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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 

 الموجز  تقريـر ال
 

 طالق تقديم الطلبات  إلندوة عبر اإلنترنت 
 من أجل التنمية المستدامة   جائزة اإلسكوا للمحتوى الرقمي العربيل

 2021حزيران/يونيو    Zoom ،17بيروت، منصة 
 

 ملخص

ندوة ( WSA)ً جوائز القمة العالميةنظمت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا )اإلسكوا( بالتعاون مع 
،  لجائزة اإلسكوا للمحتوى الرقمي العربي األولى من أجل التنمية المستدامة عبر اإلنترنت إلطالق عملية تقديم الطلبات

.  وهدفت الندوة إلى التعريف بالجائزة  2021جزيران/يونيو  17بتاريخ ، Zoomعبر منصة ، في بيروتوذلك 
مشاركة خبراء إقليميين في حلقة الندوة وتضمنت .  للمشاركة في دورتها األولى  وبالمنصة المخصصة لتقديم الطلبات

  70أعمالها في  وشارك؛ نسئلة المشاركيأللالستجابة نقاش حول المحتوى الرقمي العربي وجوائز القمة العالمية وجلسة 
 ً      .مشاركا

 
 وتتوفر المعلومات اإلضافية حول الجائزة من خالل الرابط: 

https://www.unescwa.org/ar/events/digital-arabic-content-award-ar 

 

 المقدمة 

)بيروت،   2021المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام خالل   جائزة اإلسكوا للمحتوى الرقمي العربي  عن عالناإلبعد 
،  Zoomفتراضية عبر منصة ا ندوة   (WSA) جوائز القمة العالميةاإلسكوا بالتعاون مع  (، نظمت2021آذار/مارس  31

لمشاركة في دورتها  ل المنصة المخصصةو لجائزةتقديم الطلبات ل طالق عمليةإل 2021جزيران/يونيو  17بتاريخ 
     األولى.السنوية 

 
اتساع و  الجائزة حول أهداف   بيان تمهيديتقديم  ب ، هذه الندوة اإلسكوا  في االبتكار، رئيسة قسم  السيدة نبال إدلبي واستهلت 

وبالشراكة  المحتوى الرقمي العربي في التنمية االقتصادية واالجتماعية والمعرفية أهميةنوهت بو ، فيهامشاركة نطاق ال
الرقمي المحتوى توفر اإلحصائية، فإن   Internet World Statsو W3Techsوفقاً لمواقع  أنهإذ بينت   .على تنفيذهاالقائمة 
المنطقة فتحتل  عدد مستخدمي اإلنترنت من حيث . أما بين اللغات العالمية  11فهو يأتي في المرتبة  اً ضعيفما زال العربي 
يبين الفجوة في المحتوى والحاجة لتعزيزه والحفاظ على الهوية واللغة العربية على المرتبة الرابعة عالمياً. وهذا العربية  

تعزيز االستجابة  من أجلخالل جائحة كورونا والخدمات الرقمية  أهمية اإلنترنت والمحتوى الرقميتجلت  قد اإلنترنت.  و
 لألزمات واستمرارية العمل. 

 

https://www.unescwa.org/ar/events/digital-arabic-content-award-ar
https://www.unescwa.org/ar/events/digital-arabic-content-award-ar
https://wsa-global.org/
https://www.unescwa.org/ar/events/digital-arabic-content-award-ar
https://www.unescwa.org/ar/events/digital-arabic-content-award-ar
https://www.unescwa.org/ar/events/digital-arabic-content-award-ar
https://escwa.icnm.net/Signup/ESCWA-DAC/2021/
https://www.unescwa.org/ar/events/digital-arabic-content-award-ar
https://www.unescwa.org/ar/events/digital-arabic-content-award-ar
https://www.unescwa.org/ar/event/arab-forum-sustainable-development-2021
https://www.unescwa.org/ar/event/arab-forum-sustainable-development-2021
https://wsa-global.org/
https://escwa.icnm.net/Signup/ESCWA-DAC/2021/
https://w3techs.com/technologies/overview/content_language
https://www.internetworldstats.com/stats7.htm


التنمية    المرتبط بأهدافتطويِر المحتوى الرقمي العربي الجهود المبذولة في تشجيعِ إلى التقديرية اإلسكوا  تهدف جائزة 
اب المصلحة من حلمشاركة كافة أص ة حهي مفتوو، في المنطقة العربيةفي مختلف المجاالت الحيوية  المستدامة
، والشركات الناشئة، ودور النشر والمكتبات، والمؤسسات األكاديمية القطاع العام والخاص  ومؤسسات، الحكومات

 مع مؤسسة جوائز القمة العالمية تعاون الوتكمن أهمية  . المجتمع المدني واألفرادغير الحكومية ومنظمات والواإلعالمية، 
(WSA ) تهاشبك ولخبرتها الطويلة في تنظيم الجوائز، كما تكمن في  تعزيز التنوع اللغوي على اإلنترنتنظراً لدورها في 
لي واإلقليمي  حعلى المستوى الم بالتنميةالمتعلق لمحتوى الرقمي في مجال امبتكرين و خبراء التي تتضمن  عالمية ال

العالمية كما سيستطيعون االستفادة هذه الشبكة التفاعل والتواصل مع جائزة اإلسكوا ب لفائزين مكن اتسي . وبالتالي والعالمي
 في مجال األعمال والتكنولوجيا.   WSAالمتوفرة لدى   مواردالمن 

 

 حول الجائزة ي حتوضيالعرض ال

المديرة التنفيذية لجوائز القمة العالمية،  ، نورا وولوش السيدة و، اإلسكوا في مسؤولة برامج ، ميرنا الحاج بربر السيدة وقدمت 
ً عرض فتح  معلومات حول  تضمنجائزة اإلسكوا للمحتوى الرقمي العربي من أجل التنمية المستدامة، حول توضيحياً  ا

، وماهية الجوائز  تحكيمال لجنة معايير التقييم التي ستعتمدها ، وبين  الشبابرّواد األعمال وفئة المؤسسات  ةفئلالمشاركة 
المنصة المخصصة عبر كيفية التسجيل والمشاركة أيضاً عرض شمل الو .لجائزة للجدول الزمني اكذلك  ، والتقديرية للفائزين

 30تاريخ   متاح حتى  تقديم الطلبات . وأخيراً نوه العرض إلى أن والمتاحة من خالل موقع جائزة اإلسكوا لتقديم الطلبات
 .  2021أيلول/سبتمبر 

 
والجودة  المضافة، كما ترتبط بمعايير تقنية تتعلق بالتأثير المحلي والقيمة  استراتيجيةمعايير لجائزة  ل وتشمل معايير التقييم 

واختيار المنتجات بتقييم  اإلقليميين والدوليين  من الخبراء ستقوم لجنة تحكيم و .المعتمدة واالبتكار  توالتصميم والتكنولوجيا
تكريم  سيجري و  . 2021كانون األول )ديسمبر(  واخر أخالل الفترة تشرين األول )أكتوبر( وحتى    المنتجات الفائزة 

   .المزمع عقده شهر آذار )مارس( 2022خالل المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام    الفائزين
 
 : على موقع اإلسكواتتوفر معلومات إضافية حول الجائزة و

https://www.unescwa.org/ar/events/digital-arabic-content-award-ar 
 

 حلقة نقاش 

، وتناول المتحدثون خاللها أهمية المحتوى الرقمي جوائز القمة العالميةمن واتسمت حلقة النقاش بمشاركة خبراء إقليميين 

 . أهمية تنظيم الجوائز وأثرها في تحفيز تطوير المحتوى الرقميباإلضافة إلى العربي 

 

ونه يشكل ك لمحتوى الرقمياالقتصادية لهمية األجزاً حول وم، رئيس جمعية اإلنترنت في لبنان  ،غبلاير ديكالسيد وقدم  
ً  اً جزء وعلى مجموعة من  إلى المعلوماتالنفاذ على كمية وجودة وإمكانية  نموه يعتمد فيالذي  و، اقتصاد المعرفةمن  هاما

تكنولوجيا ، والعولمةالدافعة وتشمل هذه القوى  .للبلدانالعمل والقدرة التنافسية أسس تطوير التي تساهم في   دافعةال قوى  ال
الفضاء على وسائل التواصل الجديدة ، والمعرفةإنتاج البيانات والمعلومات و، ووالشبكات العالمية ،المعلومات واالتصاالت

وفي هذا اإلطار، ال تزال المنطقة    .اإللكترونية والعمليات التجاريةستراتيجيات األعمال ، وا( السيبراني)  اإللكتروني
واستخدام الفضاء اإللكتروني من أجل التوافق مع العولمة والتنافس في األسواق ا نتاج المعرفة الخاصة بهإل بحاجةالعربية  
ركائز اقتصاد المعرفة من أجل النفاذ إلى االقتصاد   نالمواءمة بيالعربية إلى    العديد من االقتصادات تحتاجإذ  ،  العالمية
 العالمي.

وأنه  ، الخدمات التجارية والصناعات اإلبداعيةفي التكنولوجيا الرقمية  إدماجبأنه العربي لمحتوى الرقمي ا السيد ديك عرف و
لنمو لمهماً حافزاً يشكل  الرقمي المحتوى كما أشار إلى أن  . باللغة العربية التعليم  بشكل كبير علىتطويره  يعتمد في 

وبين    .الرقمي العربيالمحتوى  إنتاج تحفيز لأهمية جائزة اإلسكوا   ، مما يوضحةتطوير اقتصاد المعرفوركناً ل االقتصادي 
تطبيقات تطوير  خالل  ، وذلك من قتصادي بعد جائحة كورونااالنتعاش لالرصة فالرقمي يقدم المحتوى   السيد ديك أيضاً أن

،  في لبنان ةجوائز القمة العالميالتطبيقات الفائزة ب عن لين امثأعطى كما و .العالميةالنفاذ إلى األسواق  و اإللكترونية  ة التجار
 . Easy Lawsتطبيق و Anghamiتطبيق  يوه
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تعاظم  إلى وأشارت ، توقيت إطالق الجائزةأهمية ب، DotDesignالمديرة التنفيذية لشركة  ،سيدة منار الحشاش لونوهت ا
 الرقمي كونهالتعليمي والثقافي إلى شح المحتوى كما أشارت  ، جائحة كوروناأهمية المحتوى الرقمي العربي في ظل أزمة 

متاحة فرصة هي لمحتوى الرقمي العربي في االفجوة القائمة وأضافت إلى أن  في المنطقة العربية.  ال يحظى بالدعم الكافي 
. ونوهت والثقافة إلى التجارة اإللكترونية في كافة المجاالت، من التعليم تطويره على  للمنطقة العربية، وبالتالي يجب العمل

في إمكانية  هذه الجائزة وأن تساهم محفزة للمنتجين في المنطقة العربية اإلسكوا تكون جائزة  أملها بأن  السيدة حشاش عن
 . الفائزة المنتجات  رعاية 

 
القمة   ة جائزبعن تجربتها كفائزة  ، ةالعالميجوائز القمة سفيرة الشباب في رائدة أعمال و ، السيدة عالية القطان وتحدثت  
هذه الجائزة  بها من ت داالطرق التي استف ناولتتو؛ 2015بالنيابة عن برنامج نموذج األمم المتحدة أونالين في  العالمية

. ونوهت إلى أن الفائزين شبكة جوائز القمة العالميةوخاصة فيما يتعلق باالستفادة من تجارب الشباب ونصائح الخبراء في 
واالستفادة منها كما سيتمكنون من المشاركة بورشات  WSAفي جائزة اإلسكوا سيستطيعون المشاركة في هذه شبكة الـ 

بالرغم من الرقمي في المنطقة العربية لمحتوى اونوهت السيدة القطان إلى ضعف  . تقدمها التيالعمل التوعوية والتدريبية 
المبتكرين على المنتجين وبتشجيع  أن تسهم جائزة اإلسكوا   وأملت وخاصة لدى الشباب.  د الكثير من المهارات التقنيةجوو

، وتحفز  ه ونشر  هتحسينالمحتوى و   ةزياد تدعم وتمنت تشكيل شبكة عربية للمحتوى الرقمي العربي  ،الرقميتطوير المحتوى  
لتلبية إنشاء تصاميم وحلول رقمية على لتعاون لالحاجة كبيرة ، إذ أن  ةالعربيالمنطقة بين المشاريع في فيما لتعاون زيادة ا

 . ةالعربيالتنموية في المنطقة مشاكل الومواجهة حتياجات اال
 

 سئلة واالستجابة لأل ينالمشارك

ً  70  االفتراضية وشارك في الندوة والذي هو  انتهاء تقديم الطلبات الجوانب التالية: موعد واألجوبةاألسئلة   توتناول، مشاركا

كانون األول إلى نهاية تشرين األول )أكتوبر( من شهر  والممتدة  التقديم  ، وفترة التقييم التي تلي2021أيلول/سبتمبر   30

وإمكانية أن يكون طلب، كل منتج مقدم في أكثر من منتج على أن يكون بالمؤسسات  مشاركة ، وإمكانية 2021)ديسمبر( 

 .  لكل فئة  عدد الفائزين لكل فئة والذي هو ثالثة منتجات، وبأكثر من لغةالمنتج 

 

كين الحصول على معلومات إضافية من خالل موقع الجائزة:  رويمكن للمشا
ar-award-content-arabic-https://www.unescwa.org/ar/events/digital 
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