
 

 الثالث للمحتوى الرقمي العربيإلاقليمي املنتدى 

 املحتوى العربي في عصر التحوالت الرقمية الكبرى 

 0292أكتوبر  02 – 91دبي في 

 

استضافت دولة إلامارات العربية املتحدة الدورة الثالثة من املنتدى إلاقليمي للمحتوى الرقمي العربي، 

 ملوالذي يأتي في إطار تعزيز املحتوى 
ً
 . العرب الاتصاالت مجلس وزراء قراراتالرقمي العربي وفقا

ً
واستتباعا

 وتكنولوجيا الاتصاالت للدورتين ألاولى والثانية اللتين عقدتا في جمهورية مصر العربية بتنظيم من وزارة

مة املعلومات، فقد عقد املنتدى تحت مظلة جامعة الدول العربية وتعاون في تنظيمه كل من الهيئة العا

 الدولي لالتحاد العربي إلاقليمي لتنظيم قطاع الاتصاالت بدولة إلامارات العربية املتحدة، واملكتب

ووزارة الاتصاالت وتكنولوجيا ( إلاسكوا(آسيا  لغربي والاجتماعية الاقتصادية املتحدة ألامم ولجنة لالتصاالت

 . املعلومات في جمهورية مصر العربية

 

 لإلطار املرجعي 
ً
ملجلس الوزراء الذي أعدته ألامانة الفنية لعمل املنتدى وقد تضمنت الدورة الثالثة عرضا

 يعقد مرة كل عام لالتصاالت واملعلوماتالعرب 
ً
 حول إلاسكوا  قدمتكما . حتى يصبح منتدى دوريا

ً
عرضا

 ". ي العربيالارتقاء بجودة املحتوى الرقم"الدراسة التي أعدتها بعنوان 

 

 : وجاءت الجلسات ألاربع ألاساسية للمنتدى على النحو التالي

 واقع وطموحات صناعة وإدارة املحتوى الرقمي العربي: الجلسة ألاولى

 :املطروحة املوضوعات

 تحليل تطور املحتوى الرقمي العربي خالل السنوات السابقة ووضعه الراهن؛  .9

 النظر في آليات دعم بيئة مواتية للمحتوى الرقمي العربي؛  .0

 تجارب ناجحة في دعم صناعة املحتوى الرقمي العربي؛ .3

 .طموحات املحتوى الرقمي العربي ما بين الواقع واملنشود .4

 

حتوى العربي في عصر التطورات التكنولوجية الحديثة: الثانيةالجلسة 
ُ
 امل



 : املوضوعات املطروحة

 دور املؤسسات الحكومية في دعم جهود إثراء ورقمنة وتطوير املحتوى العربي؛  .9

الحوافز املطلوبة لتشجيع ثقافة إلابداع لدى ألافراد واملؤسسات في صناعة املحتوى الرقمي  .0

 العربي؛

 ؛ (محركات البحث وغيرها)املرتكزات ألاساسية لتطوير صناعة املحتوى الرقمي العربي،  .3

 .ت واعدة في مجال تطوير وإدارة املحتوى الرقمي العربيمشاريع ومبادرا .4

 

 الركائز العصرية لتنمية املحتوى الرقمي العربي: البحوث والتطوير والابتكار: الجلسة الثالثة

 :املوضوعات املطروحة

 أهمية البحث والتطوير والابتكار في مجال تطوير تطبيقات املحتوى الرقمي العربي؛ .9

 البحوث في املعالجة الرقمية للغة العربية؛ دور الجامعات ومراكز  .0

معالجة النصوص، معالجة الكالم، الترجمة )املشاريع البحثية القائمة ملعالجة اللغة العربية   .3

 ؛(آلالية، محركات البحث وغيرها

 تجارب عربية ناجحة للبحث والتطوير في مجال املحتوى الرقمي العربي؛ .4

 في تطوير املحتوى الرقمي العربي؛ دور رواد ألاعمال والشركات الناشئة .2

 واستثمارها في الوطن العربي .6
ً
 .تسويق الحلول والبرمجيات الخاصة بمعالجة اللغة العربية رقميا

 

حديات: املحتوى الصحفي بين البيئتين التقليدية والرقمية: الجلسة الرابعة
ّ
 الفرص والت

 :املوضوعات املطروحة

 املزايا والعيوب؛ : ألادوات التكنولوجية الحديثة وتأثيرها على توثيق وإتاحة املحتوى الصحفي .9

 صناعة الخبر الصحفي في البيئة الرقمية سواًء ما يتعلق بلغة الخبر أو طريقة صياغته وتحريره؛  .0

 في العالم العربي .3
ً
: التوازن بين الصحافة الورقية والرقمية يتحقق في العالم املتقدم ومازال مفقودا

 ألاسباب وكيفية املعالجة؛ 

اقتصاديات الصحافة ونماذج ألاعمال الناجحة للمحتوى الصحفي وكيفية تطبيقها في العالم  .4

 العربي؛ 

من خالل  User Generated Contentستخدم املحتوى الذي ينتجه امل)تطور الصحافة التفاعلية  .5

 املزايا واملخاطر؛ (: املدونات وصحافة املواطن

 .مستقبل الصحافة الرقمية والورقية في العالم العربي .6



 

وبعد التأكيد على ما ورد في توصيات املنتدى الثاني للمحتوى الرقمي العربي، فقد أوصت الدورة 

 : الثالثة للمنتدى بما يلي

 

 ،
ً
 دور الحكومات والجهات الوطنيةأوال

إعادة التأكيد على أهمية تطوير استراتيجيات وطنية للمحتوى العربي في عصر التطورات الرقمية  .9

بلورة استراتيجيات لوائح استرشاديه لعمل وومن ثم العمل على اعداد خطط في كل دولة عربية، 

  .وطنية للمحتوى الرقمي

التأكيد على أهمية التنسيق والتكامل على مستوى الدول العربية ووضع خارطة طريق لتطوير  .0

  .صناعتهتنمية و املحتوى الرقمي العربي 

 بمعايير إلاتاحة  .3
ً
 خاصا

ً
التوصية بأهمية أن تولي الجهات الحكومية في الدول العربية اهتماما

(Accessibility )ستخدمين إلى املحتوى الرقمي العربي، وال سيما وسهولة وصول مختلف فئات امل

ألاشخاص ذوي إلاعاقة، وإطالق معايير للمواقع إلالكترونية العربية في هذا املجال، ونشرها 

 .وتدريب مطوري املواقع على العمل بها

 تشجيع استخدام أسماء النطاقات باللغة العربية، والتي جرى استحداثها على منظومة إلانترنت  .4

، التنسيق إلاقليمي ونقل املعارف ومشاركتها
ً
 ثانيا

تشكيل مجموعة عمل لبحث آليات التنسيق بين املبادرات، والجهود، واملشاريع العربية املختلفة  .2

التي ينفذها مختلف ألاطراف لدعم املحتوى الرقمي العربي وبحث كيفية الاستفادة من خبرات 

 . ئمةالشركات العاملية في إيجاد الحلول املال 

الاستفادة من الصناديق العربية لتمويل املشاريع واملبادرات الخاصة بتكنولوجيا املعلومات  .6

 والاتصاالت بعامة، واملحتوى الرقمي العربي بخاصة على املستوى إلاقليمي   

تشجيع إنشاء منصة إلكترونية عربية مشتركة لتبادل الخبرات وعرض أفضل التجارب واملمارسات  .7

تطوير املحتوى الرقمي العربي، وكذلك دعم املنصات القائمة وأدوات التواصل في مجاالت 

 .  الاجتماعي التي من شأنها إثراء املحتوى الرقمي العربي على إلانترنت



تعميم تجربة دولة إلامارات في تطوير الدليل إلارشادي الشامل لتطوير املحتوى الرقمي العربي  .8

برنامج تدريبي على املنهجية املتبعة في الدليل، وآليات تطبيقه  للمواقع إلالكترونية، وتشجيع عمل

 لتحسين املواقع إلالكترونية العربية

دعوة إدارات الاتصاالت وتقنية املعلومات العربية لدعم جهود املنظمة العربية للثقافة والعلوم  .1

بدعين الشباب للم هامة املنصة العربية املوحدة للتطبيقات الجوالة كنافذة بشأن( ألالكسو)

 . ورواد ألاعمال، والعمل على نشر وإبراز تلك الجهود في البوابات إلالكترونية للحكومات العربية

تعميم دراسة إلاسكوا الخاصة باالرتقاء بجودة املحتوى الرقمي العربي على إدارات الاتصاالت  .92

ستفادة مهها في وضع وتقنية املعلومات في حكومات الدول العربية والجهات ألاخرى املعنية لال 

 .وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية املعنية باملحتوى الرقمي العربي

الترحيب بمبادرة الاتحاد الدولي لالتصاالت بشأن إطالق أول شبكة عربية للبرمجيات مفتوحة  .99

، وبحث التدابير التي من شأنها انضمام أصحاب املصلحة إلى (Arab Source Code)املصدر 

 0292نوفمبر  32ة بعد إطالقها رسميا في عضوية الشبك

، التعليم والتدريب وبناء القدرات 
ً
 ثالثا

تشجيع إقامة الدورات التدريبية حول تقنيات إنتاج املحتوى الرقمي العربي، وتحفيز دور الابتكار،  .90

 والتنسيق لعقد بعض تلك الدورات على هامش الدورات القادمة للمنتدى 

ل الجهود، ووضع واتباع الاستراتيجيات وآلاليات التي تساعد في الحفاظ نشر الوعي املجتمعي، وبذ .93

على اللغة العربية الفصحى في مقابل الاستخدام الواسع للهجات العامية املحلية، واللغة العربية 

 املكتوبة بحروف التينية 

دعوة الدول العربية للنظر  في إمكانية تضمين املناهج الدراسية موضوعات مثل تقنيات  .94

الاتصاالت واملعلومات، واملفاهيم الرقمية، والاقتصاد الرقمي، واملحتوى الرقمي العربي، وآليات 

 ومتطلبات البحث باللغة العربية على شبكة إلانترنت، وتدريب النشء على استخدام لوحة املفاتيح

 . العربية ألجهزة الحاسب آلالي بطريقة احترافية

، البحث والتطوير والابتكار ودور الجامعات ومراكز البحوث
ً
 رابعا



تشجيع املبادرات وألانشطة التي تحفز الابتكار وإلابداع في خدمة املحتوى الرقمي العربي، وال سيما  .92

ستضافة حفالت تنظيم الجوائز في مجال التطبيقات والخدمات الذكية والنقالة، والترحيب با

 خالل فعاليات املنتدى

تنظيم مسابقة سنوية للمحتوى الرقمي العربي برعاية الدولة املضيفة لفعاليات دورة املنتدى  .96

إلاقليمي للمحتوى الرقمي العربي التالي، توزع جوائزها على هامش فعاليات املنتدى، وتشكيل 

ئزة بما يشمل الفئات املستهدفة ومعايير التقييم واملكافآت لجنة تتولى صياغة إلاطار املفاهيمي للجا

 . والجوائز

العربي في مجال /التأكيد على أهمية وضع الخطط والبرامج من أجل تفعيل وتحفيز التعاون العربي .97

البحث والتطوير الخاص بمعالجة اللغة العربية، وتطوير التقنيات أو ألادوات ذات الصلة مثل 

 . الضوئية، ومحركات البحث وغيرها/العربي، والقراءة آلاليةالنص /تمييز الحرف

وضع واتخاذ التدابير التي من شأنها زيادة التفاعل بين مؤسسات البحث العلمي والقطاع الخاص  .98

لنشر وتسويق نتائج البحوث العلمية الرائدة وإحالتها إلى حّيز التنفيذ الفعلي ودعم الشركات 

 . الصغيرة واملتوسطة الناشئة

، دور القطاع إلاعالمي وكليات إلاعالم
ً
 خامسا

ضرورة إيالء أقسام الصحافة وكليات إلاعالم في الجامعات واملعاهد العربية أهمية خاصة  .91

 .لصحافة املواطن، وتكريس املناهج العلمية الالزمة لها

ل توثيق ضرورة قيام املؤسسات الصحفية وإلاعالمية بتسخير ألادوات التكنولوجية املتاحة من أج .02

 املحتوى الصحفي عبر وسائل رقمية إلتاحته للباحثين والصحفيين واملهتمين على شبكة إلانترنت 

، توصيات خاصة باملنتدى وتنظيمه وهيكلته
ً
 سادسا

الترحيب برغبة جمهورية مصر العربية في تولي مهام أمانة املنتدى للعامين املقبلين وحتى نهاية عام  .09

0297 

دولة إلامارات العربية املتحدة بإنشاء موقع إلكتروني ملنتدى املحتوى الرقمي العربي إلاشادة بمبادرة  .00

 للمنتدى هوالتوصية باعتماد
ً
 موقعا دائما

 باإلطار املرجعي املعد من قبل ألامانة الفنية ملجلس الوزراء العرب لالتصاالت واملعلومات  .03
ً
إلاحاطة علما

 .طار على املجلس بعد أخذ مالحظات الدول العربية عليهوالطلب من ألامانة الفنية متابعة عرض إلا 



دعوة الدولة صاحبة رئاسة املجلس وألاخرى صاحبة رئاسة املكتب التنفيذي واملنظمة العربية للتربية  .04

 والثقافة والعلوم إلى املشاركة في عضوية اللجنة التوجيهية للمنتدى

املستقبلية في املنتدى بما في ذلك إيجاد التمويل  وضع واتخاذ التدابير التي من شأنها تفعيل املشاركة .02

الالزم والتأكيد على دور الجهة املضيفة في استضافة عدد من املتحدثين أو الكوادر الهامة لعمل 

املنتدى وفئات الشباب الواعدة والتي تولي اهتماما باملوضوع والجهات املستهدفة وألاشخاص املعنيين 

 .ت املشاركةغير القادرين على تحمل نفقا

 
 


