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 اإلسكوا

 لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا
 

  اجتماع الخبراء حول تعزيز صناعة المحتوى الرقمي العربي في منطقة اإلسكوا
  ، بيروت، لبنان2008أبريل /نيسان 29-30

  
  نشرة تعريفية

 
 الخلفية

  
فعلى الرغم من وجود العديد . طقة العربيةتقدم صناعة المحتوى الرقمي العربي فرصاً واسعة لالستثمار في المن

من التحديات التي تواجه تطوير هذه الصناعة في الدول العربية، إال أن فرص نجاحها كبيرة نظراً لالعتماد 
المتزايد على شبكة اإلنترنت في األنشطة االقتصادية واالجتماعية، ولوجود أكثر من ثالثمائة مليون شخص 

 . يتكلمون اللغة العربية
 
 في منطقة غربي آسيا، أطلقت إدارة تكنولوجيا المعلومات  المحتوى الرقمي العربيبهدف تحفيز صناعةو

تعزيز تطوير صناعة المحتوى الرقمي العربي في حاضنات " مشروع 2007واالتصاالت في اإلسكوا عام 
مبادرة " بـ2003ي بدأت عام  سلسلة من األنشطة التضمنيأتي هذا المشروع ". تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

وأخرى "  وتحسين مستوى الشبكة الرقمية العربيتعزيز" حول 2003ة عام  دراستضمنتالتي " المحتوى العربي
باإلضافة إلى ورشة عمل افتراضية " التوجهاتالفرص واألولويات و: المحتوى الرقمي العربي" حول 2005في 

  .2007م  صناعة المحتوى الرقمي العربي عاتحفيزحول 
 

يهدف المشروع الذي سبق ذكره إلى المساهمة في تنمية صناعة المحتوى الرقمي العربي في غربي آسيا عبر دعم 
ويستند . وترويج تطبيقات المحتوى الرقمي العربي في حاضنات متخصصة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

، احتياجات صناعة المحتوى الرقمي العربييم يشمل المسار األول تقي. تنفيذ المشروع إلى مسارين أساسيين
 هذه بناءشراكات لالعمال واأل نماذج تطوير وفي المحتوى الرقمي العربي، مالئمة للمنطقة  تطبيقاتاقتراحو

لمحتوى الرقمي العربي في امشاريع  عدد من دعمعبر لي مالتطبيق الع علىأما المسار الثاني، فيرتكز . الصناعة
من  انتقاء هذه المشاريع تنافسياً يجري وس.الدول األعضاءكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في  لت منتقاةحاضنات
يمكن أن تتطرق مشاريع المحتوى و.  لجنة إقليمية تتمثل فيها اإلسكوا والحاضنات الشريكة في المنطقةخالل

لتنمية االقتصادية واالجتماعية ذات صلة باو  متنوعةالرقمي العربي التي سيتم احتضانها خالل المشروع لمواضيع
 . والعلميفي المنطقة العربية كالحكومة اإللكترونية والتعليم اإللكتروني والمحتوى الثقافي واإلعالمي والصحي

تنفيذ المشاريع المنتقاة وإطالق حمالت لعدد من الحاضنات التكنولوجية في المنطقة مع كما ستتشارك اإلسكوا 
نهاية أنشطة المشروع، ستقوم الحاضنات التكنولوجية بتبني النماذج واآلليات التي طورت وبعد . التوعية واإلعالم

  .في سياق تنفيذ المشروع الحتضان مشاريع مستقبلية في المحتوى الرقمي العربي
 

 األهداف
  

 مباشرة الأما األهداف. يهدف اجتماع الخبراء إلى تحفيز وتيرة تطوير المحتوى الرقمي العربي في منطقة اإلسكوا
استعراض ومناقشة عدد من الدراسات التي أعدتها اإلسكوا لتطوير صناعة المحتوى الرقمي ) أ(لالجتماع فهي 
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إطالق ) ج(وضع إطار عمل للتعاون والتشارك مع الحاضنات التكنولوجية في منطقة اإلسكوا، و) ب(العربي، و
  .ات التكنولوجية في المنطقةالعملية التحضيرية الحتضان المشاريع بالتعاون مع الحاضن

  
  : فهي التي أعدتها اإلسكوا من أجل تنفيذ المشروع المذكورأما الدراسات

  
 وضع يقييم هذا المسح ، برمجياته وتطبيقاته وتقييم احتياجاته:العربيالرقمي مسح للمحتوى  

 مؤسسات أعمال حداثواحتياجات صناعة المحتوى الرقمي العربي ويشكل مرجعاً للحاضنات وزبائنها إل
   في مجال المحتوى الرقمي؛ناشئةصغيرة و

 حيث تقترح هذه الدراسة ،في صناعة المحتوى الرقمي العربي شراكةال العمل والتسويق وطخطلنماذج  
 مؤسسات األعمال يمكن أن تطبقها التي  والشراكة الممكنةنماذج أعمال واألشكال العملية للتعاون

  لمحتوى الرقمي العربي؛الصغيرة والناشئة في صناعة ا
ل هذه الدراسة  حيث تفّص واحتياجات التدريب،األجهزةالبرمجيات ومن حيث متطلبات االحتضان  

متطلبات و المطلوب األجهزة والبرمجيات والترابطمن احتياجات صناعة المحتوى الرقمي العربي 
  .التدريب

 
 المخرجات 

  
  :هيلهذا االجتماع المخرجات المتوقعة 

  
لوعي في حاضنات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حول أهمية تطوير والترويج لصناعة زيادة ا )1(

  المحتوى الرقمي العربي في المنطقة،
 األولوية لتطوير صناعة المحتوى الرقمي العربي،التوافق حول المجاالت والقطاعات والتطبيقات ذات  )2(
 ، المقترحةتبني نماذج األعمال والشراكات )3(
 .لتعاون مع حاضنات تكنولوجية منتقاةوضع إطار عمل ل )4(

  
 تنظيم االجتماع 

  
 أبريل/نيسان 30-29  الفترةتعقد إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اإلسكوا اجتماع الخبراء خالل

 .1 في بيروت، لبنان2008
 

 المشاركة والتسجيل
  

اإلسكوا باإلضافة إلى خبراء من مراكز تشمل المشاركة في االجتماع ممثلي الحاضنات التكنولوجية في منطقة 
قد تقوم و. البحوث والمؤسسات األكاديمية ومؤسسات األعمال التي تعمل في مجال تطوير المحتوى الرقمي العربي

  .اإلسكوا بدعوة خبراء من منظمات عالمية أخرى وجهات حكومية أو منظمات المجتمع المدني
  

البريد  لإلسكوا عبر إرسالهااع عبر ملء استمارة التسجيل ويطلب من المشاركين التسجيل لحضور االجتم
  .2008 أبريل/نيسان 7 وذلك قبل idlebi@un.org و escwa‐ictd@un.org التالي اإللكتروني

   
  

                                                 
 وسنعلم. ًا لألوضاع األمنية في بيروت مكان االجتماع تبعتغييرقد يجري  تم تحديد بيروت الستضافة االجتماع مؤقتًا لكن 1

  .البريد اإللكترونيبذلك مسبقًا عن طريق المشارآين 
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 لغة االجتماع 
  

 .ة واإلنجليزية خالل االجتماع مع العلم أن الترجمة الفورية لن تكون متاحةستستخدم اللغتان العربي
 

 السفر واإلقامة
  

يطلب إلى جميع المشاركين االستفسار عن متطلبات الدخول إلى لبنان والحصول على تأشيرة دخول قبل الموعد 
  .قيين في هذا المجاليمكن لإلسكوا تقديم المساعدة للمشاركين الفلسطينيين والعرا. المرتقب للسفر

  
 للمعلومات

 
  :لمزيد من المعلومات، يرجى التفضل باالطالع على الموقع التالي حيث وثائق االجتماع

E680=referenceNum?asp.meetingdetails/information/org.un.escwa.www://http 
  

  :يرجى إرسال أي استفسارات أو طلبات المشاركة إلى
  

  اعدة أبحاث، مسالسيدة هانيا ديماسي
  إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، اإلسكوا

  ، بيروت، لبنان11-8575. ب.ص
  1542:   تحويلة961-1- 981301: هاتف
  961-1- 981510 :فاكس

 dimassi@un.org :البريد اإللكتروني

  ، رئيسة فريق نبال إدلبي.د و
  علومات واالتصاالت، اإلسكواإدارة تكنولوجيا الم

  ، بيروت، لبنان11-8575. ب.ص
  1540:   تحويلة961-1- 981301: هاتف
  961-1- 981510 :فاكس

  idlebi@un.org :البريد اإللكتروني
 


