بوابة الشبكة العربية للمعلومات
آمال تحققت  ...وأخرى تنتظر التحقيق
أما وقد احتلت البوابة موقعها على خارطة المعرفة العربية وبدأت تتلمس طريقها نحو
تموضعها في المكان الذي يلتقي مع طموحاتنا في إنجازها ،فإن المطلوب اليوم وأكثر من أي
وقت مضى أن نعمل على تحصين هذا المنتج المعرفي وتأمين تطوره وابتعاده عن الركود والجمود
الذي يعني بالضرورة موتا سريريا يطيح بعام ونيف من االنجازات التي تطورت بشكل متصاعد
يلتقي مع مجهودات العاملين على انتاجها كهيكل معرفي عربي واعد..
وانسجاما مع ما سبق ال يزال المسار التصاعدي لمسيرة البوابة يسجل تطورا كميا ونوعيا
من حيث التغطية الموضوعية وتفاعل األعضاء والشركاء والمنضوين ومن حيث استحداث
خدمات وتطوير المحتوى ليتالءم مع تطورات العصر المعرفي والرقمي.
فإننا نرحب ونثمن عاليا انضمام أعضاء جدد إلـ ـى هذا الهيكل المعرفـ ـ ـي العربـ ـ ـي
ليشكلوا إضافة علميـة مميـزة تتقـاطع مع اتساع مروحـة التغطيـة العلميـة التي تؤمن
للمجتمع العربي ذخيرة معرفية إضافية ..وباسم فريق العمل وباسم كافة

الشركاء نتوجه إل ـى االتحاد الدولي لنقابات العمال العرب والمنظمة العربية للسياحة واتحاد
مجالس البحث العلمي العربية بالتحية والرجاء بأن تكون مساهماتهم وإسهاماتهم منطلقا نحو
احتاللهم موقعا أساسيا في بنية الشبكة العربية للمعلومات وإتاحة الفرصة للمستفيد العربي
باالطالع على أدبياتهم وأنشطتهم وإنتاجهم العلمي ليشكل مع باقي عناصر المعرفة المتاحة على
الشبكة سالحا يمكن هذا المستفيد من تطويع المعرفة لصالح المجتمعات العربية والحفاظ على
مواكبتها للتطور العالمي وصيانة موقعها على خريطة الحضارة العالمية.
وإضافة إلى ما سبق وتأكيدا على تصاعدية وتطور البوابة  ،وانسجاما مع االستفاة من
ثورة تقنية المعلومات وتطويعها لصالح مجتمعاتنا العربية ،فإن فريق العمل المولج بالبوابة
قد عمل على مالقاة األنماط الحديثة لثورة المعلومات واستغالل مواقع التواصل
االجتماعي لتأمين مزيد من االتاحة واالطالع ،فأطلق صفحة بوابة الشبكة العربية
للمعلومات

على

الفايسبوك

على

الرابط:

 https://www.facebook.com/AIN.ArabLeague/لمزيد من
المرونة والوصول إلى المستفيد العربي بكل سالسة وسهولة ليتمكن من االطالع على
أخبار البوابة من خالل أخبار وأنشطة وأدبيات الشركاء واألعضاء ..بل واستحدثت
خدمات تلتقي مع أهمية الوصول بالمعلومات إلى المستفيد دون انتظار استشارته
وسؤاله ،فكانت خدمة اإلحاطة الجارية في تصرفه لمعرفة الجديد وحثه على التواصل
المعرفي مع البوابة لمزيد من المعرفة والبيانات العلمية التي تلتقي مع اهتماماته.
كل ذلك ال يعني بالضرورة االستكانة إلى الواقع الحالي ،وإن كان
يلبي بعض طموحاتنا ويشعرنا بالرضى ,,بل على العكس إن هذا
المستوى يجب أن يشكل حافزا لنا وللشركاء لمزيد من إثراء البوابة شكال
وموضوعا ،خدمات وبيانات ،وتطوير ها كما ونوعا بأسلوب علمي

متطور ينسجم مع تطورات العصر الرقمي يدفع المستفيد إلى التفاعل اإليجابي مع البوابة
ليشكل بالنهاية مع فرق العمل مجتمعا معرفيا يعتمد على تأمين دورة معرفية متكاملة بين
عناصر المجتمع المعرفي العربي.
إن استنباط خدمات جديدة ترتكز على االحتياجات الفعلية للمستفيدين تصبح ضرورة
ملحة لتأمين التطور واستمراره ويمكن البدء بتطوير خدمات اإلحاطة الجارية وإتاحة
نشرات مكتبية إضافية مثل نشرات محتويات الدوريات المتخصصة ،والبث االنتقائي
للمعلومات ونشرات الورودات الحديثة لمكتبات ومراكز معلومات الشركاء واألعضاء،
وإنتاج نشرات المستخلصات العلمية ألهم ما ينشر من خالل هذه المكتبات والمراكز.
وألن التفاعل والتواصل يشكل حجر الزاوية في مسيرة التطور ،فإن الحرص على استمرار
اللقاءات التنسيقية واالجتماعات العلمية للشركاء الحاليين وبحضور الشركاء المحتملين
وورش العمل الفنية ،ستشكل فرصة لتبادل الخبرات واألفكار وتفسح في المجال
لتصويب المسار نحو توفير مخرجات انسجم مع األهداف والطموحات.
ومن أجل ذلك كله ،فمن المأمول والمرتجى أن يتحول كل الشركـ ـ ـ ـاء إلى أعضـ ـ ـاء ف ـ ـ ـ ـ ـي
منظومة موحدة للتسويق والترويج لفكرة وعمل البوابة من خالل تعميمها على مجتمع
مستفيدي هؤالء الشركاء على مواقعهم وصفحاتهم على مواقع التاصل االجتماعي وربطها
بهذه المواقع إن بشكل مباشر من خالل الروابط أو بشكل غير مباشر باإلشارة إليها في
أدبياتهم وإنتاجات مؤتمراتهم ولقاءاتهم العلمية والفكرية.

