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  يـررقت
  

  حول تعزيز صناعة المحتوى الرقمي العربي في منطقة اإلسكوا الخبراء اجتماع
  2008 نيسان/أبريل 30- 29، وتبير

  
  موجـز
  

 29عقد اجتماع الخبراء حول تعزيز صناعة المحتوى الرقمي العربي في منطقة اإلسكوا يومي   
في بيت األمم المتحدة، بيروت، وذلك ضمن أنشطة مشروع "تعزيز تطوير  2008نيسان/أبريل  30و

مات واالتصاالت" الذي أطلقته اللجنة صناعة المحتوى الرقمي العربي في حاضنات تكنولوجيا المعلو
  . 2007االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) في عام 

  
وقد ھدف االجتماع إلى عرض ومناقشة الدراسات الثالث التي أعدتھا اإلسكوا خالل المرحلة  

احتياجاته؛  تقييمو وتطبيقاته الرقمي: برمجياته العربي مسح المحتوىاألولى للمشروع والتي تتضمن: (أ) 
والشراكات؛ (ج) تطوير  التسويق وخطط لبرامج األعمال نماذج(ب) صناعات المحتوى الرقمي العربي: 

كما تناول  . المحتوى الرقمي العربي في منطقة اإلسكوا: متطلبات االحتضان واحتياجات التدريب
نشطة المشروع والتي تتضمن حملة االجتماع آليات التعاون بين اإلسكوا والحاضنات الشريكة في تنفيذ أ

توعية حول المحتوى الرقمي العربي تتبعھا مسابقة النتقاء مشاريع سيتم احتضانھا في الحاضنات 
وقد ناقش المشاركون في االجتماع معايير انتقاء مشاريع المسابقة والتعاون بين  التكنولوجية الشريكة. 

وعرض  المتوقعة من الحاضنات التكنولوجية الشريكة. اإلسكوا وھذه الحاضنات، وأشاروا إلى الخدمات 
مدراء الحاضنات المشاركون في االجتماع أيضاً أنشطة الحاضنات في لبنان والجمھورية العربية السورية 

  واألردن ومصر والمملكة العربية السعودية وفلسطين والخدمات والبرامج التي تقدمھا ھذه الحاضنات.
  

اع    دان األعضاء في  اركاً منمش 13وقد ضم االجتم ة في عدد من البل دراء حاضنات تكنولوجي م
ن  اركة م ى مش افة إل اة، إض ة منتق ات أكاديمي ن مؤسس ي م وى الرقم ال المحت ي مج راء ف كوا، وخب اإلس

  فلسطين.
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  ةـقدمم
  

ً واسعة لال  - 1 فعلى الرغم من   ستثمار في المنطقة العربية.تقدم صناعة المحتوى الرقمي العربي فرصا
وجود العديد من التحديات التي تواجه تطوير ھذه الصناعة في الدول العربية، إال أن فرص نجاحھا كبيرة نظراً 
إلى االعتماد المتزايد على شبكة اإلنترنت في األنشطة االقتصادية واالجتماعية، وإلى وجود أكثر من ثالثمائة 

 يتكلمون اللغة العربية. مليون شخص 
 
بھدف تحفيز صناعة المحتوى الرقمي العربي في منطقة غربي آسيا، أطلقت شعبة تكنولوجيا و  - 2

، مشروع 2007المعلومات واالتصاالت في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)، في عام 
كنولوجيا المعلومات واالتصاالت" بھدف "تعزيز تطوير صناعة المحتوى الرقمي العربي في حاضنات ت

المساھمة في تنمية صناعة المحتوى الرقمي العربي في غربي آسيا عبر دعم وترويج تطبيقات المحتوى 
ويأتي ھذا المشروع ضمن سلسلة من األنشطة بدأت في عام  الرقمي العربي في الحاضنات التكنولوجية. 

الً بالتوصيات التي صدرت عن عدد من المؤتمرات العالمية بإطالق "مبادرة المحتوى العربي"، عم 2003
وقد تضمنت المبادرة سلسلة من األنشطة، أولھا دراسة  والتي ركزت على أھمية تعزيز المحتوى المحلي. 

، وأخرى حول "المحتوى الرقمي 2003في الشبكات الرقمية" في عام  حول "تعزيز وتحسين المحتوى العربي
، باإلضافة إلى "ورشة عمل افتراضية حول تعزيز 2005ولويات والتوجھات" في عام العربي: الفرص واأل

  . 2007صناعة المحتوى الرقمي العربي" في عام 
  
حول اجتماع خبراء وكجزء من أنشطة تنفيذ المشروع، نظمت شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   - 3

 30و 29، يومي بيروت، في بيت األمم المتحدة في واصناعة المحتوى الرقمي العربي في منطقة اإلسكتعزيز 
وھدف االجتماع بشكل أساسي إلى: (أ) استعراض ومناقشة عدد من الدراسات التي  . 2008نيسان/أبريل 

أعدتھا اإلسكوا لتطوير صناعة المحتوى الرقمي العربي؛ (ب) وضع إطار عمل للتعاون والتشارك مع 
إلسكوا؛ (ج) إطالق العملية التحضيرية الحتضان المشاريع بالتعاون مع الحاضنات التكنولوجية في منطقة ا
  الحاضنات التكنولوجية في المنطقة. 

  
ً من 13وقد حضر االجتماع   - 4 مدراء حاضنات األعمال في عدد من البلدان األعضاء في  مشاركا

وقد تغيب المشارك من  ة. اإلسكوا، إضافة إلى خبراء في مجال المحتوى الرقمي من مؤسسات أكاديمية منتقا
وقد ركزت النقاشات  الحاضنة الفلسطينية في االجتماع.  ه جرى عرض ومناقشةفلسطين ألسباب إدارية، بيد أن

  على المواضيع التالية:
 

تطبيقات البرمجيات والمتعلق بالمسح أھمية الدراسات الثالث التي وضعتھا اإلسكوا حول ال  (أ)  
، صناعة المحتوى الرقمي العربي لتعزيزنماذج لخطط العمل ، وى الرقمي العربيلمحتولتعزيز ا حتياجاتواال

 ؛تدريبوبرامج حتضان من برمجيات وأجھزة واحتياجات اال
  

آليات التعاون بين اإلسكوا والحاضنات كشريك أساسي في تنفيذ المشروع والبدء بإطالق حملة   (ب)  
  لعربي في المنطقة؛ توعية حول أھمية تطوير صناعة المحتوى الرقمي ا

  
كيفية إدارة المسابقات الوطنية الختيار مشاريع المحتوى الرقمي العربي التي سيتم احتضانھا في   (ج)  

  وتحديد معايير ھذا االختيار؛  الحاضنات الشريكة،
 وجھة نظر البحث والتطوير لمعالجة اللغة العربية إلكترونياً؛  (د)  
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  )(  نطقة.عرض لتجارب الحاضنات في الم 

 
  التوصيات  -أوالً 

  
  نتيجة للنقاشات التي دارت في االجتماع، اتفق المشاركون على ما يلي:  - 5
  

ضرورة االھتمام بالمحتوى الرقمي العربي لحفظ الھوية العربية وزيادة المحتوى باللغة العربية   (أ)  
  على اإلنترنت، مما يساھم في بناء مجتمع المعلومات؛

 
لثالث التي قدمھا خبراء اإلسكوا وأھميتھا كمنطلق للعمل في تنفيذ مشروع غنى الدراسات ا  (ب)  

اإلسكوا حول تعزيز تطوير صناعة المحتوى الرقمي العربي في حاضنات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 
 على أن يقوم المشاركون بمراجعة ھذه الدراسات وتزويد اإلسكوا بأي مالحظات تفصيلية الحقاً؛

  
ً أساسياً أھ  (ج)   مية دور الحاضنات في تعزيز مشاريع المحتوى الرقمي العربي والتي ستكون شريكا

في تنفيذ المشروع، حيث ستتعاون الحاضنات مع اإلسكوا بداية في إطالق حملة توعية في المنطقة حول 
 ؛جي الجامعاتيي موجھة بشكل أساسي إلى خرالمحتوى الرقمي العرب

  
بإطالق مسابقات وطنية يجري من خاللھا انتقاء عدد من مشاريع المحتوى البدء في أقرب وقت   (د)  

وستشكل حملة التوعية والمسابقات التي  الرقمي العربي ليتم احتضانھا في الحاضنات التكنولوجية الشريكة. 
ذات  تليھا منطلقاً نحو المنافسة لتشجيع خريجي الجامعات ورواد المشاريع لتقديم مشاريع محتوى رقمي عربي

صلة بالتنمية االقتصادية واالجتماعية في المنطقة العربية، كالحكومة اإللكترونية والتعليم اإللكتروني والمحتوى 
  الثقافي واإلعالمي والصحي والعلمي، أو مشاريع تطوير برمجيات للمحتوى الرقمي العربي؛

  
  )(   أساليبالوطنية بما يتوافق مع التعاون لمراجعة معايير اختيار أفضل المشاريع في المسابقات 

 العمل الخاصة بكل حاضنة، وتزويد اإلسكوا بأي تعديالت أو مقترحات؛
  

 مجموعةاعتماد مبدأ احتضان مشاريع المحتوى الرقمي العربي في الحاضنات، من أجل إنشاء   (و)  
 طقة؛كبيرة من مؤسسات األعمال الناشئة والصغيرة لتطوير المحتوى الرقمي العربي في المن

  
خرق في مجال المحتوى الرقمي العربي على غرار الخرق الذي أحدثته بعض  إحداثإمكانية   (ز)  

 القنوات الفضائية العربية في مجال اإلعالم المرئي والمسموع والمكتوب إقليمياً وحتى عالمياً؛
  

ى الرقمي أھمية وضع آليات عمل لتحقيق التكامل اإلقليمي في مجال إنتاج وصناعة المحتو  (ح)  
 العربي؛
ً   (ط)   من أجل إنتاج برمجيات أھمية دفع البحث والتطوير في مجال معالجة اللغة العربية إلكترونيا
وضرورة ربط نتائج البحث والتطوير بالحاضنات التكنولوجية في المنطقة ومع القطاع الخاص المستوى،  عالية

  ؛لميةإيصال ھذه المنتجات إلى األسواق المحلية والعا من أجل
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أھمية التعاون بين الجامعات والحاضنات لتطوير صناعة المحتوى الرقمي العربي في المنطقة   (ي)  
 وضرورة نشر القصص الناجحة عن مشاريع الحاضنات.

  
وقد أكد عدد من ممثلي الحاضنات التكنولوجية استعدادھم للتعاون مع اإلسكوا في تنفيذ المشروع وأبدى   -6

  على أن يتم توقيع رسائل التفاھم بين اإلسكوا والحاضنات خالل الفترة القريبة القادمة. الباقون اھتمامھم 
  

 ً   ةقشانمالالبحث و مواضيع  -ثانيا
  
  التي تناولھا المشاركون في االجتماع بما يلي: البحث والمناقشةتتلخص مواضيع   - 7
  

تكنولوجيا المعلومات  دراسات اإلسكوا الثالث التي وضعت بالتعاون مع خبراء في مجال  (أ)  
) صناعات المحتوى 2احتياجاته؛ ( وتقييم وتطبيقاته الرقمي العربي: برمجياته مسح المحتوى) 1(واالتصاالت: 

) تطوير المحتوى الرقمي العربي في 3والشراكات؛ ( التسويق وخطط لبرامج األعمال نماذجالرقمي العربي: 
 ؛التدريب منطقة اإلسكوا: متطلبات االحتضان واحتياجات

  
 ؛تجارب الحاضنات التكنولوجية في احتضان مشاريع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  (ب)  

  
المحتوى لتطوير برمجيات تدعم دور أنشطة البحث والتطوير في الجامعات ومراكز األبحاث   (ج)  

 ؛الرقمي العربي
  

 شروع.آلية التعاون بين اإلسكوا والحاضنات التكنولوجية لتنفيذ الم  (د)  
  

  استعراض ومناقشة دراسات اإلسكوا  -ألف
  
ل علي، مستشار اإلسكوا، الدراسة التي أعدھا بعنوان "مسح المحتوى العربي الرقمي: بيعرض السيد ن  -8

احتياجاته"، حيث اعتبر أن بناء المحتوى الرقمي العربي ھو مسؤولية المجتمع  وتقييم وتطبيقاته برمجياته
ئمة للدخول في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، خاصة وأن قطاع العربي، ويشكل فرصة مال

وشدد على ضرورة استغالل المنطقة   البنية األساسية تسيطر عليه البلدان المتقدمة، وكذلك صناعة البرمجيات.
ثم  العتاد. العربية لھذه الفرصة وعدم تفويتھا كما سبق وفوتت العديد من الفرص في مجاالت البرمجيات و

استعرض مجموعة من األمثلة عن البرمجيات واألدوات التي تحتاج إليھا اللغة العربية، كبرامج ترشيح 
كما تطرق إلى توضيح خبرات بلدان  المحتوى النصي وبرامج الحماية وأرشيف المواد اإلعالمية وغيرھا. 

كما أوضح   ومات والذكاء الصنعي.أخرى، مثل الصين، التي ركزت في صناعة المحتوى على برامج المعل
المجاالت المختلفة للمحتوى الرقمي واحتياجاتھا في المنطقة العربية، كالحاجة إلى التدريب الخائلي في مجال 

وختم بالتشديد على أھمية دور الحاضنات في إطالق ما  الصحة والتعليم اإللكتروني والحكومة اإللكترونية. 
من برامج ومؤسسات للمحتوى الرقمي العربي، نظراً إلى ما تقدمه من تسھيالت  تحتاج إليه المنطقة العربية

  وخدمات للمشاريع المبتكرة.
  
مستشار اإلسكوا، الدراسة التي أعدھا بعنوان "صناعات المحتوى  ثم عرض السيد سمير العيطة،  -9

حد أبرز أسباب ضعف الرقمي العربي: نماذج لبرامج األعمال وخطط التسويق والشراكات"، فأوضح أن أ
 المحتوى العربي يبدأ في التعليم الذي يربط الفكر الرياضي واالجتماعي باللغة األجنبية بدالً من العربية. 
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ويلحظ ذلك بشكل خاص في مجال األعمال الذي بات يعتمد بشكل كلي على اللغة اإلنكليزية في معظم البلدان، 
ويمكن عالج ھذه العقبة من خالل استراتيجيات وقوانين  ورية. باستثناءات محدودة كالجمھورية العربية الس

تضعھا الحكومات وتقضي بأن تستخدم المؤسسات اللغة العربية في تداوالتھا وتقاريرھا، مما يساھم في تعزيز 
وطرح مجموعة من األمثلة   استخدام اللغة العربية في التعامالت اإللكترونية ودعم المحتوى الرقمي العربي.

 Amazonو Googleنماذج األعمال الناجحة التي يمكن اعتمادھا في برامج المحتوى الرقمي العربي ومنھا  عن
وأوضح العالقة الجدلية في سوق األعمال بين   وغيرھا، مع ضرورة أخذ الظروف المحلية باالعتبار. e-bayو

. وتتلخص نماذج األعمال العرض والطلب وانعكاس ذلك على مجاالت المحتوى الرقمي العربي المختلفة
  بما يلي: (أ) النموذج اإلعالني؛ (ب) نموذج االشتراكات؛  المقترحة للمحتوى الرقمي العربي

(ج) النموذج التعاقدي، إضافة إلى توضيح الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والتي تلعب دوراً محورياً 
لمحلي على مواقع اإلنترنت في تشجيع األعمال من وأشار المحاِضر إلى دور اإلعالن ا في جميع الحاالت. 

  جھة وتوفير الدعم المادي للمواقع من جھة أخرى.
  
تطوير المحتوى الرقمي العربي في وعرض السيد غابلایر ديك، مستشار اإلسكوا، دراسة حول "  - 10

البلدان المتقدمة  "، حيث شرح األمثلة المعتمدة فيمنطقة اإلسكوا: متطلبات االحتضان واحتياجات التدريب
إلدارة األعمال وإنشاء المؤسسات الصغيرة، كنموذج رأس المال المخاطر، والتي تفتقر إليھا المنطقة العربية 

وركز العرض على مراحل  في دعم مختلف القطاعات التكنولوجية وخاصة صناعة المحتوى الرقمي العربي. 
دمات الالزمة، كالدعم اإلداري والتخطيط االستراتيجي، تطوير المحتوى الرقمي ودور الحاضنات في توفير الخ

إضافة إلى خدمات التشغيل وفرص التدريب المختلفة في مجال المعلوماتية والتصميم واللغات وتطبيقات 
كما ركز على ضرورة اعتماد نظرة شاملة لتطوير ھذه الصناعة والعمل على مستوى  الحاسوب وغيرھا. 

حتوى الرقمي العربي وبرمجيات بلغات أخرى حول الثقافة العربية.  ثم انتقل عالمي لتصدير برمجيات الم
العرض إلى تفصيل متطلبات المعدات والبرمجيات التي تحتاج إليھا مشاريع المحتوى الرقمي العربي عند 

 احتضانھا، كالفيديو عند الطلب والمختبرات المتعددة الوسائط.
  

  ل البحث والتطويرالمحتوى الرقمي العربي في مجا  -باء
  

تطرق السيدان شفيق مقبل ووليد كرم، األستاذين في جامعة البلمند في لبنان، في عرضھما إلى أنشطة   -11
وأشارا إلى أن عدد مستخدمي   البحث والتطوير التي تقوم بھا جامعة البلمند في مجال المحتوى الرقمي العربي.

وأظھر العرض عدداً من التطبيقات  . زال ضئيالً المنطقة ال ي اإلنترنت شھد نمواً كبيراً، إال أن العرض في
كما عدد العرض األنشطة التي تقوم بھا الجامعة في مجال  المتخصصة في معالجة اللغة العربية نصاً وصوتاً. 

التدريب والمشاركة في المؤتمرات اإلقليمية والعالمية، إضافة إلى المشاركات الناجحة في عدد من المسابقات 
وانتھى العرض بالتركيز على أھمية التشبيك وتفعيل دور اللجان  ة لتطوير برمجيات اللغات ومعالجتھا. يالعالم

  اإلقليمية التي تعنى بمعالجة اللغات والبرمجيات الخاصة بھا.
  

ً حول إمكانات الوصول إلى المعلومة باللغة  -12  قدم السيد محمود رمال، ممثالً الجامعة اللبنانية، عرضا
العربية والصعوبات التي تواجھھا، خاصة وأن محركات البحث الحالية ليس لديھا األدوات اللغوية التي تغني 

؛ (ب) (indexing)وركز العرض على أداتين أساسيتين في آليات البحث ھما: (أ) استخدام األدلة  عملية البحث. 
ومع أن جھود الجامعة وغيرھا من الجامعات في   .(information retrieval systems)أنظمة استعادة المعلومات 

ً ھناك فرصإال أن البحث والتطوير ال تصل إلى األسواق،  لتشكيل مؤسسات أعمال ناشئة تستند إلى نتائج  ا
ن ھذه الفرص تحتاج إلى تمويل خاص بالبحث والتطوير لتحقيقھا، لكجھود البحث والتطوير في الجامعات، 

وبين كذلك أن جھود البحث والتطوير بشكل عام تحتاج إلى إطار  ي المنطقة. ت فوھو ما تفتقر إليه الجامعا
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تنظيمي على المستوى العربي يمكن من خالله تجميع الجھود والتكامل فيما بين البلدان وتبادل الخبرات، مما 
  يمكن من الوصول إلى نتائج تطبيقية وعملية.

  
عدن، وضع المحتوى الرقمي العربي في اليمن مبدياً  لخص السيد يحيى الريوي، األستاذ في جامعة  -13

تأخر ھذا القطاع نظراً إلى المشاكل والعقبات التي تواجھھا تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بشكل عام في 
فتطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ما زال في بداياته ويحتاج إلى التنسيق بين الجھات الحكومية  اليمن. 
  كما أشار إلى أن الجامعات تبذل جھوداً حثيثة في تطوير ھذا القطاع. فة والقطاع الخاص. المختل

  
  تجارب الحاضنات في المنطقة  - جيم

  
بدأ برنامج اليوم الثاني بعروض حول تجارب الحاضنات المشاركة في االجتماع حيث عرض السيد   -14

في جامعة القديس يوسف في لبنان، أنشطة حاضنة  (Berytech)نيكوال روحانا، مدير حاضنات األعمال بيريتك 
فلخص خلفية إنشاء الحاضنة واالستراتيجية المعتمدة في احتضان المشاريع المختلفة التي تبدأ بتقييم  بيريتك. 

ھذه المشاريع نحو  تنطلقالمشاريع ثم انتقاء الواعدة منھا لتقديم المشورة وخطط العمل والخطط المالية قبل أن 
كما شرح اآللية التي اعتمدت في تمويل أنشطة بيريتك، بداية بمنحة ثم قروض   واإلنتاج الفعلي.العمل 

وركز العرض  . (*)مصرفية ومشاركات من أصحاب األعمال ومن ثم باالعتماد على قروض من شركة كفاالت
توفره الحاضنات من على إنجازات بيريتك في المجاالت المختلفة كالسياحة واإلعالم والصحة والتعليم وما 

  في المائة. 85وأوضح أن نسبة النجاح في الحاضنة تفوق  خدمات ومحيط مالئم لضمان نجاح المشاريع. 
  

وقدم السيد أحمد شوقي موسى، مدير برنامج الحاضنات التكنولوجية ومراكز البحث في مصر، عرضاً   -15
وتكنولوجيا المعلومات في مصر والتي تركز في حول أنشطة البحث والتطوير التي تقوم بھا وزارة االتصاالت 

ولبلورة مبادرة البحث والتطوير، تم إقرار إنشاء  برامجھا على االبتكار المستند إلى إصالح أنظمة التعليم. 
ويعتبر مركز التميز في  مراكز االمتياز االفتراضية إلحداث شراكة بين القطاعين الصناعي واألكاديمي. 

 Data Mining and Computer Modeling)والنمذجة الحاسوبية مجال تعدين البياناتالبحث والتطوير في 

(DMCM)) ثم انتقل العرض إلى  الشراكة والتعاون ويضم أربعة مشاريع أساسية.  أأول مركز يستند إلى مبد
ترونية باللغة أنشطة االحتضان التي بدأت منذ ثالث سنوات والتي تضم عدداً من المشاريع إلنتاج األلعاب اإللك

العربية وترقيم الكتب وجمع األرشيف وتطوير تطبيقات الحكومة اإللكترونية وغيرھا، والتي يتم اختيارھا بما 
ويتطلب االحتضان عدداً من الشروط، ومنھا أن تكون الشركة  يتوافق مع االحتياجات المحلية في مصر. 

  مسجلة قبل البدء باالحتضان لتفادي أي عقبات مستقبلية.
وشرحت السيدة ريما شعبان، مديرة حاضنة تقانة المعلومات واالتصاالت في الجمعية العلمية السورية   -16

ويأتي دور الحاضنة في محيط تواجه فيه  . 2005ام للمعلوماتية، خلفية إنشاء الحاضنة التي بدأت أعمالھا في ع
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت صعوبات عديدة، منھا سوء البنية األساسية والقوانين ونقص آليات التمويل 

وأوضحت أن أولى الخطوات ھي التوجه إلى  الخاصة بإحداث شركات وعزوف المصارف عن اإلقراض. 
ميتھا عبر تقديم التدريب والمشورة الفنية والتخطيط العملي والمالي، ومن ثم توفير األفكار اإلبداعية ومن ثم تن

وضمت الحاضنة مجموعة من المشاريع   باإلجمال. شھراً  18ن التي تستغرق المحيط المالئم لفترة االحتضا
اضنة مؤخراً بتوقيع وقد قامت الح الناشئة في التطبيقات اإللكترونية االجتماعية وفي مجال الفنون والمحاسبة. 

اتفاقية مع المعھد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا في الجمھورية العربية السورية من أجل تسويق األفكار 
  ومشاريع البحث.

                                                            
 على الحجم للحصول والمتوسطة الصغيرة المؤسسات مساعدة على تعمل مالية لبنانية مساھمة شركة ھي كفاالت شركة  (*)

 مصرفي في لبنان. تمويل
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وقدم السيد عبد العزيز الحرقان، مدير مشروع حاضنة "باِدر" لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في   -17

دية، عرضاً بعنوان "حاضنات التقنية ومنظومة اإلبداع"، ركز فيه على الجھود التي تقوم المملكة العربية السعو
فعندما تبينت مقدرة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم  بھا المملكة العربية السعودية في بناء مجتمع المعلومات. 

لقيام بشراكات في مشاريع محددة والتقنية على توفير منتجات عالية الجودة، توجھت إليھا المؤسسات الحكومية ل
ومن ھذا المنطلق، وضعت مدينة الملك عبد العزيز برنامج الحاضنات الوطنية للتقنية "باِدر"  تنفذھا المدينة. 

الذي يتألف من خمس حاضنات في المدينة، وخمس حاضنات تقنية في الجامعات السعودية ومنطقتين تقنيتين 
، بأسلوب 2008تدار الحاضنة التي بدأت أعمالھا مؤخراً في شباط/فبراير   في المطار والعيينة شمال الرياض.

كما تمول المشاريع المحتضنة من خالل  تجاري وليس حكومياً، حيث من المخطط تحويلھا إلى شركة مستقلة. 
الخدمات  وتقدم الحاضنة بنك التسليف نظراً للعقبات والحدود المالية المتبعة في المملكة العربية السعودية. 

المعتمدة في مثيالتھا من الحاضنات في مجال الخدمات العامة وورش العمل لريادة األعمال وتنمية خطط العمل 
  واإلدارة.

  
وقدمت السيدة ھانيا ديماسي، مساعدة األبحاث في شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في   -18

ً بالنيابة عن السيد ليث قسيس، مدير ع ام الحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات اإلسكوا، عرضا
تناول العرض  واالتصاالت في فلسطين، حول تجربة الحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 

اآلليات واالستراتيجيات المتبعة في عملية االحتضان مع التركيز على أھمية الشراكات بين القطاعات األكاديمي 
ي؛ والمراحل المختلفة لعملية االحتضان ابتداًء بالفكرة ثم الخطة والنموذج وأخيراً المنتج؛ والخاص والحكوم

والمشاريع وقصص النجاح التي مرت عبر الحاضنة وتوسعت إلى بلدان أخرى في المنطقة في مجاالت التعليم 
بات المحيطة بعمل الحاضنة وقد أشاد المشاركون بالنتائج التي تم تحقيقھا رغم الصعو والتجارة واالتصاالت. 

ورداً على تساؤالت المشاركين عن كيفية إفادة المجتمع الفلسطيني من المؤسسات التي تتوجه   في فلسطين.
أن جميع المؤسسات التي تخرجت من الحاضنة ال  الحقھاتفي أوضح السيد قسيس في نقاش نحو الخارج، 

  فلسطين وفروعاً في الخارج. تترك البلد نھائياً بل تنشئ مكاتبھا الرئيسية في
  

وعرض السيد محمد عجور، ممثالً جامعة فيالدلفيا في األردن، أنشطة مركز اإلبداع األردني الممول   -19
وأوضح المراحل المختلفة المتبعة في  من مجموعة من الشراكات تتضمن جھات حكومية وعالمية وخاصة. 

 تسجيل الشركات والتخطيط واستخدام مختبرات الجامعة. احتضان المشاريع، بما فيھا اإلرشاد المقدم في 
  وأشار إلى أن فترة االحتضان تتراوح ما بين سنتين وثالث سنوات.

  
  التعاون بين اإلسكوا والحاضنات الشريكة  -دال

  
وقدمت السيدة ميرنا الحاج بربر، من شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اإلسكوا، عرضاً   -20

يات المقترحة للتعاون بين اإلسكوا والحاضنات التكنولوجية في المنطقة، فركزت على اتفاقية التفاھم حول اآلل
وتحدد ھذه االتفاقية مسؤوليات كال الطرفين، فتركز  بين اإلسكوا وكل من الحاضنات الشريكة في المشروع. 

المنتقاة لالحتضان، إضافة إلى تقديم مسؤولية الحاضنة على توفير المكان والخدمات وتقديم التدريب للمشاريع 
أما مسؤولية اإلسكوا فتتضمن وضع الدراسات األولية وتحديد  التقارير حول سير عمل المشاريع المحتضنة. 

وشدد العرض على ضرورة البدء بأسرع وقت   معايير انتقاء المشاريع ثم تقديم الدعم المالي للمشاريع المنتقاة.
  تطوير المحتوى الرقمي العربي. بحملة التوعية حول أھمية
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وعرض السيد جورج يونس، من شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اإلسكوا، اآلليات   -21
تحفيز خريجي الجامعات والمعايير المقترحة لمسابقة احتضان مشاريع المحتوى الرقمي العربي التي تھدف إلى 

وتناول الخطوات التتابعية إلعالن  . دة لدخول سوق العملللعمل في مجال المحتوى الرقمي لوجود فرص جدي
المسابقة وقبول استمارات المشاركة ثم تقييم المشاريع المشاركة عبر لجان تقييمية وطنية تشارك فيھا اإلسكوا 

 وعَقب ثم بين العرض آلية تقييم استمارات المشاركة والعالمات المقترحة لھا.   والحاضنة الشريكة في كل بلد.
ود إلى الحاضنة الشريكة وبحسب السيد يوسف نصير، مدير الشعبة، بأن تفاصيل األنشطة خالل المسابقة تع

 ليات المتبعة فيھا.اآل
  

فأوضح السيد يوسف   وناقش المشاركون موضوع التكامل اإلقليمي وضرورة وضع آلية لتحقيقه.  -22
 أنھا غير مستثمرة وتفتقر إلى القاعدة إلنشاء محتوى نصير أن الطاقة موجودة في المنطقة العربية بكم ھائل إال

وأكد أھمية العمل على مستوى وطني كمرحلة أولى ثم االنتقال إلى التعاون اإلقليمي ومن  رقمي عربي إقليمي. 
وعَقب السيد سمير العيطة بأن الكتلة الحرجة من الموارد البشرية والمالية المتواجدة في  ثم التوجه عالمياً. 

بلدان العربية مبعثرة وھي ال تكفي إلحداث تغيير جذري، ولكن تكامل ھذه الكتل من جميع البلدان العربية ال
  يمكن أن يحدث تغييراً على المستوى اإلقليمي.

  
 ً   األعمال تنظيم  -ثالثا

  
  والمكان التاريخ  -ألف

  
حول تعزيز صناعة اء عقدت شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اإلسكوا اجتماع الخبر  -23

في بيت األمم المتحدة، بيروت، يومي الثالثاء واألربعاء في المحتوى الرقمي العربي في منطقة اإلسكوا، وذلك 
 . 2008نيسان/أبريل  30و 29
  

  االفتتاح  -باء
 

 ةحياالفتتاالكلمة  سكوا،في اإل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتشعبة رئيس  ،السيد يوسف نصير ألقى  -24
تعزيز تطوير ، حيث رحب بالحضور وأشار إلى أن االجتماع يأتي في سياق أنشطة تنفيذ مشروع "لالجتماع

صناعة المحتوى الرقمي العربي في حاضنات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت" الذي أطلقته اإلسكوا في عام 
ضمن  2003العربي منذ عام وأشار إلى أن الشعبة بدأت اھتمامھا بموضوع المحتوى الرقمي  . 2007

التحضيرات لمؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات، واستجابة للتوصيات التي برزت في عدد من وثائق بناء 
بناء مجتمع  –االستراتيجية العربية العامة لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات مجتمع المعلومات، ومنھا 

كما  . المحتوى الرقمي العربي كأحد محاورھاوخدمات صناعة التي اعتمدت تنمية  2012-2007المعلومات 
أوضح وجود العديد من العوامل التي أثرت على تطور صناعة المحتوى الرقمي العربي، ومنھا غياب 
االستراتيجيات الوطنية وضعف االھتمام بالبحث والتطوير في برمجيات استخدام اللغة العربية في تكنولوجيا 

  الت، إضافة إلى عدم توفر البيئة التمكينية المالئمة.المعلومات واالتصا
  

ثم عرضت السيدة نبال إدلبي، رئيسة فريق عمل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للتنمية في الشعبة،   -25
مشروع "تعزيز تطوير صناعة المحتوى الرقمي العربي في حاضنات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت" التي 

كما بينت األنشطة التي قامت بھا شعبة  وأھدافه وخطة العمل لتنفيذ األنشطة األساسية فيه.  أطلقته اإلسكوا
وبينت أن اإلسكوا  . 2003تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مجال المحتوى الرقمي العربي منذ عام 
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ا خالل االجتماع، وأن قامت، بالتعاون مع خبراء، بإعداد الدراسات األساسية للمشروع والتي ستجري مناقشتھ
أما الحاضنات المستھدفة  اإلسكوا تسعى إلى إنشاء شراكات مع عدد من الحاضنات لتنفيذ أنشطة المشروع. 

السورية ولبنان وفلسطين والمملكة  ةللشراكة في المشروع فھي موجودة في مصر واألردن والجمھورية العربي
االطالع على بعض مواضيع البحث األساسية ستتيح فرصة أھداف االجتماع  وأوضحت أن العربية السعودية. 

مناقشة ، وكذلك تجارب الحاضنات التكنولوجية في المنطقةو والتطوير في مجال المحتوى الرقمي العربي
آلية التعاون بين اإلسكوا والحاضنات التكنولوجية و معايير اختيار تطبيقات المحتوى الرقمي العربي الحتضانھا

  .علتنفيذ المشرو
  

  المشاركون  - جيم
  

ً من  13حضر االجتماع   -26 بلدان أعضاء في اإلسكوا ھي مصر واألردن ولبنان والمملكة  6مشاركا
كما شمل االجتماع  العربية السعودية والجمھورية العربية السورية واليمن، إضافة إلى مشارك من فرنسا. 

وتنوع المشاركون بين ممثلي الحاضنات  اب إدارية. مشاركة الحاضنة الفلسطينية بالرغم من تغيب ممثلھا ألسب
  الشريكة وخبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

   
  جدول األعمال  -دال

  
  فيما يلي ملخص لجدول األعمال:  -27
  

 .االفتتاح وكلمات الترحيب  - 1  
  

 وتطبيقاته : برمجياتهالرقمي العربي مسح المحتوى(أ) عرض ومناقشة دراسات اإلسكوا الثالث:   - 2  
 وخطط لبرامج األعمال نماذجاحتياجاته؛ (ب) صناعات المحتوى الرقمي العربي:  وتقييم

والشراكات؛ (ج) تطوير المحتوى الرقمي العربي في منطقة اإلسكوا: متطلبات  التسويق
 ؛االحتضان واحتياجات التدريب

  
 طوير؛جلسة المحتوى الرقمي العربي: وجھة نظر البحث والت  - 3  

  
 عرض لتجارب الحاضنات في المنطقة؛  - 4  

  
مناقشة التعاون ما بين اإلسكوا والحاضنات من حيث نص االتفاق وكيفية إدارة مسابقة انتقاء   - 5  

 مشاريع المحتوى الرقمي العربي.
  

  الوثائق  -ھاء
  

يھا يمكن االطالع علو  عرضت على االجتماع.لوثائق التي با قائمة الثاني لھذا التقريرالمرفق  ترد في  -28
 ً asp?http://www.escwa.un.org/information/meetingdetails اإلسكوا:على موقع الي تعبر العنوان الأيضا

referenceNum=680E.  
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  (*)المرفق األول
  

 قائمة المشاركين
 

  الدول األعضاء في اإلسكوا  - ألف
  

  المملكة األردنية الھاشمية
  

  السيد محمد عجور
  امعي مساعدأستاذ ج

  جامعة فيالدلفيا
  +962- 6-4799000ھاتف: 
  +962- 6-4799033فاكس: 

  ajour@philadelphia.edu.joالبريد اإللكتروني: 
 

  الجمھورية العربية السورية
  

  السيدة ريما شعبان
  مديرة

  عية حاضنة تقانة المعلومات واالتصاالت في الجم
  العلمية السورية للمعلوماتية   

  +963-11-6626010ھاتف: 
  +963-11-6626012فاكس: 

  scs.org-director@tiالبريد اإللكتروني: 
 

  فلسطين
  

  السيد ليث قسيس
  المدير العام

  الحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  110+ تحويلة: 970- 2-2409290 ھاتف:
  +970- 2-2409294فاكس: 

 laith.kassis@picti.ps البريد اإللكتروني:
 

  الجمھورية اللبنانية
  

  السيد نيكوال روحانا
  مدير حاضنات األعمال

  بيريتيك
  +961-4-1/533040-612500ھاتف: 
  +961- 1-611005فاكس: 

  nrouhana@berytech.orgلبريد اإللكتروني: ا
  

  السيدة تانيا سابا
  مديرة تطوير األعمال واالتصاالت

  بيريتيك
  +961-4-1/533040-612500ھاتف: 
  +961- 4-533070فاكس: 

  tsaba@bth.berytech.orgالبريد اإللكتروني: 
  

  السيد شفيق مقبل

  أستاذ جامعي معاون واألمين العام بالوكالة لمجلس البحوث
  جامعة البلمند

  +961- 6-930250ھاتف: 
  +961- 8-930278فاكس: 

  chafic.mokbel@balamand.edu.lbالبريد اإللكتروني: 
  

  السيد وليد كرم
  أستاذ جامعي مساعد

  جامعة البلمند
  2344+ تحويلة: 961- 6-930250ھاتف: 
  +961- 8-930278فاكس: 

  walid.karam@balamand.edu.lbالبريد اإللكتروني: 
  

  السيد غابلایر ديك
  رئيس

 نجمعية المعلوماتية المھنية في لبنا
  +961- 1-970700ھاتف: 
  +961- 1-970700فاكس: 

  gdeek@pca.org.lbالبريد اإللكتروني: 
 

  السيد محمود رمال
  رئيس قسم المعلوماتية في مركز المعلوماتية القانونية

   الجامعة اللبنانية
  +961- 1-423137ھاتف: 
  +961- 1-423139فاكس: 
 mrammal@ul.edu.lbلكتروني: البريد اإل

 
  جمھورية مصر العربية

  
  السيد أحمد شوقي موسى

  مدير برنامج الحاضنات التكنولوجية والمراكز البحثية
  ھيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

  +202- 35341300ھاتف: 
  amoussa@mcit.gov.egالبريد اإللكتروني: 

  
  السيد نبيل علي عبد العزيز

  المدير العام
  بيكو للنظم المتقدمة للغات المتعددة

  +202-4500858ھاتف: 
  102+ تحويلة: 202-4500858فاكس: 

  nabilalii@gmail.comالبريد اإللكتروني: 
  

  المملكة العربية السعودية
_________________  

 صدر ھذا المرفق كما ورد من القسم المعني.  (*)  
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  السيد عبد العزيز الحرقان

  مدير مشروع حاضنة بادر لتكنولوجيا المعلومات 
  مدينة الملك عبد العزيز  ،واالتصاالت   
  للعلوم والتقنية   

  +966- 1-4813749  ھاتف:
  +966- 1-4813764  فاكس:

  aahargan@kacst.edu.saالبريد اإللكتروني: 
    alhargan@gmail.com  

  

  الجمھورية اليمنية
  

  السيد يحيى الريوي
  أستاذ جامعي
  جامعة عدن

  +9672-360170ھاتف: 
  +9672-360170فاكس: 

  lrewi@hotmail.comdraالبريد اإللكتروني: 
  

  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  -باء
  

  السيد يوسف نصير
  مدير

  إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  +961- 1-981301ھاتف: 
  +961- 1-981510فاكس: 

  nusseir@un.orgالبريد اإللكتروني: 
  

  لبيالسيدة نبال إد
  رئيسة فريق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

  من أجل التنمية   
  إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  +961- 1-981301ھاتف: 
  +961- 1-981510فاكس: 

  idlebi@un.orgالبريد اإللكتروني: 
 

  السيد منصور فرح
  المعلومات واالتصاالت رئيس فريق سياسات تكنولوجيا

  إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  +961- 1-981301ھاتف: 
  +961- 1-981510فاكس: 

 farah14@un.org البريد اإللكتروني:
  

  السيد جورج يونس
  موظف أول لتكنولوجيا المعلومات 

  إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  +961- 1-981301ھاتف: 
  +961- 1-981510فاكس: 

  younesg@un.orgالبريد اإللكتروني: 
  

  السيدة ميرنا الحاج بربر
  موظف أول لتكنولوجيا المعلومات 

  إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  +961- 1-981301ھاتف: 
  +961- 1-981510فاكس: 
  barbarm@un.orgلكتروني: البريد اإل

  
  السيدة ھانيا صبيدين ديماسي

  مساعدة أبحاث
  إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  +961- 1-981301ھاتف: 
  +961- 1-981510فاكس: 

  dimassi@un.orgالبريد اإللكتروني: 
  

  الخبراء  -جيم
  

  السيد سمير العيطة
  مدير عام

  شركة "مفھوم"
  +33-144700343ھاتف: 
  +33-140080506فاكس: 

  aita@mafhoum.comالبريد اإللكتروني: 
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  الثانيالمرفق 
  

  قائمة الوثائق
  

 العنوان

 الوثائق  -1

 جدول األعمال   -  

  ذكرة التوضيحيةالم  -  

  احتياجاته" وتقييم وتطبيقاته برمجياته :الرقمي العربي لمحتوىا دراسة اإلسكوا "مسح  -  

  "والشراكات التسويق وخطط عمالاأللبرامج  صناعات المحتوى الرقمي العربي: نماذجدراسة اإلسكوا "  -  

  "واألجھزة واحتياجات التدريب تطوير المحتوى الرقمي العربي: متطلبات االحتضاندراسة اإلسكوا "  -  

  آليات ومعايير انتقاء مشاريع المحتوى الرقمي العربي  -  

  مشروع خطاب اتفاق بين اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا والحاضنات الشريكة  -  

 العروض  -2

  مشروع "تعزيز صناعة المحتوى الرقمي العربي من خالل الحاضنات التكنولوجية"  -  

  مسح المحتوى الرقمي العربي: برمجياته وتطبيقاته وتقييم احتياجاته  -  

  وخطط التسويق والشراكات ،عمالاألنماذج لبرامج صناعات المحتوى الرقمي العربي:   -  

  (باإلنكليزية) واحتياجات التدريب : متطلبات االحتضانفي منطقة اإلسكوا تطوير المحتوى الرقمي العربي  -  

  (باإلنكليزية) الم باللغة العربية: أدوات ومصادرمعالجة الك  -  

  (باإلنكليزية)مشكلة النفاذ المحتوى الرقمي العربي:   -  

  )مراكز التميز في البحث والتطوير وبرامج االحتضان في مصر (باإلنكليزية  -  

  ليزية)(باإلنك ةسوريالجمھورية العربية التجربة حاضنة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في   -  

  السعوديةالمملكة العربية حاضنات التقنية ومنظومة اإلبداع في   -  

  تجربة الحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (باإلنكليزية)  -  

  : حاضنة األعمال التكنولوجية في جامعة فيالدلفيا (باإلنكليزية)مركز اإلبداع األردني  -  

التعاون بين اإلسكوا  :حتوى الرقمي العربي من خالل الحاضنات التكنولوجية"مشروع "تعزيز صناعة الم  -  
  والحاضنات التكنولوجية في المنطقة

مشروع "تعزيز صناعة المحتوى الرقمي العربي من خالل الحاضنات التكنولوجية": مسابقة مشاريع المحتوى   -  
 اآللية والمعايير -الرقمي العربي 

 
 


