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 لم يتم التحقق من المراجع المذكورة في النص.

، وال طريقة عرض المادة التي يتضمنھا، على اإلعراب تقريرال تنطوي التسميات المستخدمة في ھذا ال 
أو أي إقليم، أو عن أي رأي كان من جانب األمانة العامة لألمم المتحدة بشأن المركز القانوني ألي بلد من البلدان، 

  أية مدينة، أو أية منطقة، أو أي سلطة من سلطات أي منھا، أو بشأن تعيين حدودھا أو تخومھا.

  ال يعني ذكر أسماء شركات أو منتجات تجارية أّن األمم المتحدة تدعمھا. 
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  مقدمة
  

األساس خازن ال تمثلكونھا  أھم وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتإحدى اإلنترنت أصبحت 
منھا ذاكرة ھائلة للمعلومات األمر الذي جعل للمعلومات ووسيلة إيصالھا إلى من يحتاجھا. واألكبر 

بخالف الوسائط األخرى التي تتميز بآنية معلوماتھا كما ھو الحال في الھواتف والتلفاز واإلذاعة 
والمجالت والجرائد. وھي تتيح عبر بنيتھا وأدواتھا استرجاع المعلومات بسرعة فائقة ال يمكن 

يتيح مما  ا ھو رقمي من فيديو وصوتوكذلك استرجاع كل مللكتب والمراجع الورقية أن تضاھيھا. 
  المشاھدة واالستماع إلى برامج في وقت غير وقت بثھا. 

  
 ،قيل في بداية انتشار اإلنترنت إن المحتوى ھو الملك، وذلك للداللة على أن اإلنترنت ھي محتواھا

اليوم،  ھو لم يكن المحتوى بالشيء الضخم كماوحينھا، وأن فائدة اإلنترنت كامنة في ھذا المحتوى. 
وھذا المحتوى ھو ما جعل مألوفاً  إال أنه كان محط االھتمام وجھود التطوير واإلثراء المستمرة.

ً  رؤية الناس حواسيب المحمولة واللوحية، الأو االتصال كالھواتف الذكية، منكبين على أجھزة  عموما
 يتداولون محتوى يرسلونه أو يستقبلونه أو يتعاملون معه.

  
 كان سواء الرقمي بالشكل العربية باللغة محتوى  أي هبأن العربي الرقمي المحتوىكوا اإلس فتعرَّ 
ً نص  واإلداري واألدبي فيھيروالت واالقتصادي العلمي المحتوى يشمل وھو فيديو، أو صورة أو ا
 ونيةتراإللك والتجارة ونيةراإللكت كالحكومة ختلفةمال ونيةرتاإللك والخدمات نت،راإلنت مواقع على

 صدرمال ومنتجات البيانات وقواعد ياتمجالبر يشمل كما ونية،راإللكت الصحةو  ونيراإللكت والتعليم
 أمامحركات الترجمة. و البحثية والمحركات العربية اللغة معالجة وبرامج واألدوات الداعمة فتوحمال

 الشركات أنشطة من ةتجالنا خرجاتمال بأنھا اإلسكوا فتعرفھا، العربي الرقمي المحتوى صناعة
 الرقمي المحتوى وتوزيع وإنتاج تطوير في العاملة والناشئة توسطةموال ةيرالصغ ؤسساتموال

 المحتوى بتطوير معنية أو العربي الرقمي المحتوى تستضيف التي الشركات يإل إضافة العربي؛
 .1العربية باللغة نىوتع تدعم التي اتمجيوالبر

  
 ھذا التنامي تعّبر عنمنذ بداية ھذا القرن، وبشكل كبير  اإلنترنت شبكة تنامى المحتوى علىقد ل

مليون رسالة بريد إلكتروني، ويتلقى  200ُترسل أكثر من  2في كل دقيقةنه شير إلى أمعطيات ت
 700ألف تغريدة على تويتر، وقرابة  100غوغل أكثر من مليوني طلب بحث، وُترسل أكثر من 

 ،)Tumblr( ألف مشاركة جديدة على مدونات تمبلر 27وأكثر من  ،ألف مشاركة على الفيسبوك
  . ساعة فيديو على موقع يوتيوب 48ويجري تحميل أكثر من 

  
مضطرد. تراكمي لمحتوى على نحو تزايد ا ، متاحة للجميعالشمولية وال اإلنترنتبسبب طبيعة و

تأليفه المتصلون بالشبكة،  والجديد في األمر أن المحتوى أصبح، مع جيل الوب الثاني، يشارك في
ً ولم يعد المحتوى ھو الملك بل أصبح كل متصل بالشبكة ملك أي أن تطور تكنولوجيات  بطريقة ما. ا

التي من المتوقع أن  التوجھاتوكذلك مشاركة الجماھير وھي  3الفرديةاإلنترنت عزز المشاركة 
المحتوى، ليس فقط في الذي يتسم به  أضف إلى ذلك التطور الدائمبارزة في العقدين القادمين.  تبقى

                                                            
  E/ESCWA/ICTD/2013/Technical paper.5 ،2013اإلسكوا. مذكرة سياساتية حول المحتوى الرقمي العربي.  1 

 2 minute/?dkw=socf3-every-created-is-data-much-http://www.domo.com/blog/2012/06/how   

 3 2030-trends-http://www.dni.gov/index.php/about/organization/global   
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حيث التطور  ،مضمونه وتطبيقاته، وإنما في طريقة التواصل مع المستفيد منه وأدوات تقديمه
. فمن المحتوى النصي إلى المحتوى التواصلي، ومن ثم إلى المحتوى الداللي، المستمرالتكنولوجي 

  نفاذ إلى اإلنترنت.الطب مع وسيلة حيث سيكون للمستخدم إمكانية التخا االنفعاليفالمحتوى 
  

أعباء عبر تخطي  أعمال التفكير واإلبداعفي يرة في إحراز تقدم يوفر النفاذ إلى اإلنترنت فرصاً كب
 إلى االستزادة في المعارف واالطالع. ومثل ھذا يتطلب أن يتمتع المحتوىضافة إ التذكر والحفظ
 الجودة أن تكون. أي من المفترض بجودة تحاكي جودة الكتب المعرفية على األقل على اإلنترنت
، نتيجة إلمكانية التعاون بين األفراد والمؤسسات في بناء المعلومات مما ھي عليه اليوم أعلى بكثير

وتوليد المعارف، وكذلك نتيجة لكل وسائل تقديم المعلومة من نص وفيديو وصوت. وھذه الجودة 
  لتعزيز ثقة المستخدم بالمحتوى وبالتالي الوصول إلى الفوائد المرتقبة. ضرورية

  
العربي. يقدم  الرقمي المحتوىالضرورية لالرتقاء ب الجودة معايير موضوعھذه الدراسة تعالج 

 إنشاءفصل الثاني معايير ال ويبينفصل األول حقائق بخصوص المحتوى العربي بالدرجة األولى، ال
نترنت الخاصة بالمحتوى نفسه وبالجوانب الفنية لبناء المواقع ومعايير قياس النجاح. المواقع على اإل

ً وحاضراً ومستقبالً، ويخصص فيستعرض  الثالثأما الفصل  تطور المحتوى على الوب ماضيا
 .جودتهتحسين المحتوى العربي وتطوير الفصل الرابع للتوصيات الخاصة ب
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  العربي وأدواته الرقمي المحتوى - أوالً 
  

ً بجودة ھذا المحتوى وفائدته. و ھذه الجودة تصبح يرتبط النقاش حول المحتوى الرقمي ضمنا
ضرورة ملحة مع تسارع التطور التكنولوجي في مجالي المعلومات واالتصاالت وانتشار منتجات 

الذكية ھواتف السرعة انتشار الحزمة العريضة و ويدل على ذلكھذه التكنولوجيا بسرعة كبيرة، 
وكذلك أدوات االتصال بشبكة )، 4G( وھواتف الجيل الرابع) 3G( بھواتف الجيل الثالثالتي تسمى 

 اإلنترنت في األماكن العامة أو عن طريق شبكة اتصاالت الھاتف الخلوي. كل ھذا يقتضي ضرورة
   لفية.مطلع األفي  عليه إلى مستوى آخر يفوق بعشرات المرات ما كانالمحتوى ارتقاء 

  
  أولية معطيات -ألف

  
  العريضة الحزمةاإلنترنت و انتشار - 1
  

نسبة انتشار اإلنترنت في متقاربة مع عالمياً. وھذه النسبة  %40تخطت نسبة انتشار اإلنترنت 
، في الدول العربية 4األمية معدالت بالحسبان، وھي نسبة ال بأس بھا إذا أخذت ةالعربي المنطقة

سورية الجمھورية العربية الالعربية التي تعيش أوضاع عدم استقرار من العراق ووكذلك عدد الدول 
  اليمن وليبيا، حيث تتراجع الجھود التنموية أمام جھود تأمين االستقرار.و
  
قد  الذكية ھواتفالإلى أن نسبة انتشار  20145للعام  يشير تقرير االتحاد الدولي لالتصاالتو

وأن نسبة الزيادة في الدول النامية ، 2011تضاعفت في العالم بالنسبة إلى ما كانت عليه في عام 
في العالم   ذكية. وقد بلغت نسبة من لديھم ھواتف 2011أربع مرات ما كانت عليه عام تقريباً بلغت 

لنفاذ إلى اإلنترنت األداة الرئيسية ل ھي الذكية مليون ھاتف. ھذه الھواتف 2.3، أي ما يعادل 32%
على  مطلع األلفيةوقد شددت النقاشات والتطبيقات والخدمات اإللكترونية، أي للمحتوى الرقمي. 

التواصل عبر اإلنترنت من أي مكان وفي أي وقت، ولكن تحقيق ذلك كان يتطلب وجود أھمية 
وتطبيقات كية الذھواتف النترنت. أما اليوم فھذا أمر محقق فعالً بفضل باإل واتصالحاسوب 
  .المختلفة التواصل

   
بأكثر من بليون  2014التي وزعت في األسواق التجارية لعام الذكية ھواتف القدر عدد وقد 
سوق متصاعدة بسرعة بحسب ، ھي الھاتفي والشبكي ،سوق أدوات االتصالأي أن  ،6جھاز

اللوحية التي انطلقت عام إحصاءات االتحاد الدولي لالتصاالت. وكذلك األمر بالنسبة للحواسيب 
مليون حاسوب تسّوق سنوياً، وبذلك تضاھي سوق  200ليبلغ حجم سوقھا اليوم أكثر من  2010

أو الثابت،  نقالفي الھاتف الووھذه الزيادة في انتشار الحزمة العريضة،  الحواسيب المحمولة.
  لمحتوى بصرف النظر عن طبيعته ونوعه.لتعكس الحاجة المتزايدة 

 

                                                            
سنة وفق تقرير التنمية  15لمن تجاوزت أعمارھم  %77تبلغ نسبة من يعرف القراءة والكتابة في العالم العربي 4 

  الصادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. 2014البشرية لعام 

 5 -https://www.itu.int/en/ITU. ICT Facts and FiguresITU. The 2014 
 e.pdf-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2014  

 6 infographic/-web-visual-about-statistics-and-facts-http://digitalmarketingphilippines.com/amazing   
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في حين أنھا كانت تقدر بـ  2014لعام  %25بـ  الذكية ھواتفالأما في العالم العربي فتقدر نسبة 
أما نسبة المشتركين في الحزمة العريضة  .في تزايد مضطرد بالتالي، وھي 2013لعام  19%

  .%10وھي ليست بعيدة جداً عن الوسطي العالمي المقدرة بـ  %8الثابتة فال تزيد عن 
  
  وى العربي حجم المحت - 2
  

باللغات  على كل المواقعحتى اليوم المواقع التي تضم صفحات مكتوبة باللغة اإلنكليزية تطغى أعداد 
عمال، األ اً أو خاصاً أو صادراً عن قطاعحكوميإن كان ، ئھابصرف النظر عن منشذلك و ،األخرى
  . 17الشكل نسبتھا أعلى من نصف عدد المواقع مجتمعة لكل اللغات كما يبين كما أن 

  
    نسب المواقع تبعاً إلى اللغات المستعملة في محتواھا -1الشكل 

 
كما يمكن االطالع على الموقع التالي:   https://en.wikipedia.org/wiki/Languages_used_on_the_Internet:المصدر

http://w3techs.com/technologies/overview/content_language/all   

 8كساي: بنيت معلومات ھذا الشكل على أساٍس اعُتمد فيه العشرة ماليين موقع األولى بحسب تصنيف ألمالحظة
  وأھمل الباقي كونه يمثل مواقع ال قيمة لھا من حيث عدد زياراتھا.

  
وقد تطرقت اإلسكوا في دراسات سابقة إلى إشكالية قياس المحتوى الرقمي العربي، والتي توازي 

. فبعض التقديرات األخرى، التزال تشير إلى تراوح نسبة 9إشكالية قياس المحتوى بشكل عام
يظھر وضوحاً ضعف . أما الشكل السابق، ف%3و 2ى اإلنترنت ما بين المحتوى الرقمي العربي عل

                                                            
 7 http://w3techs.com/technologies/overview/content_language/all   

كون الدراسة المشار إليھا تعتمد على ھذا الموقع من  alexa.comيعتمد ھذا التقرير على ترتبي المواقع بحسب أليكسا 8 
تعتمد المبادئ  similarweb.com جھة ولكونه أول المواقع التي قامت بعملية ترتيب المواقع، وألن مواقع الترتيب األخرى مثل

نفسھا ولكن تختلف في مصادر المعلومات. وھناك إجماع عام على مصداقية أليكسا وضخامة قاعدة معطياتھا وصغر مدة 
تحديث بيانتھا مقارنة بمواقع الترتيب األخرى. وفي كل األحوال لن يكون الخالف كبيراً في الئحة أولى المواقع العالمية مھما 

لجھة التي تقوم بالترتيب. أضف إلى ذلك أن موقع أليكسا يعطي خيارات ال تعطيھا مواقع الترتيب األخرى، مثل ترتيب كانت ا
  المواقع بحسب المناطق الجغرافية في العالم وكذلك ترتيب المواقع بحسب اللغات وھذا أمر مھم في ھذا التقرير.

من تقرير المالمح  2015عربي، يرجى االطالع على نسخة عام لمزيد من المعلومات حول قياس المحتوى الرقمي ال 9 
  اإلقليمية لمجتمع المعلومات في المنطقة العربية.
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، خاصة إذا من حيث استخدام ھذه المواقع حضور المواقع العربية بين مجموع المواقع العالمية
من مستخدمي  %4.8من سكان العالم وأن  %5أخذنا بالحسبان أن متحدثي العربية يمثلون 

  اإلنترنت ھم من المنطقة العربية. 
  

  الرقمي المحتوى قضية  -باء
  

ً للنشر، بالمبداً تعتبر شبكة اإلنترنت  ما وتحميل كل  نشرتمكن المستخدمين من وھي مجاالً مفتوحا
في  تكمن الميزةففي الوقت نفسه.  كبيرةخطورة تشكل الميزة الكبيرة  ذهاوله. وھيمكن تدوھو رقمي 

انتشار في فتكمن االستفادة من ھذا الفضاء المفتوح في مختلف جوانب الحياة. أما الخطورة 
لمحتوى الغث، الذي لن يدوم بالطبع أمام محتوى آخر يتمتع بجودة عالية، بشرط توفر ھذا األخير. ا
سات أدواراً مثل ھذه الخطورة ال تمثل مشكلة حقيقية في الدول المتقدمة حيث يأخذ األفراد والمؤسو

مبادرة تجعل من المحتوى قضية سياقية تماماً، بمعنى أن ھناك من ينتج محتوى وھناك من ُيقبل 
عليه. فھذه المجتمعات قدمت بمبادراتھا معظم المنتجات والتطبيقات الواسعة التي تشغل اإلنترنت 

وما تفّرع عنھا من  إلى مواقع التواصل االجتماعي ومحركات البحث ويكيبيديا من الموسوعة الحرة
منتجات محتوى. أما في المجتمعات النامية حيث تضعف المبادرة وحيث اإلمكانيات محدودة ونسبة 

 ، على معظم المفاصل واضحة وحيث سيطرة الدولة ،التعلم العالي منخفضة مقارنة بالدول المتقدمة
و شبه الحكومية، وعليھا فستكون المسؤولية ملقاة على عاتق المؤسسات، وخاصة الحكومية منھا أ

ومن ھنا ضرورة أن تتضمن االستراتيجيات العربية  .الدور األول في التعاطي مع قضية المحتوى
ه من فرص وما يرتبط بالعربي  الرقمي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فصالً خاصاً بالمحتوى

لبعض األمثلة حول  1 انظر اإلطار .الرقميلمحتوى ل مخصصة أو وضع استراتيجيات، وتحديات
  .في العالمالرقمية ستراتيجيات الا

  
 من كونھا أكثر  ،والطلبتتعلق بالعرض  ،مسألة المحتوى ھي مسألة سياقية أن وتجدر اإلشارة إلى

مسألة يمكن مواجھتھا بالتوصيات والمشاريع المحددة، مثال ذلك انتشار شبكات التواصل االجتماعي 
انتشار سببه أوالً الحاجة الكبيرة إلى التعبير الشخصي، نظراً للجو . وھو 10في العالم العربي

االجتماعي غير المحفز للتعبير الفردي والجماعي بوسائله التقليدية. ثانياً، ألن المجتمع و السياسي
سنة بحسب  24.6ھو  11خط العمر الفاصلأن العربي ھو من أكثر المجتمعات اإلنسانية شباباً حيث 

والشباب  ،سنة في المجتمعات المتقدمة جداً  40أكثر من ، مقابل 2014تقرير التنمية البشرية لعام 
  ھم األكثر تداوالً للتكنولوجيات الجديدة.

  
جلّي في الصحف العربية، المعروفة في المنطقة العربية على آثار العرض والطلب بشكل  تظھرو

وھي تحقق بسبب يمكن عبره مطالعة معظم مقاالتھا، و ،قٌع على اإلنترنتاألقل، حيث لغالبيتھا مو
مستغلة في ذلك مكانتھا في الصحافة الورقية. كذلك فإن  اتمكاسب مالية عبر اإلعالن ھذا المواقع

، ومن ثم فإن كل ما ةالعربيمنطقة في الال تزال محدودة الحجم أعمال البيع والشراء على اإلنترنت 
ً ولن يتغير إال بتغير ھذه األسباب. ومثل ھذا يقابل ذلك  من محتوى ال يمكن أن يكون إال منخفضا

  سينطبق على الكثير من الجوانب األخرى المرتبطة بالمحتوى.

                                                            
، وذلك بحسب تقرير كلية محمد بن  في المنطقة العربية 2014عام %21 الفيسبوك نسبةتخطى معدل انتشار  10 

   http://www.arabsocialmediareport.comراشد لإلدارة الحكومية. 

  وھو العمر الذي يفصل المجتمع إلى قسمين متساويين من حيث العدد.11 
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لم يعد المحتوى ھو الملك، وكذلك لم يعد مستخدمو اإلنترنت ھم ملوك المحتوى، وفي ھذه اإلطار،  
: ھل يمكن أن والسؤال األھم ھو السياق العام للبيئة التي تّولد المحتوى وتتلقى ما يفيدھا منه. ھوبل 

تكون قضية المحتوى منفصلة عن القضايا الھامة األخرى أم ھي انعكاس للحالة الراھنة للمجتمع 
الجامعات محتوى مواقع  بدراسةالذي يولّد ھذا المحتوى؟ يمكن الوصول إلى جزء كبير من اإلجابة 

التي  ومراكز البحوث والمؤسسات المنتجة للمعلومات والمعرفة العربية على اإلنترنت والخدمات
مؤسسات مماثلة في دول متقدمة أو على طريق ومقارنة ذلك مع مواقع ، تقدمھا لطالبھا ومجتمعاتھا

  التقدم.
  

  
  واالتصاالت جديدة لتكنولوجيا المعلوماتالستراتيجيات أمثلة لبعض اال -1 اإلطار

  

تسعى استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العقد الثاني من األلفية الحالية إلى تعظيم الفائدة من ھذه 
التكنولوجيا التي أصبحت بنيتھا األساسية مستقرة جداً خاصة في الدول المتقدمة. وھذه االستراتيجيات تتوجه نحو 

  امتياز.محتوى عملي ب تعدالتطبيقات التي 
    

. 2020نحو اقتصاد رقمي متطور بحلول عام  للتحولوضعت ماليزيا برنامجاً وطنياً يھدف : 12ماليزيا الرقمية
بيئة لتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في كل جوانب االقتصاد  يتيحويتوقع من البرنامج أن 

ً بما يؤدي إلى زيادة الدخل الوطني اإلجمالي، ويحّسن اإلنتاجية  لربط المجتمعات المحلية كلھا والتفاعل آنيا
  البرنامج، وھي: حدد البرنامج ثالث قوى دافعة استراتيجية لھا القدرة على تحقيق أھدافو ومستوى الحياة.

  

 كبيراً في إرساء البنية األساسية لتكنولوجيا ماليزيا قد حققت ل: التزويد الموجه بحسب الطلب ً تقدما
قبل أن تصبح  األساسية تعظيم االستفادة من ھذه البنية في اآلن حاجتھاوتكمن . المعلومات واالتصاالت

 الصناعات الجديدة.لذا سيكون ھدف "ماليزيا الرقمية" تطوير . بالية

 يستھلك الماليزيون الكثير من المعلومات ويستخدمون اإلنترنت على االستھالك الموجه نحو اإلنتاج :
 تطورنحو كبير، وعليھم اآلن أن يستخدموا اإلنترنت لتوليد العائدات. وعلى "ماليزيا الرقمية" أن 

 مستھلكين.-منصات وبرامج لكي تساعد مستخدمي اإلنترنت أن يكونوا منتجين

 ذلك أن الشركات الماليزية االنتقال من اإلضافة المعرفية المنخفضة إلى اإلضافة المعرفية العالية :
تستخدم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على نحو ضعيف في أعمالھا، وكذلك القليل من المعارف في 

األعمال الرقمية المجددة، التي ستقود مخرجاتھا. لذا فإن "ماليزيا الرقمية" ستقوم بما يلزم لدعم نماذج 
  عملية توليد منتجات وخدمات عالية القيمة.

  

. وھي 13بعنوان "استفادة أكبر من الرقمي" 2013عام استراتيجية وطنية رقمية إيرلندا : وضعت إيرلندا
  توجھاتھا الرئيسية األربعة:يتبين من كما  أساسھااستراتيجية محتوى في 

  

 التداول عبر االنترنت وريادة األعمال التجارية للسكان األصليين.: التوجه األول  
 مشاركة أكثر للمواطن بقصد خفض عدد "غير المستعملين لإلنترنت إلى النصف" بحلول التوجه الثاني :

  .2016عام 
 التربية والتعليم اإللكتروني، وذلك بقصد االستفادة من إمكانات تكنولوجيا المعلوماتالتوجه الثالث : 

  واالتصاالت في التعليم.
 التدابير الحكومية البينية واستراتيجية للحكومة اإللكترونية. ذلك أن مستوى التفاعل الذي التوجه الرابع :

يظھره القطاع الحكومي في تقديم خدمات اإلنترنت والمعلومات ھو عنصر ھام في دفع الطلب على 

                                                            
 12 malaysia/overview-digital-sia.my/abouthttp://www.digitalmalay   

 13 -8CEB-413F-1A0D-http://www.dcenr.gov.ie/NR/rdonlyres/54AF1E6E
2442C03E09BD/0/NationalDigitalStrategyforIreland.pdf   
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  التكنولوجيا الرقمية والمھارات المرافقة.
  

استراتيجيته الخاصة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بعنوان  2010الذي وضع عام  14د األوربياالتحا
  ". وتحدد سبعة مجاالت رئيسية ھي:2020"جدول أعمال أوروبا الرقمي" ضمن إطار ما يسمى "أوروبا 

  
  ؛ية للحزمة العريضة جديدة ومستقرة. إنشاء بيئة تنظيم1
ً بنية أساسية لخدمة توفير . 2   ؛رقمية عامة جديدة من خالل ربط منح القروض أوروبيا
  ؛. إطالق التحالف الكبير الخاص بالمھارات الرقمية والوظائف3
  ؛. اقتراح استراتيجية وتوجيھات لألمن السيبراني لالتحاد األوروبي4
    ؛. تحديث إطار حق المؤلف في االتحاد األوروبي5
  ؛القوة الشرائية للقطاع العام. تسريع الحوسبة السحابية من خالل 6
  . إطالق استراتيجية صناعية جديدة في االلكترونيات: "إيرباص من رقائق".7
  

  
للمحتوى العربي أن يتطور عندما تصبح قضية التنمية، بكل أشكالھا، ھي القضية األولى. يمكن 

راھن والمستقبل ھو وسيتطور المحتوى العربي جداً عند إدراك المجتمعات وقياداتھا بأن العصر ال
تضع ھذه المجتمعات استراتيجيات للتحول إلى مجتمعات معرفة، خاصة عندما عصر المعرفة، و

وأن اقتصادات ھذه المجتمعات تقوم حتى اآلن في األغلب على الثروات الطبيعية التي ال تدوم، 
ً في قيمتھا ما يمكن أن تصل إليه ھذه المجتمعات عند  تحولھا إلى طريق والتي ال تماثل إطالقا

  مجتمعات المعرفة. 
 

 لعمل على إغناء المحتوىللتحضير لمؤسسات الوبانتظار مثل ھذا التحول، يقع الدور األكبر على 
والجمعيات العلمية  بحوث، وباألخص المؤسسات األكاديمية من جامعات ومعاھد ومراكز الرقمي

والمسارح وأقنية التلفاز ودور النشر  المتاحفكواألدبية ومؤسسات قوامھا المعلومات والمعرفة 
ذلك يوجد دور ھام إضافة إلى وغيرھا.  والمجالت ومجامع اللغة العربية، والمكتبات الوطنية،

نشر محتوى رصين موثوق يھدف إلى رفع السوية  والذي يتمحور حولمؤسسات المجتمع المدني، ل
 الوطنية معلوماتبيانات للنشاء قواعد لمجتمعات العربية عموماً. كما أن على الدول إلالمعرفية 

   وإتاحتھا للناس عبر اإلنترنت طالما أن في ذلك فائدة.
  

  ن حيث االستخدامم المواقع األولى في العالم العربي - جيم
  

 ،، بمحرك البحث غوغل 15تبدأ الئحة مواقع المحتوى العربي العشرة األولى بحسب ترتيب أليكسا
وغوغل السعودي  gmailوالبريد اإللكتروني ، Ask.comوموقع االستفھام عن مواضيع ومعلومات 

يأتي الموقع الرياضي "كورة" في الموقع السادس يليه الموقع اإلخباري اإللكتروني وواإلماراتي. 
بعده و )http://www.goodgamestudios.com( "اليوم السابع" ومن ثم موقع لأللعاب الترفيھية

 .سي التلفزيونية.يم.بإ، وأخيراً موقع شبكة أقنية ويكيبيديا الموسوعة الحرة العربية
  

                                                            
 14 europe-agenda-agenda/digital-http://ec.europa.eu/digital   

 15 http://www.alexa.com/topsites/category;3/World/Arabic   
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ً لترتيب أليكسا، 16الحظ في المواقع المائة األولى في العالم العربييو ھي أن مواقع األخبار ،وفقا
مواقع إخبارية لصحف إلكترونية ال مقابل ورقي لھا،  المواقع األكثر استخداماً.  وتشمل ھذه المواقع

مواقع األقنية التلفزيونية الرقمية، ومواقع الرياضة، . وتشغل لھا مقابل ورقيلصحف  ومواقع أخبار
أو رغبات في الشراء اإلعالن عن عروض للبيع  مواقع) أو com.qSouومواقع البيع (

)http://sy.opensooq.com( لسيدات الخاصة با مواقعفإن الوكذلك  .مركزاً متقدماً من حيث االستخدام
ً جيدأ. وكذلك  والمعاجم اللغويةوالمواقع الترفيھية والدينية وربات البيوت،  المواقع تحتل موقعا

  . الدولي ومنظمة األغذية والزراعة الدولية مثل موقع األمم المتحدة والبنك
  
ً  حظ غياب المواقع الحكومية والخدمات الحكوميةيالو . وقد يكون من قائمة المواقع األكثر استخداما

ً ألن لكل بلد عربي مواقعه الخاصة به مع بقية البلدان عادة ك فيھا ال يشترالتي ، وھذا مفھوما
ً مثل مصر لوجدنا النتيجة السابقة نفسھا، مع ذلك، العربية. و ً أن فلو أخذنا بلداً عربيا مصر علما

  .أعداد المستخدمين السعودية ھما الدولتان العربيتان األكثر نفاذاً إلى اإلنترنت، من حيثو
  

 ، فقد أنشأت العديد من المصارف مواقع لھا على اإلنترنت المصارفمواقع لوكذلك األمر بالنسبة 
 مدى تطورھا وأتاحت فرص االستعالم عن الحسابات المصرفية لزبائنھا وخدمات أخرى يختلف 

ال تزال بعيدة في أتمتة عملياتھا عن  ذه المصارفھ ولكن ،من بلد إلى آخر ومن مصرف إلى آخر
  رقمية متكاملة.مستوى المصارف في الدول المتقدمة حيث تتوافر أنظمة 

  
ولكن سبق،  وفقاً لمايمكن مالحظة نوع من التشابه وعند النظر في المواقع األولى لكل دولة عربية 

العام  موقعأو الثانية بعد ال يضاف إليھا موقع فيسبوك الذي يأتي على األغلب في المرتبة األولى
موقع غوغل نفسه ولكن الخاص بالدولة نفسھا مثل غوغل يسبقه في بعض األحيان غوغل والذي ل

غلب موقع الفيديو يلي ھذه المواقع في المرتبة الثالثة على األوالسعودية أو اإلمارات أو العراق. 
  واألخبار والرياضة. العربية ويكيبيدياموقع أتي ييوتيوب وبعدھا 

  
ئدة يمكن أن تكون أعم وأشمل وذات في ھذا فائدة بال شك لمستخدمي اإلنترنت العرب، لكنھا فا

 انعكاسات اقتصادية واجتماعية تساھم فعالً في التنمية، وخاصة في مستويات الخدمات والتعليم
مثل ھذه الصورة سنجدھا في الكثير من و شبه الغائبين في اإلنترنت العربية ومحتواھا. اإللكتروني

مواقع التسوق  ، تظھرمثل فرنسالة ففي دوالدول ولكن بتنويعات تختلف من بلد إلى آخر. 
لمصارف المحلية، والمواقع المرتبطة ااإللكترونية مثل موقع أمازون بترتيب خامس، وكذلك مواقع 

ً دوراً أكثر حضوراً وفاعلية مما يشير إلى أنبالخدمات الحكومية.  في الحياة  لإلنترنت ومحتواھا
  .االقتصادية/االجتماعية

  
   العربيمبادرات المحتوى  -دال

  
منذ العام  وأعدت ألة المحتوى الرقمي العربي،لمس تنّبھمن أوائل المنظمات التي  كانت اإلسكوا

والندوات المتخصصة بغية تعزيز المحتوى  االجتماعاتنظمت ، كما العديد من الدراسات 2003

                                                            
  .المرجع السابق 16 
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الشباب  إطالق مبادرات لتحفيزشمل ما قامت به اإلسكوا كما . 17صناعته وتطوير العربيالرقمي 
على التوجه إلى إحداث شركات ناشئة تعمل في مجال المحتوى الرقمي العربي، وبالتالي قامت بعدة 

تعاونھا مع منظمات  باإلضافة إلى. ھذا وتنظيم المسابقاتبناء القدرات و أنشطة خاصة بالتوعية
 المحتوىفي سبيل العمل على تعزيز  وحاضنات أعمال تكنولوجية في الدول األعضاء إقليمية
  وصناعته. العربي الرقمي

   
كما قامت الجامعة العربية باحتضان مجموعة من اللقاءات حول المحتوى العربي على اإلنترنت 

التي ورعت بعض المشاريع التي تصب في موضوع المحتوى العربي، و ،ومّولت بعض الدراسات
أضف إلى  المحتوى الرقمي العربي.في دمشق على أھمية  2008تأكيد القمة العربية عام ھا كان من

والتأكيد  في دراسة ودعم المحتوى الرقمي العربيتحاد الدولي لالتصاالت المتنوعة لالنشطة األذلك 
  .2012على أھميته في قمة توصيل العالم العربي التي نظمھا االتحاد عام 

  
منھا ، والرقمي العربي لعديد من المبادرات الوطنية لتعزيز المحتوىالدول العربية ا أطلقت كما

، وتقوم 200918عام  التي أطلقتھا المملكة العربية السعودية مبادرة الملك عبد هللا للمحتوى العربي
أنشأت ھيئة  كما .تھاجامعة الملك عبد العزيز بمتابعة تفعيل ھذه المبادرة ورعاية مختلف أنشط

 ً المعلومات واالتصاالت وخّصصت فيه مساراً تكنولوجيا لتنظيم االتصاالت في اإلمارات صندوقا
ً للمحتوى الرقمي العربي ً للمحتوى الرقمي ضمنقد وضعت . و19خاصا  الخطة قطر برنامجا

وتنظم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي سنوياً . 2015لعام الوطنية لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
مبادرات الھذا غير  .20اإللكتروني المحلي جائزة الكويت للمحتوى اإللكتروني بھدف إثراء المحتوى

التي ال تزال بحاجة لمزيد من الدراسة يقف وراءھا بعض من األفراد، و التي فردية أوال، 21خرىاأل
  وإمكانية تحقيقھا لخرق في المحتوى العربي. الحقيقي أثرھالمعرفة 
    

التي تتيح  22مكتبة اإلسكندريةالمحتوى العربي النصي من بينھا ب ةمؤسساتية عديدمواقع وقد اھتمت 
تحميل أكثر من عشرين ألف كتاب. كما يمكن قراءة الكتب المتضمنة في مكتبتھا اإللكترونية، وھي 
كتب مصورة. وتقدم المكتبة على موقعھا منتجات أخرى غير الكتب، مثل المتاحف التابعة للمكتبة، 

كالكتب  وع من المحتوى اإللكترونيإال أن ھذه الن والبانوراما الحضارية عن مصر وتاريخھا.
يدخل ضمن ال  اإلنترنت ألنه اجزء من المعارف الذي تتضمنھ، ال يتم حتى اآلن قياسه كالمصورة

وھنا تظھر أھمية أن يكون المحتوى قابالً للبحث من خالل . قواعد البيانات التي يمكن البحث فيھا
ً لتقنيات أي أن يكون الشكل ا والمتخصصةمحركات البحث العامة  لتقني للمحتوى الرقمي مطابقا

وھذا على عكس ما قام به موقع آخر البحث المعتمدة بما في ذلك الكلمات المفتاحية المطلوبة. 

                                                            
. 2012 )اإلنكليزية باللغة( العربية المنطقة في العربي الرقمي المحتوى صناعة وضع. اإلسكوا 17 

E/ESCWA/ICTD/2012/Technical paper.4  

 18 http://www.econtent.org.sa/AboutInitiative/Pages/AboutInitiative.aspx   
 A.html‐http://www.ictfund.ae/arabic/Arabic_Digital_Content )(retrieved 8 Julyاالتصاالت  قطاع صندوق 19

2013.  

  . http://www.kuwaiteaward.org.kwالكويت للمحتوى اإللكتروني.  جائزة 20 

 21 http://taghreedat.com/   

 22 http://www.bibalex.org/home/default_ar.aspx   
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الذي قام بإعادة تنضيد كتب التراث المنشورة على موقعه نظراً لصعوبة  23ُيعرف باسم "الوراق"
  استخدام أدوات التعرف الضوئي للمخطوطات اليدوية.

  
حاولت المجتمعات الثقافية المختلفة الحفاظ على إرثھا الثقافي المدّون من نصوص ووثائق وقد 

ھا على اإلنترنت بصيغتھا الرقمية، وأتاحتومخطوطات وكتب وأفالم سينمائية وأصوات مسجلة، 
 . )digitization( بفضل ما ُسمي بالرقمنة

    
  الرقمي المحتوىأدوات معالجة اللغات الطبيعية في خدمة  -ھاء

  
، العربية واألجنبية، على والشركاتفي الجامعات العلمي تعمل مجموعة كبيرة من مخابر البحث 

من تعرف النص، وتعرف الكالم، والتركيب الصوتي،  ة ومعالجتھا رقمياً،قضايا تخص اللغة العربي
 بشكل كبير بعض ھذه القضايا ساھموتوالتدقيق اللغوي، والصرف اآللي، والتشكيل اآللي، وغيرھا. 

في توسيع االستفادة من محتوى اإلنترنت، مثل رقمنة النصوص المطبوعة، والترجمة اآللية، 
وتحويل النص إلى كالم مسموع، وتحويل الكالم المسموع إلى نص، والتدقيق اإلمالئي، والتشكيل 

لعل أھمھا في المرحلة و رى.اآللي الذي تختص به اللغة العربية من بين الكثير من اللغات األخ
لالئحة بأبرز محاور البحث  1يرجى االطالع على الملحق  الحالية ھي الرقمنة والترجمة اآللية.

  .في المنطقة العربية والتطوير في معالجة الكالم والنصوص
  
 الرقمنة - 1

  
على أدوات تخزين كانت مستعملة في  ةالمكتوب أو المواد المسجلالنص حويل ت بالرقمنة المقصودو

حفظه  يمكنفبترقيم ھذه المحتوى، العقود الماضية، من صوت وأفالم وفيديو، إلى محتوى رقمي. 
تداوله عبر اإلنترنت وقراءته أو سماعه أو مشاھدته. ولھذا أھمية كبرى  بصيغة رقمية وكذلك

  لى رقمية.خاصة في حالة النصوص التي يمكن البحث فيھا عند تحويلھا إ
  

ً وال  الرقمنة وتظھر التجربة أن إجراءات ً بحتا في حاالت التسجيالت الصوتية واألفالم أمراً تقنيا
التعرف إلى أنواع خطوط الكتابة،  ينبغييمثل صعوبات خاصة. أما في حالة اللغات فاألمر أعقد، إذ 
 ، معياريةالماضية لم تكن  اعة في العقودوھي في اللغة العربية كثيرة جداً، إضافة إلى أن الطب

مشكلة الحروف . تضاف إلى ذلك ت بين الكلمات أو مقاطع الكلماتوخاصة من حيث الفراغا
بناء أكثر المشاكل تعقيداً أمام المنفصلة والمتصلة والتشكيل وعالمات التنقيط. وھذه المشكلة ھي من 

رية، المكتوبة بخط اليد، أو التي أنظمة المعلومات الخاصة بالوثائق الرسمية، مثل السجالت العقا
  تعاني من التآكل بسبب قدم بعضھا الذي يعود إلى عقود خلت وربما أكثر.

  
جرت أبحاث كثيرة لحل ھذه المسألة، وتوصل البحث إلى ما يعرف بتكنولوجيا "التعرف وقد 

الكلمات الضوئي على المحارف" التي تقوم بمسح ضوئي لنص مصور ومن ثم تحاول التعرف إلى 
المكتوبة  أحرزت اللغاتوقد  المشكلة للنص عن طريق التعرف إلى حروف الكلمة ومن ثم تجميعھا.

تقدماً كبيراً في ھذا المضمار، وجرت محاوالت مماثلة بالنسبة للغة العربية ولكنھا  بالحرف الالتيني
ص بطباعة الخطوط في حالة النصو %25لم تحرز التقدم نفسه، وال تزال نسبة الخطأ ال تقل عن 

                                                            
 23 http://www.alwaraq.net/Core/index.jsp?option=1   
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. أما في حالة األحرف الطباعية التي كانت تستخدم حتى نھاية القرن 24المتوفرة على الحواسيب
ً لنوع الخط 25%50الماضي فتكون نسبة األخطاء أكبر وتصل إلى حد  . وھذه النسب تتغير وفقا

ة للنص وبعض األخطاء يمكن تقديرھا وتصويبھا دونما حاجة إلى العودولبرمجيات التعرف. 
ھذا يعني ضرورة المراجعة و األصلي، وبعضھا ال يمكن تصويبه إال بالعودة إلى النص األصلي،

والتدخل والتصحيح، وقد يكون الزمن الالزم لذلك أكبر من الزمن الالزم إلعادة الطباعة من جديد، 
ة بالتراث خصوصاً بعض المواقع العربية (الوراق مثالً) المھتم ، كما ذكرنا سابقاً،وھو ما قامت به

في التعرف إلى المخطوطات  كبيرةحيث ال يمكن لتقنيات التعرف الضوئي أن تكون ذات فائدة 
. وھذه المخطوطات ھي األكثر عدداً ذلك أن واضحة ومعروفة اليدوية التي تفتقد إلى معايير

  المطبعة لم تدخل العالم العربي إال في القرن التاسع عشر.
  

  اآللية الترجمة - 2
  
توفر المحتوى على اإلنترنت في كل اللغات، فإن فائدة أكبر ستتحقق إذا أمكن لكل الناس النفاذ  مع

ً توفر ترجمة بينية آلي ة، أي بدون تدخل إلى محتوى اإلنترنت من كل اللغات. وھذا يتطلب طبعا
ھذه الترجمة ستكون باستخدام نظام حاسوبي. ومثل ھذه الترجمة ستكون و اإلنسان المترجم،

ضرورية للغات الفقيرة المحتوى مما سيمّكن أصحاب ھذه اللغات من االستفادة من المحتوى 
المكتوب باللغات األخرى. وبما أن المحتوى األكبر حالياً ھو اإلنكليزي، فمن الضروري على األقل 

  توفر الترجمة من اإلنكليزية إلى اللغات األخرى.
  

علمي منذ عدة عقود، وخاصة للترجمة بين اللغات وقد طرحت مسألة الترجمة اآللية للبحث ال
قتصادية والعلمية، الغربية عموماً، نظراً لضرورة ترجمة نصوص كثيرة في مختلف المجاالت، اال

ب ترجمتھا عن طريق مترجمين أشخاص. وأصبحت ھذه المسألة مسألة ملحة مع التي أصبح يصع
نتائج جيدة في مجال الترجمة اآللية وخاصة  وبالفعل أدت ھذه األبحاث والدراسات إلى اإلنترنت.

بين بعض اللغات مثل بين الفرنسية واإلنكليزية. ومثل ھذه األنظمة بعضھا متوفر على الشبكة نفسھا 
يمكن استخدامھا مجاناً. ومن بين ھذه األنظمة النظام الذي يستخدمه محرك البحث غوغل الذي و

  كثيرة. يمّكن مستخدميه من الترجمة بين لغات حّية
  

، وبين أنظمة ترجمة وأخرى. ومن أخرى ولكن جودة ھذه الترجمات متفاوتة، بين لغات ولغات
وبرمجيات متوفرة على اإلنترنت،  26التجربة التي يمكن القيام بھا على منتجات برمجية تجارية

بالجودة  يمكن أن نلمس بسھولة جودة ودقة في الترجمة بين الفرنسية واإلنكليزية مثالً، وھي ليست
  نفسھا بين العربية واإلنكليزية. 

  
ھي لغة شديدة السياقية من موضوعية تتعلق باللغة العربية، ف ومرد ذلك يعود في الواقع إلى أسباب

حيث رسم الكلمات، وتتعزز ھذه المشكلة خاصة إذا غاب التشكيل. ھذه الصعوبة تظھر على نحو 
أكبر عند الترجمة من العربية إلى اللغات األخرى. ومع ھذا فإن الترجمة إلى العربية ليست دائماً 

                                                            
 24 text.net/-http://www.to   

  صفحة من القطع الكبير صورت بدقة عالية للمعجم الكبير (مجمع اللغة العربية في القاھرة). 29نتيجة تجربة على  25 

 26 http://www.systransoft.com/   
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لوصول إلى ترجمة بجودة عالية في أحسن حاالتھا، مما يستدعي متابعة البحث في ھذا المجال وا
  .27خدمة لطالب محتوى اإلنترنت من العرب

  
نوع آخر من الترجمة سيكون ضرورياً لالستفادة من اإلنترنت ھو الترجمة الصوتية. إذا أن النسبة 
ً لكن  ً المحتوى الفيديوي. وبالرغم من إمكانية الترجمة نصيا األعلى من حجم المحتوى ھي حاليا

  ن بقدر الترجمة الصوتية المباشرة، من اإلنكليزي إلى العربي مثالً.الفائدة لن تكو
  

أبرز محاور البحث في معالجة النصوص والكالم، والجھات العاملة في ھذا المجال  1ويبين الملحق 
  في العالم العربي. 

  

   

                                                            
 ,we examine the notion of ‘objective fact’ In the fourth and final lectureلنأخذ الجملة اإلنكليزية البسيطة اآلتية: 27 

on which scientific theories are built.    

  وتعطي الترجمة اآللية:

  ].النظريات العلمية الذي تبنى "حقيقة موضوعية" مفھوم ندرس، الرابعة واألخيرة [في المحاضرة

  وھي جملة غير مكتملة المعنى. أما الترجمة الفرنسية فتعطي:

Dans la quatrième et dernière conférence, nous examinons la notion de «fait objectif» sur lequel les théories 

scientifiques sont construits.  

  وھي جملة مكتملة المعنى، مع أخطاء في تصريف المؤنث يمكن للمدقق اإلمالئي أن يكتشف بعضھا.
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 ً   معايير المواقع والمحتوى -ثانيا
  

ً جديداً مواقع اإلنترنت  كانت ً سابقاً،  عند ظھورھا شيئا المواد أن تكون لذا استدعت لم يكن معروفا
ً ة كن متاحتلة عليھا ذات أفكار جديدة، وقوالب جديدة، وتقدم خدمات جديدة لم المحمّ   . لقدسابقا
فمواقع البيع على اإلنترنت مثالً، بكل اإلضافات  ،التجديد في األفكار واألساليب اإلنترنت تطلبت

إذ قدمت ھذه المواقع قيمة مضافة على ما  ،تقدمه وسائل التسوق التقليديةلم التي تحتويھا، قدمت ما 
من جھة ثانية فإن محتوى المواقع الموجودة على اإلنترنت ھو وھو موجود وليس تكراراً له. 

 محددةليس موجھاً إلى مجموعة  كما أنه للجميع االطالع عليه واالستفادة منه. يمكن محتوى مفتوح،
ً عند استعمال الكتيبات أو النشرات المطبوعة  من الزوار. وھذا ً سابقا على غير ما كان معروفا

  التي كانت تستھدف جمھوراً بحد ذاته. و
  

كذلك األمر فإن المحتوى الموجود على اإلنترنت ھو محتوى له قيمة استراتيجية واقتصادية 
لھا قيمة في جتماعية، ة وابيانات تنموية، اقتصادي يتضمن، في بعض األحيان، واجتماعية. فھو

اإلنترنت كما أن مواقع  الجوية. الحالةمعلومات  مثلالعبث فيھا، وبالتالي ال يمكن اليومية ة حياال
وإنما أيضاً في وسائل وأدوات االتصال بھا فحسب، س في المحتوى تحتاج إلى التحديث الدوري، لي

  من عتاد وبرمجيات.
  

  :التالية ثالثةما سبق اعتبار األمور ال يستدعي
  

وھذا  ،بين الدول ومناطق العالم المختلفة ةالمنتشرولھذا المحتوى  البنية األساسية الحاملة )1
الحامل ھو حامل دولي تقوم بالوصاية عليه وإدارته وتشغيله شركات خاصة وھيئات شبه 

نقل وبوابات عبور وحواسيب التخديم المخزنة للمواقع الخطوط  بما في ذلك دولية،
 ،تجمعاتھا اإلقليمية، أو الدول تقع على عاتق وبالتالي ومحتواھا. وھذا جانب استراتيجي

ه بالمسائل الخدمية . وھو أمر له خطورته عند تعلقھاوضع سياسات واضحة إزاء
ما خطر عندالقد يعرض سيادة الدول إلى  على المحتوىعدم السيطرة إذ أن  واالقتصادية

خارج سيطرة  على مخدماتوجود ھذه البيانات خاصة وأن ، يتعلق األمر ببيانات سيادية
 ؛تعرضھا للسرقة أو التخريب قدالبلد 

فأدوات  ،اإلنترنت من عتاد وبرمجياتبالتطور المستمر الحاصل في وسائل االتصال  )2
ً غير تلك  ذاالتصال اليوم ھي غير تلك التي كانت متوفرة من عشر سنوات، وستكون أيضا

التطور. وھذا الجانب ھو من ب ستستمرر سنوات، وتطبيقات المحتوى التي ستتوفر بعد عش
اختصاص الباحثين ومراكز البحوث. وھو اليوم في حد ذاته دعامة اقتصادية ھامة للكثير 
 من الدول التي أبلت بالء حسناً في ھذا الجانب مثل فنلندا وكوريا الجنوبية وطبعاً الواليات

 ؛المتحدة التي تحصد الحصة األكبر

، إذ يجب أن و أكثر ما يركز عليه ھذا التقريرمواقع الوب وجودته، وھالمحتوى الكامن في  )3
المستھدف في الوقت الصحيح ضمن  لمستخدم اإلنترنتالمواقع المحتوى الصحيح  تقدم

عليه وھو في ھذا يختلف عما كان  .المحتوى الالزم ونشره وإدارته تطويرإطار يضمن 
  في النشر الورقي أو النشر بأشكال أخرى. المحتوى 
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ً في فكرة الموقع وصقلھا، ومناقشة ب اإلنترنت خطوات إقامة مواقع ىأولتتمثل و التفكير منھجيا
دراسة جدوى. فبداية الموقع ستحدد الكثير من عناصر نجاحه وضع  وذلك عبر ،الخيارات المختلفة

ذلك  يقودواصة بمتطلبات الموقع حاضراً ومستقبالً. وبقائه. وثاني الخطوات ھي بناء استراتيجية خ
اعتماد مبادئ ومعايير تأسيسية لبناء المواقع من حيث االستعمال والفائدة واألھداف  إلى ضرورة

  والنشر واإلخراج والسلوك. 
  

  المبادئ العامة المؤسسة لمحتوى المواقع -ألف
  

من توجيھات تخص  )WCAG 2.0(28النسخة الثانية )W3C( الشبكة العنكوبتية العالمي إئتالفأصدر 
 واالستعمالية )accessibilityاذ (إقامة المواقع على الوب، وھذه التوجيھات تخص مواضيع النف

)usability( والتشغيل البيني )interoperability ،( :وذلك بناء على المبادئ األساسية األربعة اآلتية  
  

وذلك في كل ما يخص المحتوى من معلومات  :)Perceivable( قابلية المعلومات لإلدراك .1
ومكونات خاصة بالتعامل مع الموقع، وضرورة أن تكون معروضة للمستخدم بطريقة 
يمكنه أن يدركھا، من حيث إمكانية االستعاضة عن األشكال غير النصية بأشكال أخرى 

لغة، سيط التبيحتاجھا الناس، من تكبير لخط الطباعة أو خط بريل أو الصوت أو الرموز أو 
أو عرضھا بطرق مختلفة، من بصري وسمعي. وكذلك تقديم بدائل عن اإلعالم المرتبط 

 ؛عالمية في أي وقت يريده المستخدمبالوقت، أي إمكانية الوصول إلى الوسائط اإل

وخاصة فيما يتعلق بمكونات التعامل مع الموقع بحيث تسمح  :)Operable( قابلية التشغيل .2
للمستخدم التجول في الموقع بيسر باستخدام الوسائل التي يتيحھا الجھاز المستقبل وخاصة 
لوحة المفاتيح. وكذلك منح المستخدم ما يكفي من الوقت لقراءة واستعمال المحتوى، وأال 

مستخدم. وكذلك تقديم ما يلزم للمستخدم من يتضمن المحتوى ما يمكن أن يتسبب بأزمة لل
 ؛ل الموقع إلى المحتوى المطلوبأدوات توجيه وتحرك داخ

أن تكون المعلومات النصية قابلة للقراءة والفھم ينبغي حيث  :)Understandable( قابلية الفھم .3
المفردات والمختصرات وأال تستخدم الكلمات أو الرموز غير المألوفة، وأن ترفق من حيث 

إلى مرحلة دراسية من وصل من قراءة النص مكن تالمصطلحات بتعريفھا بحيث ي
المرحلة الثانوية. وكذلك تصميم الموقع بحيث تبدو صفحاته واضحة وتعمل كما ھو ك

شي األخطاء وتصحيحھا وخاصة في أعمال متوقع. وكذلك تزويد المستخدم بما يلزم لتحا
 ؛اإللكترونية المداوالت

ً ينبغي : )Robust( متانة المحتوى .4 مع كافة أنواع المستخدمين  أن يكون النص متوائما
ً ومستقبالً  األدوات التكنولوجية المساعدة التي يستخدمھا  يتالءم معبما و ،المحتملين حاليا

 وغيرھم.حتياجات الخاصة عاقات أو الذوي اإلاألشخاص 
  

وفي الواقع  قواعد إرشادية خاصة بتطبيق كل مبدأ من المبادئ األربعة.) W3C(االئتالف ووضع 
سھا في فإن ھذه المبادئ األربعة ھي مبادئ جامعة تؤكد على أن يكون لجميع الناس الفرصة نف

خدمي فھي تنبه مثالً إلى أن مست .)one web(االستفادة من المحتوى وأنه ال يوجد سوى وب واحدة 
خاصة ، إال أن كالھما ينبغي أن جسدية  /إعاقاتذوي احتياجاتاإلنترنت قد يكونوا أصّحاء أو 
                                                            

 28 http://www.w3.org/TR/WCAG20/   
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شريحة لھا ثقلھا ھم اإلعاقات ذوي األشخاص االستفادة من المحتوى بالقدر نفسه. ذلك أن يتمكن من 
لمن تتراوح أعمارھم بين  %10في المجتمع وتتزايد مع التقدم في العمر. فھذه النسبة ھي بحدود 

سنة، لتصل إلى  64و  45لمن تتراوح أعمارھم بين  %27سنة، وتتزايد لتصبح حوالى  34و 18
أو بصرية ھي إعاقات سمعية ف ،اإلعاقات أما. 29سنة 65لمن تزيد أعمارھم عن  %50أكثر من 

بالدرجة األولى وأغلبھا تتمثل في صعوبة القراءة وخاصة لنصوص طويلة نسبياً. وھذه النقطة 
ً متواضعاألشخاص ذوي اإلعاقات األخير ال تخص فقط  ً وإنما األصحاء ولكن ممن تلقوا تعليما  ا

  يح.وتمثل القراءة بالنسبة لھم صعوبة تمنعھم من االستفادة من اإلنترنت على الوجه الصح
  

مثل ھذ اإلعاقات عند مستخدمي اإلنترنت نظراً لزيادة وسطي العمر المتوقع عند وسيزداد ثقل 
بعنوان  2013فبحسب تقرير صادر عن األمم المتحدة في عام   الوالدة في كثير من المجتمعات.

ً ستبلغ  30"تقدم العمر في سكان العالم" في  %21فإن نسبة من ستزيد أعمارھم عن الستين عاما
  .2025و  2020العالم في الفترة بين 

  
كما أن ھذه المبادئ تؤكد على إمكانية االستفادة من محتوى اإلنترنت بالنسبة للجميع، بحيث يمكن 

ستفادة منه. وھذه من فھم المحتوى واال ، التعليم الثانوي مثالً،لمن حاز على قدر معقول من التعليم
أن يكون قابالً للفھم دون الرجوع إلى مصادر أخرى أو أن نبغي المحتوى ي تشير إلى أنالنقطة 
ھذا المحتوى من يجدر أن يسھل النفاذ إلى ھناك روابط تساعد على فھم ھذا المحتوى.  كما يكون 

باإلنترنت من الجيل  قبل من لديھم وسائل اتصال سريعة أو الذين تتوفر لديھم وسائل االتصال
  األول.

  
ذية إلى الموقع كما ھي الحال في امبادئ تختص بالنف على بناء المواقعيجدر أن يتم وفي العموم، 

المبادئ أعاله، ومبادئ أو توجھات تخص استعمالية معلومات المواقع وخاصة عندما يتعلق األمر 
ال تحتمل المعلومات أي لبس. أن يجب بالخدمات اإللكترونية، وباألخص منھا الحكومية، حيث 

ً ترتبط بالمدى الذي يمكن لزائر الموقع استخدامه بغية تحقيق أھداف محددة  واالستعمالية عموما
  .31بفاعلية ومردودية مقبولين

 
 ھواتفالمن قبل الحواسيب اللوحية و النفاذ إليهأن تدعم بنية الموقع  ينبغي ،ومع التطور التكنولوجي

ھذا الجانب الخاص بالمحتوى ھو جانب فني بحت. ولكن ي، ويسمى بالتشغيل البين، أي ما الذكية
أن يكون الوصول إلى المحتوى ممكنناً بصرف النظر  فينبغيوفقاً لمبادئ المحتوى األربعة السابقة، 

عن وسيلة االتصال بالشبكة. ومن أكثر الوسائط التي تثير مشكلة التوافقية مع الوب ھي أجھزة 
كثرة المكونات التكنولوجية المستعملة حالياً في تقديم فھي ھذه المشكلة أسباب  أما .الذكيةت االتصاال
الجيل الذي ) 3، (اإلخراج الفني للصفحات) 2( ،لغات تحرير المحتوى وتنسيقه) 1مثل: ( المحتوى

من الجيل األول، أو ديناميكية تفاعلية من  )ستاتيكيةساكنة (إن كانت تنتمي إليه ھذه الصفحات 
 وسيلة االتصال من حاسوب أو حاسوب لوحي أو ھاتف) 5، (محركات البحث) 4، (الجيل الثاني)

                                                            
 29 http://uiaccess.com/understanding.html   

 30 World Population Aging, 2013, United Nation.  

 31 Requirements for Office Work with Visual Display Terminals, Part 11: Guidance 11: Ergonomic -ISO 9241
on Usability  
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حجم الذاكرة حيث بسبب  تظھر مشاكل بطء الشبكة حيث  سرعة االتصال بالشبكة) 6(، ذكي
  يح وسعة الشاشة.ُتختزن البيانات المؤقتة، ومحدودية المعالج، ولوحة المفات

  
وقد قدم التجمع العالمي للشبكة العنكبوتية مجموعة توصيات مستقاة من أفضل الممارسات يؤدي 

مع التطور التكنولوجي آخذة في التالشي . إال أن ھذه المسألة 32احترامھا إلى حل ھذه المسألة
زيائية المتمثلة في حجم الجاري حالياً، سواء في العتاد أو البرمجيات، إال ما تفرضه القيود الفي

  الشاشة ولوحة المفاتيح.
  

لمثل ھذه المبادئ والخطوط اإلرشادية الخاصة بالمبادئ األربعة أھمية خاصة في التطبيقات إن 
الحكومية ومن المھم أن تضع الدول مثل ھذه الخطوط اإلرشادية التي تحدد فيھا رؤيتھا لكيفية 

في تنفيذ خدمة  المعنيةومسؤولية مختلف الجھات  ،والحدود الفنية والقانونية ،التعامل مع المحتوى
http://www.tbs-التجربة الكندية على الرابط: إلكترونية ما. وفي ھذا الصدد يمكن االطالع على 

eng.asp-nw/index-sct.gc.ca/ws  تحدد فيھاالتي  ً . رؤيتھا، المطابقة للقواعد العامة المذكورة سابقا
  آليات التنفيذ اإلدارية والفنية.بين يكما  ضمن الموقع عدداً من المعايير الوطنيةتوي
 

  معايير جودة المحتوى -باء
 

وتطوير  اھامحتويجب العمل على تحديث على اإلنترنت  من أجل تحقيق غاية معينة من المواقع
  .ومتطلباتھم المتزايدة المستخدمينحاجات  باستمرار وذلك من أجل تلبية التقنيات المستخدمة

  
 معايير المحتوى  - 1

    
  :كما تخص المحتوى معاييرتلتزم بعلى المواقع أن 

  
 أو مؤسسة مسؤولة عن الموقعالموقع مرجعية ً ، من : سواء كانت ھذه المرجعية شخصا

وذلك  وقادرة على القيام بإدارة الموقع وتغذيته بالمحتوى الالزم.أن تكون مؤھلة الضروري 
ضح على الموقع والتعريف بھا وبإمكاناتھا اوبشكل تسمية ھذه المرجعية  مع الحرص على

 ؛كل الجھات المساندة لھذا الموقع وكذلك تبيان ،ونشر عنوانين االتصال بھا

 التحقق من  ينبغيي يقدمھا الموقع. وھنا بتوضيح الھدف من المعلومات الت :الموقع من القصد
ً موجھيكون  ، وأنمعلومات تتوافق مع أھدافهالموقع يقدم أن  المستھدفة، مجموعات فعالً لل ا

 ؛أھدافهالوصالت التي يقترحھا الموقع تخدم تكون وأن 

 وبأن أو  ،ء وشمولية محتوى الموقععلى الموقع من انتقايجب أن يتحقق القائمون  :الشمولية 
 (links) الوصالتكما يجب التحقق من فعالية  . متوفرة معالجة بشكل وافيالمواضيع ال

وصالت داخل الموقع نفسه. وإذا كانت الوصالت مع  المواقع خارجية أم مع المع سواء 
 ؛التحقق من كفاية معلومات الوصالت فيجبمواقع خارجية 

 توضيح تاريخ تحرير ونشر المحتوى  ينبغي: وإيقاع تحديثھا إذ الموقع معلومات حداثة
 ؛ق من وجود الوصالت وعدم اختفائھاوكذلك تاريخ آخر تحديث والتحق

                                                            
 32 bp/summary-http://www.w3.org/TR/mobile   
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 تحقيق لتالعب بزوار الموقع ت التكون معلومات الموقع غير منحازة و بحيث: الموضوعية
 ؛المعروفة التي تربط األثر بالسببأھداف غير معلنة. وأن ُتخضع المعلومات لقواعد المنطق 

 وھو ما تضمنه الجھة الناشرة للمعلومات ومصداقيتھا في مجال محتوى الموقع، وكذلك  :دقةال
توافق ھذه المعلومات مع ما بحيث تاجع المستخدمة كمصدر للمعلومات، المريجب توضيح 

 ؛ھو معروف أو منشور في مصادر أخرى

 أ: من األھمية بمكان العناية باللغة إذ اللغة ً الموقع  مدى مھنيةحول ن ذلك سيترك انطباعا
في  اتباعھاوجدية المشرفين عليه، ولھذا صلة بموثوقية محتواه. ومن المعايير التي يمكن 

 حالة المواقع العربية:

o  احترام القواعد اللغوية األساسية من حيث الفعل والفاعل والمفعول به، والمبتدأ
والمعدود. ومن األفضل والخبر، والمضاف والمضاف إليه والقواعد الشائعة مثل العد 

ً إال للمختصين. ومن  بالطبع احترام كل القواعد إن أمكن وھو أمر غير متاح عموما
 ،األفضل في ھذا الخصوص، وفي حالة المواقع التي تمثل مؤسسات معروفة

م القواعد ااالستعانة بمدقق لغوي تجنباً لاللتباسات التي يمكن أن تقع بسبب عدم احتر
 ؛محرر مختص لتحقيق وضوح المعانياالستعانة بتماماً أو  ،اللغوية

o  استھداف القارئ العادي في الكتابة من حيث وضوح الداللة وسھولة المفردات
 ؛لمتخصصة واستعمال المعّرب الشائعوتجنب المصطلحات ا

o  ؛مباشر بشكلتجنب الحشو واالستطراد والتوجه نحو المعلومة المراد إيصالھا 

o ن لمستخدم اإلنترنت خيارات كثيرة للتصفح أطويل المسھب، إذ تحاشي العرض ال
 وھو سيسعى إلى الوصول إلى ما يريد بأقل زمن ممكن. 

  
الدول، باعتبارھا القائمة على التعليم العام، أن توجه في مناھجھا عناية اإلطار، يجدر بوفي ھذا 

ة. وھذا األخير أمر ھام يمكن خاصة نحو كتابة التقارير من حيث المضمون والشكل واللغة السليم
مالحظته بمجرد النظر في الكثير مما ھو منشور على اإلنترنت باللغة العربية وبين ما ھو منشور 

  باللغة اإلنكليزية مثالً. وھذا أمر سيغير من جودة المحتوى العربي بشكل مباشر.
 

  العربية العامية واإلنترنت - 2اإلطار 
  

البعض ذلك تھديداً للغة العربية من عتبر ويوخاصة على مواقع التواصل االجتماعي. تستخدم العامية في اإلنترنت 
حيث أنه يؤكد الكتابة العامية. ولكن ھذه الكتابة ليست إال كتابة مؤقتة تزول بسرعة وال تمثل محتوى يمكن البحث 

العامية لم تنشأ من فراغ وإنما  فيه. وھذا الحال ھو جزء من "الخصام" القائم بين الفصحى والعامية وتجاھل أمر أن
التي تملكھا  من حاجة إلى التعبير السريع البسيط، وھو الدور األول للغة. صحيح أن العامية ال تملك المفردات

التعبيرية في بعض الجوانب أكبر بكثير من قدرة العامية وخاصة في المواضيع ة اللغة الفصحى  الفصحى، وأن قدر
لدرجة أنه ال ُيعرف كتاب، إال ما ندر، بال أخطاء في القواعد أو النحو أو قلة  تلكونھايممن  التخصصية، إال أن

  الداللة. كما أن العامية امتلكت من المفردات والتراكيب البسيطة التي تجعل الجميع يتجه نحو استخدامھا ال إرادياً.
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. مما أدى إلى أن الدروس تلقى حتى يحدثوھذا ما لم ، 33كان على الفصحى أن تتطور نحو تسھيل القواعدوبرأينا، 

والواقع أن اإلنترنت لم تقم بتشجيع الناس على العامية بأكثر مما يفعلونه في  .في المدارس ومعاھد التعليم بالعامية
تواصلھم اليومي الصوتي، وال بأكثر من أفالم السينما والمسلسالت التلفزيونية العامية بطبيعتھا التي تذھب حد 

  ت المحلية في البلد الواحد، وكذلك األغاني والشعر العامي المكتوب. اللھجا
  

يمكن استغالل اإلنترنت للسير نحو لغة وسط، أكثر إمكانية على التعبير. وھذا يتطلب محتوى عربياً ضخماً  وبالتالي
  يجعل من اإلنترنت بالنسبة لمتكلمي العربية مصدرھم األساسي في المعلومات والمعرفة والتواصل.

  
 
 معايير تكنولوجية للموقع  - 2
  

  معايير جودة الموقع التي يمكن إيجازھا باآلتي: تعتبر المعايير التكنولوجية جزءاً ھاماً من
  
 في الموقع وسھولة الوصول إلى معلوماته والعودة من صفحة إلى أخرى  سھولة التجول

ى ، وعمل وصالته الداخلية، ووضوح ھذه الوصالت بما يسھل علبحث الداخليالوفاعلية أداة 
 ؛الزائر التنقل في أرجاء الموقع

 وسھولة الوصول إليه من مواقع أخرى. ووجود خدمة تسمح بإعالم  الموقع سرعة تحميل
د بما يثير )، واإلشارة إلى كل قسم جديRSSمتابعي الموقع بأخبار الموقع أو بعض جوانبه (

 ؛انتباه الزائر مباشرة

 عبر نشره ألكبر عدد من الكلمات المفتاحية التي تتيح لمحركات سھولة العثور على الموقع ،
التي تسمح  )metadata(، ومختلف أنواع بيانات البيانات والوصول إليه باء عنهالبحث اإلن

بتصنيفه بين المواقع، وتوصيف معلوماته في بعض الحاالت باعتباره مصدراً لھذه المعلومات 
 ؛يق ربطه بمواقع أخرىوليس مجرد وثيقة، وكذلك الترويج للموقع عن طر

 ؛ذكيةھواتف الالبالحواسيب العادية واللوحية و ، الخاصةالتوافق مع مختلف محركات البحث 

 وإفساح إمكانية متابعي  ،، عبر أدوات تسمح للزائر مشاركة الموقع مع آخرينالمشاركة
 ؛اتھمالموقع من التعليق وإبداء الرأي، ومتابعة المواقع آلراء زواره واالستجابة لطلب

 ؛حه وإخفاقاتهانج قياسبخاصة بالموقع تسمح إلدارته  وجود معلومات إحصائية 

 الملكية  مسائل المتعلقة بأمان الدخول إلى الموقع وبيانات مستعمله وكذلك الجوانب الفنية
 ؛الفكرية والخصوصية

 وصيانة وحماية من ھجمات التخريب وما تقدمه من خدمات إدارة موثوقية الجھة الحاضنة ،
ابة في التفاعل مع وكذلك عرض الحزمة الذي تقدمه بوابات مخدماتھا وسرعة االستج

 ووجود نسخة احتياطية وغير ذلك من الجوانب الفنية.  ،متغيرات الموقع
   

                                                            
"، الدكتور أنيس فريحة، بيروت انظر في ھذا الخصوص كتاب "تبسيط قواعد اللغة العربية على أسس جديدة 33 
  ، عدد خاص باللغة العربية وإشكاالت المعاصرة.1990، أيلول/سبتمبر 61. كذلك مجلة الفكر العربي العدد 1959
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  معايير اإلخراج الفني للمواقع  - 3
  

لتصميم الموقع دور أساسي في اجتذاب الزوار إليه، فھو في إحدى جوانبه انعكاس لصدقية الموقع 
إضافة إلى الجوانب الفنية التي تثير لدى الزائر رغبة البقاء في الموقع والتجول فيه. ولكل  ،ومھنيته

موضوع خصوصيته في تصميم الموقع، فمواقع البيع والتجارة ال تماثل مواقع الجامعات مثالً، ليس 
نب جوا ھناك فقط من حيث المحتوى وإنما من حيث الطبيعة والزوار المستھدفين. ومع ھذا تبقى

  . ومن أھم الجوانب نجد:34مشتركة يستحسن مراعاتھا وفقاً لتجارب مصممي المواقع
    

 بما يسّھل العودة إليه  تذكره وكتابتهسھولة : الذي الختياره أھمية بالغة من حيث اسم الموقع
إن السم أو إعالم اآلخرين به. والمقصود ھنا باسم الشھرة المتداول إضافة إلى اسم النطاق. 

البقاء  تحت ما يسمى بالثواني األولى الحاسمة فيمستخدمين، أھمية كبيرة في اجتذاب الموقع 
 ؛وتصفح الموقع أو مغادرته

 أن تكون الصفحة والعمل على  التأكيد على األقسام الرئيسية للموقعيتم : حيث بنية الموقع
 ھذه  الموقع دون أن تكونتبرز الغرض من بحيث و الرئيسية واضحة بمحتوياتھا للزوار

 500و  300بالمعلومات. ومن المفضل أن تتراوح كلمات ھذه الصفحة بين  ةلمثقالصفحة 
موجزة مع إمكانية التوسع فيھا في صفحة بشكل عام أن تكون النصوص ويفضل كلمة. 
إمكانية في الصفحة الرئيسية. وكذلك  )scrolling(ُيفضل تحاشي المنزلقة الجانبية و  أخرى.

 ؛ل بصرف النظر عن برمجيات التصّفحرؤية الصفحة الرئيسية بالكام

 ضرورة وضع تفاصيل االتصال بالموقع والمسؤولين عنه. ومن األفضل معلومات الموقع :
لزوار رسائلھم عبر الموقع وإمكانية أن يترك ا ،أن يوضع أكبر قدر من تفاصيل االتصال

 ؛مباشرة

 كما يلي: نى بتناغم وتجانس بين األلوان والنصوص: على الموقع أن ُيبالمظھر  

o  انتقاء لونين أو ثالثة للموقع واإلبقاء عليھا في كل صفحات الموقع وتجنب األلوان
 ؛ )banners( لصفحاتاالمنّفرة أو التي ال تسمح بقراءة سھلة، والتقليل من رايات 

o تحاشي استخدام الدفق الضوئي أو اإليحاءات المتحركة )animation(  والرسوم البيانية
التي قد ُتبعد الزائر عن المحتوى المراد إيصاله، وإنما استخدامھا عند الضرورة مع 

 ؛لذي يدفع بالزائر إلى ترك الموقعمالحظة أن تحميلھا قد يستغرق وقتاً األمر ا

o  ترك فراغ أبيض في الصفحة ذلك أن الصفحة المكتظة ُتجھد الزائر والفراغ في
 ت يمّكن الزائر من التركيز على المھم.الصفحا

 ؛بشكل واضح لجذب انتباه الزائر اإلشارة إلى المعلومات الھامة 

 توى بطريقة ويمكن استخدام عالمات التعداد لعرض المح ،اختيار بنط واضح معروف
 ؛مباشرة وسھلة القراءة

                                                            
34 http://www.bruceclay.com/design/web_crit.htm   
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 لما تثيره ھذه  ، وعلى نحو قاطع، عبارة "المحتوى قيد اإلعداد"تجنب العبارات المنفّرة
ل في ھذه العبارة في نفس الزائر من إحباط وتعرض ثقته بالموقع لالھتزاز، ومن األفض

 ؛الحالة عدم وجود الرابط

 أن تكون عنوانين الروابط في الموقع واضحة ال تحتمل  ينبغيحيث  وضوح العناوين
الصفحات قبل الذھاب حتويات التأويل أو سوء الفھم. ووضع ما ُيسّھل على الزائر معرفة م

 ؛إليھا

 الداخلية والخارجية. وھذه األخيرة تحتاج إلى فحص التأكد من صالحية وعمل الروابط ،
 ؛دوري إلمكانية اختفائھا مع الزمن

 ألنھا تساعد الزائر على الوصول إلى  مھني، وھي ضرورية لكل موقع خارطة الموقع
 المعلومات التي يريدھا دونما خطأ.

  
 35الشبكة العنكبوتية العالمي إئتالفخاصة بالجوانب التكنولوجية وأدواتھا يفصلھا ھناك معايير 

بخصوص أدوات التحرير والعرض من نصوص وصور وفيديو وإمكانية استخدامھا من قبل كل 
  . الذكية ھواتفالاللغات واألدوات وخاصة 

    
  معايير أخالقية  - 4
  

المعايير األخالقية الخاصة بالمواقع ومحتواھا، وليس القصد ، ينوه البعض بإضافة إلى كل ما تقدم
  اآلتية: القواعد السلوكيةھنا نوعية المحتوى، وإنما بمعنى احترامه لمجموعة 

  
 كما تنص على ذلك القوانين العالمية والمحلية، من حيث منع  الفكرية الملكية قوانين اتباع

 ؛بوضوح إذن، واإلشارة إلى المصادرالنسخ والنشر إال ب

 متعمدة لفرد أو جماعة أو أثنية أي إساءة تضمن المحتوى بحيث ال ي احترام حقوق اإلنسان
اإليقاع باآلخرين الموقع للتحرش واالعتداء و كما يجب أن ال يستخدمأو طائفة أو شعب. 
 ؛وخاصة القاصرين

 م عن زيارة الموقع واحتراأي أذى ال ينتج حيث بلزوار الموقع  احترام الخصوصية
معطياته الشخصية وعدم استعمالھا فيما يخرق خصوصية صاحبھا المستخدم وخصوصية 

 ؛لھا مع أي جھة أخرى وألي سبب كانأو تداو

 المرتبط بمداوالت بين الزائر وخدمات الموقع،  المحتوى، وخاصة الوضوح في المحتوى
 حتمل التأويل أو سوء التفسير.إذ يجب أن تكون التبادالت واضحة وال ت

يمكن الرجوع إلى بعض جوانب التشريعات السيبرانية في ھذا الخصوص التي تناقش جوانب مثل و
. ومن المفيد في بعض 36في تشغيل المواقع ينبغي اتباعهالملكية الفكرية والخصوصية وغيرھا مما 

 األحيان اعتماد الموقع، أو المؤسسة التي تقف خلفه، لمدونة أخالقية واضحة تحدد عالقة الموقع
  بزواره وكل ما يمكن أن ينجم عن مثل ھذه الزيارة.

                                                            
 35 http://www.w3.org/standards/webdesign   

36 http://css.escwa.org.lb/ictd/1785/d22.pdf   
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  لموقعامعايير قياس نجاح  - جيم

  
بما أن المواقع تختلف فيما بينھا من حيث المحتوى والھدف منھا فإن وجود معايير يمكن تطبيقھا 

ً على كل المواقع لقياس نجاحھا  . فمواقع البيع مثالً سيكون معيار نجاحھا ھو عائدات سيكون صعبا
وعدد المشاركات  )hits( البيع التي تتحقق عن طريق الموقع، ومواقع األخبار سيكون عدد النقرات

التي تحدث لمقاالتھا على صفحات مواقع التواصل االجتماعي مثالً. وفي كل األحوال فإن مقاييس 
  ع المحتوى. تطبيقھا منذ اليوم األول وإنما ھناك فترة انتظار ترتبط بنو يتمالنجاح أو مؤشراته ال 

    
  ومن بين معايير قياس النجاح نجد اآلتي:

  
 من أكثر معايير قياس نجاح موقع ما ھو عدد الزيارات التي يقوم بھا عدد الزيارات :

 Googleمستخدمو اإلنترنت لھذا الموقع. وقد استبدل غوغل (في خدمته التحليلية للمواقع 
Analytics .ھذا المعيار بمعيار مكافئ يعكس عدد المرات التي يجري فيھا التفاعل مع الموقع (

ولكن ھذا المعيار غير كاف وال يعبر بالضرورة عن مدى انتشار الموقع، إذ قد تكون مثل 
(ربوت) تبحث عن معلومات أو تحاول نشر رسائل أخرى ھذه الزيارات من فعل برمجيات 

تيجة البحث عن مواضيع ما وتطابق في الكلمات المفتاحية ومن ثم على الموقع، أو قد تكون ن
  ؛الزيارة ستكون مجرد زيارة عابرةفإن 

 إلى اھتمام الزوار بالمحتوى. ولكن ھذا المقياس أيضاً  مدة الزيارةوسطي يشير : مدة الزيارة
مة ما لوحده قد ال يكون معبراً عن قيمة ھذا المحتوى ونجاح انتشاره. فمن يبحث عن معلو

سيغادر الموقع فور عثوره على ھذه المعلومة، فإن كان الموقع مبني بحيث يكون الوصول 
إلى المحتوى المطلوب سريعاً، كما ھو الحال في المعاجم والموسوعات، فسينخفض وسطي 

 ً ، من زمن الزيارة، أو قد يزيد في حال كون الوصول إلى المحتوى المطلوب قد يستغرق وقتا
  ؛شبكة االتصال الموقع أو من

 أن الزوار يجدون في محتوى إلى  معيار عدد مرات تكرار الزيارةيشير : تكرار الزيارة
الموقع ما يبحثون عنه في أكثر من جانب. إال ھذا التكرار قد يكون موسمياً بالنسبة للبعض أو 

   ؛ماد التكرار مؤشراً لقياس النجاحمتباعداً مما ال يسمح باعت

 االرتداد Bouncing وھو يمثل عدد الزيارات (الجلسات) التي تزار فيھا صفحة واحدة فقط :
  ؛ار يشير انخفاضه إلى جودة الموقعمن الموقع ثم ُيغادر الموقع. وھو معي

 في زيارة الموقع الواحدة، التي تعبر عن وجود محتوى يثير  وسطي عدد الصفحات المشاھدة
  وھو المكافئ السلبي للمعيار السابق. ،فضول الزائر واھتمامه

      
لذا سيكون من األفضل تشكيل  ،مؤشر للنجاحكمعيار واحد من المعايير السابقة يكفي اعتماد ال قد 

معيار مركب بتوزين يناسب الموقع وطبيعته، وعلى الجھة صاحبة الموقع أن تقيس نجاحھا وفقاً 
أما الموسوعات فسيكون  ،رات ھو مقياس نجاحھالھذه الطبيعة. فمحركات البحث سيكون عدد الزيا

عدد الزوار ومدة بقائھم في الموقع. أما المواقع اإلخبارية فسيكون عدد الزوار ومدة زياراتھم وعدد 
الصفحات التي يدخل إليھا الزائر نفسه، وتكرار الزيارة ومشاركة مقاالتھم على صفحات التواصل 

بة للمدونات على أن يضاف إليھا حجم تفاعل الزوار مع االجتماعي. وسيكون األمر نفسه بالنس
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أما في مواقع البيع والشراء فسيكون معدل التحويل   محتوى الموقع عبر وسطي عدد التعليقات.
الذي يترجم عدد الزيارات إلى عدد المشترين باستخدام الموقع إضافة إلى مؤشر اإلخالص الذي 

  اء مرة أخرى وعدد الزوار الجدد. يشير إلى معدل العودة إلى الموقع للشر
  

  عينة من مواقع عربية ومعايير الجودة -دال
  
  ويكيبيدياالموسوعة الحرة النسخة العربية من  - 1
  

على أساس رئيس ھو عدم  2001في مطلع العام  )Wikipediaويكيبيديا ( انطلقت الموسوعة الحرة
 )Encarta( الرقمية المعروفة مثل إنكارتالموسوعات ، األمر الذي خالف اوجود ھيئة تحرير مركزية

نشاط  . إال أنأن تكون ما ھي عليه اآلن اتھافي بداي المخطط. ولم يكن من )Britannica( أو بريتانيكا
 Nupediaمن ساھم في إطالقھا والمواضيع التي كتبت لتكون مرافقة لمواضيع لموسوعة نوبيديا 

من وانتشار الفكرة في العالم وتبنيھا من قبل عدة لغات جعلھا تنفصل عن كل المشاريع التي كان 
  أن تشارك فيھا.  المزمع

 
 2014حتى نھاية تشرين الثاني/نوفمبر  "ويكيبيديا"موسوعة بلغ مجموع المواضيع التي تحتويھا 

ً كتبت بـ  34أكثر  مليون مساھم  50ن تھا أكثر ملغة مختلفة شارك في كتاب 288مليون موضوعا
غير معروفين. وھي تحتل اليوم المرتبة السادسة بين المواقع األكثر زيارة معروف وكثيرون 

  بحسب تصنيف أليكسا.
  

اللغة العربية التي يكتب موضوعاتھا أشخاص  "ويكيبيديا" ومن بين اللغات التي تتوفر فيھا موسوعة
 340عرب أو يتقنون العربية. وقد زاد عدد المواضيع المتضمنة في الموسوعة الحرة العربية عن 

ً ساھم في تحريرھا قرابة  مساھم نشط (بمساھمة تحريرية  3500ألف شخص من بينھم  900ألفا
ً  194ن اللغات حيث بلغ واحدة على األقل) وبمعدل تحديث جيد مقارنة بكثير م ً وسطيا  37تحديثا

للغة  89للغة الفرنسية  191بالنسبة للغة اإلنكليزية و  882في حين أن مثل ھذا المعدل ھو 
  األلمانية. وھذا المعدل ھو مؤشر جودة في الواقع كون التحديث يتضمن اإلضافة وكذلك التصحيح.

  
سبانية، وتأتي العربية في المرتبة العاشرة بعد تليھا اإل ،أما أكثر اللغات زيارة فھي اإلنكليزية

الروسية والصينية، وھو ترتيب جيد يعكس اھتمام المواطن العربي بالمعلومة بالرغم من أن ترتيب 
التي وعالمياً وتسبقھا مباشرة اإلندونيسية  22العربية من حيث عدد المقاالت ھو  ويكيبيديا موسوعة

لفارسية. وھي تحتل المكانة التاسعة بين المواقع التي يزورھا تسبقھا الفنلندية والنرويجية وا
  المستخدمون العرب لإلنترنت وذلك بحسب ترتيب ألكسا للمواقع التي يزورھا العرب.

 
 ناولنبعضھا مكتوب بلغة واضحة وجيدة وتيالحظ أن ات من مواضيعھا، ومن مراجعة لبعض العين

 ،ُيؤمل أن ُتغنى في المستقبل، إال بعض كلماتال يتضمن ، وبعضھا اآلخر متكامل الموضوع بشكل
  وبعضھا يتضمن أخطاء يؤمل أيضاً أن تصحح في المستقبل. 

  

                                                            
 37 https://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias   
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نجد معيار عدد الكلمات المستخدم في تناول موضوع ما  بويكيبيدياومن معايير الجودة الخاصة 
العينة ومات الواردة فيه. وكذلك المراجع الملحقة في ھذا الموضوع والتي تشير إلى مصداقية المعلو

التي جرى مراجعتھا تظھر تحقق الجانب األول أما الجانب الخاص بتنوع المراجع فھو لم يكن 
ً في الغالب في ھذه العينة وذلك على النقيض من النسخة اإلنكليزية. كما يحتاج الكثير من  محققا

  الة موضوع "الرقمنة" مثالً.مواضيعھا لإلغناء مقارنة مع ما ھو موجود باإلنكليزية كما في ح
  

أما من حيث الجوانب الفنية فھي تماثل شبيھاتھا في اللغات األخرى، وال معلومات خاصة عنھا من 
حيث االرتداد وزمن المكوث ووسطي عدد الصفحات لكل زيارة، إذ إن اإلحصائيات في ھذه الحالة 

  تتعلق بالموقع العام الذي يضم كل اللغات.
 
حفيز المشاركة والمساھمة في وجھود حثيثة لت اھتمام خاص إلىالموسوعة  مثل ھذهتحتاج و

تحريرھا وخاصة من قبل المختصين ممن يعملون في المجال المعرفي وذلك ألمرين أساسيين: 
ً لكل من يبحث عن  األول ضرورة وجودة موسوعة عربية موثوقة على اإلنترنت تكون مرجعا

على عكس الكثير من اللغات، ال تتوفر، ولم تتوفر، موسوعة معلومة ومعرفة، والثاني ھو أنه، و
) واإلنكليزية Universalisمتكاملة عربية يمكن الرجوع إليھا كما كان الحال في اللغتين الفرنسية (

)Britannica العناية بھذه الموسوعة. "مبادرة الملك عبد هللا"). وقد وعدت 
  
  موقع اليوم السابع - 2
  

عالمياً، والمرتبة السابعة  300العربية على اإلنترنت، إذ يحتل المرتبة وھو من أفضل المواقع 
ً والمرتبة الخامسة مصرياً. وھو موقع إخباري إلكتروني فاق في ترتيبه كل مواقع الجرائد  عربيا
اإلخبارية حتى تلك المشھورة تاريخياً. تتوزع أخباره بين المصرية والعالمية، وأخباره شاملة تغطي 

  انب الحياة اليومية.مختلف جو
  

الجھة كما أن بحسب معايير جودة المواقع فھو يتطابق معھا على نحو كبير. فھدفه واضح ومعلن، 
 تحرير الصحفي. أخبارالمباشرة اسم رئيس واضحة بحيث يتضح  معروفة ورسالتھاالتي تمتلكه 

موجزة وشاملة، ومصاغة بلغة سليمة وواضحة ويترك فسحة للتفاعل مع القارئ. تظھر فيه  الموقع
والوصول يتميز الموقع بسرعة تحميل المحتوى،  الحيادية وھذا ما يرفع من مصداقية المحتوى.

إلى يسھل وصوله اإلخراج الفني مريح للزائر ووكذلك فإن إلى موضوع ما على الصفحة. السريع 
  الموقع دون أن ينشغل باإلعالنات.زيارة غايته من 

  
 5، وعدد الصفحات التي يذھب إليھا الزائر حوالى %24االرتداد في زيارة الموقع منخفض نسبياً 

ً ومدة مكوث الزائر على الموقع ھي أكثر من  دقائق وسطياً. وھذه المؤشرات  9صفحات وسطيا
يقة مثل "اللوموند"، حيث يبلغ معدل االرتداد أكثر من جيدة عند مقارنتھا بموقع لصحفية فرنسية عر

 5.2صفحة ووسطي زمن المكوث حوالى  2.7، ووسطي الصفحات لكل قارئ %50حوالى 
ً وتحتل المرتبة  658دقيقة. أما الترتيب العالمي لھذه الصحيفة فھو  في ترتيب المواقع  24عالميا

  في فرنسا.
  camelcamelcamel.com موقع  - 3
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من بين  38المقارنة يمكن أن نأخذ إحدى المواقع العالمية التي صنفتھا مجلة "التايم"وعلى سبيل 
ً لعام  وھو موقع يھتم بقضايا التجارة كما يشير إلى ذلك اسمه.  201439أفضل خمسين موقعا

الھدف من الموقع ھو مالحقة تغير األسعار لدى محالت "أمازون" المنتشرة في الغرب حيث و
الدول عبر اإلنترنت. وھذه المحالت أصبحت أحد أكبر محالت الشراء في  يجري الشراء منھا

). يقوم الموقع المذكور بمالحقة التغير في أسعار ، وغيرھا(أمريكا، كندا، أوروبا، كوريا المتقدمة
ً يقوم الموقع ثم ، "أمازونالمعروضة على " ما، يريد سلعة بإعالم المشترك فيه بالتغير بسعر يوميا

عبر البريد اإللكتروني أو عبر التويتر. كما يزود المشترك بتغيرات سعر وذلك شراءھا، المشترك 
لفترة ثمانية عشر شھراً خلت بحيث يقرر المشترك في ھذا الموقع الوقت المناسب لشراء سلعة ال
  التي يھتم بھا. سلعة ال
  

ً و 2800 وھو يحتل اليوم المرتبة 2008بدأ الموقع نشاطه في عام  مرتبته في الواليات تقريبا
لھدف منه. لذا استنسخ في عدة بلدان حيث يستجيب مباشرة ل . وھو موقع800المتحدة بحدود 

بخمس متوفر محالت أمازون مزدھرة مثل الواليات المتحدة وبريطانيا وكندا والصين وفرنسا. وھو 
  لغات: اإلنكليزية والفرنسية واأللمانية واإليطالية واإلسبانية.

  
التجول في الموقع بسھولة والوصول إلى المبتغى دون أية صعوبة. وصالته الداخلية سريعة يمكن 

تصرف الزائر عن ھدفه أو تثقله بما ال إعالنات ال يتضمن كما أنه  وكذلك فتح الصفحة الرئيسية
وھو بمصداقية متناھية،  "أمازون"متابعته ألسعار وتتميز  لحرفية العالية.إلى اتنظيمه  ويشير يريد

يقوم بدور الوسيط ويتقاضى عمولة من المبيعات التي تتم عن طريقه. وال توجد أية وصلة تنتھي 
برسالة "قيد اإلعداد". وتشرف عليه شركة لھا سجلھا التجاري وأسماء من يدير الموقع معروفة 

  ويمكن مقاضاتھم عند اللزوم.
  

التي ال تحقق الكثير من معايير الجودة، بل وفي مقابل ھذه المواقع الجيدة، ھناك الكثير من المواقع 
المواقع ذات  ازداد عددھي مواقع سيئة ومسيئة، ومثل ھذه المواقع لن يكون لھا دور يذكر في حال 

  المحتوى الجيد.
  

  العربي الرقمي دراسات في المحتوى  -ھاء
  

إقليمية ت العديد من الدراسات عن المحتوى الرقمي العربي وعن صناعته عن منظمات صدر
فقد أصدت اإلسكوا دراسات استقصائية حول . ودولية منھا اإلسكوا واالتحاد الدولي لالتصاالت

وأخرى تناولت نماذج األعمال الجديدة  وضع صناعة المحتوى الرقمي العربي في المنطقة العربية
 لشركات المحتوى الرقمي العربي إضافة معالجة معمقة للموضوع في كافة إصدارات تقرير

وتقارير  دراسات الذي يبين 2 الملحق على االطالع يرجىالمالمح اإلقليمية لمجتمع المعلومات. 
  في مجال المحتوى الرقمي العربي.  اإلسكوا

                                                            
 38 2014/-websites-best-http://time.com/3054279/50   

ً من التقدير للمواقع التي برزت على نحو ال تقدم مجلة التايم مع 39  ايير اختيارھا ألفضل المواقع ويبدو ذلك نوعا
وھو فيما يبدو تقدير تقوم به في نھاية كل عام. ومن معاينة المواقع المختارة يبدو أن ھاجس من قام  2014واضح في عام 

اليومية، وھذه المواقع في الحقيقة تحمل أفكاراً مجددة وال  باالختيار ھو الفائدة التي تقدمھا المواقع المختارة للناس في حياتھا
  تماثل مواقع موجودة سابقاً، وھو ما يتطابق مع مقدمة ھذا الفصل.
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 - الدالالت -التقرير التأسيسي للمحتوى الرقمي العربي (الواقع الفكر العربي مؤسسة تكما أصدر
مليون  20تتعلق بالمحتوى العربي بلغ قوامھا أكثر من تناول معطيات ميدانية يالذي  40التحّديات)

، تمّثل ما أمكن الوصول إليه من محتوى مكتوب باللغة العربية على اإلنترنت خالل فترة وحدة
، وتشمل المحتوى المكتوب باللغة العربية والمنتج 2011وحتى العام  1990زمنية تمتّد من العام 

المحتوى تقييم حالة  فھو تقريرھدف الأما حول العالم. دولة مختلفة  66دولة عربية و 22من 
نموه. كما و حركتهإضافة إلى بطء المحتوى العربي قد أشار التقرير إلى ضعف تواجد والعربي 

"عن مشكلة عميقة تتعلق المحتوى العربي وما يتعلق بھا من معضالت تقنية بل  تقريرتحدث اليو
  كما يلي: يات والفرصخلص إلى مجموعة من التحديوأخالقية". و

  
 أولھا الحجم القليل، وثانيھا تحدي الجودة التي تضمن بقاءه، وتحدي التوزع التحديات :

ً في دولتين عربيتين أو ثالث إلى جانب المحتوى مجھول  الجغرافي المتمركز حاليا
فيه والدين وتراجع قضايا الجنسية. وكذلك تحدي االختالل في االھتمام المتركز في التر

 تحدي التبعثر في المشروعات دونما إطار استراتيجي.و ،التنمية
  
 التنوعات سوق ھائلة غنية بيشكل فتتلخص في أن العالم العربي أما الفرص  :الفرص

الستيعاب المزيد من المحتوى  قابلفإن ھذا العالم العربي بالتالي و، االجتماعية واالقتصادية
حتوى استغالل االھتمام العالمي بالم كما يمكنبكل ما يمثل ذلك من فرص للعمل البيني. 

لإلبداع جديد فضاء  أن المحتوى الرقمي يشكل . يضاف إلى ذلك توليد قيمة مضافةلالعربي 
  واالبتكار أمام شريحة واسعة من الشباب.

  

  لرموز البلدان ياالعل اتأسماء النطاق -3اإلطار 

من بين مؤشرات عديدة على ضعف اھتمام الدول بدورھا في إدارة اإلنترنت يمكن النظر في موضوع أسماء النطاقات 
على اإلنترنت. فقد اتخذت دوٌل كثيرة  برموز البلدانالعليا وخاصة تلك المتعلقة بالدول (السيادية)، أو ما يسميه البعض 

ً في ھذا الخصوص، مثل دول االتحاد األوروبي التي انتھجت منذ العام  ً واضحا سياسة تشجع على أن  2000موقفا
ُيشار إلى المواقع بالحقة الدول التي تنشأ منھا وفيھا ھذه المواقع ألن ذلك يعطي مصداقية أعلى للمواقع ومحتواھا على 

اسم  يتضمنعدد المواقع التي  ازدياددولة مثل فرنسا  في وبالفعل نجد .(net.) أو(com.) ق العامة مثل عكس اللواح
 41مليون) 1.3وكذلك فعلت دول أخرى مثل اليابان وتركيا ( ،عن ثالثة ماليين موقع .)fr(نطاقھا األعلى الحقة 

 4551في الجزائر، و  6953، فال زالت أعداد التسجيل ضعيفة جداً بحيث بلغت وغيرھا. أما بالنسبة للدول العربية
. إال أن اإلمارات العربية المتحدة تبذل جھوداً حثيثة في السعودية 41000في المغرب، و  57000في األردن، و  

أن اإلمارات  ، كما100000و.إمارات) حيث تخطى مجمل التسجيل فيھا عتبة الـ  ae.لترويج أسماء نطاقاتھا (
   و.عرب). arab.ستكون المشغل ألسماء النطاقات العربية الجديدة (

                                                            
  يمكن االطالع على معلومات حول الدراسة على الموقع: 40 

http://www.arabthought.org/ar/التقرير-التأسيسي-للمحتوى-الرقمي-العربي-الواقع-الدالالت-التحّديات#.Vheo5ivQDph 

 41 http://www.webhosting.info/domains/country_stats/   
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 ً   المحتوى ماضياً وحاضراً ومستقبالً  -ثالثا
  

  أجيال الوب -ألف
  

كان المحتوى في بدايته، مطلع تسعينيات القرن الماضي، يمضي باتجاه واحد فقط، من الحاسوب 
أو الوب الساكنة أو وب الوثائق، باستثناء  W1.0إلى المتلقي، وھو ما ُعرف بجيل الوب األول 

ع. ومع القيام بما يلزم من عمليات إلتمام صفقة البي اإلنترنتمواقع البيع التي كانت تتيح لمستخدم 
إلى متفاعل مع المحتوى، عبر  مطلع األلفية الثالثة انتقل دور مستخدم اإلنترنت من مجرد متلق

التعليقات والمشاركة. كما أصبح لمستخدم اإلنترنت دور الناشر باستخدام أدوات ووسائط بسيطة 
اقع مختصة وإمكانية تحميل الفيديو والصور عبر مو ،مثل المدّونات وصفحات التواصل االجتماعي
قد أدى ظھور الجيل ذات الصفحات الديناميكية. و W2.0بذلك وھو ما ُعرف بالجيل الثاني من الوب 

  وصول إلى المعلومة المطلوبة.وزاد من صعوبة البحث فيھا لل المعلوماتالثاني إلى تضاعف 
  

األحيان أن  وبالرغم من التطور الھائل الذي جرى في محركات البحث، إال أنھا تعجز في كثير من
إلى الموقع األكثر مطابقة لما  هعنه بالضبط من معلومات، أو أن توصلبحث يما للمستخدم تقدم 

آالف االحتماالت مرتبة بحسب الكلمات المفتاحية  ردتكل طلب بحث عن معلومات فبعد ريد. ي
مفتاحية. ھذا الكلمات تشابه ال ةمواقع في حالللالمذكورة في الطلب وبحسب تردد االستخدام 

ً في أكثر من موقع. ولكن ال شيء يضمن  ً أو جزئيا باإلضافة إلى أن ما نبحث عنه قد يتوفر كليا
غير متالئمة مع معايير  إذ قد تكون معايير الترتيب لمحرك البحثى المعلومة المطلوبة وصول إلال

لمختلفة من مالحقة ا  crawlersالبحثمحركات  زواحفعدم تمكن مع اإلشارة إلى  . ھذاالمستخدم
يعجز في نھاية األمر أي محرك بحث عن  والتي الجديد من المعلومات المتضخمة بشكل أسي

  . )4(انظر اإلطار  الوصول إليھا
  

وكما ھو معروف فإن أدوات الوب التقليدية تقوم فقط بإخراج المحتوى وتقديمه للمتلقي مع الروابط 
المتوفرة (إن كانت ال تزال موجودة) إلى مواقع أخرى أو وصالت داخل الموقع نفسه دون أية 

تحول مثل ھذا يومعرفة بنوع المعلومات المقدمة وما تتضمنه الروابط من حيث المحتوى والداللة. 
إلى مشكلة عند البحث عن صور أو صور تتضمن معلومات غير مشمولة في الشرح المرافق 
للصورة على النسق الذي يقوم به غوغل، أو حتى النصوص المصورة كما ھو األمر في الكثير من 

  .للمستخدم أن يقرأھاالوثائق النصية المصورة التي ال يمكن إال 
  

semantic الداللي، يسمى بالوب 0W3.يد من الوب ھو الجيل الثالث ومن ھنا نشأت الحاجة إلى جيل جد
42 web  الوب. ذلك ومستخدمي التي تھدف إلى جسر الفجوة في التواصل بين التطبيقات الحاسوبية

أن تطبيقات الوب الحالية ال تربط البيانات أو المعلومات بالسياق الذي نشأت فيه، ومن ثم فإن ھذه 
بين المھم واألقل أھمية، وال تحسن الربط بين البيانات أو المعلومات مختلفة التطبيقات ال تميز 

  المصادر لتستخرج منھا المعلومات األفضل.
   

                                                            
 42 Lee, James Hendler, Ora Lassila, The Semantic Web, Scientific‐Tim Berneers American, Mai 2001  
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  مختلفةالبحث المحركات  -4اإلطار 

في مليارات الصفحات المنشورة على الوب ظھرت أفكار أخرى تدعو ألشياء  ةالبحث العسيرعملية في مواجھة 
مماثلة في صلبھا لما ُيبحث عنه في الوب الداللي من حيث البحث عن تكامل المعلومات وفق نھج منظم في صياغة 

ومن ثم التحرك عبر بيانات البيانات. وكذلك الربط بين بيانات البيانات ھذه حيث يبدأ االنطالق من قاعدة بيانات ما 
  عدد غير منته من قواعد البيانات المرتبطة فيما بينھا داللياً، أي التي تتناول الموضوع نفسه. 

يتم ھذا التركيز باستخدام و ،لتعابير وإنما على معاني المحتوىركز الوب الداللي على الكلمات المفتاحية وايال و
ي عبر ربط البيانات ببعضھا بأشياء العالم الحقيقية بحيث يمكن لغة ذات مفردات أو نھج يسمح بتمثيل مفھوم عمل

  لآللة أن تفھم المعاني الداللي وأن تمّيز بين "األرز" عند الحديث عن الطعام و"األرز" عند الحديث عن الشجرة.

 فبدالً من التعرف إلى صفحة مفيدة كما في محركات البحث المشھورة حالياً، سيكون التحرك إلى استخراج
 http://www.cluuz.comالمعلومات، التي يبحث عنھا المستخدم، من الصفحات كما في حالة محرك البحث 

كذلك تحاول بعض محركات البحث الداللية مساعدة مستخدم اإلنترنت على تحديد عمليات  وتقديمھا للمستخدم.
ائدة لھم في سعيھم لبلوغ أھدافھم كما في حالة محرك البحث بحث إضافية يمكن أن تكون أكثر ف

http://www.wolframalpha.com .  

كما يمكن لمحرك البحث الجديد (الداللي) أن يقدم أكثر من مجرد مقترحات، بل يمكن استخدام أجوبته لتلبية حاجة 
  . http://trialx.comرك البحث مستخدمه، كما في حالة مح

  
ً للطلب أن  ومن أھم خصائص الجيل الثالث للوب نجد -tailorالبحث عن المعلومات المفصلة وفقا

made  لمعايير ترتيب محرك البحث كما ھو األمر حالياً، وفي ذلك أن البحث سيوافق ً وليس وفقا
ً وفق قواعد التفكير االستنتاجي كذلك، الطلب الشخصي.  . وعليه deductiveيكون البحث سياقيا

  :43سيكون البحث الداللي بالمعاني اآلتية
  
 ؛التعامل مع التنوعات الصرفية الخاصة بالجمل وصيغ المفرد والجمع والسوابق واللواحق 

  ًثل  في كلمات مالتعامل مع المترادفات بمعانيھا الدقيقة وترابطاتھا كما ھو الحال مثال
 ؛"استطّب" و"تعالج" و"استشفى"

  "لتھاب وآالم الرأس ھي تعميم للحمى واالالتي التعامل مع التعميمات كما في حالة "مرض
 ؛ونقص المناعة

  التعامل مع تقابل المفھوم كما ھو الحال عند الحديث عن "بما يعالج آالم الرأس" الذي يحتاج
 ؛ى مفھوم ألم الرأس بالمعنى الطبيالشقيقة ينتمي إلإلى التقابل مع مفھوم أن مرض 

 ؛طبيعية مثل: ماذا وأين وكيف ولماالتعامل مع استفھامات وأسئلة اللغة ال 

 ؛جملة األھم فيھا أو خالصتھاالقدرة على التوجه في فقرة مستمرة إلى ال 

 لمصاغات الحاجة دون بحرية األسئلة طرح على القدرة format األقواس مثل خاصة 
 ؛"and و" و" or أو" نوع من Boolean Operator البوالنية المؤثرات أو المزدوجة

                                                            
 43 -bird-a-0-3-web-vs-0-2-web-vs-0-1-education/previously/web-https://flatworldbusiness.wordpress.com/flat
finition/de-the-on-eye   
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  القدرة على العمل باالستناد إلى اإلحصائيات أو سلوك المستخدم أو أية وسائل اصطناعية
 ؛و الحال في محركات البحث الحاليةأخرى كما ھ

 .قدرة ھذه المحركات على استشعار أدائھا الخاص 
  

ھذا الجيل ھو مشروع قيد التنفيذ، حدث فيه تقدم، والعمل فيه أمر مستمر، وتحققه سيحدث تغيراً 
نوعياً في الوصول إلى المعلومة والتطبيقات المختلفة التي ستنجم عن ربط البيانات بواسطة بيانات 

  . metadataالبيانات 
  

حيث ستتكيف الوب بما  W4.0 وخالل الحديث عن الجيل الثالث يجري الحديث عن الجيل الرابع
باإلنترنت واالستفادة من محتوى الوب بالكامل. وھذا أمر  النقالةيسمح بربط كل أجھزة االتصال 

ً بالكامل، لذا جرى االستعاضة عنه بالجيل الخامس من الوب  . وھو جيل الوب W5.0تحقق تقريبا
ال تزال مجرد فكرة مشروع ُيطمح  المفتوحة والمترابطة والذكية أو الوب االنفعالية، وھذه الوب

  .فيما بينھم عبرھا أن يتمّكن المستخدمون من التواصل فيھا مع اآللة كما يتواصلون
  

التشغيل البيني ومشكلة الداللة اللغوية  ةوھذه األجيال من الوب تطرح مشكالت عديدة أھمھا مشكل
وتتفاوت درجة التقدم في ھذا  ، من بينھا العربية،التي ھي موضوع بحث علمي يجري على اللغات

  .البحث بين لغة وأخرى، كما تتفاوت الصعوبات الداللية بين لغة وأخرى
  

  الوب الداللي  -باء
  
  طبقات الوب الداللي - 1
  

ھي توسيع للوب الحالي، تأخذ فيھا المعلومات معان محددة، ممّكنة بذلك األفراد من  الوب الداللي
. لذا على الحاسوب في الوب الداللي أن يتعامل مع المعاني. مع الحاسوب على نحو أفضلالتفاعل 

كما وھذا يتطلب توفر المعالجة الحاسوبية للغة الطبيعية من حيث االسترجاع التقليدي للمعلومات. 
ن يرافقه على نحو صريح معطيات داللية لترميز يحتاج ألمحتوى الوب من اللغات الطبيعية  أن

قراءته وفھمه على نحو صحيح وذلك باستخدام أدوات برمجية تعطي المحتوى الذي يمكن للحاسوب 
الوب األول.  وصفاً داللياً لصفحة الوب بدالً من الوصف بالكلمات المفتاحية كما ھو الحال في جيل

، حيث تكون المعلومات صريحة عن explicit webداللية صريحة  يتضمن أي أن الوب الداللي
المرّتبة منطقياً. وھذا ما يجري عن طريق ضّم المعاني في شجرة طريق تمثيل معياري للمعرفة 

تمثل مفھوماً، وھو ما يسمى ببناء األنطولوجيا المرجعية. وھو األمر الذي سيمّكن الحاسوب من 
ً معالجة معنى أو داللة ال وأن  ،وأن يربط ويكامل معلومات أو بيانات مختلفة األنواع، معلومة آلّيا
  ة آلّية أيضاً.قمن المعلومات الصريحة الموجودة بطري يشتق معلومات ضمنية

 
  :44لوب الدالليلطبقات خمس  العنكبوتية العالمي شبكةائتالف اليحدد 

  

                                                            
 44 http://www.w3.org/standards/semanticweb/   
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 ھي ما ھو منشور في الوب الحالية من بيانات  (القاعدية) في الوب الداللي الطبقة األولى
أدوات الوب الداللي وتواريخ وعناوين وغير ذلك، ولكن بنسخته الداللية، حيث ستسمح 

التي تمثل إطاراً لوصف المصادر، وھي تسمح بوصف البيانات في مصدر ما  RDF (مثل
 metadataوربط ھذا المصدر بمصادر أخرى) من ربط البيانات عن طريق بيانات البيانات 

  ؛نتقال إلى الطبقة الثانية بسالسةالمرافقة للبيانات بما يمھد ويسمح لال

  وذلك  45يجري تنظيم البيانات وبناء مخازن المفردات أو األنطولوجيات يةالطبقة الثانوفي
بواسطة أنظمة تنسيق المعرفة البسيطة حيث يجري إغناء البيانات بدالالت ومعاٍن إضافية 
تتيح للناس وللحواسيب استفادة أكبر من البيانات وحيث يمكن للحواسيب فھم ھذه البيانات 

ً بناء مخازن  وترابطاتھا. وقد أصبحت أدوات   ؛األنطولوجيات ھذه معيارية تماما

  تأتي مرحلة استخراج ما في البيانات من معلومات ومعارف عن طريق  الطبقة الثالثةوفي
  ؛قاعدة بيانات شاملة على أنه ليطرح االستفھامات واألسئلة. ذلك أنه ينظر إلى الوب الدال

  في  التي يجري فيھا االستنباط والتفكيرھي المرحلة الفنية األخيرة ، فالطبقة الرابعةأما
  ؛البيانات بواسطة قواعد محددة

 ھي طبقة التطبيقات مثل تطبيقات العناية الصحية وتطبيقات علوم الحياة،  الطبقة الخامسةو
  والحكومة اإللكترونية والطاقة.

  

  انتقادات الوب الداللي - 2
      

مصداقية المعلومات الخاصة ببيانات  ييمكن أن تواجه الوب الداللي ھ التي 46من أھم الصعوبات
طرق كثيرة لوصف الشيء نفسه. إضافة إلى أن البيانات نفسھا قد تصبح  في ظل تواجد البيانات

، يتمثل في سھولة مراقبة الحكومات للمحتوى انتقاد آخر يوجه للوب الدالليوخاطئة بمرور الوقت. 
  ستكون عامالً آخر ضد الخصوصية. أي أن الوب الداللي

 

 اللغة العربية والوب الداللي - جيم
    

ً في مكوناتھا وأدواتھا بما يسمى "معالجة اللغات  ترتبط الطبقات األربعة األولى المذكورة سابقا
الطبيعية"، وھو أمر في نھايته مرتبط بكل لغة وخصوصياتھا من حيث المعالجة وإن كان ھناك 

ً يجعله متأھالَ للدخول اتفاق على المبادئ والمفاھيم. وال يبدو أن محتوى  اللغة العربية أحرز تقدما
في الوب الداللي. كما أن األدوات المتوفرة حالياً، في اللغات األخرى كاإلنكليزية، ال تدعم فعلياً 

. ويذھب آخرون للقول 47اللغة العربية بما يسمح بتحويل المحتوى العربي الحالي إلى محتوى داللي
المنشورة على الوب الحالية) تفتقر إلى المعيارية من حيث استخدامھا بأن اللبنات األولى (النصوص 

                                                            
تعرف القواميس اللغوية األنطولوجيا على أنھا "علم الكينونة"، بمعنى دراسة الخواص العامة لما ھو موجود. يترجم  45 

ذلك في المعلوميات بأن األنطولوجيا ھي المجموعة المرتبة للمصطلحات والمفاھيم الممثلة لمعنى حقل من حقول المعلومات، 
  وجيا بالمحاكمة الذھنية بخصوص مفاھيم مجال ما.والعالقة بين ھذه المفاھيم. تسمح األنطول

 46 http://fr.wikipedia.org/wiki/Web_s%C3%A9mantique#Observations_sceptiques   

 47 A survey language Support in Semantic web;of Arabic  Majdi Beseiso, Abdulrahim Ahmad, Roslan Ismail. 

journal.net/sites/default/files/swj110.pdf‐web‐http://www.semantic   
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في الوقت الذي  ISO-8859-6أو  Windows-1256أو  UTF-8للمحارف العربية مثل  48لترميز متعدد
  األكثر مالئمة ألدوات الوب الداللي. Unicodeتستخدم معظم اللغات ترميز الـ 

  

وما ھو موجود حالياً في ھذه  ،العربية ال تزال ضعيفة جداً  من جھة أخرى فإن المكتبة األنطولوجية
انظر  .49) وال تظھر العربية بأية نسبة محسوسة%49نسبة (حتى مكتوب باإلنكليزية المكتبة 
  .5اإلطار 

  

وأخرى لن يكون وضعھا في الخدمة  50يكثر الحديث اليوم عن تطبيقات اختبرت وأثبتت فاعليتھاو
بعيداً، في مجاالت الصحة واألعمال والتعليم والحكومة اإللكترونية. كما أن كثيراً من المواقع 
المعروفة مثل الموسوعة الحرة أو مواقع التواصل االجتماعي مثل الفيسبوك ال تستخدم في أدواتھا 

رة سابقاً. وبعض المواقع قطع شوطاً ال بأس به إال أدوات الطبقة األولى من الطبقات الخمس المذكو
في الوقت الذي ال تزال فيه مثل ھذه التطبيقات في العربية بعيدة المنال، وھي  من الطبقة الثانية.

حتى ليست في بداياتھا. وھنا ستكون مشكلة المحتوى أعمق بكثير من تلك الموجودة حالياً والمتمثلة 
ترنت التي تشكل المحتوى. عندھا سيكون الحديث عن فجوة في نقص النصوص واستخدامات اإلن

  في البناء الداللي (معرفية) وليس عن مجرد فجوة رقمية أو فجوة محتوى.
  

 خصوصيات اللغة العربيةبعض  -5اإلطار 
  

تنقسم الخصوصيات من حيث الشكل ومن حيث البناء والداللة. فمن حيث الشكل تكتب اللغة العربية من اليمين إلى 
إضافة إلى  تكتب متصلة مع ما بعدھا وأخرى منفصلة. منھا ما روفالحأن ، كما اليسار على عكس اللغات الالتينية

خصوصية التشكيل، وھي خصوصية من حيث الشكل والداللة. فقد يمكن للكلمة المفردة أن تفھم بعدة معان إذا 
رسمت بدون تشكيل كما ھو الحال في فعل "قمع" الذي يمكن أن ُيفھم المقصود منه على أنه فعل "َقَمَع" أو أداة سكب 

  السوائل في اآلنية الضيقة الفتحات. 
  

ّتاب العربية كتاباتھم لصعوبة ذلك، من حيث األدوات والمعرفة، واالعتماد على أن السياق كفيل نادراً ما ُيشّكل ك
بإزاحة الغموض. ولكن ذلك ليس باألمر المباشر. فجملة مثل "عظم الرجل" قد يكون المقصود منھا "عظُم الِرْجِل" 

َم الرجُل" وغير ذلك، وعندھا نحتاج إلى سياق أعم تظھره الفقرة أو الموضوع المتناول.  أو "َعُظَم الرجُل" أو "ُعظِّ
ً في حالة الجمل المستقلة، مثل: "ما أطيب الطعام" التي ال يمكن أن ُتفھم إال بالتشكيل، فقد  وھذا ليس بالمتاح دائما
اء يكون المقصود منھا االستفھام عن األطيب من الطعام "ما أطيُب الطعاِم" أو يقد يكون اإلعجاب بطيب الطعام أثن

  تناوله: "ما أطيَب الطعاَم". 
  

مسألة أخرى تكمن في أن الشيء الواحد قد يشار إليه بعدة مترادفات مما يضفي صعوبة في البحث الداللي في الوب 
كما ھو الحال في كلمات مثل الحب والعشق والوجد والھوى والغرام والھيام. وكذلك العالج واالستطباء واالستشفاء 

  يزيد من صعوبة بناء األنطولوجيات. والتداوي. وھذا ما
  

كما أن في اللغة العربية معان مختلفة لكلمات لھا الرسم نفسه، كما ھو الحال مثالً في كلمة "ضرب"، التي لھا أكثر 
بَ َضَرَب، َضُرَب، َضِرَب، من عشرة معان مختلفة يمكن التمييز بين باستخدام التشكيل من مثل:  ْربُ ، َضرَّ ، ضَّ

                                                            
 48 Areej S. & Khalifa -Hend S. Aland the semantic web: Challenges and opportunities;  The Arabic language 

Al- Wabil. The 1st International Sysmposium on Computers and Arabic Language & Exhibition,   2007  KACST & 
SCS  

 Zoghbya , Ahmed Sharaf Eldin ‐Survey; Aya M. AlA  –Arabic Semantic Web Applications المرجع السابق و:49 
Ahmed and Taher T. Hamza.  

 50 http://www.w3.org/2001/sw/sweo/public/UseCases/BBC/   
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ً معان كثيرة تختلف بحسب  ُرٌب، َضِرب، َضْرب. ولو أخذنا الرسم األول "َضَرٌب، ضُ  َضَرَب" لكان له وحده أيضا
ك، نبض. ضَرَب شيًئا: أصابه وصدمه. ضَرب باألمر ُعْرَض الحائط: أھمله،  :51السياق من مثل ضَرَب القلُب تحرَّ

  واحد. الخ. أعرض عنه، احتقره. ضَرب ُعْصفورين بحجٍر واحد: حّقق ھدفين بعمل 
  

فالتذكير والتأنيث والجمع مثالً ليست ، 52تعقيد مسألة البحث اآللي ھو القواعد اللغوية والنحو يزيد فيأمر آخر 
  باألمور اآللية التي يمكن أن ُتعھد إلى حاسوب ليشتقھا وإنما عليه العودة إلى معجم لغوي. 

  

المنتجات، فتمثل في حد ذاتھا مشكلة على غير ما يمكن أن أما األسماء في العربية، أسماء األشخاص والمؤسسات أو 
يحدث في اللغات األوروبية. ذلك أن األسماء في العربية ھي في معظمھا كلمات من العربية لھا معنى لغوي (سمير، 

. أما في 53باسل، منصور، زھرة، ياسمين، الخ) وھذا يضيف مشكلة للتميز بين االسم كفاعل وبين الكلمة كمعنى
لغات األوروبية فاألمر مختلف حيث األسماء بال معنى في الغالبية العظمى (جورج، جان، كلوديا، برناديت، ال

إليزابيت...)، إضافة إلى أن األسماء تبدأ كتابتھا بالحرف الكبير، ألسماء األشخاص والمؤسسات والمنتجات، وھذا 
  حث في سياقات أعم إن توافرت!ما ٌيسھل تميزھا والوصول إلى داللة الكلمة دونما حاجة للب

  

أمر المعالجة اللغوية  تعقديمكن المتابعة في الحديث عن فرادة اللغة العربية في الكثير من الصفات والمالمح التي 
كل ھذا يجعل من مسألة البحث الداللي في اللغة العربية آلياً. ھذا كله طبعاً إذا تركنا مسألة العامية والفصحى جانباً. 

عقداً. وھو األمر الذي يتطلب جھداً ھائالً من أبناء اللغة العربية في ميدان البحث العلمي في معالجة اللغة أمراً م
  العربية حاسوبياً، وخاصة عندما يكون التدخل مطلوباً من الحاسوب.

  

  

  
   

                                                            
  51 ar/%D8%B6%D8%B1%D8%A8/-http://www.almaany.com/ar/dict/ar   

  والنحوية مما يغير في المعاني والدالالت. يث يصعب أن نجد نصاً خالياً من األخطاء القواعديةح 52 

ً اسمه محمود وقد يكون القصد صفة للتوقف بأنه  توقف محمود عن الكالم"، فقدمثل: " 53  يكون المقصود شخصا
  محموٌد!
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 ً   التوصيات - رابعا
  

  النسبة للدول العربيةب -ألف
  
 عصر ونقلھا إلى دول العربيةفي المعرفة اللبناء اقتصاد التوجه نحو وضع استراتجيات  .1

  ؛بشرية واقتصاديةبحيث تضمن ما يقتضيه ذلك من عوامل  المعرفةالتكنولوجيا و

عالقة محتوى  أھمية كبرى، خاصة في ظلإيالء المحتوى العربي في االستراتيجيات العربية  .2
 ؛والتدريب على إنشاء ھذا المحتوى اليوم بالمحتوى الداللي (المعرفي) للغد،

وضع سياسات واضحة إزاء شبكة اإلنترنت العالمية وإدارتھا لجھة خطوط النقل وبوابات  .3
 ؛لتخديم المخزنة للمواقع ومحتواھاالعبور وحواسيب ا

المذكورة سابقاً  W3Cالشبكة العنكوبتية العالمي الئتالف اعتماد المبادئ األساسية األربعة  .4
صياغة ومن ثم  لتحقيق ھذه المبادئاالئتالف من القواعد اإلرشادية التي وضعھا  واالستفادة

بالتطبيقات التي تتيحھا القواعد اإلرشادية الخاصة بكل دولة ومجتمع وخاصة بما يتعلق 
 ؛اإلنترنت

أسماء النطاقات العليا لرموز البلدان الخاصة بالدول العربية وكذلك التشجيع على استخدام  .5
 ؛أسماء نطاقات اإلنترنت بالحرف العربياستخدام 

 زيادة االھتمام بمعايير وجودة التعليم العام، وتوجيه عناية خاصة نحو كتابة المقال وبنائه. .6

    
  الجامعات ومراكز البحوث والدراسات ومجامع اللغة العربية -باء

  
ما يتعلق بمتطلبات اإلنترنت بالبحوث الخاصة بمعالجة اللغات الطبيعية وخاصة دعم وتعزيز  .1

 ؛متطلبات األجيال القادمة من الوبو

، وقيام والمتعلقة باللغة العربية المساھمة في بناء األنطولوجيات الخاصة بالوب الداللي .2
 ؛طة فيما يخص جوانب الوب الدالليالجامعات على نحو خاص بدعم بيئتھا المحي

االت الملكية الفكرية مراقبة مباشرة في المقلمساھمة في مراقبة تطبيق قوانين حماية ا .3
ستخدام الملكية الفكرية. وكذلك مراعاة احول نشر التوعية وت، والتقارير واألطروحا

 ؛البرمجيات بنسخھا األصلية

توجيه عناية خاصة لكتابة الطالب لتقاريرھم الدراسية من حيث المضمون واللغة. ذلك أن  .4
المرحلة الجامعية إال في  ه الطالب في التعليم العربي قبلھذا النوع من الكتابة ال يتعرض ل

 ؛النادر

كتابة ونشر المقاالت العلمية باللغة العربية وعلى  على والمفكرين والباحثين األساتذة تشجيع .5
  ؛االجتماعي التواصل شبكاتو المدونات طريق عن الخاصة صفحاتھم إنشاء

ألھمية محتوى وذلك نظراً اإلنترنت  على البحث والتطوير الخاصة بالجامعات إتاحة منتجات .6
  ھذه المنتجات معرفياً ولكون منتجاتھا معيارية في مجاالتھا. 
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  المنظمات الدولية واإلقليمية - جيم
  

 وضعفي  األعضاءمساعدة الدول و ،بيان أھمية البحث والتطوير واالبتكار في التنمية .1
  ؛نحو مجتمعات المعرفةلالنتقال استراتجيات سياسات و

في إدارة البنية األساسية الدولية  ةالخاصسياساتھا صياغة في األعضاء مساعدة الدول  .2
صالح ھذه الدول حاملة وبوابات عبور ومخدمات بما يضمن مالشبكة اللإلنترنت من 
 ؛والمحافظة عليھا

 ؛ر استخدامھا في المجتمعدعم الدول األعضاء في تطبيق الملكية الفكرية ونش .3

 ھو كما الدول، ھذه على وتأثيراتھا المحتوى بنية في االستراتيجية التغيراترفع الوعي حول  .4
ً  األمر  .الداللي للوب بالنسبة حاليا

 
  المجتمع المدني -دال

  
  ؛الملكية الفكرية بقوانينالمساھمة في نشر الوعي الخاص  .1

المساھمة في إغناء المحتوى العربي عن طريق عرض مختلف أنشطته عبر مواقع خاصة  .2
 ؛ھذه الدراسةتبنى وفق المعايير الواردة في بحيث بھذا المجتمع المحلي 

بمعايير وجودة التعليم في المؤسسات التعليمية التابعة للمجتمع المدني، وتوجيه زيادة االھتمام  .3
 ؛المقال وبنائهة خاصة نحو كتابة عناي

على الوب عبر  التواجدتشجيع الكتاب والمفكرين والشخصيات العامة على المساھمة في  .4
وغني  يمثل ذلك من محتوى رصيناءھم، لما مدونات خاصة بھم ينشرون عليھا إنتاجھم وآر

 .لإلنترنت

 
  شركات تصميم وتنفيذ المواقع وصيانتھا -ھاء

  
العربي ألھمية ھذه الصناعة للمنطقة العربية ولبناء االھتمام بصناعة المحتوى الرقمي  .1

 اقتصاد المعرفة؛

 ؛ھذه الدراسةالمذكورة في  العمل وفق معايير إنشاء المواقع .2

  

عرض مختلف الخدمات التي يمكن أن تساعد زبائنھا على االرتقاء بمواقعھم من حيث  .3
 الجانب الفني واالستثماري.
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  والجھات المعنية معالجة النصوص والكالمأبرز محاور البحث في  -1الملحق 
  
 معالجة الكالم  -أ

o ھناك أبحاث في العديد من الدول العربية لتطوير نظم تركيب للكالم، ومنھا تركيب الكالم :
سورية (المعھد الجمھورية العربية الفي المغرب (جامعة محمد الخامس في الرباط)، وفي 

ً طبيعياً)، وفي  العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا: إصدارات متتالية آخرھا يتضمن تنغيما
لملك عبد العزيز للعلوم وفي السعودية مدينة ا ،54نظام "منطيق" للباحث طه زروقي الجزائر 
وجد يو). RDIوصخر و شركة التطوير البحثي الدولي  IBMوفي مصر (شركات  ،والتقنية

مجموعة من البرمجيات المتاحة التي تساعد في تركيب الكالم باللغة العربية ضمن مشروع 
MBROLA55؛ 

o في لبنان (جامعة البلمند)، وفي السعودية مدينة الملك عبد العزيز للعلوم تعرف الكالم :
ً في دول أخرى مثل RDIوصخر و  IBMوالتقنية، وفي مصر (شركات  ). ثمة اھتمام أيضا

. يوجد مجموعة من (BBN Technologies, Microsoft)، والواليات المتحدة (LIMSI)فرنسا 
 ؛SPHINX56البرمجيات المتاحة التي تساعد في تعرف الكالم مثل 

o سورية (المعھد العالي للعلوم الجمھورية العربية ال: في لبنان (جامعة البلمند) وتعرف المتكلم
 National Institute ofالوطني للمعايير والتقانة التطبيقية والتكنولوجيا). ويتيح المعھد 

Standards and Technology (NIST)  مدونات صوتية خاصة بتقييم نظم تعرف المتكلم تتضمن
 متحدثين باللغة العربية.

     
 معالجة النصوص  - ب

o لتعرف الخط العربي 57: تملك شركة صخرتعّرف الخط العربي ً المطبوع أو بخط  ،برنامجا
للوثائق المنخفضة الجودة. كذلك،  %96للوثائق عالية الجودة، و %99.8بدقة قدرت بـ  ،اليد

حيث  58لتعرف الخط CleverPageعلى إنشاء نظام  RDIعملت شركة التطوير البحثي الدولي 
كما . %10.32وفي تعرف الكلمات إلى  %2.58تصل فيه نسبة الخطأ في تعرف الحروف إلى 

تجري في األردن (في كلية الھندسة التكنولوجية في جامعة البلقاء التطبيقية في عمان، وفي 
جامعة األردن) مجموعة من األبحاث على تحسين خوارزميات تعرف النصوص المطبوعة. 

ً محرك  كما يتوفر  Optical( المفتوح المصدر لتعرف الخطوط المطبوعة 59Tesseractأيضا

Character Recognition( والذي يعمل على عدة نظم تشغيل، ويعتبر من أفضل محركات ،
OCR  كما تتواجد. 3المفتوحة المصدر، حيث أصبح يعالج اللغة العربية ابتداًء من اإلصدار 

العديد من المواقع المجانية التي تتضمن خدمة تعرف الخط العربي وتمّكن من استخالص 
 ؛OCRconvertو  i2OCRو  newocrالنصوص العربية من الصور مثل: 

                                                            
 54 espeak/?source=typ_redirect-http://sourceforge.net/projects/arabic  

 55 http://tcts.fpms.ac.be/synthesis/mbrola.html 

 56 http://cmusphinx.sourceforge.net/ 

 57 http://www.sakhr.com  

 58 eg.com/technologies-http://www.rdi  

 59 ocr/-https://code.google.com/p/tesseract  
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o ومن المحلالت الصرفية محلل أرامورفالتحليل الصرفي : Aramorph  ،لشركة قاموس
، ومحلل "الخليل الصرفي" الذي أعدته 60للباحث محمد عطيه من مصر AraComLexومحلل 

المغرب، والمحلل الصرفي للمعھد العالي للعلوم التطبيقية  –جامعة محمد األول في وجدة 
ً دول  61من جامعة األردن SALMAوالتكنولوجيا، ومحلل  وقد اھتمت بھذا المحور أيضا

أخرى مثل: فرنسا (جامعة ليون) والجمھورية التشيكية (جامعة تشارلز في براغ) بمحلل 
Elixir-FM ستانفوردفانيا وجامعة والواليات المتحدة األمريكية (جامعة بنسلStanford 

Morphological Parser(؛ 

o نظام تحديد أقسام الكالم: Part of Speech Tagging مثل ،ArabicPOSLib  من معھد قطر
 ,MADA, AMIRA والعديد من النظم في الدول الغربية، مثل   QNRFلبحوث الحوسبة 

ASMA, MADAMIRA    ومن جامعة كولومبيا األمريكيةStanford Arabic POS tagger  من
 ؛في فرنسا  LIMSIمن مخبر   SAPAوجامعة ستانفورد،  

o في األردن (جامعة عمان)، جرى العمل على تشكل النصوص  :تشكيل النصوص
سورية (المعھد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا)، وفي لبنان الجمھورية العربية الو

المفتوح المصدر للباحث طه زروقي، وفي  62(جامعة البلمند)، وفي الجزائر نظام "مشكال" 
 ؛محمد األول) نظام الخليل للتشكيلالمغرب (جامعة 

o تجري العديد من األبحاث بھدف تطوير محلالت نحوية مثل التحليل النحوي : Arabic

TurboParser  منCarnegie Mellon University  في قطر، وفي الواليات المتحدة األمريكية
 ؛Stanford parser(جامعة ستانفورد) 

o وغيرھا(أي أسماء العلم، األماكن، المنظمات،  :نظام تعرف المسميات (Named Entity 

Recognition ) مثل ،AQMAR  منCarnegie Mellon University (؛في قطر 

o نظام تحديد معاني الكلمات: Word Sense Disambiguation  ثمة أعمال في مخبرLaboratoire 63

LaTTiCe؛ 

o مثل نظام  آيسبل المفتوح المصدر للباحث طه زروقي من  :نظام تصحيح األخطاء اإلمالئية
 ؛64الجزائر

o  ھناك العديد من البحوث الجارية بھدف تطوير نظم للترجمة اآللية، في اآلليةالترجمة :
ومعھد بحوث الحوسبة)، وفي  Carnegie Mellonاألردن (جامعة عمان)، وفي قطر (جامعة 

في  65). من جھة أخرى، يعمل معھد الدراسات المتقدمةRDIوصخر و  IBMمصر (شركات 

                                                            
 60 http://www.attiaspace.com/   

 61 https://www.academia.edu/9390823/SALMA_Standard_Arabic_Language_Morphological_Analysis  

 62 http://www.tahadz.com/mishkal  

 63 http://www.lattice.cnrs.fr  

 64 http://ayaspell.sourceforge.net/  

 65 http://www.undlfoundation.org   
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وھي  2001روع لتطوير لغة تشبيك عالمية منذ عام جامعة األمم المتحدة في جنيف على مش
لغة صنعية تسمح بالتعبير عن المعارف في اللغة الطبيعية ومن خواصھا أنھا تسمح بالترجمة 
في الزمن الحقيقي من لغة إلى أخرى، بحيث يجري تحليل النص في لغة وترميزه باللغة 

66UNDL Universal Networking Digital Language تركيب ھذه الرموز بلغة ھدف  ثم يجري
أخرى، وتعتبر الجمعية العلمية الملكية في األردن ھي المسؤولة عن اللغة العربية فيه. كما 
تجري في جامعة كولومبيا األمريكية أبحاث متعددة إلنشاء نظام للترجمة اآللية من اللغة 

  العربية بلھجاتھا المختلفة إلى اإلنكليزية وبالعكس.
 

                                                            
 66 http://www.undlfoundation.org   
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  العربي الرقمي المحتوى في اإلسكوا ودراسات تقارير  -2 ملحق

لغة 
 اإلصدار

العنوان العنوان باللغة اإلنكليزية الرمز المرجعي   رقم التاريخ

A E/ESCWA/ICTD/2003/WG/
2/21 

Expert Group Meeting on DAC Consolidation   1 2003حزيران  19 خبراء حول تعزيزالمحتوى الرقمي العربياجتماع 

A E/ESCWA/ICTD/2003/3 Enhancing and improving Arabic content on 
digital networks

 2  2003نيسان  23 تعزيز وتحسين المحتوى العربي في الشبكات الرقمية

A E/ESCWA/ICTD/2003/10 Arab Content Initiative  3  2003أكتوبر  3 المحتوى العربيةمبادرة 
A E/ESCWA/ICTD/2005/4 Digital Arabic Content: Opportunities, priorities 

and directions 
الفرص واألولويات المحتوى الرقمي العربي: 

 والتوجھات
 4  2005آب  29

A E/ESCWA/ICTD/2005/7 ICT Bulletin No. 4  5 2005أكتوبر  31 )4واالتصاالت (نشرة تكنولوجيا المعلومات 
A E/ESCWA/ICTD/2007/7 Virtual Workshop on Enhancing DAC Industries ورشة عمل افتراضية حول تعزيز صناعة  المحتوى 

 الرقمي العربي
 6  2007حزيران  29

E http://css.escwa.org.lb/ICTD/
1107/1-2.pdf  

Promotion of the Digital Arabic Content 
Industry through Incubation 

الترويج لصناعة  المحتوى الرقمي العربي من خالل 
 الحاضنات التكنولوجية

 7 2009ديسمبر 

A E/ESCWA/ICTD/2010/Tech
nical Paper.1 

 A Survey on Digital Arabic Content: software, 
applications, and needs assessment 
 

العربي: برمجياته وتطبيقاته مسح للمحتوى الرقمي 
  وتقييم احتياجاته

 
 2010آذار  22

8 

A E/ESCWA/ICTD/2010/Tech
nical Paper.2 

Models for Business Plan, Marketing and Multi-
stakeholder Partnerships for the DAC industry 

نماذج لبرامج األعمال وخطط التسويق والشراكات 
 العربي لصناعة المحتوى الرقمي

 
 2010آذار  22

9 

A E/ESCWA/ICTD/2010/Tech
nical Paper.3 

Development of Digital Arabic Content: 
Incubation Requirements And Training Needs

 10 2010آذار  22 تطوير المحتوى الرقمي العربي من خالل االحتضان

A,E 10-0206-May 2010-1000 Promotion of the digital Arabic content industry 
through incubation 

مشروع تعزيز صناعة  المحتوى الرقمي العربي في 
 الحاضنات التكنولوجية

 11  2010أيار 

A E/ESCWA/ICTD/2011/Tech
nical Paper.3 

Mechanisms for community-driven interactive 
Arabic multimedia content 

ليات لبناء محتوى عربي تفاعلي متعدد الوسائط آ
  للمجتمعات المحلية: البوابات اإللكترونية المجتمعية 

 12  2011نيسان  13

E E/ESCWA/ICTD/2012/Tech
nical paper.4 

Status of the Digital Arabic Content Industry in 
the Region  

وضع صناعة المحتوى الرقمي العربي في المنطقة 
  العربية

  13  2012نوفمبر  5

A,E E/ESCWA/ICTD/2013/Broc
hure.1 

Brochure: The Digital Arabic Content Industry  :صناعة المحتوى الرقمي العربيمنشور 
  

2012  14  
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E E/ESCWA/ICTD/2013/Tech
nical Paper.1 

Business Models for Digital Arabic Content   15  2013حزيران  20  الرقمي العربينماذج األعمال للمحتوى  

A E/ESCWA/ICTD/2013/Tech
nical Paper.5 

Policy Note on Digital Arabic Content 16  2013ديسمبر  30  مذكرة سياساتية حول المحتوى الرقمي العربي  

A,E ISBN: 978-92-61-14946-8 Digital Arabic Content Assessment Study 
(ITU Study in collaboration with ESCWA) 

دراسة لالتحاد الدولي ( المحتوى الرقمي العربي
  )لالتصاالت بالتعاون مع اإلسكوا

  17  2013تموز 

A,E E/ESCWA/TDD/2015/Pamp
hlet.1 
 

Leaflet: Digital Arabic Content Promoting 
Innovation and Entrepreneurship in the Arab 
Region  

الرقمي العربي تحفيز االبتكار وريادة المحتوى كتيب: 
  األعمال في المنطقة العربية

2015  18  

A,E http://www.escwa.un.org/wsi
s/profiles.html  

Regional Profile of the Information Society in 
Western Asia 2003-2011 and 
Regional Profile of the Information Society in 
the Arab Region 2013-2015 

إلى  2003ا مالمح مجتمع المعلومات في غربي آسي
  و 2011

 2013المنقطة العربية مالمح مجتمع المعلومات في 
  2015إلى 

2003 - 2015  19  
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 كما أسس الكتاب لما حققته البشرية من تقدم في الماضي، تضع شبكة اإلنترنت في متناول 
اإلنسان فرصًا جمة للتقدم. فبامتالك هذه األداة، يستطيع كل شخص االطالع واالستزادة 

من المعرفة، وشحد الذهن للتفكير والعمل اإلبداعي. لكن االستفادة من اإلمكانات الضخمة 
لإلنترنت، باعتبارها خازنة ووعاء ووسيلة إليصال المعلومات واسترجاعها، تستلزم توفر 

محتوى بجودة عالية تضاهي جودة الكتب في عصر التعاون والتشارك في بناء المعلومات 
وسرعة نشرها. فالمحتوى في حالة تطور دائم، في المضامين والتطبيقات، وكذلك في طرق 

التواصل مع المستفيد. 

جميع هذه المواضيع تتناولها هذه الدراسة في استعراض لمعايير جودة المحتوى الرقمي، 
والجوانب الفنية لبناء المواقع على شبكة اإلنترت، ومقاييس نجاحها. كما تتناول مستقبل 

اإلنترنت، وخاصة الوب الداللية والمحتوى العربي منها. وتختتم هذه الدراسة بتوصيات حول 
تطوير المحتوى العربي وجودته.




