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  كلمة شكر
 

واسرتاتيجيات احملتوى الرقمي العريب السيد يوسف نصري، اخلبري يف جمال سياسات سياسات بإعداد هذه املذكرة حول قام 
  . تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملعلومات ويف جمتمع املعرفة

 

وقد قامت السيدة نبال إدليب، رئيسة قسم تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من اللجنة االقتصادية 
  . مبراجعة هذا املذكرة وإعدادها بالشكل النهائي )اإلسكوا( واالجتماعية لغريب آسيا

  

هذه املذكرة باالعتماد على دراسات اإلسكوا املتعددة واخلاصة باحملتوى الرقمي العريب واليت باشرت اإلسكوا إعداد مت لقد 
عدد من إصدارات املنظمات اإلقليمية والدولية األخرى مثل االحتاد الدويل ب االستئناسكما مت   ،2003بإصدارها منذ عام 

  . يبو واالحتاد األور  دي والتنميةمنظمة التعاون االقتصالالتصاالت و 
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  مقدمة .1

 التطبيقاتيف السنوات األخرية، وتزايد انتشار اإلنرتنت وتطور  تصاالتالواسع لتكنولوجيا املعلومات واالمع االنتشار 
والتطبيقات ، لكرتونيةاإلواحلكومة  لكرتونيةاإلالتجارة تطبيقات شبكات التواصل اإلجتماعي و  وباألخصاإللكرتونية، 

نشر على املؤسسات والشركات واملنظمات وكذلك األفراد من ن القائمو  وكثفهية زاد االهتمام برقمنة املعلومات الرتفي
أساليب وطور  ،دفعًا كبرياً  الرقمنة عمليةهذا التوجه دفع وقد  .املعلومات اخلاصة بأنشطتهم وفعاليتاهم على اإلنرتنت

صناعة قائمة بذاا وأضحت صناعة احملتوى الرقمي يف عدد من الدول املتقدمة ، اً ومجع وختزين ونشر احملتوى رقمي توليد
هلذه الصناعة واليت املتعددة االقتصادية  الفوائدظهرت األبعاد املختلفة هلذه الصناعة وتبلورت و . وذات أبعاد تنموية واسعة

ثار اآل هذهيضاف إىل . القومي الدخليف  ةإجيابيوباملسامهة مسامهة لق فرص عمل جديدة ألفراد اتمع متثلت خب
للمحتوى الرقمي وخاصة فيما لو توفرت البىن  علميةالجتماعية و االقانونية و الرتبوية و الثقافية و اآلثار الاالقتصادية، 

  . األساسية املالئمة

تسارع منو والتوسع يف شبكات االتصاالت والتواصل،  تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالتومع تزايد عدد مستخدمي 
. والدولية املنظمات العامليةباإلضافة إىل اهتمام من دول العامل عددًا هامًا حمط اهتمام أصبحت و صناعة احملتوى الرقمي 

فاملقصود هو احملتوى الرقمي بكافة أشكالة من نصوص وصور  عند احلديث عن احملتوى الرقميوجتدر اإلشارة أنه 
 خيص مجيعتطوير احملتوى الرقمي جتدر اإلشارة إىل أن و . قات املرئية واملسموعةخمتلف التطبيهو يشمل أيضًا و  ،وصوت

 لذا فإنه من األمهية. هلية يف اتمعقطاع األعمال والتجارة والقطاعات األو عام القطاع القطاعات كال كافةو فئات اتمع، 
وجسر   زدهارغية احملافظة على وترية التقدم واالوتنظيم عملياته وحتفيز تنميته ب احملتوى الرقمي  تطويروضع أسس  مبكان
أصبحت  تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالتأن الفجوة الرقمية اليت أحدثتها و خاصة بني شعوب وجمتمعات العامل،  ةالفجو 

  .1رقمي فجوة حمتوىكبري إىل حٍد  

تطور اهلواتف الذكية واحلواسيب اللوحية، األخرية وخاصة السنوات إن التقدم التكنولوجي الذي مت احرازه يف العامل يف 
هذه التكنولوجيات إىل تزايد الطلب على ى ، أداإللكرتونيةجتماعي والتطبيقات شبكات التواصل االوتزايد انتشار 
فإن التطور الذي مت على قنوات  باإلضافة إىل ذلك .حملتوى الرقميعلى توسع وازدهار صناعة ا ساعدوالتطبيقات و 

وقد  .انتشارهوتسارع  هنتاجإ دى إىل زيادةأو احلزمة العريضة سهل النفاذ إىل احملتوى خدمات االتصاالت السريعة وخاصة 
تغيري ىل إو تغيري جذري يف أساليب التعامل بني أفراد اتمع  اىلللتواصل والوسائل احلديثة اإللكرتونية أسهمت التطبيقات 

ومطلباً  اليومية من حياتنا اً جزءاإللكرتونية أساليب التواصل حت بأصو ، واالقتصادية االجتماعيةيف أمناط النشاطات 

                                                 
1 Digital Arabic Content – Background Paper – Connect Arab Summit 5-7 March 2012, Doha Qatar 
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  .يف كافة القطاعاتواملهنيني لرجال األعمال أساسياً 
وحتفيز صناعته، كما تعرض بعض  هوتعرض حتديات تطوير  ،الوضع الراهن للمحتوى الرقمي العريباملذكرة هذه تلخص 

اجلهود الدولية لتحفيز صناعة احملتوى الرقمي، ومن مث تبني هذه املذكرة مقرتحات اسرتاتيجية لتطوير صناعة احملتوى 
املشاريع بعض لالرقمي العريب يف املنطقة العربية بغية استثمار الفرص االقتصادية واالجتماعية املمكنة، وتعرض مقرتحات 

هذه مت استنباط للنهوض بصناعة احملتوى الرقمي العريب بغية تطوير جمتمع املعرفة العريب، وقد  قليميةات الوطنية واإلاملبادر و 
واالحتاد الدويل  )سكوااإل( من العديد من الدراسات اليت قامت ا اللجنة االقتصادية واإلجتماعية لغريب آسيااملقرتحات 
  .وغريها لالتصاالت
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  الرقميأهمية المحتوى  .2
 وبعد .مع التوجه العاملي حنو االقتصاد املعريف أصبح احملتوى الرقمي يلعب دوراً حمورياً يف العملية التنموية يف خمتلف امليادين

على كافة  هاملعلومات، ظهرت أمهية احملتوى الرقمي وتأثري  بناء جمتمعأجل األساسية من البنية تطوير الرتكيز على  متأن 
من وصناعته احملتوى الرقمي تطوير وبدأت العديد من دول العامل بدعم . والثقافية واالجتماعية االقتصاديةاحلياة نواحي 

واملعاجلة والتوزيع والنشر للمحتوى الرقمي  اإلنتاجخالل سياسات واسرتاتيجيات وطنية دف إىل تطوير عمليات 
  .لتعليم والثقافة واإلعالمواألدوات املرتبطة ذه النشاطات وخاصة يف جماالت الصحة وا

خبارية والتعليمية صور واألفالم وكافة النشاطات السمعية والبصرية مبا فيها اإلالاحملتوى الرقمي النصوص و  يشمل
أما اإلسكوا فتعرف احملتوى الرقمي  .2باإلضافة إىل الوسائل واألدوات والربجميات والتطبيقات اخلاصة ا ،والرتفيهية

بأنه أي حمتوى باللغة العربية بالشكل الرقمي سواء كان نص أو صورة أو فيديو، وهو يشمل احملتوى العلمي  3العريب
واالقتصادي والرتفيهي واألديب واإلداري على مواقع اإلنرتنت، واخلدمات اإللكرتونية املختلفة كاحلكومة اإللكرتونية 

إللكرتونية، كما يشمل الربجميات وقواعد البيانات ومنتجات املصدر والتجارة اإللكرتونية والتعليم اإللكرتوين والصحة ا
أما صناعة احملتوى الرقمي العريب . املفتوح الداعمة واألدوات وبرامج معاجلة اللغة العربية واحملركات البحثية وحمركات الرتمجة

واملتوسطة والناشئة العاملة يف تطوير  فتعرفها اإلسكوا بأا املخرجات الناجتة من أنشطة  الشركات واملؤسسات الصغرية
وإنتاج وتوزيع احملتوى الرقمي العريب؛ إضافة إىل الشركات اليت تستضيف احملتوى الرقمي العريب أو معنية بتطوير احملتوى 

 .والربجميات اليت تدعم وتعىن باللغة العربية

اسرتاتيجية للتنمية  أولويةوحىت الدويل تشكل  واإلقليميلقد بات من الواضح أن عملية الرقمنة على املستوى الوطين 
. االقتصادية واالجتماعية، وتعترب أحد العناصر الرئيسية للتحول إىل جمتمع معلومايت يسعى إىل بناء اقتصاد معريف تنافسي

يف  منوًا واضحاً وعليه فقد شهدت صناعة احملتوى الرقمي تقدمًا ملحوظًا يف العقد املاضي حيث حققت هذا الصناعة 
. املؤشرات هلذا النمو د أهمحأ االنرتنت حسب اللغة نسبة النمو يف عدد مستخدمي ويعترب مؤشر ،العاملعدد من الدول 

وعام  2000عام بني يف العامل يف الفرتة %) 481.7(بلغت يف عدد املستخدمني نسبة النمو أن  وتبني بعض الدراسات
عدد املستخدمني العرب مما يعكس منواً حقيقياً يف %) 2501(العربية  نسبة النمو يف مستخدمي اللغة بلغتبينما ، 2011

 وال تزيد وفق أفضل التقديرات دون املستوى املطلوب  عريبالرقمي التوى احملنسبة ، ومع ذلك ما زالت  نرتنتعلى اإل
   .%3عن 

                                                 
2 http://www.itu.int/conect/arabstates-2012conf. 
3 ESCWA: “Status of The Digital Arabic Content Industry In The Arab Region”, 2012 
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 يفجوة احملتوى الرقمجسر  ضرورة أبرزهاعدة عوامل  نتيجةيف املنطقة العربية  حمتوى رقمي عريب صناعة إقامةأمهية وتربز 
إىل جمتمعات معرفية تواكب التقدم والتطور لتحويلها النهوض باتمعات العربية أمهية بني الدول العربية والدول املتقدمة، و 

ربية يف تسخري املعارف خلدمة التنمية مسامهة اتمعات العأمهية  يضاف إىل ذلك. احلاصل على املستوى العاملي
حمتوى رقمي ن إقامة صناعة إمن ناحية أخرى ف .اإلقليمية والدوليةو  على املستويات الوطنية   جتماعيةاالقتصادية واال

اقتصادي معريف سوف تساهم يف بناء تكتل عريب  ،بني دول املنطقةالتعاون والتكامل ساس على واليت تعتمد باأل عريب
2003 طلقتها االسكوا عامأمبادرة احملتوى العريب اليت وهذا ما بينته قدرة تنافسية على الساحة العاملية، ذو 

طار إيف  4
لقد بينت هذه املبادرة أيضًا أن البعد الثقايف لقيام صناعة حمتوى  .تمع املعلوماتالعاملية ملؤمتر القمة  اجلهود التحضريية

ويف احلفاظ على الرتاث العريب الغين كبرية يف احلفاظ على اللغة واهلوية العربية تأثريات  ذو رقمي عريب له دور فاعل و 
ال بد للمحتوى الرقمي العريب، جتماعي وباإلضافة اىل البعد الثقايف واال. باملعارف والقيم واملمارسات االجتماعية والفنون

ا سوق احملتوى العاملي مببرايس وترهاوس كوبر  د قدرت شركةلق. اىل البعد اإلقتصادي لصناعة احملتوى الرقميمن اإلشارة 
2011مليار دوالر لعام  3000يقارب 

، وقد بينت 2015عام  مليار 3800إىل حجم هذه السوق  توقع أن يصل ، وي5
من احملتوى الكلي ومن املتوقع أن يصل ) %30(دراسات هذه الشركة أيضاً أن ان حجم السوق العاملي للرقمنة مل يتجاوز 

2015عام  %34إىل 
، 2011مليار دوالر لعام  90حبوايل  املنطقة العربيةاحملتوى يف بناء عليه قدرت اإلسكوا سوق و . 6

مليار دوالر لعام  18حبوايل سوق احملتوى الرقمي العريب فقد قدرت ما حجم أ. 2015 عامدوالر  مليار 112حبيث يبلغ 
2015مليار يف عام  26ويتوقع أن تصل إىل  ،2011

لسوق احملتوى الرقمي العريب ويوضح املتوقع اهلام جم احلوهذا يؤكد  .7
  .يف املنطقة العربيةيف هذا اال وفرص العمل احملتملة االستثمار  أمهية

 
 

                                                 
2003اإلسكوا  –مبادرة احملتوى الرقمي العريب  4 , E/ESCWA/ICTD/2003/10 
5 http://www.pwc.com/gx/en/global-entertainment-media-outlook 
6 Pricewaterhous Coopers. Global Outlook of EIM 2014-2015-2011 
7 ESCWA: “Status of The Digital Arabic Content Industry In The Arab Region”, 2012 
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  واقع المحتوى الرقمي العربي  .3

  نظرة عامة

2013 يف دراسة قامت ا االسكوا حول مناذج أعمال للمحتوى الرقمي العريب عامطرح التساؤل 
حول كيفية احلفاظ   8

، على شبكات املعلومات والتواصل االجتماعي تواجدالعلى اللغة والرتاث واحلضارة ألمة ما يف يومنا هذا دون اللجوء إىل 
وسائل االتصاالت وشبكات  ىصبحت تقاس مبدى تفاعل هذا اتمع ونشاطاته علأحيث أن قوة اتمع وقدراته 

منو  اليوم ورغم تباطؤاتمعات العربية إن  .من املسلماتأضحى يعين أن توليد احملتوى ورقمنته ، مما جتماعيالتواصل اال
احلديثة لتوليد وتوزيع ونشر احملتوى الرقمي  التكنولوجيااستثمار  يف ، إال أا تشارك خمتلف جمتمعات العاملاقتصاداا

   .ء قاعدة صناعية هلذا الغرضيف بنا ا بادرتأكما العريب،  

  المنطقة العربية بعض مؤشرات

احمللي من الناتج  %4حبوايل  املنطقة العربية نتاجإ من سكان العامل، و يقدر% 5 حوايل ةالعربياملنطقة يشكل سكان 
اللغة العربية هي بالرغم من أن ف. حملتوى الرقميجمال ا املرجو يفدون املستوى  تمازال هذه املنطقة مجايل العاملي، اإل أناإل

لغة من حيث تواجدها على شبكات  140من  113 هو ترتيبهاإال أن  سادس لغة من حيث االستخدام العاملي،
بعض يوضح  )1( ويوضح اجلدول. نرتنتعلى مواقع اإل %)1.5 –0.2( عريبالرقمي التوى احملنسبة أي أن ، 9االنرتنت

املؤشرات الثالث األخرية ضعف احملتوى الرقمي العريب على من ويتبني  2015املؤشرات اخلاصة باملنطقة العربية لعام 
  .اإلنرتنت

  **المنطقة العربيةبعض المؤشرات ) 1(الجدول 
  النسبة المئوية  العالم  المنطقة العربية  المؤشر

  %9.63  136.4  13.14  )2مليون كم(رض مساحة األ

  %5.8  5385.7  312.6  )مليون(حممول اشرتاكات هاتف 

  %5.125  6895.1  365.4  )مليون(السكان 

  %4.218  2044.2  86.2  )مليون(نرتنت اإل ومستخدم

  %3.835  74.5  2.86  )تريليون دوالر(مجايل الناتج احمللي اإل

  %3.687  1751.6  64.58  )مليون(األسر 

  %2.986  1189.7  35.51  )مليون(خطوط اهلاتف الثابت 

                                                 
8 ESCWA: Business Models For Digital Arabic Content – 2013 
9 ITU: Connect Arab Summit, 5-7 March 2012, Doha - Qatar – Quoting Wikipedia available: http//en.wikipedia.org 
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  النسبة المئوية  العالم  المنطقة العربية  المؤشر

  Mb/s( 834.34  59119.7  1.411%الف (نرتنت الدولية سعة اإل

  %0.884  3463.0  30.6  )مليون((IP) نرتنت رقام اإلأ )عناوين(

  %0.198  764.0  1.52  )مليون(نرتنت إمضيف 

  %0.187  -  1871  مليون موقععدد النطاقات العليا يف أعلى 

  %0.162  120232717  194235  عدد مواقع االنرتنت

 ITU.int, Alexa.Com, Google.Com, HosterStats.Com, Netcraft.Com :المصادر **

icann.org, domaintools.com, ripe.net and isco.org 

  مبادرات عربية مختارة

وهلا مشروع مركز أمن و . عريبالرقمي التوى احملقليمية لتعزيز إمؤسسات وطنية و طلقتها أالعديد من املبادرات اليت يوجد 
مكتبة االسكندرية ووزارة االتصاالت بني بتعاون  الذي مت تنفيذه Cultnat(10(لتوثيق الرتاث الثقايف وطبيعي يف مصر 

إلنشاء  لدعم رواد األعمالالعريب  الرقميللمحتوى ضنة انشاء مركز حإب مؤخراً  قامت قطرو . وتكنولوجيا املعلومات
طلقت اململكة العربية السعودية مبادرة وأ. احملتوى الرقمي العريبشركات ناشئة وشركات متوسطة وصغرية تعمل يف جمال 

وتغطي عدة حماور،  حمتوى رقمي عريبواليت تسعى إىل تعزيز الشراكة لتطوير   201111امللك عبداهللا للمحتوى العريب عام
مدينة امللك عبد العزيز  وتقوم، العريب العديد من املشروعات اخلاصة باحملتوى الرقميعلى تطوير  ململكة اليومتعمل او 

دوات ملعاجلة اللغة العربية تشمل الرتمجة اآللية والتعرف الصويت أجراء البحوث لتطوير وسائل و إللعلوم والتكنولوجيا ب
صغرية عديدة تعمل يف جمال احملتوى الرقمي العريب الرتفيهي شركات خاصة ، نشأت مؤخرًا يف األردنو . والضوئي

ها ؤ ردنية اليت مت شرا، الشركة األ"مكتوب"شركة جتربة  وتعترب وشركة زيتونة،خرابيش شركة روبيكون و شركة مثل والتعليمي 
خمترب إلمارات العربية املتحدة، أُنشأ يف او . من املبادرات الناجحة يف جمال احملتوى الرقمي ،ياهو العامليةشركة من قبل 

ذلك باإلضافة إىل . تطوير احملتوى العريب لإلعالم والرتفيهيقوم ببو ظيب حيث أيف ) twofour 54(بداع التابع ملؤسسة اإل
. مببادرة من مؤسسة حممد بن راشد يف ديبيف اإلمارات العربية املتحدة أيضًا مشروع رقمنة وثائق األزهر الشريف أطلق 

ومنها مشروع بوابة اتمع , ،12ة يف احملتوى الرقمي العريبحىل هذه األمثلة يوجد العديد من القصص الناجإباإلضافة و 
وقد استطاع بعضها  UNDPووالذي أشرفت على تنفيذه وزارة االتصاالت والتقانة  13احمللي يف اجلمهورية العربية السورية

   .World Summit Award 14املعلوماتتمع  ةجوائز مؤمتر القمة العامليطار إعلى املستوى العايل يف  حصد جوائز
                                                 

10 http://www.cultnat.org 
11 http://www.econtent.org.sa 
12 ESCWA National and Regional Profile of Information Society 2003 to 2013 
13 http://www.reefnet.gov.sy/reef/ 

14 http://www.wsis-award.org/ 
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 العربي  نشاطات االسكوا الخاصة بالمحتوى الرقمي .4

 المحتوى الرقمي العربي -1

إدراكًا منها ألمهية احملتوى الرقمي العريب يف بناء جمتمع املعلومات  15"مبادرة احملتوى العربية" 2003أطلقت اإلسكوا عام 
تعزيز وحتسني احملتوى "جمموعة من األنشطة منها دراستان األوىل بعنوان وقد نتج عن هذه املبادرة . وسد الفجوة الرقمية

عام  17"لفرص واألولويات والتوجهاتا: احملتوى الرقمي العريب"والثانية بعنوان  2003عام  16"العريب يف الشبكات الرقمية
كما خصص ملف العدد للنسخة الرابعة من نشرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتنمية يف غريب آسيا عام . 2005
، ورشة عمل افرتاضية حول تعزيز احملتوى الرقمي 2007ومن مث نظمت اإلسكوا عام . للمحتوى الرقمي العريب 2005
  . شارك فيها جمموعة من اخلرباء واملعنيني من املنطقة العربية والعامل 18العريب

لتعزيز  2009و 2007ويعد أحد أبرز أنشطة اإلسكوا يف هذا اال املشروع الذي نفذت املرحلة األوىل منه بني عامي 
لى العديد من األنشطة وقد اشتمل هذا املشروع ع. 19صناعة احملتوى الرقمي العريب من خالل احلاضنات التكنولوجية

  :منها إصدار ثالث دراسات

حيث يقييم هذا املسح حالة واحتياجات  20"برجمياته وتطبيقاته وتقييم احتياجاته: مسح للمحتوى الرقمي العريب" �
األعمال الصغرية شركات ناشئة وشركات إلحداث صناعة احملتوى الرقمي العريب ويشكل مرجعًا للحاضنات وزبائنها 

  يف جمال احملتوى الرقمي؛ واملتوسطة
، حيث تقرتح 21"مناذج خطة العمل والتسويق وشراكة خمتلف أصحاب املصلحة يف صناعة احملتوى الرقمي العريب" �

هذه الدراسة مناذج األعمال واألشكال العملية للتعاون اليت ختضع هلا مؤسسات األعمال الصغرية والناشئة يف صناعة 
  احملتوى الرقمي العريب؛

حيث تفّصل هذه الدراسة احتياجات  22"بات االحتضان من حيث الربجميات واألجهزة واحتياجات التدريبمتطل" �
  .صناعة احملتوى الرقمي العريب ومتطلبات التدريب واألجهزة والربجميات املطلوبة

                                                 
15 E/ESCWA/ICTD/2003/10 
16 E/ESCWA/ICTD/2003/3 
17 E/ESCWA/ICTD/2005/4 
  2007تقرير ورشة العمل االفرتاضية حول احملتوى الرقمي العريب  -اإلسكوا  18
19 http://www.escwa.un.org/divisions/projects/dac/index.asp 
20 http://www.escwa.un.org/divisions/projects/dac/01DACNabi.pdf 
21 http://www.escwa.un.org/divisions/projects/dac/02Samir.pdf 
22 http://www.escwa.un.org/divisions/projects/dac/03DAC.pdf 
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لعربية السورية كما تضمن املشروع إطالق مسابقات وطنية يف كل من لبنان، وفلسطني، واألردن، واليمن، واجلمهورية ا
وقد كان هدف املسابقات حتفيز . بالتعاون مع حاضنات األعمال الختيار أفضل املشاريع يف تطوير احملتوى الرقمي العريب

خرجيي اجلامعات ورواد األعمال للعمل يف جمال صناعة احملتوى الرقمي وبالتايل إنشاء شركات ناشئة أو صغرية تعتمد على 
  .من إطالق هذه املسابقات محالت توعية وطنية حول أمهية صناعة احملتوى الرقميوقد تض. تطبيقات مبتكرة

آليات لبناء حمتوى عريب تفاعلي متعدد الوسائط للمجتمعات "بإصدار دراسة بعنوان  2011كما قامت اإلسكوا عام 
مواقع وبوابات تتالءم مع  من أجل تشجيع اتمعات احمللية على تطوير 23"البوابات اإللكرتونية اتمعية: احمللية

  . احتياجات اتمعات احمللية

ويف ظل النجاح الذي حققته املرحلة األوىل من املشروع، والتوصيات الذي خلص إليها، قامت اإلسكوا بإطالق مرحلة 
مع األخذ باالعتبار توصيات املرحلة األوىل والتطورات التكنولوجية احلديثة وخاصة فيما  2012ثانية من املشروع عام 

يتعلق بانتشار استخدام اهلواتف الذكية واحلواسيب اللوحية، وتوسع استثمار احلوسبة السحابية واستخدام تطبيقات 
  :مت يف إطار هذه املرحلة إصدار دراستنيوقد . التواصل االجتماعي

واليت توّصف حالة صناعة احملتوى الرقمي العريب يف املنطقة  24"عة احملتوى الرقمي العريب يف املنطقة العربيةوضع صنا" �
العربية استنادًا لتحليالت اقتصادية ومقارنة الوضعني اإلقليمي والعاملي واالنتهاء بتوقعات حلجم السوق احلايل 

 واملستقبلي؛
واليت تتناول مناذج األعمال املناسبة لشركات احملتوى الرقمي  25"العريب مناذج األعمال احلديثة للمحتوى الرقمي" �

العريب كما تتضمن جمموعة من التوصيات حول جماالت العمل األكثر مالئمة حلاجات املنطقة العربية واألكثر 
 .إحلاحاً لتطوير صناعة واعدة للمحتوى الرقمي العريب

خالل  قات للمحتوى الرقمي العريب يف كل من اليمن، وفلسطني، ولبنانمت خالل هذه املرحلة أيضًا إطالق مسابوقد 
وذلك  2014خالل عام  واإلمارات العربية املتحدة مصروسيجري إطالق مسابقات مشاة يف كل من  2013عام 

وجتدر . ختلل إطالق املسابقات محالت توعية حول أمهية صناعة احملتوى الرقمي العريب. بالتعاون مع حاضنات األعمال
شهر يف  12و 6فرتة احتضان ترتاوح ما بني  ستكون جوائزهم عبارة عناإلشارة إىل أن الفائزين يف هذه املسابقات 

املرافق املكتبية، االستفادة من خدمات احلاضنة مبا فيها فرتة من هذه المتكنهم  التكنولوجية يف بلدهم حبيثاحلاضنة 

                                                 
23 http://www.escwa.un.org/information/publications/edit/upload/ICTD-11-TP-3-a.pdf 
24 http://www.escwa.un.org/information/publications/edit/upload/E_ESCWA_ICTD_12_TP-4_E.pdf 
25 http://www.escwa.un.org/information/publications/edit/upload/E_ESCWA_ICTD_13_TP-1_E.pdf 
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   .26متلك مقومات املنافسة يف السوق شركات ناشئة وصغريةواملشورة العملية، والتدريب، والتوجيهات من أجل إطالق 
  

اخلاصة باحملتوى الرقمي  واملؤمترات اإلقليمية العديد يف اجتماعات اخلرباء الوطنية واإلقليمية  وتشارك اإلسكوا يفهذا 
 .بشكل عام واحملتوى الرقمي العريب بشكل خاص

   27سماء النطاقات العربيةنظام أ -2

وقد . بالتعاون مع جامعة الدول العربية 2003اإلسكوا بدور هام يف تطوير نظام أمساء النطاقات العربية منذ العام  تقوم
كما شاركت يف . استخدام اللغة العربية يف أمساء نطاقات اإلنرتنت سامهت اإلسكوا يف وضع املعايري املعتمدة عامليًا يف

فرق العمل املعنية بتطوير أمساء النطاقات وتلك اليت عملت على حتديد األحرف العربية املسموح استخدامها يف أمساء 
  .اللغة العربية وغريها من اللغات يفالنطاقات واملستخدمة 

الذي أطلقته مؤسسة اإلنرتنت لألمساء واألرقام  اجلديدتنبهت اإلسكوا إىل أمهية برنامج النطاقات العلوية العامة كما 
لذا نفذت اإلسكوا عددًا من الدراسات واجتماعات اخلرباء . يسمح باستخدام كافة اللغاتوالذي ) اآليكان(املخصصة 

وقد تعاونت اإلسكوا مع ". عرب".ومرادفه " arab."علوية العربية أي بغية دعم عملية االستحواذ على أمساء النطاقات ال
جامعة الدول العربية واالحتاد الدويل لالتصاالت وهيئة تنظيم قطاع االتصاالت يف اإلمارات العربية املتحدة يف اإلعداد 

 .يةلتقدمي ملف الطلب لأليكان، حيث مت فعلياً املوافقة على أمساء النطاقات العلوية العرب

                                                 
26  http://isper.escwa.un.org/FocusAreas/DigitalArabicContent/tabid/260/language/en-US/Default.aspx 
27 ESCWA: Preliminary Feasibility Study for the Establishment of the Domain Name Registry-for the Generic ILDs-2009 
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  الرقمي العربي تطوير المحتوى تحديات  .5

  االبتكار/ اإلبداع  

جياد طورة للسوق، أو إتلكرتونية جديدة أو م، تقدمي سلع وخدمات إ28على تعريف البنك الدويل بناءً  ،يشمل اإلبداع
تاحة الفرص للنمو إبتكار يساعدان يف ن اإلبداع واالومن املؤكد أ .نتاجيةجديدة لتنظيم وتطوير العملية اإل طرق

ومن هنا فإن . واالتصاالت االقتصادي وتوفري فرص عمل يف جماالت اخلدمات اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات
تاحة الفرصة يف إسوف يساعد  حمتوى رقمي عريبتطوير  ومنها ،اللغة العربيةأي  ،لغة األمال باستخدامتطوير اخلدمات 

يثة واخلدمات اليت توفرها وخاصة من التكنولوجيا احلد واالستفادةلشرائح واسعة من اتمعات احمللية إلجياد فرص عمل 
  .لفئات الفقرية واملهمشةل

لوجيا املعلومات واخلالقة لتطوير خدمات تعتمد على تكنو  يةبتكار اال/اخلاص يف األعمال اإلبداعيةإن تفعيل دور القطاع 
، وخاصة إذا ما واالجتماعية قتصاديةمن شأا أن تساهم يف التنمية اال، حمتوى رقمي عريبترتكز على اليت واإلتصاالت و 

توفري البنية  وذلك عن طريقلذلك  ةاملناسبالتمكينية البيئة  أمنيت هلا دور أساسي يفمن احلكومات اليت بدعم  مت ذلك
 .وتوفري البيئة االستثمارية املناسبة مستوى التعليم املطلوب وتأمنياألساسية الضرورية 

  المالئم سمال البشريأر توفير ال 

يف  ذات مهارات عاليةو على قوى عاملة مؤهلة  أساسيعتمد بشكل ودعم صناعته ي عريبالرقمي التوى تطوير احملإن 
وهذا يتطلب رفع . عاملي من حيث الكفاءة واجلودة ستوىمب تتمتعو  استخدام تقنيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

باألساس على تقع سؤولية وهذه امل. ن إىل املستوى املطلوب املدارس واجلامعات حبيث يرقى اخلرجيو مستوى التعليم يف
  .بالتعاون مع القطاع اخلاصوذلك اجلامعات عاتق احلكومات و 

  دعم المبدعين والرياديين 

اليت ديدة اجلدمات اخلعرب و  ،منتجام املستحدثةو بداعامم فمن خالل إ ،غيري يف اتمعاتإن الرياديني هم عماد الت
. التفاعل بني فئات اتمع احمللي والدويل يف أساليبوالتسويق و  رةااإلد أساليبالتقدم والتغيري يف حيدث  ،يبتكروا

بداعات وتسخريها خلدمة اتمعات العربية ليقوموا باإل إىل رياديني يف جمال احملتوى الرقميتظهر احلاجة احلاجة ماسة و 
ات ضناح بتأمنيوخاصة فيما يتعلق  ةاملناسبالبيئة  تتطلب توفرن الريادة واإلبداع أىل وجتدر اإلشارة إ. احمللية والدولية

                                                 
28 WBG: ICT For Greater Development Impact, Information & communication Technology, sector strategy 2012-2015, June-

2012. 
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 صغرية ومتوسطة مؤسساتأو شركات ناشئة إىل  وحتويلها ترعى املبدعني وتدعم الرياديني وتساعد على تطوير األفكار
وبالرغم من اجلهود . عريبالرقمي التوى احملترفد االقتصاد احمللي بفرص عمل ومنتجات وخدمات وخاصة يف جمال  حبيث

أن العامل العريب ما زال يفتقر  الإ ،اليت بذلت يف بعض دول املنطقة يف جمال حاضنات األعمال وحاضنات التكنولوجيا
يف  أنه ما زال يفتقر إىل توفري آليات التمويل الالزمة لدعم إنشاء شركات ناشئة وصغرية ، كماية وجتاريةمإىل حاضنات عل

املنطقة العربية مثل توفري صناديق متويلية خاصة بتطوير احملتوى الرقمي العريب، و كذلك العمل على تشجيع رأس املال 
  .املخاطر لتطوير قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

  حلي واإلقليميالم التعاون 

بني املؤسسات احمللية وذلك نظرًا لضرورة ربط العملية التعاون  ن تنمية صناعة احملتوى الرقمي العريب تتطلب زيادةإ
ومن  .اإلبداعية مبراكز البحث العلمي واجلامعات والقطاع اخلاص من أجل تنمية صناعة واعدة قابلة للنمو واملنافسة

تشبيك لتبادل وعقد اجتماعات نتاجية والبحثية، عقد لقاءات دورية، املؤسسات اإل بنيتعاون للاملمارسات الناجحة 
مناقشة التوجهات كذلك ، و على املستثمرين يف القطاع اخلاص واخلدمات املطورة ، وعرض أويل للمنتوجاتاألفكار
  . قطاعال ذااخلاصة 

تتجلى أمهية التعاون اإلقليمي العريب يف جمال احملتوى الرقمي العريب بعدة جماالت أمهها التعاون يف جمال البحث والتطوير 
يف املواضيع اخلاصة مبعاجلة اللغة العربية رقميًا كالتعرف على احلروف العربية والتعرف على الكالم والرتمجة اآللية من 

عربية وبالعكس، كما تتجلى يف تطويع بعض الربجميات وخاصة الربجميات ذات املصدر املفتوح اللغات األجنبية إىل اللغة ال
وتربز أمهية التكامل اإلقليمي أيضًا يف تسويق املنتجات على مستوى املنطقة بدًال من أن . مع احتياجات اللغة العربية

وللتعاون بني الدول العربية يف جمال . ون نسمةملي 350تكون على مستوى البلد الواحد وبالتايل الوصول إىل أكثر من 
احملتوى الرقمي العريب أيضًا أمهية يف تبادل اخلربات والتجارب الناجحة بني الدول ويف املشاركة ببعض املخابر عالية 

العريب  التكلفة كتلك اخلاصة بالرقمنة، وكذلك يف بناء القدرات ذات الكفاءات العالية يف جمال تطوير احملتوى الرقمي
وأخرياً فإن هناك حاجة أيضاً إلعداد منصات وبوابات إقليمية باللغة العربية يف مواضيع ذات أمهية خاصة . وتبادل اخلرباء

  . للمنطقة مثل البوابات التعليمية والثقافية والصحية

قد يفضي و . وتطوير احملتوىإن مثل هذه النشاطات من شأا زيادة التعاون واملشاركة ونشر املعرفة وحتسني جودة املنتج 
، كما قد على املستوى احمللي واإلقليمي جياد فرص متويل للمبادرات اإلبداعية واألفكار الرياديةمثل هذا النشاط  إىل إ

ن التعاون االقليمي ويضاف إىل ذلك أ .يؤدي إىل نشر نتائج البحث العلمي وتسويقها على املستويني الوطين واإلقليمي
ورفع مستوى التنافسية على الساحة  اإلقليميةتكامل ويعظم فرص التنمية عربية سوف يساهم يف تعزيز اليف املنطقة ال

  .الدولية
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  الفجوة الرقمية 

  :أمور رئيسية هي بأربع عريبالرقمي التوى احملجمال يف تتمثل الفجوة 
  

 تعيق ،تهم من النساءيأغلبالذين و ، 29املواطنني العربلدى  %28عن تزيد  واليت ن نسبة األمية املرتفعةإ: األمية •
 ؛من املعارف والتكنولوجيا املتقدمة اليت تساعد على التقدم والتنمية االستفادة

رافية، مستوى التغطية اجلغضعف كذلك و  ،خدمات احلزمة العريضةوخاصة األساسية نية بال ضعفن إ: النفاذ •
من  ضعف االستفادة ىلهذا يؤدي حتمًا إو  النائية،يف املناطق وخاصة املستخدمني اىل اإلنرتنت حتد من نفاذ 

 تكاليف النفاذفإن  ذلك باإلضافة إىل ؛اإلمكانات اليت توفرها التكنولوجيا للوصول إىل احملتوى الرقمي املتوفر
توى ال حتفز تطوير واستخدام احمل الدول العربيةدخل الفرد يف العديد من  مقارنة مع ىل اإلنرتنتالعالية نسبيًا إ
 ؛الرقمي العريب

على حتمل حكماً ع املواطن العريب شجياحملتوى الرقمي العريب املتوفر حالياً ال إن : الرقمياحملتوى  نوعية ومواضيع •
تلك  وخاصة ،من املعرفة املطلوبة األفراد احتياجات سدال يما هو متوفر  اإلنرتنت نظرًا ألن عبء الوصول إىل

 ؛ةاحمللي اتاخلاصة باتمع
تعترب  ،سائيةالن األوساطارتفاع نسبة األمية يف و  قتصاديةة املرأة يف النشاطات االمشاركن ضعف إ: اجلندر •

  .ن املرأة تشكل نصف اتمعخاصة وأ نتللنفاذ اىل اإلنرت  أهم العوائق إحدى

  عربيالرقمي المحتوى الصناعة تحديات  

جياد فرص عمل إتساهم يف  فاعلة حمتوى رقمي عريبإقامة واستدامة صناعة اليت تؤثر على د من القضايا يعدالهناك 
  :ومن أهم هذه التحديات ،الوطين واإلقليمي، وتساهم يف عملية التنمية االقتصادتعزز و ألفراد اتمع 

، عريبالرقمي التوى بتطوير احملقليمية يف املنطقة العربية تعىن وطنية أو إات أو اسرتاتيجيات د سياسعدم وجو  •
 ؛يف العملية التنموية هوتؤكد على دور 

تشارك فيها و  حمتوى رقمي عريبتعىن بصناعة  اليت الوطين واإلقليمياملستويني كومية على احلبادرات كفاية املعدم   •
 خمتلف اجلهات ذات العالقة؛

 ؛مهية االقتصادية لذلكبيان األو  احملتوى الرقمي العريبيف بأمهية االستثمار متخذي القرار إقناع احلاجة إىل  •

                                                 
29 http://en.wikipedia.org/wiki/listofcountriesbyliteracyrate 

 



16 

 

يف عدد من الدول  احلزمة العريضةاألساسية وخاصة يف جمال خدمات البنية اإللكرتونية يف حمدودية اجلهوزية  •
احملتوى الرقمي العريب ورفع يف زيادة كفاءة مجع وختزين وتوزيع العربية علمًا أن حتسني هذه اخلدمات يساعد 

 ؛ستفادة منهمستوى اال
وعدم توفر برامج حبثية  عريبالرقمي التوى احملبحث العلمي والتطوير التكنولوجي يف جمال ضعف نشاطات ال •

 ؛صناعة تنافسيةالضروريني لنمو إلبتكار واإلبداع ا، مما يضعف فرص اليف هذا امتخصصة 
املسامهة صناعة احملتوى و يف العامل العريب للقيام بنشاطات تطوير تأهيًال عمليًا عاليًا املؤهلة الكوادر البشرية ندرة  •

  ؛30ةاملعرف اء اقتصادببن
 ؛قدرة واملهارة الكافية عند املستخدمني الستثمار جيد ولتعظيم االستفادة من احملتوى الرقمي العريبضعف ال •
صحاب املصلحة يف القطاعني العام واخلاص إلعداد وتنفيذ الربامج واخلطط الوطنية أالتعاون والتنسيق بني  قلة •

 ؛31حمتوى رقمي عريبواإلقليمية لبناء وتطوير صناعة 
امللكية الفكرية ومتابعة االجراءات املتعلقة بذلك مما يضعف فرص االبتكار محاية تدين مستوى الوعي ألمهية  •

  .ستثمار اخلارجيلتمويل واالاوخيفض فرص االستفادة من واإلبداع 

                                                 
30 ITU-Connect Arab Summit -5-7 March 2013, Doha –Qatar, Digital Arabic Content-Background Paper 
31 ITU-Connect Arab Summit 2012 
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  التوجهات العالمية وتجارب الدول .6

  التوجهات العالمية 

التوجهات "عنوان حتت  2015-2012الدويل لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لألعوام اسرتاتيجية البنك  تشار أ
إىل أكثر التوجهات العاملية شيوعًا واليت تعكس  32"تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت لتسريع التنميةستخدام الالرئيسية 

 5عدد اهلواتف النقالة مايزيد عن  يف كافة ااالت يف اتمع، حيث بلغ تصاالتتكنولوجيا املعلومات واالمدى انتشار 
ومن أهم التوجهات التكنولوجية والتطبيقية املشار . مليون 800بليون هاتف يف العامل وعدد املشرتكني يف فيسبوك يفوق 

  :هيالدويل إليها يف تقرير البنك 

 ؛عنصراً اساسياً يف تسريع منو الناتج احمللي اإلمجايل يف الدول العريضةة زمخدمات احلسياسة استخدام أضحت  •
 حيث يبدوواالتصاالت على تكنولوجيا املعلومات تعتمد ر الدول تتجه حنو بناء صناعة خدمات أكثصبحت أ •

 ؛هذا التوجه يساعد يف تسريع النمو وخلق فرص عمل خاصة للشباب والنساء أن 
زيادة انتشار اهلواتف الذكية النقالة واحلواسيب اللوحية على زيادة فرص النفاذ إىل االنرتنت وبالتايل تساعد  •

 ؛املعارف بكلفة مقبولةسهولة الوصول إىل 
احلكومات وبالتايل أصبح لزامًا على ، اتمعإىل صوت الفرد إيصال شبكات التواصل االجتماعي على تساهم  •

لتعزيز " احلكومة املفتوحة"التوجه حنو سياسة إىل للتفاعل مع األفراد وهذا دعا بعض احلكومات  مسؤولياا حتمل
 ؛الشفافية واملسائلة وزيادة املشاركة الشعبية

اركة والذي يسهل تبادل املعلومات واملش) Cloud Computing(السحابية وسبة سلوب احلباستخدام أالتوسع  •
 يف استغالل املوارد املتاحة؛

حلل املشكالت العامة باإلضافة إىل استخدام اسلوب ) Gamification(التوسع باستخدام األلعاب التفاعلية  •
 ؛عامة وعلميةيف حل مشكالت ) Crowdsourcing(مشاركة اجلمهور 

يف بناء القدرات باستخدام التكنولوجيا احلديثة لسد فجوة املهارات اليت و ساليب التعليم والتعلم أالتغيري يف  •
 .يتطلبها السوق وخاصة يف مراحل التعليم العايل

 

مع وتناسب ت رتكزام مع هذه املتتالء حمتوى رقمي عريبإن هذه التوجهات وغريها تعرب عن فرص متاحة لتطوير صناعة 

                                                 
32 WBG: ICT For Greater Development Impact, Information & communication Technology, sector strategy 2012-2015, June-

2012. 
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  .بداعاتاإلبتكارات و احتياجات السوق من اال

  بعض التجارب الدولية لسياسات واستراتيجيات المحتوى الرقمي 

   33سياسة المحتوى الرقمي لكوريا الجنوبية

وقد . احلزمة العريضةخدمات املصنفة األوىل فيما يتعلق باستخدام هي كثر دول العامل تشبيكًا و أتعترب كوريا اجلنوبية من 
فقد اشتملت ، وحسب تقرير منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية 2007قامت بوضع سياسة لتعزيز احملتوى الرقمي يف عام 

تكنولوجيات وبرجميات ختص تطوير حمتوى ألجهزة ، وتوفري السياسة على نشاطات حبث وتطوير لوسائل تقنية انتاجية
وقد جنحت كوريا يف بناء صناعة حمتوى تساهم يف الناتج  .االلكرتونيةأللعاب احملتوى الرقمي يف جمال التعليم والرتفيه وا

فرص عمل سامهت يف توفري من خالل شركات وطنية وذلك دوالر،  رادات تقدر بعدة ملياراتياحمللي االمجايل بإ
.  ومن املالحظ أن الشركات واملؤسسات احمللية هي اليت تسيطر على الغالبية العظمى من سوق احملتوى الرقمي .للمواطنني

.   يف هذا االالالعبني األساسيني من www.daum.net "دوم"و www.naver.com "نافر"كوريتني وتعترب الشركتني ال
  .34بشكل رئيسينتاجه داخل اتمع الكوري جيري استثمار احملتوى الرقمي الذي يتم توليده أو إ و

  2015 - 2012يرلندا الشمالية جية المحتوى الرقمي إلاستراتي

صناعة احملتوى ها يحعلى خلفية الفرص اليت تت 2015-2012الشمالية لألعوام يف إيرلندا عداد هذه االسرتاتيجية مت إ
وقد هدفت هذه االسرتاتيجية إىل . اعتمادًا على التوجهات العاملية يف هذا اال، و الرقمي للتنمية يف ايرلندا الشمالية

تشجيع اتمع على إنشاء مؤسسات صغرية ومتوسطة تعمل على تطوير تطبيقات احملتوى الرقمي وحبيث تدعم احلكومة 
  .هذا التوجه التنموي

تدين و ذلك فقد مت حتديد نقاط الضعف واملتمثلة بصغر حجم الشركات، وضعف امللكية الفكرية اإلبداعية،  ولتحقيق
وعليه ركزت االسرتاتيجية على بناء القدرات ورفع مستوى . مستوى التمويل اخلارجي، وتدين مستوى املبيعات الدولية

االتصال، التمويل واإلستثمار، اإلبتكار و القيادة : يالتعاون املؤسسي بني الشركات، من خالل مخسة حماور رئيسية ه
ومن املتوقع منو عدد الشركات العاملة يف هذا  .35والتدويلعلى املستوى الدويل والتصدير  ،واإلبداع، التدريب واملهارات

 .ستوى العامليعلى امل سنوياً ، مع العمل لبناء جتمعات صناعية وجتارية قادرة على املنافسة% 20اال بنسبة تتجاوز 

                                                 
33 OECD: Digital Broadband Content, Digital Content Strategies & Polices- May 2006 
34 Connect Arab Summit: Digital Arabic Content, Background, March 2012, Doha - Qatar 
35 The Northern Ireland Digital Content Strategy-2012-2015 
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  مبادرات وبرامج اإلتحاد األوروبي

ات السياسة العامة مت اطالق العديد من املبادرات والربامج اخلاصة باحملتوى الرقمي يف اإلحتاد األورويب جهبناء على تو 
باحملتوى اإللكرتوين واحملتوى وكان من أهم هذه الربامج ما يعرف . حتادالابعة له ويف الدول األعضاء يف اواملؤسسات الت

 e-Europe Action(أوروبا اإللكرتونية ، باإلضافة إىل خطة عمل )e-Content , e-Content Plus(اإللكرتوين املتقدم 

Plan .( حتليل لك بناء على وذالقطاع العام، بوقد مت الرتكيز يف هذه السياسة والربامج املنبثقة عنها على احملتوى املتعلق
ملت هذه الربامج على احملتوى يف جمال التعليم تاشوقد  .احملتوى الرقميباملرتبطة  املتاحة القوى والضعف والفرصنقاط 

  .36األورويب حتادالباإلضافة إىل التأكيد على أمهية احملتوى اخلاص باللسانيات لتوحيد سوق احملتوى يف ا ،والثقافة والعلوم
مما يساعد على تنوع  توسيع قاعدة البحث والتطوير واالبتكاريف ن صناعة احملتوى الرقمي تساعد أورويب ويعترب االحتاد األ

رفع ىل بالتايل، فإن املشروعات اهلادفة إو . ضافة اىل زيادة فرص العمل وخاصة للشبابباإلوذلك نتاجية، وحتسني اإل
فقد ركزت خطة العمل وعليه، . ل االحتادوروبا سوف تنعكس بشكل إجيايب على اقتصاديات دو مستوى التشبيك يف أ

خدمات تعتمد على توليد توفري و األساسية بنية حتسني التطوير و البحث و الالرقمية اليت أعدها االحتاد على مشروعات 
ىل أن مستقبل العمل املشرتك يعتمد على الرقمنة واحملتوى ملبادرات إالدراسات واوقد أشارت  .ونشر وتوزيع احملتوى الرقمي

على جانب العرض فحسب، بل فقط ن جناح صناعة احملتوى الرقمي ال يعتمد أتبني قد و هذا،  .الرقمي بشكل خاص
بالتايل املشاركة الشعبوية وخاصة يف توليد احملتوى، و وبينت هذه التجربة أمهية .  على منو الطلب واالستخداميضًا يعتمد أ

  .  جتاهمت توجيه بعض الربامج ذا االفقد 

                                                 
36 FORSEE, EU & South East Europe: Digital Content SWOT Analysis, WP4 (V09 – 2012-2015), FORSEE Partnership 2011 
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  االستنتاجات .7
قليمية ودولية مثل اإلسكوا واالحتاد الدويل ا مؤسسات فاعلة إلقد أمجعت العديد من الدراسات اليت قامت  

.  ل دعم ومنو اقتصاديات املنطقة العربيةمن أج احملتوى الرقمي العريبلالتصاالت أن هناك حاجة ماسة لتطوير صناعة 
  :وفيما يلي استنتاجات هذه الدراسات

 يفضل معظم أفراد اتمعات العربية االطالع على املعلومات والبيانات واملعارف باللغة العربية؛ •
كبري للمحتوى الرقمي العريب  حجم السوق املتوقع بالرغم من أن احملتوى الرقمي العريب وجود نقص حاد يف  •

 ؛عريبالمي رقالتوى احملالتسويق ملنتجات و  جاإلنتا وبالتايل هناك ضرورة لتوسيع نطاق 
وخباصة ألصحاب أمهية صناعة احملتوى الرقمي ملختلف فئات اتمع حول برامج توعية إىل إطالق هناك حاجة  •

 ؛، وذلك لتوفري الدعم الالزم وتفعيل دور حمتوى رقمي عريب يف العملية التنمويةالقرار
حمتوى رقمي عريب صناعة  ةاملتاحة إلقاماحلاجة إىل تعاون وتنسيق على مستوى الدول العربية الستغالل املوارد  •

عربية إقليمية دوار ضمن اسرتاتيجية ألفاعلة وقادرة على النمو، والعمل على تفعيل مبدأ املشاركة وتوزيع ا
 ؛موحدة

هناك اهتمام كبري يف العديد من حكومات الدول العربية للعمل على جسر الفجوة الرقمية بني دوهلا والدول  •
 ؛توفري البيئة التمكينية لقيام صناعة حمتوى رقمي عريبحتفيز ة، مما يساعد على الصناعية املتقدم

األنشطة املؤهلة واملاهرة للقيام مبختلف البشرية لتوفري الكفاءات كادميية ومهنية أضرورة تطوير برامج تدريبية  •
املنافسة على الصناعة  من تطوير وتصميم وتسويق حبيث تستطيع هذهعريب الرقمي التوى احملبصناعة  املرتبطة

 .املستوى الدويل
جتماعية امللحة دون العطاء األولوية للمحتوى الرقمي التعليمي والرتفيهي والثقايف هو أحد املطالب اقد يكون إ •

 ؛مهال ااالت االخرىإ
مما يساعد على الوصول  احلزمة العريضةخبدمات وخاصة فيما يتعلق ألساسية احلاجة إىل تطوير وحتسني البنية ا •

 .)فيديو وصوت وصورة ونص(إىل احملتوى مبختلف أشكاله 
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  احتياجات المنطقة العربية لدفع وتطوير المحتوى الرقمي العربي .8
لمحتوى بروز دور أساسي لباإلضافة إىل  ،املعلوماتتصال وتبادل يف جمال الرقمنة وتنوع وسائل اال إن التقدم التكنولوجي

شجع بعض أصحاب املصلحة إلطالق مبادرات وطنية جتماعية، واال قتصاديةكعنصر أساسي يف عملية التنمية االالرقمي  
وضعت العديد من الدول قد و . ناعة حمتوى رقمي عريب قادرة على النمو والتنمية املستدامةصقليمية دف إىل قيام وإ

تاحة وخاصة يف سرتاتيجيات الوطنية واإلقليمية لصناعة احملتوى الرقمي لإلستفادة من الفرص املاملتقدمة السياسات واال
كما . والربامج التلفزيونية واملوسيقى تصاالت النقالة، والتعليم والصحة واأللعاب االلكرتونية واألفالمجماالت تطبيقات اال

2015-2012عوام تيجيتها للمحتوى الرقمي لألاسرتا فعلت إيرلندا الشمالية يف
37.  

  :ومن خالل العديد من الدراسات واملسوحات مت استنباط الفرص املتاحة لبناء صناعة حمتوى رقمي عريب مستدامة وفاعلة

 ؛38احملتوى الرقمي العريبعداد وتطوير سياسات واسرتاتيجيات وطنية واقليمية يف جمال إ •
والتحفيزية املالئمة من أجل دفع صناعة احملتوى الرقمي العربية وخباصة فيما يتعلق بالبيئة توفري البيئة التمكينية  •

 ؛االستثمارية
 احملتوى الرقمي العريب والرقمنة؛ قيام احلكومات بإطالق مبادرات وطنية من أجل دفع تطوير •
كات بني القطاعني العام بناء وتطوير خدمات احلزمة العريضة يف خمتلف دول املنطقة العربية من خالل شرا  •

 ؛واخلاص
يز أصحاب حتفستوى حتت مظلة اجلامعة العربية يعىن باحملتوى الرقمي ويعمل على عايل املعريب نشاء فريق عمل إ •

إجراء الدراسات وبلورة املشروعات وتوفري وسائل التمويل الالزم ملختلف النشاطات اخلاصة املصلحة على 
 اللغة العربية؛احملافظة على جودة لتوجيه بامع  39عريبالرقمي التوى احملبـ
وذلك من أجل إعداد   ،إجراء البحوث ومن مث تطوير الوسائل واألدوات الالزمة ملعاجلة اللغة العربية إلكرتونياً  •

وتتطلب هذه البحوث تعاونًا بني املؤسسات .  تطبيقات علمية وعملية كالرتمجة اآللية والرقمنة والتعرف الصويت
 ؛40البحثية واجلامعات والقطاع اخلاص على مستوى العامل العريب

اء املنصات اإلقليمية غن، وإيف خمتلف ااالتذلك احملتوى العريب و ب خاصة وترمجة بلورة مشروعات توليد •
 احملتوى الثقايف والرتاثي العريب؛فيما يتعلق ب خاصة، و  Wikipediaوالدولية باحملتوى العريب وخاصة 

                                                 
37 The Northern Ireland Digital Content Strategy 2012-2015 
38 ESCWA: Status of the Digital Arabic Content in the Arab Region – 2012 
39 ITU: Connect Arab Summit, 5-7 March 2012, Doha – Qatar 
40 Ibid 
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طالق مسابقات وجوائز لتشجيع الباحثني والرواد الشباب للمبادرة بتحويل األفكار اإلبداعية إىل منتجات إ •
2007سكوا يف هذا اال منذ عام مت به اإلالعريب، على غرار ما قارقمي التوى احملوخدمات 

 ؛41
دعم صناعة احملتوى الرقمي العريب يف احلاضنات التكنولوجية القائمة والنظر يف إحداث حاضنات متخصصة  •

 ؛للمحتوى الرقمي العريب
العربية طالق محالت توعية يف الوسائل املرئية واملسموعة موجهة إىل طالب املدارس والشباب ألمهية اللغة إ •

 ؛ والرتاث العريب الغين، والثقافة العربية الواسعة وضرورة احملافظة عليها من خالل الرقمنة
عداد مناهج أكادميية للجامعات خاصة بتقنيات تطوير حمتوى رقمي عريب وإدخاهلا كجزء من الربامج العلمية إ •

 ؛42واخلطط الدراسية
لصناعة حمتوى رقمي عريب وتكنولوجيات الوسائط املتعددة  نشاء معهد عريب متخصص يف التكنولوجيا املتقدمةإ •

 ؛43وهندسة املعرفة
 ؛عريبالرقمي التوى خاصة باحملدعم وتشجيع ومتويل برامج حبثية يف اجلامعات ومراكز األحباث يف العامل العريب  •
مة حتت نطاقي قليمي لتسجيل النطاقات العليا العاوتفعيل عملية انشاء وتشغيل مكتب إاستكمال اإلجراءات  •

".arab "تمعات العربية ودعم صناعة حمتوى رقمي عريب" عريب".و44خلدمة ا. 

                                                 
41 http://www.escwa.un.org/divisions/projects/dac/index.asp 
42 ESCWA: Status of the Digital Arabic Content Industry in the Arab Region – 2012 
  2007نبيل علي الصاحل االسكوا . اليت أدارها د الرقمي العريباحملتوى توصيات ورشة العمل اإلفرتاضية حول صناعة  43
44 ESCWA: Preliminary Feasibility Study for the Establishment of the Domain Name Registry-for the Generic ILDs-2009 
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  عربيالرقمي المحتوى لبيان السياسة العامة لـ .9
2008أصدرت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية أسس السياسة اخلاصة باحملتوى الرقمي عام 

استنادًا إىل وذلك  45
 التابعة ملنظمة التعاون تصاالتتكنولوجيا املعلومات واالسياسة املنبثق عن جلنة  قتصاد املعلوماتعمل التوصيات فريق ال

تشجيع بناء بيئة متكينية، ورفع مستوى البنية  :ثالث حماور رئيسية، هيهذه السياسة على  وترتكز .46والتنمية االقتصادي
 .احلفاظ على احملتوى الرقمينتاج وتوزيع وكذلك إحتفيز و جتارية تساعد على و   تنظيميةجهات ، وتبين تو األساسية

وباالستئناس ذه األسس وباألخذ باالعتبار احتياجات املنطقة العربية ميكن صياغة بيان السياسة العامة لتطوير احملتوى 
الغرض من هذا البيان هو دعم قيام واستدامة تطوير وتفعيل دور الرقمي العريب وصناعته يف املنطقة العربية، علمًا أن 

  .  باتمعات العربية وحتويل اقتصادياا إىل اقتصاديات مبنية على املعرفةللنهوض احملتوى الرقمي العريب صناعة 
  :جيب على أصحاب القرار يف املنطقة العربية ،وبالتايل
وطنية وإطالق مبادرات حكومية ووطنية شاملة لتحفيز تطوير احملتوى الرقمي العريب وبناء بلورة اسرتاتيجيات  •

القطاع العام والقطاع اخلاص واملنظمات الدولية : ، وذلك بالتعاون بني مجيع أصحاب املصلحةصناعته
 ؛واملنظمات غري احلكومية 

بالتعاون مع املنظمات الدولية واإلقليمية حبيث صياغة اسرتاتيجيات إقليمية وبلورة مبادرات ومشاريع إقليمية  •
لبناء صناعة عربية  قليميالتكامل اإلز ياحملتوى الرقمي العريب وحتفتعزيز إىل هذه االسرتاتيجيات واملبادرات دف 

 للمحتوى الرقمي العريب؛
دوات واملقومات الالزمة للقيام بأعمال البحث والتطوير بتكار من خالل توفري الوسائل واألالتشجيع اإلبداع وا •

  ؛عريبالرقمي التوى احمليف جمال 
اخلارجي املباشر وخاصة رأس املال املخاطر لتمويل نشاطات احملتوى  حتديد األسس الضرورية لتشجيع التمويل •

الرقمي العريب اإلبداعية، وتعزيز البيئة االستثمارية والتمويلية الالزمة لدعم الرياديني واملبدعني إلنشاء الشركات 
  ؛الناشئة واملتوسطة والصغرية

الفنية واإلدارية الالزمة التقنية و اهلادفة إىل سد العجز يف املهارات والربامج التدريبية املتقدمة و طالق املبادرات إ •
 ؛العريب احملتوى الرقميونشر وتوزيع  لتطوير

اخلاصة بالقطاع  واستخدام املعلومات والبياناتلتسهيل الوصول وإطالق املبادرات الوطنية ياسات سوضع ال •
 ؛العام

وبرجميات احملتوى وتطبيقاا، احلزمة العريضة خدمات صة وخااألساسية ستثمار مبشروعات البنية التشجيع ا •

                                                 
45 OECD: OECD Policy Guidance for Digital Content - 2008 
46 OECD: Digital Broadband Content – Digital Content Strategy Policies, May 2006, DSIT/ICCP/IE (E005)3/Final 
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 ؛وحتسني البيئة التنظيمية لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
احملتوى الرقمي العريب مبا يتالءم مع طوير تتشجيع استخدام املعايري املفتوحة والتقنيات احليادية يف عمليات  •

 وذلك دف تفعيل تسويق املنتجات عاملياً؛ املعايري املعتمدة دولياً 
وضع األسس الستخدام معايري اجلودة العالية ومعايري الدقة يف احملتوى لبناء الثقة يف املنتجات واخلدمات اخلاصة  •

 .باحملتوى الرقمي العريب
يقات احملتوى وضع األسس الالزمة للحفاظ على اللغة العربية السليمة ووضع آليات لضمان جودة اللغة يف تطب •

 الرقمي العريب؛
دعم تطوير واستخدام مناذج األعمال اإلبداعية لتحسني البيئة التجارية يف جمال احملتوى الرقمي، مع احلفاظ على  •

 بتكار لتطوير مناذح أعمال إلكرتونية وأساليب الدفع اإللكرتوين؛، وتشجيع االامليزة التنافسية
  ؛للمحتوى الرقمي العريب للمحتوى الرقمي من خالل محاية امللكية الفكريةاحلفاظ على حقوق املنتج واملستخدم  •
احلاضنات التكنولوجية ومؤسسات األعمال وذلك دف تعزيز صناعة تشجيع التعاون بني األوساط األكادميية و  •

 .احملتوى الرقمي العريب وطنياً وعربياً 
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  عربيالرقمي المحتوى الطار العمل االستراتيجي لمقترح مشروعات إ .10
نجازات المتوقعةاإل  مؤشرات اإلنجاز اإلطار الزمني الجهات المعنية األعمال المطلوبة 

عداد سياسات إ -1
واسرتاتيجيات يف جمال 

  عريبالرقمي التوى احمل

إعداد دليل إرشادي لوضع  -
واسرتاتيجيات سياسات 

  حمتوى رقمي عريب

  اإلسكوا -
  شهر 12

دليل إرشادي لوضع 
محتوى لل سياسات

  عريبالرقمي ال

عداد سياسات إ -
واسرتاتيجيات على 

  املستوى الوطين

لعربية حكومات الدول ا -
بالتعاون مع القطاع 

 اخلاص
املنظمات الدولية وخاصة  -

  سكوااإل

أشهر 6  

توفر سياسات 
محتوى للواسرتاتيجيات 

عدد من عريب يف الرقمي ال
  الدول العربية

عداد سياسات إ -
واسرتاتيجيات على 

  املستوى العريب

 جامعة الدول العربية  -
 سكوااإل -
التعاون حكومات عربية ب -

القطاع اخلاص مع ممثلي 
واملؤسسات اإلقليمية 

  والدولية

شهر 12  

جملس وزراء إقرار 
سياسة لاالتصاالت 

واسرتاتيجية عربية 
  عريبالرقمي الحتوى لملـ

خدمات تطوير  -2
  احلزمة العريضة

زيادة نسبة االنتشار  -
خلطوط االتصاالت ذات 

  احلزم العريضة 
ختفيض تكاليف  -

  االستخدام

حكومات الدول العربية  -
بالتعاون مع القطاع 

شهر  30  اخلاص   

خدمات  رفع نسبة انتشار
احلزمة العريضة بنسبة 

عن النسبة % 100
   2013احلالية 

فريق عمل نشاء إ -3
للمحتوى الرقمي عريب 

العريب حتت لواء جامعة 
  الدول العربية

عداد دراسات إالتوجيه ب -
  نوعية 

أكرب عدد ضمان مشاركة  -
  الدول العربية ممكن من 

 جامعة الدول العربية -
 احلكومات العربية -
مبا فيها  دوليةالنظمات امل -

 اإلسكوا
  مؤسسات القطاع اخلاص -

شهر 30  

عال فريق عمل عريب 
املستوى وفاعل يف جمال 

  احملتوى الرقمي العريب

جراء البحوث إ -4
وتطوير الوسائل 

واألدوات الالزمة 
توى احمللتعزيز وزيادة 

تطوير قارئ احملارف  -
 (OCR)الضوئي 

تطوير تطبيقات الرتمجة  -
 اآللية

 اجلامعات  -
 مراكز البحوث  -
مؤسسات القطاع اخلاص  -

على مستوى العامل 

شهر 24  

مناذج من الوسائل 
واألدوات والتطبيقات 

قابلة إىل التحول إىل ال
 منتجات جتارية
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نجازات المتوقعةاإل  مؤشرات اإلنجاز اإلطار الزمني الجهات المعنية األعمال المطلوبة 

تطوير تطبيقات التعرف  -  عريبالرقمي ال
 الصويت

 توفري التمويل الالزم -
  أخرى حتفيز تطبيقات -

  العريب

طالق مسابقات إ -5
وجوائز ألفضل إقليمية 

رقمي التوى احملاملشاريع 
  عريبال

 عداد مسابقات إ -
للتشجيع محالت توعية  -

 على املشاركة
 تشكيل جلان تقييم -
قليميا إعالن النتائج إ -

  ودولياً وتوزيع اجلوائز

 جامعة الدول العربية -
  سكوااإل -
االحتاد الدويل  -

 لالتصاالت
تعاون ومشاركة الدول  -

  واجلهات املمولة العربية

شهر 30  

توزيع اجلوائز على اجلهات 
 الفائزة باملسابقات

دعم صناعة  -6
احملتوى الرقمي العريب 

يف احلاضنات 
التكنولوجية وإحداث 
حاضنات متخصصة 

  عريبالرقمي التوى احملبـ

جراء الدراسات الفنية إ -
 والتنظيمية الالزمة 

عقد ورش عمل لتوعية  -
اجلهات املعنية وملناقشة 

 األمور الفنية 
  تأمني التمويل الالزم -

احلكومات العربية لتوفري  -
 التمكينيةالبيئة 

اإلسكوا واالحتاد الدويل  -
 لالتصاالت 

القطاعني العام واخلاص  -
  يف الدول العربية

شهر 24  

نشاء عدد من إ −
احلاضنات يف بعض 

 الدول العربية 
إدماج احملتوى الرقمي  −

العريب يف برامج عمل 
  احلاضنات التكنولوجية

طالق محالت إ -7
حمتوى توعية ألمهية 
  رقمي عريب

 قليمية إتشكيل فرق عمل  -
 وضع خطط عمل وبرامج -
 عقد ورش عمل فنية -
  توفري التمويل الالزم -

 سكوااإل -
قليمية ودولية مؤسسات إ -

 مثل يونسكو
جامعة الدول العربية  -

  واملنظمات التابعة هلا

شهر 24  

ة تنفيذ محالت توعي
عالمية يف وسائل االعالم إ

املرئية واملسموعة يف الدول 
  العربية

مناهج عداد إ -8
اكادميية للجامعات 

رقمي التوى خاصة بـاحمل
  عريبال

تشكيل جلان فنية  -
 كادمييةأو 

 عقد ورش عمل فنية -
عداد مناهج متخصصة إ -

من اجلامعات التعاون مع و 
  اعتمادها أجل

 اجلامعة العربية  -
وزارات التعليم العايل يف  -

 الدول العربية 
  خرباء متخصصون -

شهر 24  

صدار مناهج متخصصة إ
 عريبالرقمي التوى احمليف 

الستخدامها وتطبيقها يف 
  اجلامعات

نشاء معهد عريب إ -9
متخصص يف 

تكنولوجيا املتقدمة 

 جراء الدراسات الالزمة إ -
 عقد ورش عمل فنية -
وضع خطط وبرامج حبثية  -

جامعة الدول العربية أو  -
الوحدة جملس 

 االقتصادية العربية
شهر 30  

عريب إحداث معهد 
 عريبالرقمي المحتوى لل

ووضع خطط العمل 
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نجازات المتوقعةاإل  مؤشرات اإلنجاز اإلطار الزمني الجهات المعنية األعمال المطلوبة 

رقمي التوى احمللصناعة 
  عريبال

 متخصصة
 توفري التمويل الالزم  -
  حتديد املقر -

 ممثلي دول عربية -
 ممثلي القطاع اخلاص  -
 اجلامعات -
  سكوااإل -

  والبدء بالتنفيذ

عداد واعتماد إ -10
حمتوى مؤشرات لقياس 

  رقمي عريب

 تشكيل جلنة عربية  -
 حتديد املؤشرات وتعريفاا  -
خرباء للموافقة اجتماع  -

 عليها
قرارها واعتمادها من إ -

  اجلهات املعنية

 سكوا إلا -
معهد اليونسكو  -

 حصاءلإل
 جامعة الدول العربية  -
  خرباء من الدول العربية -

شهر 12  

اعتماد جدول املؤشرات 
رقمي التوى احمللقياس 

من قبل الس  عريبال

املعين يف جامعة الدول 
  العربية

نشاء إتفعيل  -11
قليمي إمكتب 

لتسجيل النطاقات 
حتت نطاق 

  "arab."و"عريب".

نشاء إجراءات استكمال اإل
تشغيل و مكتب النطاقات 

القيام حبملة توعية و  املكتب
  عن عمل املكتب

 جامعة الدول العربية  -
 سكوا إلا -
  حكومات عربية -
- ICANN  

شهر 15  

قليمي مكتب إ نشاءإ
وتقدمي اخلدمات  هوتشغيل

  للمجتمع



 

28 

 

  الخالصة .11
يف جمال تطوير صناعة احملتوى الرقمي، كما تبني تبني الدراسات االقتصادية وجتارب الدول املتقدمة وجود فرص واعدة 

هذه الدراسات توفر العديد من الفرص ملبادرات علمية وجتارية هامة لبناء وحتفيز صناعة احملتوى الرقمي العريب واليت 
 سوف تساهم بتأمني مستقبل أفضل لألجيال القادمة عرب توفريها فرص عمل جديدة للشباب ومن خالل تأثريها اإلجيايب

  . على االقتصاد الوطين

العديد من املبادرات الواعدة واملشاريع إطالق يف العقد املاضي، و  عريبالرقمي المحتوى بالرغم من التطور امللحوظ للو 
وحتتاج مجيع دول . تنفيذ هذه املبادرات حتتاج مزيداً من اجلهود من أجلما زالت املنطقة العربية إال أن  ،الوطنية واإلقليمية

خاصة وأن مجيع أصحاب املصلحة معنيون  فيما بني أصحاب املصلحة يف البلد الواحدطقة  وضع إطار لتنسيق العمل املن
تنسيق اجلهود فيما بيد الدول من أجل  التعاونتفعيل وحتتاج املنطقة العربية أيضًا إىل . بتطوير احملتوى الرقمي العريب

هناك حاجة ماسة إىل وضع واعتماد باإلضافة إىل ذلك، فإن . تنافسية ومستدامةعريب لنهوض بصناعة حمتوى رقمي ل
تكثيف لتعزيز تطوير احملتوى الرقمي العريب، وحاجة إىل  الوطين واإلقليمي ت واسرتاتيجيات واضحة على املستوينيسياسا

وتبدو . ومتات واالتصاالت يف املنطقة العربيةحتسني البئية االستثمارية والتمويلية لقطاع تكنولوجيا املعلاجلهود الرامية إىل 
لدعم مقرونة بربامج  على أن تكون تأهيل قوى عاملة ماهرة تغطي احتياجات هذه الصناعةالضرورة واضحة كذلك ل

  . ورعاية للقدرات اإلبداعية لدى الشباب العريب ،بتكاراالتطوير و البحث و ال
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