف مراحلهم، حيث وجدوا يف  أيضاً 

 نًتنت.إلبتقنيات الربط مع ا حبوثهم ودراساهتم كوف اؼبركز فضاء ؾبهز إلقباز

 المحلي؟ المجتمع داخل األفراد من الكثير حياة تغيير المركز استطاع يفك

خالؿ توفَت ؾبموعة من  من التغيَت كاف

اػبدمات اؽبامة عبميع فئات اجملتمع حيث 

واألسر  ) اؼبزارعوف، الطلبة، النساء،

نبزة  اؼبركز  وغَتىم.. (، يف الواقع كاف

وصل يف استقطاب الناس من داخل 

قدًن اػبدمات األساسية بأدوات اجملتمع وت

ـ اؼبركز دورات للنساء وللفتيات قدّ  ،تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت باعتباره حجر الزاوية، فعلى سبيل اؼبثاؿ

من خالؿ ؾبموعة من الدورات التدريبية اليت ساعدت على الدخوؿ يف غمار التنمية االقتصادية من حيث 

عالـ االجتماعي، دورات يف تنمية روح اؼببادرة وغَتىا من إلرات يف انشاء مورد رزؽ خاص هبن، مثل دو إ

الدورات، لقد استفادت الفتيات كثَتاً يف ابتكار وخلق مشاريع خاصة هبن، فقد سبكّن من خالؿ ىذه الدورات 
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اصل التقليدي اغبر عرب مواقع التو  نمن اػبروج بفكرة مشاريع واضحة مع إمكانية التعريف والتسويق ؼبنتوجه

 االجتماعي.

بنائهم أومن األمثلة األخرى على إحداث التغيَت يف اجملتمع أف ؾبموعة من العائالت سبكنوا من التواصل مع 

 ."Skype"موقع "السكايب" اؼبقيمُت باػبارج عرب 

ؽبم  وفّرأما العاطلوف عن العمل وخاصة أصحاب الشهادات العليا وأصحاب األفكار الرائدة للمشاريع، فقد 

ؼبركز خدمات التواصل والربط الشبكي مع مواقع العمل والبحث عن فرص الوظائف يف اؼبواقع اغبكومية، من ا

كذلك   ،وانشاء السَتة الذاتية لالختباراتحيث التقدًن والتسجيل عن بعد يف مكاتب التشغيل والتحضَت 

 ل.التوجيو اىل دورات التكوين التكميلية بالتنسيق مع مستشاري مكاتب التشغي

 لقد كاف للمركز أثر إهبايب كبَت يف ربسُت حياة األفراد داخل ؾبتمع بٍت زلطن.

 المركز خدمات عن تفصيلية فكرة

 بالنقاط التالية:تُلخص  اؼبركزخدمات 

 االقتصادية، االجتماعية، والتعليمية. توفَت اؼبعلومة: اليت يبكن استخدامها يف صبيع اجملاالت 

 التدريب" للتكوين واإلنًتنتخداـ التكنولوجيا التكوين: اؼبركز فضاء الست" . 

 السكايبعلى "نشاء رسائل الربيد االلكًتوين وفتح حسابات إمن حيث:  االتصاؿ والتواصل" 

 معاعبة النصوص، والصور والطباعة وخدمات النشر اؼبكتيب. ،إضافة إىل اػبدمات اؼبكتبية

 لي أفكار اؼبشاريع، وتقدًن الدعم عن بعد من قبل ويل غبامألرشاد اإلالتوجيو واؼبتابعة: التوجيو وا

اؼبشاريع، وكاف ذلك من ومبتكري  مستشاري مكتب التشغيل، إضافة إىل دعم أصحاب أفكار

 نشاء وتسيَت تلك اؼبشاريع.إخالؿ البحث عن اؼبعلومة التقنية والتطبيقية حوؿ 



 
 قصص نجاح في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، دروس مستفادة في تنمية المجتمع المحلي العربي                     

 
113 

  من مواقع الشغل يف  ارةستشالااالحاطة واؼبتابعة: للبحث النشيط عن فرص العمل عن طريق

 الوظائف ذات القطاع العاـ أو اػباص.

  مكتب التشغيل بالنسبة للمسجلُت يف اؼبكتب. يفالتسجيل عن بعد 

  ّم إنشاء السَتة الذاتية لتقديبها أثناء توفر فرص العمل.تعل 

  نتدابالاالتحضَت الختبارات. 

 .التوجيو اىل الدورات التكوينية التكميلية 

  االستشارة عن بعد"مستشاري مكتب التشغيل ربط عالقة مع" 

 .التسجيل باؼبناظرات 

 .التسجيل باعبامعات بالنسبة للطلبة 

 .إجراء حبوث للتالميذ والطلبة 

 الرخصة األوروبية إلدارة األعماؿ"مثاؿ  ،دروس التعليم عن بعد". 

 المركز صعيد على والمبادرات جداتالمست

دماجهم االقتصادي من أىم اآلليات اعبديدة إلتسهيل  ابعتهمحاطة بطاليب الشغل ومتإلتعترب خدمة ا

 تلخيص أىم اؼببادرات على صعيد اؼبركز بالنقاط التالية: ويبكن ،ؽبذا اؼبركز

  وعالقتو دبكتب التشغيل بالتعاوف مع مكتب التشغيل  اؼبركزيـو ربسيسي )توعوي( للتعريف خبدمات

 التابع للجهة اؼبعنية.

  )مع اؼبصاحل الفنية وطاليب الشغل والراغبُت يف تقدًن مشاريع.يـو ربسيسي )توعوي 

 الدورات التكوينية )التدريبية( يف تنمية روح اؼببادرة بالتنسيق مع مكتب التشغيل ألكثر   ؾبموعة من

 وأربعة عشرة رجالً. امرأةمن أربع وثالثوف 
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  عالمي مفتوح إلفادة العاطلُت عن العمل وحاملي أفكار اؼبشاريعإيـو. 

  ة اؼبتخرجُت.بمن أجل فائدة الطل "األعماؿ إلدارةالرخصة االوروبية "دروس تعليمية عن بعد مثل 

 وبملن يف أفكارىن مشاريعهن اػباصة. امرأةرشاد ألكثر من عشروف إلعالمية واإلدروس يف اؼبادة ا 

  بوعرادة" بالتنسيق مع مركز "شبكة النحالُت"يف  "مريب النحل"ؾبموعة من  إلدماجيـو ربسيسي". 

 نًتنت إلشهار اؼبنظم باستعماؿ اغباسوب واإلدورة تكوينية لتعليم النساء حاملي افكار اؼبشاريع، ا

 من أجل الًتويج ؼبنتجاهتن.

 المركز إليو يسعى الذي والهدف الطموحات

. أطمح إىل أف يلعب اؼبركز أدواراً 2011مند سنة  "بٍت زلطن"كوين أعمل منشطة اؼبركز اعبواري 

تنمية اجملتمع وتنمية سكانو وخاصة النساء، اؼبزارعوف والطلبة وكل فئات اجملتمع احمللي ضمن  امة أخرى يفى

 منطقتنا، نطمح من خالؿ ىذا اؼبركز أف يكوف خطوة كبو التنمية اجملتمعية لتحقيق اؽبدؼ اؼبنشود.

 قها ؟يتحقيمكن الفائدة التي و  "التليسنتر العربي"أىمية مجتمع 

وبالتايل ىذا يسهم يف تطوير ، خرينآلعلى ذبارب ا االنفتاحيف اؼبنطقة العربية تتمثل يف  "التليسنًت"تمع نبية ؾبأ

يف العامل العريب. الفائدة تتمثل أيضًا يف أنبية ذبربة التشبيك والتشارؾ  "التليسنًت"مراكزنا من خالؿ شبكة 

 .ةالعربي اؼبنطقة يف أكباء "التليسنًت"والتبادؿ اؼبعريف بُت ـبتلف مراكز 

 !أخرى كلمات

 مراكز موزعة بُت الشماؿ والوسط واعبنوب.  10يف تونس ىو عبارة عن شبكة تضم  "التليسنًت"

ىذه اؼبراكز التونسية ضمن الشبكة تلعب  ،من ثراء ؿبتواه ومواكبة التطور ديبومتو أساساً   "التليسنًت"يستمد 

ضمن ؾبتمعاهتا احمللية وبُت اعبهات اغبكومية الفاعلة لتحسُت وسبكُت دور نبزة الوصل بُت كافة الشرائح اؼبعنية 

 تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت. من خالؿالناس من االنفتاح على العامل االقتصادي واالجتماعي والثقايف 
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 للىجاح عىىان: الزؤيا، لارادة، لاصزار، املىظمت الطىداهيت للجىدة وجكىىلىجيا التعليم

% من عدد سكاف السوداف، وقد أولت الدولة اىتمامًا متعاظماً 50ؼبرأة السودانية حواىل سبثل ا

ومنها ؾباؿ تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت، وجاءت  كافة اجملاالت  يفبشأف سبكُت اؼبرأة السودانية 

ت اؼبرأة السودانية تواجو زة ؼبكانتها ومؤكدة لدورىا، ومع ذلك فما زالالتشريعات والقوانُت اػباصة باؼبرأة معزّ 

الكثَت من الصعوبات يف طريق سبكينها استثمار تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت ويف تعزيز قدراهتا التنافسية 

األعراؼ والتقاليد اجملتمعية أحياناً تقيد اؼبرأة ليس يف  .ورفع معدؿ وعيها وربصيلها العلمي واؼبعريف واألكاديبي

الكثَت من البلداف العربية، وىناؾ يف الواقع ربديات تقف حاجزاً أماـ تطلعاهتا ولكن  السوداف فحسب وإمبا يف

وجود مبادرات وأنشطة متميزة مثل " اؼبنظمة السودانية للجودة وتكنولوجيا التعليم" تذلّل الكثَت من العقبات 

 .وتعطي للمرأة السودانية حقها يف التطور التقٍت والتكنولوجي

 رأة يف السوداف من مشروعات التدريب ورفع القدرات يف ؾباؿ ثقافة اؼبعلومات.لقد استفادت اؼب

إف توظيف التكنولوجيا اؼبتطورة لتحقيق التنمية اؼبستدامة واعبودة اؼبتميزة يف برامج التعليم والصحة وإعداد 

 النساء لأللفية الثالثة من خالؿ تنمية اؼبرأة واجملتمع.

 ودانية للجودة وتكنولوجيا التعليم يف السوداف.ىذا ما يبيز عمل اؼبنظمة الس

، اليت تشرؼ وتدير اؼبنظمة السودانية للجودة "اؼبوىل فاضل قبدة" الدكتورة

عيناىا العمل اعباد واغبثيث على الرقي  وتكنولوجيا التعليم وضعت أماـ نصب

 والنهوض باؼبرأة السودانية من خالؿ تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت. فكاف

  معها اغبوار التايل:

 الرائدة؟ المؤسسة ىذه نشأت متى
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يف اػبرطـو دبفوضية العوف  رباديةالاتأسست اؼبنظمة السودانية للجودة وتكنولوجيا التعليم بالعاصمة 

حكومية، غَت سياسية و غَت رحبية، ضمن منظمات  ـ ، كمنظمة طوعية غَت2013يناير  13االنساين يف 

 ة يف التكنولوجيا والتعليم والصحة ومكافحة إدماف اؼبخدرات وتنمية اؼبرأة والطفل.اجملتمع اؼبدين الناىض

 المنظمة؟ اليها تسعى التي واألىداف الرؤية ىي ما

التكنولوجيا اؼبتطورة وؿباربة الفقر والبطالة لتحقيق تنمية مستدامة ومواكبة ربديات  واستخداـتوظيف 

  األلفية من خالؿ النقاط التالية:

 فاع عن حقوؽ اؼبرأة وتعزيز دورىا يف اجملتمع ورعاية اؼبرأة العاملة.الد 

 .مناىضة عمالة األطفاؿ 

  مكافحة إدماف اؼبخدرات لدى الشرائح اغبية يف اجملتمع واؼبسانبة يف مراكز التأىيل الرقمية للعالج

 الرياضية اؼبختلفة. األنشطةالسلوكي وتفعيل 

 تاجُت مع االىتماـ بالتهيئة السكنية ؽبممساعدة األسر الفقَتة والطالب احمل. 

 .رعاية وتكرًن العلماء واؼبخًتعُت 

 .رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن 

 ومستقبالً؟ حالياً  السودانية المنظمة مشاريع أىم

 أىم اؼبشاريع يبكن تلخيصها باآليت:

 .مشروع القرية الرقمية لتنمية اؼبرأة والطفل 

 لتأىيل وتدريب الشباب وفق اؼبعايَت العاؼبية. مشروع مراكز التليسنًت 

 طفاؿ اؼبتسربوف من اؼبدارس، وإهباد التمويالت الصغَتة ألمشروع التعليم االلكًتوين للشباب وا

 .لضماف االستمرارية
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 مشروع ؿبو األمية األجبدية وؿبو األمية الرقمية للمرأة. 

  مات واالتصاالت، وتوفَت أجهزة ؿبمولة تدريب وتأىيل اؼبعلمُت على استخداـ تكنولوجيا اؼبعلو

 بأسعار رمزية.

 إضافة إىل االىتماـ برعاية الباحثُت واؼبخًتعُت. ،مشروع اؼبنح الدراسية للطالب والباحثُت 

 .مشروع اؼبراكز الثقافية اؼبتطورة بوسائل التكنولوجيا لرعاية الشباب  

امت باألعماؿ الطوعية باستخداـ التكنولوجيا منذ عاـ در اؼبؤىلة اؼبتضامنة واليت قاعدد من الكو  اؼبنظمةوتضم 

  . "العوف اإلنساين"رظبية دبفوضية  اؼبنظمة وإشهارىا كمنظمة تسجيلـ، أي قبل  2005

  مبادرات كثيرة وىامة على الصعيد المجتمعي تقوم بها المنظمة

 يبكن تلخيصها كاآليت:للمنظمة ىناؾ مبادرات ىامة ومتميزة 

 :األوىل اؼببادرة

ودبعاونة وتضافر جهود العاملُت  مت

واؼبتطوعُت يف اؼبنظمة تأسيس مركز حملو 

 األمية الرقمية وذلك لتدريب وتأىيل وتعليم

اد اؼبنظمة على مناىج ودورات عدد من روّ 

تدريبية لشهادات عاؼبية مثل صيانة 

الكمبيوتر والشبكات وغَتىا من الدورات 

الدورات اؼبشار إليها أعاله أف بعض الطالب عندما يقوموف باالختبار وقد الحظنا بعد تدريس  .ةالتدريبي

لذلك مت ابتكار  ،التجرييب ويف حاؿ حصوؽبم على نتائج منخفضة، يتوقفوف عن خوض االمتحاف األساسي

 لالمتحانات، وذلك من خالؿ ربديث الربنامج الكًتوين لالمتحافطريقة جديدة يف التدريب لتهيئة الطلبة 
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من األسئلة، يقـو الطالب باإلجابة عليها، مع استعراض لألسئلة الصحيحة  ية، وتضمينو عددًا كبَتاً التجريب

 واػباطئة.

فيما بعد يف كافة مراكز  عتمادىاابصورة ملحوظة، ليتم  لقد سانبت ىذه الطريقة يف ربسُت أداء الطالب

 التدريب والتأىيل.

  :الثانية اؼببادرة

الربامج   استخداـ الكمبيوتر من خالؿ أجل تنمية اؼبرأة، فقد مت ورات تدريبية منكانت حوؿ إعداد مناىج ود

والتطبيقات يف دورات عديدة يف التدريس وتدريب النساء من خالؿ برامج تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت، 

 الكمبيوتر باستخداـ" اإلكسسوار" و "اغبلي"تصميم  على سبيل اؼبثاؿ:

 الثالثة: اؼببادرة

قياسًا لألزمة اؼبالية اليت ىّزت العامل عاـ 

ـ ، أدى ذلك ػبروج الكثَت من  2008

الناس من سوؽ العمل، ونظرًا للظروؼ 

اؼبالية الصعبة وإحجاـ الناس عن اإلنفاؽ 

يف العديد من اجملاالت، مثل التعليم، 

بدورة شبو ؾبانية  اؼبركزوالتدريب قد قاـ 

ومهارات التواصل"، وهتدؼ يف ملخصها حوؿ ؿبو األمية الرقمية وتأىيل  الكمبيوتر أميةربت عنواف " ؿبو 

 قد ركزنا أكثر على برامج التصميم.لالدارسُت بعدد من اؼبهارات اؼبطلوبة لسوؽ العمل، 

 كاف لتلك الدورة أثر كبَت يف ربسُت الوضع اؼبهٍت واؼبايل لعدد كبَت من الطالب.

 .صيفية للطالب من خالؿ بعض الربامج اإللكًتونيةكما سانبنا يف تطوير برامج العطلة ال
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 من دوراتنا يف ؾباؿ تقنية اؼبعلومات: فاؼبستفيدو كاف 

  :320عدد األشخاص الذين مت تدريبهم يف ؿبو أمية اغباسوب 

  :170برنامج سبكُت اؼبرأة. 

  :مشاركاً  450برامج تعزيز الذات و اؼبنتديات العامة 

واؼبعلومات،  االتصاؿضًا يف عدد من ورش العمل اػباصة بتدعيم تكنولوجيا وقد قامت اؼبنظمة باؼبشاركة أي

منظمة الدعوة " و "اإلسيسكو"التقنيات اغبديثة" برعاية  باستخداـمثل " دورة توثيق الًتاث اإلسالمي 

 ."اإلسالمية

  الرابعة: اؼببادرة

مهمتها الرئيسة رعاية دور  وف أف تك ىؾبموعو طوعية من الشباب عل من قبل عدة سنوات بادرنا بتكوين

أكثر من  إىل وقد وصل عدد اؼبشًتكُت" فيسبوؾ"مثل  االجتماعياؼبسنُت وشؤوف الطفل عرب موقع التواصل 

شخص، لقد قبحنا عن طريق اؼبوقع يف استقطاب التربعات من األعضاء وتدشُت العمل يف اؼبناسبات  500

  ومتضرري اغبرب يف السوداف، كاف اؼبستفيدوف كالتايل:السنوية لرعاية األطفاؿ باؼبستشفيات واؼبسنُت

  ( شخص1600اؼبستفيدوف من متضرري اغبرب يف النيل االزؽ أكثر من ) 

 ( طفل .100من االطفاؿ يف فرحة العيد أكثر من )  دوفياؼبستف 

 ( شخص. 200دوف يف دور اؼبسنُت أكثر من ) ياؼبستف 

  اػبامسة: اؼببادرة

، يف الدورة التأىيلية لنيل رخصة قيادة إمراه 50انية للجودة وتكنولوجيا التعليم بتدريب تتربع اؼبنظمة السود

 اغباسب الدولية.

 التنفيذ قيد مازالت وىي السادسة: اؼببادرة
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اإلعالنات عبائزة أفضل تصميم موقع  تطلقأوقد  ،لتنمية اؼبرأة والطفل "القرية الرقمية"  دبشروع ت اؼبنظمةبادر 

اؼبركز اؼبقًتح على أف تكوف قيمة اعبائزة   قرية الرقمية باإلضافة لتصور التصميم اؽبندسي لشكلإلكًتوين لل

 .ومنح درع وميدالية التميز "لف دوالر أمريكي"أ

 أف تكوف اؼبنافسة ؿبصورة بالنساء فقط واؽبدؼ كاف من ذلك : شرطاً 

 االتصاؿ واؼبعلومات. تزامنا مع االحتفاؿ باليـو العاؼبي للفتيات يف ؾباؿ تكنولوجيا 

 اؼبرأة والطفل.  تعزيز الثقة يف نفوسهن بإبراز ابداعهن يف توظيف التكنولوجيا يف تنمية 

  تعزيز وتفعيل حقوقهن بإشراكهن يف التخطيط ؼبستقبل واعد يف ظل التكنولوجيا اؼبتطورة، علما بأهنن

خل مركز القرية الرقمية دا منالطموحات  لتخدـ تتاح أف اؼبفًتض من اليت باؼبتطلبات أدرى

 .ؽبن اؼبخصص

مع التنويو إىل أف عبنة الًتبية والثقافة والصحة وتطوير التكنولوجيا باؼبنظمة وضعت اػبطوط العريضة ؼبا وبتوي 

 يف النقاط التالية: "القرية الرقمية"عليو مشروع 

 والتأىيل  للتدريب واالستدامة االستمرار تقنية فيو تراعى أف على عاؼبية دبعايَت ؤسسيُ " تليسنًت" مركز

 .وتقدًن اػبدمات

 كل اؼبوضوعات اليت هتتم بشؤوف اؼبرأة والطفل وثقافة اجملتمع ودعم   ىمكتبة ضخمة ربتوي عل

 الباحثُت يف نشر مطبوعات ورقية و رقمية.

 . قاعة مؤسبرات دولية تؤسس على ضوء تقانة االتصاؿ واؼبعلومات دبعايَت عاؼبية 

  ةلالستفاد فسية على أف يتم التواصل مع خرباء الصحة النفسية يف العامل وذلكن استشاراتمركز 

 من التجارب الدولية يف ىذا اجملاؿ وللحد من انتشار الظواىر السالبة.

 .نادي ثقايف لتفعيل وصقل اؼبواىب 
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 .روضة أطفاؿ متطورة بأحدث الوسائل التقنية 

 من خالؿ اؼببادرات اؼبذكورة أعاله تعمل على ة الفقر والبطالةالتكنولوجيا اؼبتطورة وؿبارب واستخداـتوظيف إف 

 يف خدمة اجملتمع السوداين. لتحقيق تنمية مستدامة ومواكبة ربديات األلفية
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ت جميلت اضمها جمعي الاهتماء ً الكابالثوالعطاء، حكًا  ت جىميت املجتمع بمطاك

ة اليت تالمس حياة االنساف بكل تظّ من الزضبة ومن بُت الناس، من بُت اؼبناطق الشعبية اؼبك

وىي اغبضري ؼبا يسمى "القاىرة الكربى"  االمتدادواليت تتبع ؿبافظة "القليوبية" تفاصيلها، تعترب "شربا اػبيمة" 

لدت حكاية صبيلة، ، من ىذا االزدحاـ ومن تلك العشوائيات، من ىذه اؼبدينة الفقَتة، وُ احملافظة أكرب مدف

مع فريق ا "صبعية تنمية اجملتمع احمللي دبساكن الكابالت يف شربا اػبيمة"، قصة شخص أمل وّضاءة اظبه قصة

أدوات التنمية االقتصادية واجملتمعية  استخداـ احمللي من خالؿ همبصمت وجهد لتنمية ؾبتمع وفيعملعملو 

 معية؟ ومنها تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت، فمن ىو ىذا الشخص الذي يقف وراء قباح ىذه اعب

 .من ىو ىذا الشخص الذي كّرس كل وقتو ػبدمة ؾبتمع "شربا اػبيمة"

 مفهـو ىو ما االنتماء، مفهـو ىو ما التطوع، مفهـو ىو ما الناس منعلّ  أف "كبتاج

 أو لونو إىل النظر بغض إنساف لكل اػبَت نقدـ أف نستطيع وكيف والعطاء، البذؿ

 أضبد السيد " عنو عربّ  ما ىذا فقَتاً"، أو نياً غ كاف  إف ياؼباد مستواه أو عرقو أو دينو

 أكاديبية الكابالت للحاسبات. مركزمدير  ،"أضبد ؿبمود

اليت تتعلق بتنمية مهارات  اؼببادراتالتدريب والكثَت من  من خطط كثَتة،ز وفعاليات اعبمعية  تميّ منشاطو 

 لقاء خاص من خالؿ اغبوار التايل:  .ريالشباب وبناء القدرات ليكونوا لبنة أساسية يف خدمة اجملتمع اؼبص

 تكنولوجيا خالل من القدرات بناء في وخاصة المتميزة ومبادراتها الكابالت، أكاديمية في العمل بدايات
 واالتصاالت. المعلومات

من خالؿ الدعم اؼبقدـ من قبل وزارة  2007عاـ  يفلنادي تكنولوجيا اؼبعلومات  العمل الفعلي

 12تكنولوجيا اؼبعلومات وذلك بتقدًن معمل للحاسب اآليل مزود بعدد  نوادي، مشروع االتصاالت اؼبصرية
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جهزة واألدوات ومكتبة صوتية تعليمة ومنها ألشاملة ا LANجهاز حاسب باإلضافة اىل شبكة ؿبلية 

 )ؾبموعة من االسطوانات الليزرية(.

 المعلومات تكنولوجيا اللخ من المحلي المجتمع دعم في للحاسبات الكابالت أكاديمية دور ىو ما
 واالتصاالت؟

من خالؿ تقدًن الربامج التدريبية لرّواد اعبمعية وطاليب العلم، برامج متعلقة بأساسيات تكنولوجيا 

اؼبعلومات واالتصاالت، مثاؿ الربنامج التدرييب الذي يتم من خاللو تعليم الدارسُت على )نظم التشغيل، 

إضافة إىل برامج اكتشاؼ وصيانة اعطاؿ اغباسب اآليل وكيفية  االنًتنت(. وفيس، تطبيقاتأؾبموعة برامج 

 عداده للعمل.إو  مكوناتوذبميع 

 الجمعية؟ لمبادرة الداعمون ىم من

 لتكنولوجيا اؼبعلومات اؼبصريالدعم اؼبباشر كاف من خالؿ وزارة االتصاالت اؼبصرية والصندوؽ 

االلتحاؽ بالدورات  يفسبكننا  اليتجتماعية بإتاحة اؼبعلومات ىل دعم من قبل وزارة الشؤوف االإباإلضافة 

وأيضاً  عود بالفائدة على الدارسُت.لالتدريبية اػباصة بدعم اؼبدربُت والذين يقوموف بدورىم بتطوير مهاراهتم 

( لصيدلةواطب االسناف، واالتعاوف بُت اعبمعية واعبامعات اؼبصرية، مثاؿ جامعة عُت مشس )كلية الزراعة، 

 لغَت القادرين على ربمل نفقاهتا.تدعمنا من خالؿ توفَت الكشف والنظارات الطبية  اليتوبعض اؼبؤسسات 

 الكابالت؟ جمعية ليهاإ سعت التي والغايات ىدافألا أىم ىي ما

أف تكوف اعبمعية ىي اؼبكاف الذي 

يستطيع فيو اؼبواطنوف أف هبدوا فيو اغلب 

ليهم احتياجاهتم بطريقة ميسره تعود ع

 ىيبالنفع وبأقل تكلفة فبكنو. اعبمعية 
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ولديها العديد من االنشطة واؼبشاريع القائمة نذكرىا  1986عاـ  يفصبعية تنمية للمجتمع احمللي مت تأسيسها 

 التايل:ب

 نادي تكنولوجيا اؼبعلومات 

  ،حنجرة ورمد(، أذف، نفأسناف، نساء ووالدة، أعيادات متخصصة )باطنو، جراحة 

  زبصصيى مستشفى خَت 

 حضانة مبوذجية لألطفاؿ الرضع 

 لعمرةنشاط لتيسَت اغبج وا 

 الخيمة؟ شبرا مجتمع داخل األفراد من الكثير حياة تغيير الكابالت جمعية استطاعت كيف  نبيل:

سوؼ يكوف حديثي اآلف بشكل خاص 

كاديبية الكابالت للحاسبات )نادي أعن 

العمل  عندما بدأنا تكنولوجيا اؼبعلومات(

مل  2007دي تكنولوجيا اؼبعلومات يف بنا

مراكز تدريبية دبحيط  أييكن ىناؾ 

نعمل فيو، بل كاف اؼبواطنُت  ياجملتمع الذ

ىل مدف أخرى للدراسة والتعلم وخاصًة القادرين منهم بالطبع. مل يستطيع إذلك الوقت يضطروف للتنقل  يف

لينا إف قبذب أعد اؼبسافة أيضاً. وىكذا استطعنا بالفعل التعلم نتيجة الرتفاع التكلفة اؼبادية لب الكثَتوف

حياف كثَتة مل وبصلوا على أي أجر يذكر بل أرادوا أ ويفالكثَتوف من خالؿ عمل اؼبدربُت اؼبتطوعُت الذين 

 بالفعل خدمة اؼبواطنُت وخدمة ؾبتمعهم.
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اؼبتقدمُت للدورة  من قبلسُبلئ بطاقة للتعارؼ  صممناما يشبو االستقصاء عندما  بإجراءذلك الوقت  يفقمنا 

مت دعمها بالكامل من خالؿ انشطة اعبمعية اؼبختلفة واؼبدربُت اؼبتطوعُت، وكاف من بُت  اليتالتدريبية اجملانية 

 )ىل لديك وظيفة اآلف ؟(، )ىل لديك حاسب باؼبنزؿ/العمل ؟(  ،االسئلة

حصل على وظيفة، ومنهم من اشًتى  قدقبل أف تنتهى الدورة التدريبية للكثَتين منهم و االجابات  تكان

القياـ دبشروع باؼبنزؿ )كأف يكتب  من أجل حواسيب اشًتوا وآخروف ،حاسب آيل ليتابع التدريبات دبنزلو

ىو تطوير مهارات الشباب  األساسيعلى أجر(. كاف دافعنا  مقابل اغبصوؿمستندات للمحامُت أو اؼبدرسُت 

 وظائفهم اغبالية. يفاالرتقاء  لزيادة الفرص لديهم للحصوؿ على وظائف أو

 المركز/الجمعية؟ صعيد على والمبادرات المستجدات آخر ىي ما

لتكنولوجيا اؼبعلومات من خالؿ مشروع "كل مصر  اؼبصرياستطعنا أف كبصل على دعم الصندوؽ 

بدأنا العمل  دورة لتدريب اؼبدربُت لتنفيذ ىذا الربنامج. جريناوأ "مايكروسوفت"على النت" الذى تقدمة شركة 

من ابناء اجملتمع احمللي، إضافة إىل تقدًن شهادة حضور التدريب للدارسُت،  مع وضع تصور الفائدة للكثَتين

يل. وبالتايل يستطيعوف آلؾباؿ تكنولوجيا اؼبعلومات وأساسيات اغباسب ا يفعلى تدريبات  حصوؽبم تؤكد

 اغبصوؿ على وظيفة. يفلزيادة فرصهم  تقدًن الشهادات

حصلنا على إقرار كنادي  2010عاـ  يف

لتقدًن "برنامج انتل  تكنولوجيا اؼبعلومات

التعليمي" )شهادة برنامج انتل اؼبعتمدة من 

شركة انتل و وزارة االتصاالت، و وزارة 

 الًتبية والتعليم( ىذا الربنامج مقدـ للرباعم
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 سنوات. 8والشباب الصغار من سن 

 إليو. تسعى الذي الهدفو  وطموحاتك نفسك عن قليالً  حدثنا

للعمل وػبدمة  نساف بسيط جداً، ؿبباً إ

يبتلك معظم ألف  اجملتمع، يسعى جاىداً 

بناء اجملتمع اؼبفاىيم االساسية ؼبسايرة أ

والعشرين معززين ذلك حبسن  اغباديالقرف 

 اؼبدعمةاستخداـ التكنولوجيا اغبديثة 

 بالربامج ووسائل االتصاؿ.

ال يعٍت معرفة استخداـ االدوات والوسائل فقط، بل كيفية  التكنولوجيالتطور  أسبٌت أف يعي اعبميع أف

ألف هنضة اجملتمع تعود على اعبميع وخباصة على  استخدامها بفاعلية هبدؼ تطوير الذات وخدمة اجملتمع،

 الفرد.

 العربي "التليسنتر" مجتمع أىمية

ىل الكثَت من اعبهد إوبتاج  ،يستفيد منو اعبميعموقع متميز ؾبتمع "التليسنًت" العريب برنامج ومبادرة و 

 لكى يستطيع الكثَتوف معرفتو واالستفادة فبا يقدمو من خدمات ومبادرات ومعلومات جديدة.

ربقيق  إىلالذين يهدفوف  تبادؿ اػبربات مع اؼبهنيُت اليت حصلت عليها من خالؿ ىذا اجملتمعأىم الفوائد 

 لقد ساىم ؾبتمع "التليسنر" يف سائر بلداف العامل،  يفعربية ولكل اجملتمعات لكل اجملتمعات ال الشاملة التنمية

 العلمية والتدريبية. مهارايتتطوير 
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  :أخرى كلمات

كبتاج أف نّعلم الناس ما ىو مفهـو التطوع، ما ىو مفهـو االنتماء، ما ىو مفهـو البذؿ والعطاء، 

إف كاف غنياً  اؼبادير إىل لونو أو دينو أو عرقو أو مستواه وكيف نستطيع أف نقدـ اػبَت لكل إنساف بغض النظ

أو فقَتاً، إذا استطعنا أف نفعل ىذا أو على االقل كباوؿ جبهد أكرب، سوؼ تكوف الدنيا أفضل بكثَت، فلندعو 

 اهلل ولنأمل يف ىذا.

 يف اؼبرء ةحيا وبدد أف شأنو من يكوف سوؼ التعلم مع يبدأ الذي االذباه بأف" ،"أفالطوف" بقوؿ اغبوار أختمو 

  ".اؼبستقبل
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Founded in 2005 by Canada’s International Development Research Centre 

(IDRC), Microsoft Corporation and the Swiss Agency for Development and 

Cooperation, TCF has been the main engine behind the global telecentre 

movement. A vast network of more than 550,000 public access and telecentres, 

including over 1,800 organizations from around the world that together provide 

critical access, tools, training and entrepreneurial mentoring on ICT and 

Internet technologies to more than one billion people every day. 

TCF has become a critical partner for many initiatives and organizations 

worldwide, especially for those seeking a large and diverse number of 

beneficiaries. Online Essay Writer That Offers Completely Original 

Papers TCF’s capacity to quickly connect and mobilize large number of people 

makes it a valuable global enabler of ideas and an amplifier of positive change. 

Telecentre Foundation (TCF) is a 501c(3) nonprofit international organization 

based in San Francisco, California delivering new knowledge, projects and 

services in a global scale in collaboration with multiple organizations from 

around the globe, and logistic offices in Manila, Philippines. 

More details on website http://www.telecentre.org 
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