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 تصديـر
 

 أكـد إعـالن المبادئ الصادر عن المرحلة األولى من القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي عقدت                 
، ضرورة إيالء األولوية في بناء مجتمع المعلومات لتعزيز         ٢٠٠٣ديسمبر  /فـي جنـيف فـي كانون األول       

التربوي والعلمي والثقافي والترفيهي، وعلى تطوير محتوى محلي يتالءم مع          : المحتوى الرقمي بشتى أنواعه   
في االحتياجات المحلية من حيث اللغة والثقافة وأخذاً في االعتبار األولويات اإلقليمية، نظراً لتأثيره اإليجابي               

 . التنمية االقتصادية االجتماعية
 

كمـا أكـد اإلعالن أهمية بناء مجتمع المعلومات على أساس احترام الهوية الثقافية والتنوع الثقافي                 
واللغـوي، وضـرورة تطويـر تطبـيقات تعتمد على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وترتبط باألنشطة               

لرعاية الصحية والتدريب والتعليم، بحيث تكون هذه التطبيقات        االجتماعـية المختلفة، كالخدمات الحكومية وا     
 .سهلة االستعمال ومتاحة للجميع

 
وانطالقـاً من أهمية المعلومات والمعرفة في التنمية االقتصادية واالجتماعية، ونظراً للدور األساسي              

ومات في شتى األنشطة    الـذي تؤديـه تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تخزين ومعالجة واستثمار المعل           
 وهذه المبادرة هدفت إلى    .  ٢٠٠٣اإلنسـانية، أطلقـت اإلسـكوا مـبادرة المحتوى العربية في أواخر عام              

تحديد  وإلى   تطويـر صـناعة للمحـتوى فـي المنطقة العربية تتمتع بالمزايا الالزمة لالستمرار والمنافسة،              
ا، إضافة إلى مشاريع رائدة لتنمية المحتوى العربي        استراتيجية إقليمية لصناعة المحتوى ووضع خطة لتنفيذه      

 .وبيئته التمكينية
 

وتعتـبر هذه الدراسة الثانية من نوعها في إطار أنشطة اإلسكوا الهادفة إلى تعزيز المحتوى الرقمي                 
تعزيز وتحسين المحتوى العربي في الشبكات      " حول   ٢٠٠٣العربي، وذلك بعد الدراسة التي صدرت في عام         

تهدف الدراسة الحالية التي أعدت في سياق برنامج العمل الخاص          و.  (E/ESCWA/ICTD/2003/3)" ةالرقمـي 
٢٠٠٤بشعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا لفترة السنتين             

المحتوى الرقمي عالمياً   األول هو التعرف على التجارب الناجحة في صناعة         .   إلى أمرين أساسيين   ٢٠٠٥-
واالسـتنارة بهـا فـي تحديد الفرص االقتصادية والفنية المتاحة لهذه الصناعة في المنطقة العربية؛ والهدف             
الثانـي هـو تقديم بعض المقترحات االستراتيجية لتطوير صناعة المحتوى الرقمي عربياً، وصياغة بعضها               

 .م جهود التنمية المستدامة في البلدان العربيةضمن برامج عمل بحيث تؤدي إلى نتائج ملموسة تدع
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 )تابع(مسرد المصطلحات 
 

Semantic Web  الوب الداللي
Sound Forge  )ساوند فورج(برنامج تطبيقي للتعامل مع الصوت 

Syntactic Analysis  التحليل اإلعرابي
Virtual Reality  الواقع االفتراضي



 

 مقدمـة
 

أصـبح تأثـير تكنولوجـيا المعلومات واالتصاالت من المسلمات في التنمية االقتصادية واالجتماعية               
دول وقياس وأضـحى امـتالك هذه التكنولوجيا واستثمارها من المعايير الهامة في تقييم تطور ال          .  والثقافـية 

 .قدرتها التنافسية
 

وقـد ولّدت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وال تزال تولد، مهناً ومؤسسات جديدة لألعمال داخل               
ويؤدي استثمار هذه التكنولوجيا في قطاعات اإلنتاج والخدمات ومجاالت النشاط          .  قطـاع التكنولوجـيا ذاته    

 من المهن ومؤسسات األعمال ذات أثر بالغ في االرتقاء         االجتماعـي والثقافـي إلـى نشـوء أنمـاط جديدة            
 .بمعدالت النمو الوطني وتدعيم التنمية االجتماعية وتعزيز التكامل اإلقليمي وتوطيد التعاون الدولي

 
ونظراً للدور الهام الذي تؤديه المعلومات والمعرفة في تحقيق أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية،              

ـ    ي الذي تؤديه تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في توليد المعلومات ومعالجتها وتصنيفها           وللـدور األساس
 .وتبادلها ونشرها، يكتسب المحتوى الرقمي، الذي يشمل هذه األمور جميعاً، أهمية فائقة في هذا العصر

 
ن مجاله، بل مـا يميز مجتمع المعلومات ال يقتصر على توفر المحتوى الرقمي على اإلنترنت أياً كا             و 

يـتجاوزه ليتناول تطبيقات المحتوى في توليد المعرفة وتوسيع رقعة استثمار منظومات تكنولوجيا المعلومات              
ومن هذا المنظور يشكل المحتوى حلقة      .  )١(واالتصـاالت وتسخيرها إلحراز التنمية االقتصادية واالجتماعية      

ومن هذا المنطلق يرتدي    .  مار هذا االبتكار أو التجديد    مركزية تتوسط االبتكار أو التجديد التكنولوجي، واستث      
توفـير ونشر المحتوى العربي أهمية تفوق توفير ونشر المعلومات، إذ يؤسس لنشوء حلقة حميدة يجري من                 

تغذي الخبرات الناجمة عن تطبيق     و.  خاللها البناء على ما يوفره المحتوى من معلومات بمعارف مشتقة منها          
 .حتوى األصلي ثانية وتغنيه مولدة بذلك محتوى جديداً وتتواصل هذه العملية وتتكررهذه المعارف الم

 
وتعتـبر صـناعة المحتوى الرقمي إحدى الصناعات الحديثة الهامة في مجتمع المعلومات، ويتطلب               

وتساعد هذه الصناعة في خلق فرص عمل       .  االسـتثمار فيها تغييراً في طرق عمل المؤسسات وفي تفاعلها         
 .يدة ومتنوعة يصعب حصرها أو التنبؤ بتطورها بسبب سرعة نموها واتساع آثارهاجد
 

وتتـناول هـذه الدراسـة إمكانات تطوير صناعة المحتوى الرقمي في المنطقة العربية، إذ تتيح هذه                  
وال شك في أن تحديات كثيرة تواجه       .  الصـناعة فرصـاً سانحة الستثمار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت        

لـبلدان العربـية فـي إقامة صناعة محتوى مزدهرة وقادرة على المنافسة عالمياً، ولكن هذه المنطقة تزخر                  ا
 .بالقدر نفسه من اإلمكانات التي ينبغي أن تستثمر في زيادة النمو على جميع األصعدة

 
يجيات عدم وجود استرات  : ومـن أبـرز العوامل التي تعوق قيام صناعة للمحتوى في المنطقة العربية             

خاصـة بصـناعة المحـتوى، وضـعف جهود البحث والتطوير في استخدام اللغة العربية وتطوير أدواتها                 
الحاسوبية، وضعف البيئة التمكينية لمساهمة القطاع الخاص في صناعة المحتوى، وضمور العرض وضعف             

اذ اإلجراءات الكفيلة بتوفير    وبالتالي فال بد للحكومات من تحديد األولويات الوطنية واإلقليمية واتخ         .  الطلـب 
البيـئة المالئمـة لـتطوير هذه الصناعة، وكذلك ال بد من رسم سياسة وتحديد استراتيجية واضحة تأخذ في                   

                                                      
)١(  Manuel Castells.  End of millennium.  2nd ed. Oxford, Blackwell Publishers Ltd., 2000.  xv, 448 p. ISBN: 

0631221395 (pbk.).                                                                                                                                                                                       
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االعتـبار الـتوجهات السائدة في صناعة المحتوى على صعيد العالم وأولويات صناعة المحتوى الرقمي في                
 .المنطقة العربية

 
ت البلدان العربية من حيث حيازة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت         وبالـرغم مـن اخـتالف مستويا       

ومن أهم هذه   .  واسـتثمارها، توجد عوامل عديدة مشجعة إلنشاء صناعة المحتوى الرقمي في المنطقة العربية            
اسعة لهذه  فاللغة العربية المشتركة تتيح سوقاً و     .  العوامل كون اللغة العربية اللغة الرسمية في جميع هذه البلدان         

الصـناعة، تتمثل بأكثر من ثالثمائة مليون عربي باإلضافة إلى المغتربين العرب في بلدان العالم، وتتيح فرصاً                 
ثميـنة للتعاون في حل المشاكل التقنية المتعلقة باستخدام اللغة العربية في البرمجيات المصممة إلنتاج المحتوى                

 فللتكامل اإلقليمي .  لول البرمجية التي تعتمد هذه اللغة أساساًالرقمـي العربـي وفـي اسـتثمار التطبيقات والح      
 .كما إن هذه الصناعة توفر دعماً أكيداً لهذا التكامل.  أهمية بالغة في صناعة المحتوى الرقمي العربي

 
وقـد صدرت توصيات عن العديد من المؤتمرات واالجتماعات بضرورة قيام صناعة محتوى رقمي               

سـتراتيجيات العربية المعنية بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومجتمع المعلومات         عربـي، وتضـمنت اال    
وتلتقي هذه  .  إشـارات إلـى أهمـية صـناعة المحتوى الرقمي العربي وضرورة اتخاذ مبادرات لتطويره              

خر التوصـيات مع ما دعا إليه مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات في مرحلته األولى في جنيف، في أوا                 
 .٢٠٠٣عام 

 
 الصادر عن مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات في مرحلته األولى           )٢(فقـد أكـد إعالن المبادئ      

ضرورة إعطاء أولوية في بناء مجتمع المعلومات إلنشاء المحتوى بلغات وأنساق متعددة، وضرورة االهتمام              
 التركيز على صلة المحتوى بالظروف      التربوي والعلمي والثقافي والترفيهي، مع    : بشـتى صـنوف المحتوى    

كما أكد إعالن المبادئ ضرورة تطوير      .  المحلية لكي يمتلك األثر المرجو في التنمية االجتماعية واالقتصادية        
تطبـيقات لتكنولوجـيا المعلومـات واالتصـاالت ترتبط بأنشطة الحياة اليومية المختلفة الخدمية واإلنتاجية               

 .اوالتربوية والترفيهية وغيره
 

الصـادرة أيضاً عن مؤتمر القمة في مرحلته األولى التطبيقات التي يمكن    )٣(وبينـت خطـة العمـل      
تطويـرها باالعـتماد على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ومنها تطبيقات الحكومة اإللكترونية والتجارة             

ت أهمية التنوع الثقافي واللغوي     كما أوضح .  واألعمـال اإللكترونية والتعلم اإللكتروني والصحة اإللكترونية      
 .والدور الذي يؤديه المحتوى المحلي في مؤازرة التنمية المستدامة وتطوير مجتمع المعلومات

 
، خطة  ٢٠٠٤، أعدت اإلسكوا، في عام      ٢٠٠٣وفـي إطار تنفيذ خطة عمل جنيف الصادرة في عام            

تمدت عشرة مجاالت أساسية، منها مجال تطبيقات       وهذه الخطة اع  .  )٤(العمل اإلقليمية لبناء مجتمع المعلومات    
 تكنولوجـيا المعلومـات واالتصـاالت ومجـال المحتوى الرقمي العربي؛ وحددت هدفين مرتبطين ارتباطاً               

 : مباشراً بتطوير صناعة المحتوى الرقمي، هما
                                                      

ديسمبر / كانون األول  ١٢، جنيف،   "إعالن المبادئ "،  ٢٠٠٥تونس  -٢٠٠٣مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات، جنيف         )٢(
٢٠٠٣ ،(WSIS-03/GENEVA/DOC/4-A). 

ديسمبر / كانون األول  ١٢، جنيف،   "خطة العمل "،  ٢٠٠٥تونس  -٢٠٠٣مؤتمـر القمـة العالمي لمجتمع المعلومات، جنيف           )٣(
٢٠٠٣، (WSIS-03/GENEVA/DOC/5-A). 

٢٠٠٤ديسمبر  / كانون األول  ٢٨،  خطة العمل اإلقليمية لبناء مجتمع المعلومات       اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا،        )٤(
 ،E/ESCWA/ICTD/2004/4. 
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مرار تهيئة الظروف المالئمة إلنتاج المحتوى العربي الرقمي ومعالجته ونشره وحمايته واالست           �
 في بنائه وتطويره؛

بـناء صناعة متخصصة ومستدامة للمحتوى الرقمي المحلي تنتج المحتوى والتطبيقات التي             �
 .تلبي الحاجات المحلية

 
 التي اعتمدها مجلس الوزراء العرب      )٥(خطة العمل العربية  وعلـى المستوى اإلقليمي العربي، أكّدت        

الصعيد العربي لمؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات،     لالتصـاالت والمعلومـات في إطار التحضير على         
 أهمـية صـناعة المحـتوى الرقمي العربي في دخول مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من                

وتبين هذه الخطة أهمية صناعة المحتوى      .  جهـة، والتحول نحو مجتمع المعلومات والمعرفة من جهة أخرى         
كما تحدد بعض اإلجراءات التنفيذية     .  لثقافة وفي تطوير وتنمية المجتمعات العربية     في الحفاظ على التراث وا    

 .الضرورية إلنشاء هذه الصناعة
 

وتستند في  .  )٦(وتشـكل هـذه الدراسة متابعة لجهود بذلتها اإلسكوا سابقاً في مجال المحتوى الرقمي              
  حول تعزيز المحتوى الرقمي     بعـض مضـمونها إلـى ورقـات العمـل التي قدمت خالل اجتماع الخبراء              

وتمهد لصياغة استراتيجية عربية لصناعة المحتوى،      .   وإلى النتائج التي توصل إليها هذا االجتماع       )٧(العربي
علـى النحو الذي دعت إليه مبادرة المحتوى العربية التي وضعها عدد من الخبراء العرب العاملين في مجال                  

 .المحتوى الرقمي
 

ذه الدراسة إلى تحقيق هدفين أساسيين، األول هو التعرف على التجارب الناجحة في             وختاماً، تسعى ه   
صناعة المحتوى الرقمي عالمياً واالستنارة بها في تحديد الفرص االقتصادية والفنية المتاحة لهذه الصناعة في               

تطوير هذه الصناعة،   المـنطقة العربية، والثاني هو تحديد اإلجراءات الضرورية إلزالة العوائق التي تواجه             
 .باإلضافة إلى عرض توجهات استراتيجية بهدف إنشاء صناعة منافسة على المستوى اإلقليمي

 
وتقـع هـذه الدراسـة في خمسة فصول، يوضح الفصل األول مجاالت المحتوى الرقمي المرتبطة                 

دمة في مجال المحتوى بالتنمـية االقتصـادية واالجتماعية، ويعرض الفصل الثاني تجارب بعض البلدان المتق   
، وذلك لالستنارة بها واستخالص العبر منها؛ ويتناول الفصل    )آيرلـندا وجمهوريـة كوريا وفرنسا     (الرقمـي   

الثالث النواحي التقنية المرتبطة بصناعة المحتوى الرقمي عن طريق تحديد البيئة التمكينية الالزمة لتطويرها،              
ة، واستخالص مجاالت األعمال التي تساعد في تأمين فرص         وتوصـيف سلسلة القيمة المضافة لهذه الصناع      

عمـل جديـدة في المنطقة العربية، وتحديد التوجهات المفضلة وأدوار المشاركين األساسيين في دفع وتطوير    
صـناعة المحتوى الرقمي؛ ويتضمن الفصل الرابع تحليالً للفرص االقتصادية المتاحة في المجاالت المختلفة              

 عموماً والمحتوى والرقمي خصوصاً في البلدان العربية، واستنباطاً لألولويات وتقديراً لحجم            لتطوير المحتوى 
سـوق المحـتوى الرقمي؛ ويتضمن الفصل الخامس خالصة بأهم المقترحات االستراتيجية كما يتضمن ستة               

 .برامج عمل تساعد، في مرحلة أولى، على تطوير هذه الصناعة في المنطقة العربية
                                                      

 للقمة العالمية   ، المؤتمر العربي الرفيع المستوى للتحضير     "  الـدورة السابعة لمجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات         )٥(
يونيو / حزيران ١٨،  "إطار خطة العمل المشترك   : نحو مجتمع معلومات عربي    "٢٠٠٣يونيو  / حزيران ١٨-١٦لمجتمع المعلومات، القاهرة،    

٢٠٠٣. 

 ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٢٣،  تعزيز وتحسين المحتوى العربي في الشبكات الرقمية      اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا،        )٦(
E/ESCWA/ICTD/2003/3. 

 ٥-٣، بيروت،   اجتماع الخبراء حول تعزيز المحتوى الرقمي العربي      اللجـنة االقتصـادية واالجتماعـية لغربـي آسـيا،             )٧(
 .html.docs/june5-3/meetings/wsis/lb.org.escwa.www://http: ، الوثائق متاحة الموقع٢٠٠٣يونيو /حزيران
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  المحتوى الرقمي العربي  مجاالت-أوالً
 

إزاء التأثـير اإليجابي الذي يحدثه المحتوى الرقمي المحلي على التنمية االقتصادية واالجتماعية في               
مجتمع المعلومات، يتوقع أن تساهم صناعة المحتوى الرقمي في المنطقة العربية في خلق فرص عمل جديدة،                

ومن الناحية االجتماعية، يتوقع أن ينمو      .  على االقتصاد العربي   فيها هامة    االسـتثمار وأن تكـون عـائدات      
المحـتوى الرقمي مع تطور الخدمات العامة، وال سيما تلك التي تتصل بالتعليم والصحة، أو تلك التي تسهل                  

 وبالتالي تركز هذه الدراسة على     .  الـتفاعل بيـن المواطنيـن والمؤسسـات الحكومـية والخدمية والثقافية           
 .ت ذات المردود االقتصادي المباشر، وتلك المرتبطة بالخدمات العامةالمجاال

 
ويـتخذ موضوع المحتوى الرقمي في المنطقة العربية بعداً مختلفاً عما يطْرح في سائر المجموعات                
ففي حين تركز استراتيجيات المحتوى لالتحاد األوروبي على تجاوز عائق تعدد اللغات في أوروبا              .  اإلقليمية

لحصـول علـى سوق أكبر، تركز المناقشات العربية على تنشيط إنتاج المحتوى الرقمي واستهالكه، بهدف                ل
تعمـيق دخول المجتمعات العربية في عصر الثورة الرقمية من جهة، وتنشيط تفاعل المجتمعات العربية مع                

 .المجتمعات األخرى
 

تصادية المتاحة والخدمات العامة    ويمكـن تصنيف مجاالت المحتوى الرقمي على أساس الفرص االق          
 :التي تتميز بمردودها االجتماعي، في ثالث فئات رئيسة على النحو التالي

 
ببـنوده المـتعددة، وهو محتوى له سوقه ووسائط إيصاله إلى زبائنه، بما فيها     اإلعـالم والترفـيه   -١

 .اإلنترنت
 
حيث يمكن أن تكون السلع المتبادلة رقمية أو        األعمـال والـتجارة، أي التجارة اإللكترونية بأنواعها،          -٢

 .غير رقمية
 
 .الخدمات العامة، حيث تقدم الدولة والمؤسسات التي تتوخى الربح المحتوى بهدف التنمية االجتماعية -٣
 

فمجال اإلعالم والترفيه   .  ولكـل مجال من هذه المجاالت أبعاد مختلفة في صناعة المحتوى الرقمي            
 هو قطاع اقتصادي بحد ذاته ينتج محتوى ذا مردودية اقتصادية، ويجري توزيعه عبر              والوسـائط المـتعددة   

وهو موجه  .  وسائط مختلفة، مثل الوسائط الورقية وصاالت العرض والبث عبر األقمار الصناعية واإلنترنت           
ع الرقمي عبر   ويشكل التوزي .  أصـالً إلى سوق األفراد، أي تأتي عائداته من األفراد مباشرة أو من اإلعالن             

 أو عبر شبكات التوزيع األخرى، جزءاً من الوسائل المتعددة لتوزيع المحتوى            المدمجةاإلنترنت أو األقراص    
أمـا المنتج الموزع في هذا المجال، فهو محتوى صرف، أي ثقافة وإعالم وموسيقى              .  فـي هـذا المجـال     

 .وغيرها، وتشكل اللغة العربية فيه عنصراً أساسياً
 

ألعمـال والـتجارة اإللكترونـية هـو العمليات االقتصادية التي تجرى باستخدام الوسائل              ومجـال ا   
ويشهد مجال األعمال والتجارة اإللكترونية تطوراً طبيعياً وفق اآلليات االقتصادية المعروفة،           .  اإللكترونـية 

 مثل بتخفيض الكلفة   ولكـنه يسـتفيد مـن المـزايا التـي تتيحها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والتي تت               
ويعتبر هذا المجال أساس القفزة النوعية التي       .  وسـرعة تبادل المعلومات المتعلقة بالمنتجات وزيادة االنتشار       

ولدتهـا تكنولوجـيا المعلومات واالتصاالت في االقتصاد المعولم، إذ سمح بعرض المنتجات وشرائها وبيعها               
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المساهمة األساسية في تطوير هذا     ) أي الشركات (قطاع األعمال    ويقدم.  وتوزيعهـا عبر العالم بطريقة آنية     
 . المجال، ولكن لألفراد مساهمة أيضاً وإن كانت ضعيفة مقارنة بمساهمة شركات القطاع الخاص

 
 ومجـال الخدمـات العامـة اإللكترونـية هـي الخدمات التي تقدمها الحكومات للمواطنين من دون                  

مؤكد أن االستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يساعد في         ومن ال .  مقـابل أو بمقـابل زهـيد      
تحسـين وتسريع الخدمات العامة على أنواعها، وذلك بإيصال هذه الخدمات إلى جميع المواطنين بكلفة أقل،                

لوجيا كما يتيح استخدام هذه التكنو    .  وتخفـيف مراجعة الدوائر واللجوء إلى اإلجراءات الورقية البيروقراطية        
ويتطلب تطوير مجال الخدمات العامة     .  للمؤسسات الحكومية التعريف عن مهامها وأنشطتها على نحو أفضل        

ويتضمن هذا المجال   .  اإللكترونـية إعـادة هندسـة نظام عمل المؤسسات المعنية لتحسين إجراءاتها وأدائها            
وتعليم وثقافة، ويتفق الرأي العام على      الحكومة اإللكترونية، وجميع أنواع الخدمات العامة األخرى من صحة          

أن تقديمهـا هو من مهام الحكومات والمؤسسات التي ال تتوخى الربح بل تحقيق مردود اقتصادي واجتماعي                 
 .غير مباشر

 
 عرضاً مفصالً لمجاالت المحتوى الرقمي الثالثة ببنودها المتعددة، ويبين نوع           ١ويتضـمن الجـدول      

 .صوصية هذه السوق ومتطلباتهاالسوق المعنية بكل بند، وخ
 

، )٨(ويطـور هـذا التصنيف طريقة عرض بنود المحتوى، الواردة في وثيقة مبادرة المحتوى العربية               
ولكنه ال يفترض أن البرمجيات تشكل بحد ذاتها مجاالً أو بنداً من بنود المحتوى، بل إحدى السلع العادية التي                   

 .ةيمكن بيعها عن طريق التجارة اإللكتروني
 

   مجاالت وبنود المحتوى-١الجدول 
 

  بنود المحتوى نوع السوق مالحظات
 الترفيه السينمائي خدمة تجارية سوق لألفراد تعنى خاصة بالبيع عبر األقراص المدمجة

 اإلنتاج التلفزيوني خدمة تجارية سوق لإلعالن
ع عبر األقراص   البيالشتراكات و سـوق لألفـراد تعـنى خاصة با       

 توزيع التلفزيون خدمة تجارية المدمجة
سـوق لألفـراد تعنى خاصة بالبيع عبر الوسائط المختلفة بما فيها            

 الموسيقى خدمة تجارية اإللكترونية المباشرة
 الراديو واإلعالن خارج المنزل خدمة تجارية سوق لألفراد ولإلعالن
 اذ إلى اإلنترنت واإلعالن عليهاالنف خدمة تجارية سوق لألفراد ولإلعالن

 اإلعالم االقتصادي خدمة تجارية سوق رقمية تضم خدمات خاصة
 نشر المجالت خدمة تجارية سوق رقمية تضم خدمات خاصة
 نشر الصحف خدمة تجارية سوق رقمية تضم خدمات خاصة
 نشر الكتب العامة خدمة تجارية سوق رقمية تضم خدمات خاصة

 نشر الكتب التعليمية والمهنية خدمة تجارية هامة تضم خدمات خاصةسوق رقمية 
سـوق رقمـية هامة لألفراد تنمو بطريقة طبيعية مع انتشار الثقافة            

 األلعاب والتسلية خدمة تجارية .اإللكترونية

يه
رف
الت
 و
الم
إلع
ل ا
جا
م

 

                                                      
، ٢٠٠٣أكــتوبر / تشــرين األول٣، مــبادرة المحــتوى العربــيةة لغربــي آســيا،   اللجــنة االقتصــادية واالجتماعــي)٨(

E/ESCWA/ICTD/2003/10. 
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 )تابع (١الجدول 
 

  بنود المحتوى نوع السوق مالحظات
وجيستي بين الشركات   سـوق تعـتمد على حجم التبادل والتنظيم الل        

 خدمة تجارية .العربية
األعمال اإللكترونية بين 

 المؤسسات
سـوق تعـتمد علـى تطـور نفاذية الوسائط إلى المواطن العربي             

 خدمة تجارية .ومستوى دخله
األعمال اإللكترونية بين 

 المؤسسات واألفراد
المواطن العربي،  سـوق تعـتمد علـى تطور نفاذية الوسائط إلى           

 األعمال اإللكترونية بين األفراد خدمة تجارية .وعلى مستوى دخله وتطور ثقافته الرقمية

ل 
ما
ألع
ل ا
جا
م

رة
جا
الت
و

 

يمكـن أن تكـون بعض الخدمات مقابل عائد، تتطلب إعادة هيكلة            
إداريـة للمؤسسات الحكومية المعنية وتطوير تكنولوجيا المعلومات        

 الحكومة اإللكترونية ةخدمة عام .فيها وتوجيهها نحو خدمة المواطن
تتطلب تطويراً ملحوظاً   .  يمكن أن تكون بعض الخدمات مقابل عائد      

تخلق فرص تعليم جديدة وتتقاطع مع النشر       .  للمؤسسـات التعليمية  
 التعلم اإللكتروني خدمة عامة .العلمي والتأهيلي

ومات تتطلـب وجـود نظـام صحي اجتماعي في البلد، يشمل منظ           
الضـمان الصـحي ومؤسسات التأمين وفعاليات القطاع، ويمكن أن         

 الصحة اإللكترونية خدمة عامة .يحسن فعالية القطاع االقتصادية واالجتماعية
نشـاط اجتماعـي يعـتمد على الحوار وتبادل اآلراء عبر الوسائط            

 ء اإللكترونياالحتوا خدمة عامة .اإللكترونية له أهميته الخاصة في المجال االجتماعي
نشـاط خدمي له أهميته الخاصة في المجالين االجتماعي والثقافي،   
ويمكن لبعض الخدمات أن تكون مقابل عائد يتقاطع مع نشر الكتب           

 الثقافة اإللكترونية خدمة عامة .العمومية

مة
عا
 ال
ت
ما
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ة قانونية  ويتطلـب تطوير مجاالت المحتوى الرقمي المختلفة وقيام صناعة للمحتوى العربي تهيئة بيئ             

قوانين التوقيع اإللكتروني والدفع اإللكتروني وقوانين      فالبيئة القانونية تتمثل بصدور     .  وتكنولوجية مؤاتية لذلك  
 الـتجارة واألعمـال اإللكترونية، والبيئة التكنولوجية تتمثل بتوفر البنى األساسية لالتصاالت والنفاذ السريع              

وتؤدي الحكومات دوراً أساسياً في .  يات المالئمة لتطوير المحتوىإلـى اإلنترنت، وتوفر الحواسيب والبرمج  
 .تهيئة البيئة القانونية والتكنولوجية الالزمة

 
ويتطلـب تطويـر صـناعة المحتوى الرقمي في المنطقة العربية أيضاً توفر األطر البشرية المؤهلة                 

 .   التأهيلتأهيالً عالياً متخصصاً، وتضطلع الجامعات بالدور األساسي في هذا
 



 -٧-

   دراسات حالة المحتوى الرقمي-ثانياً
 

 يستعرض هذا الفصل دراسات حالة لتطوير المحتوى الرقمي المحلي في ثالثة بلدان مختلفة اجتماعياً              
ولكل من هذه الحاالت خصائصها التي تأخذ في        .  واقتصـادياً وثقافياً، وهي آيرلندا وكوريا الجنوبية وفرنسا       

وكل من هذه البلدان الثالثة نجحت في مجاالت معينة قد          .  بلد وتوجهات الحكومة والمجتمع   االعتبار وضع ال  
ويؤمل من  .  تختلف عن المجاالت التي نجحت فيها بلدان أخرى، وباتباع استراتيجيات وبرامج تنفيذية متباينة            

طوير المحتوى الرقمي   هـذا العـرض استنباط المجاالت واالستراتيجيات التي تناسب المنطقة العربية بغية ت            
 .العربي وبناء صناعة محتوى حديثة وناجحة

 
   التجربة اآليرلندية-ألف

 
 لمحة عامة  -١

 
فبعد أن كان اعتماده األساسي على الزراعة       .  يشهد االقتصاد اآليرلندي تغيراً ملحوظاً منذ عدة أعوام        

، بلغ متوسط معدل النمو     ٢٠٠٢ و ١٩٩٥فبين عامي   .  ، أصـبح للصناعة دور هام ومؤثر فيه       )٩(والـتجارة 
  في المائة ٨٠ في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي، و٤٦ فـي المائـة، وشكلت الصناعة حوالي    ٨حوالـي   

 . في المائة من األيدي العاملة٢٨من الصادرات الخارجية، واستقطبت حوالي 
 

ففي عام  .   الصناعات حالياً  وتعتـبر الصناعات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أهم          
 في المائة من صادرات آيرلندا الخارجية، وتجاوز عدد العاملين          ٣٠، شـكلت منتجات هذه الصناعات       ٢٠٠١
 في المائة،   ١١,٦ عامل ووصلت القيمة المضافة لهذا القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي إلى             ٩٠ ٠٠٠فـيها   

 . في أوروبا في المائة٥,١بينما يبلغ متوسط هذه النسبة 
 

وفـي مجـال اسـتخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، بلغ معدل انتشار الهاتف الثابت حوالي                
وتستخدم .  )١٠(٢٠٠٣ في المائة في عام      ٨٤,٣٧ فـي المائة بينما بلغ معدل انتشار الهاتف الخليوي           ٤٨,٥٧

أما .  ي المائة في أوساط الشركات     ف ٨٦ فـي المائة في أوساط األفراد وبنسبة تناهز          ٣١اإلنترنـت بنسـبة     
 ٢٠خدمـات الحزمة العريضة فما زالت محدودة، إذ بلغ معدل االنتشار واحد في المائة بالنسبة إلى المنازل و         

 بين بلدان العالم من حيث انتشار الحزمة        ٤٨فـي المائـة بالنسبة إلى الشركات، وصنّفت آيرلندا في المرتبة            
 .العريضة

 
 حتوى الرقميبناء صناعة الم  -٢

 
فقد تنبهت  .  تعتـبر تجـربة آيرلـندا في صناعة المحتوى الرقمي إحدى التجارب األوروبية الهامة              

الحكومة اآليرلندية باكراً إلى أهمية اقتصاد المعرفة وإلى تأثير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على النمو               
 يمكن أن تجنيها من جراء تحفيز وتطوير هذه         كمـا تنبهـت إلى القيم المضافة المختلفة التي        .  االقتصـادي 

 وتضـاف إلى ذلك رغبة الحكومة اآليرلندية في أن يكون لها دور ريادي على الصعيد العالمي                .  الصـناعة 
                                                      

)٩(  Ireland_/upload/incacontent/org.village-content.www://http, 2005Content Village, eContent in Ireland, February  
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)١٠(  ITU Internet Reports: The Portable Internet, September 2004. 
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وبناء على ذلك، وضعت الحكومة اآليرلندية رؤيتها االستراتيجية لهذه         .  فـي مجال صناعة المحتوى الرقمي     
 .)١١(اءات محددة لتحقيق هذه الرؤيةالصناعة وعملت على تنفيذ إجر

 
وحددت آيرلندا نقاط القوة ونقاط الضعف لديها من أجل إطالق صناعة المحتوى الرقمي ودفع عجلته                

، وحاولـت االستفادة إلى أبعد الحدود من نقاط قوتها، وعالجت نقاط الضعف لديها، كما               )١انظـر اإلطـار     (
 .ذه الصناعةوفرت العديد من العوامل المهيئة لقيام ه

 
   نقاط القوة ونقاط الضعف في آيرلندا في صناعة محتوى رقمي-١اإلطار 

 
 :تلخص نقاط القوة في آيرلندا فيما يتعلق بإقامة صناعة المحتوى الرقمي بما يلي 

 
 تقدم قطاع البرمجيات وتوفر العديد من المهارات في هذا المجال؛ �

 ت المعتمدة على المعرفة ومنها صناعة المحتوى الرقمي؛اعتراف الحكومة اآليرلندية بأهمية الصناعا �

وجـود أطـر بشرية مهيأة للعمل في عدد من المجاالت المرتبطة بصناعة المحتوى الرقمي وخاصة في                  �
 مجال التعلم اإللكتروني؛

 المستوى التعليمي العالي للشباب في آيرلندا؛ �

 .البيئة المالية المساعدة إلقامة صناعة المحتوى الرقمي �
 

 :أما نقاط الضعف التي كان ال بد من معالجتها بهدف إنشاء صناعة المحتوى الرقمي، فتتلخص بما يلي 
 

ضعف خدمات الحزمة العريضة في آيرلندا مقارنة ببلدان أخرى مجاورة أو منافسة، باإلضافة إلى ارتفاع                �
 تكاليف االتصال بهذه الشبكات؛

 مي عموماً؛ضعف البحث والتطوير في مجال المحتوى الرق �

 عدم وجود مؤسسات صناعية أو شركات تجارية كبيرة متخصصة في صناعة المحتوى الرقمي؛ �

 وجود فجوات واضحة في بعض المهارات اإلبداعية في التصميم الفني؛  �

ضـعف االستثمارات الكبيرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عموماً، وعدم تنبه المستثمرين              �
 .ال المجازف لفرص صناعة المحتوى الرقميوأصحاب رأس الم

_________________ 
 2005Content Village, eContent in Ireland, February Ireland_/oadupl/incacontent/org.village-content.www://http ,: المصـدر 

pdf.CountryProfile                     .                                                                                                                                                         

 
 ميالمجاالت المختارة إلنشاء صناعة المحتوى الرق  -٣

 
بهـدف تحقـيق رؤيتها االستراتيجية، عمدت الحكومة اآليرلندية إلى تحديد الفرص المتاحة لصناعة               

األلعاب : المحـتوى الرقمـي علـى المسـتوى العالمـي، واعتمدت خمسة مجاالت هامة للتركيز عليها هي                
.  علمية والصناعية والمكتـبات الرقمـية والـتعلم اإللكترونـي وخدمـات االتصاالت الالسلكية والتطبيقات ال             

                                                      
)١١(  _02/021105digicontent/publications/ie.forfas.www://http, 2002Industry in Ireland, Strategy for the Digital Content  

                       .                                                                                                                                                pdf.digital_content_report_s 
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واخـتارت الحكومة اآليرلندية هذه المجاالت بناء على التوقعات االقتصادية لحجم السوق، وسرعة االستفادة              
وفيما يلي  .  من العائدات االستثمارية، وعلى المزايا النسبية لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في البلد           

ومة اآليرلندية لتكون محور اهتمامها ولتشكل عناصر النمو        عـرض للمجـاالت الخمسـة التي حددتها الحك        
 .األساسية لصناعة المحتوى الرقمي

 
 األلعاب )أ(
 

وقد اهتمت آيرلندا بجميع أنواع     .  يتضـمن مجـال األلعـاب البرمجـيات والتجهيزات الخاصة بها           
لعاب المحمولة باليد، وتلك    األلعاب، بما فيها األلعاب على الحاسوب الشخصي، واأللعاب على اإلنترنت، واأل          

 .الداخلة في أجهزة الهاتف الخليوي، واأللعاب الخاصة بالتلفاز الرقمي
 
 المكتبات الرقمية )ب(
 

تتضـمن البرمجـيات والخدمات المرتبطة بإنشاء مكتبات رقمية من المكتبات التقليدية الموجودة في               
قد اتخذت آيرلندا مبادرة خاصة العتماد األسلوب       و.  المؤسسـات التعليمية والجامعات والمؤسسات الحكومية     

 .الرقمي في المكتبات والمتاحف الصغيرة التابعة للبلديات اآليرلندية
 
 التعلم اإللكتروني )ج(
 

يتضمن مجموعة واسعة من التطبيقات بما فيها التعلم بمعونة الحاسوب، والتعلم على شبكة اإلنترنت،               
ويعتبر هذا المجال األكثر نجاحاً في صناعة المحتوى الرقمي في          .  لمشاركةوالصفوف االفتراضية، والتعلم با   

 . آيرلندا، حيث تقدم الشركات اآليرلندية الحلول الكاملة للمناهج التعليمية وإلدارة العملية التعليمية
 
 خدمات االتصاالت الالسلكية )د(
 

لى الهاتف الخليوي أم المساعد     تتضـمن الخدمـات على شبكات االتصاالت الالسلكية سواء أكانت ع           
الخدمات للمستهلكين العاديين، وخدمات عامة لقطاع      : وتقسم الخدمات إلى عدة أنواع    .  الشخصـي الرقمـي   

وتعمل آيرلندا في مجال تصميم وتوليد المحتوى لالتصاالت        .  األعمـال، وخدمـات خاصـة بمهـن معينة        
 . ولةالالسلكية وفي مجال تصنيع تجهيزات االتصاالت المحم

 
 التطبيقات العلمية والصناعية )•(
 

تتضمن معالجة الصور المتقدمة وأدوات وتطبيقات التصميم والواقع االفتراضي التي تستخدم عادة في             
وتعمـل آيرلـندا على تطوير تقنيات التصميم ومعالجة الصور والواقع           .  التطبـيقات العلمـية والصـناعية     
 .طوير التطبيقات بحد ذاتهااالفتراضي المتقدمة، باإلضافة إلى ت

 
 إجراءات لدفع وتطوير صناعة المحتوى الرقمي في آيرلندا  -٤

 
بريطانيا (اعتمدت الحكومة اآليرلندية على تجارب عدد من البلدان الرائدة في مجال صناعة المحتوى               

ة المحتوى الرقمي   بهدف تحديد اإلجراءات الالزمة لدفع صناع     ) وفرنسـا وكندا والواليات المتحدة األمريكية     
 :المحلية، فركزت على ما يلي
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جذب شركات رأس المال المجازف العالمية العاملة في مجال         تأمين مصادر للتمويل عن طريق       )أ( 
صـناعة المحـتوى الرقمـي إلى آيرلندا، وتأسيس صندوق لرأس المال المجازف خاص بصناعة المحتوى                

 الرقمي؛
 

دعم جامعات الفن واإلبداع وتحسين البحث والتطوير في        ق  تعزيـز البحث والتطوير عن طري      )ب( 
مجـال تصـميم وإنتاج المحتوى الرقمي، ودعوة صناديق التمويل الخاصة بالبحث والتطوير في آيرلندا إلى                

 إدراج صناعة المحتوى الرقمي بين الصناعات ذات األولوية العالية؛
 

 انون بشأن سرقة المعلومات السرية؛تطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية وإصدار ق )ج( 
 

الحفاظ على البيئة المالية المحفزة لقطاع األعمال وتخفيض نسب الضرائب تدريجياً، بما ينسجم              )د( 
 مع ما يجري في البلدان األوروبية؛

 
تطوير البنى األساسية لالتصاالت وزيادة نسبة خدمات الحزمة العريضة، وتشجيع التعاون بين             )•( 

بهدف إنشاء نظام تبادل    ) مشغلو شبكات االتصاالت ومزودو خدمات اإلنترنت     (التصاالت المختلفة   شـركات ا  
 دولي فعال لتوزيع المحتوى الرقمي من آيرلندا إلى العالم؛

 
دعـم بـرامج التدريب والتأهيل الخاصة بتكوين المهارات الالزمة لصناعة المحتوى الرقمي،              )و( 

  للتدريب في مجاالت ترتبط بصناعة المحتوى الرقمي؛وتأمين المنح الدراسية للطالب
 

تطويـر الشـركات عـن طريق تشكيل لجنة توجيهية لصناعة المحتوى الرقمي على مستوى                )ز( 
آيرلـندا، مهمـتها تنسـيق الجهود بين المشاريع والبرامج في مختلف مجاالت هذه الصناعة، وتطوير مجمع                

 ي واإلعالم عنها وتسويقها؛ للتوعية بصناعة المحتوى الرقم)١٢(رقمي
 

ترسـيخ دور القطـاع العام بتبني الحكومة لعدد من مشاريع المحتوى الرقمي وتشجيع تطوير                )ح( 
 .المنتجات والخدمات الجديدة

 
 .  مثاالً على المستوى الذي بلغته آيرلندا في صناعة المحتوى الرقمي٢ويتضمن اإلطار  

 
   جوائز اإلعالم الرقمي-٢اإلطار 

 
 جائزة أفضل محتوى على اإلنترنت      (visitdublin.com)نـال الموقـع السـياحي الرسمي لمدينة دبلن اآليرلندية            
، وذلـك في المنافسة العالمية على جوائز اإلعالم الرقمي التي تنظمها مؤسسة استخبارات اإلعالم الرقمي                ٢٠٠٥لعـام   

(Digital Media Intelligence) ه الجوائز تأييد جمعيتي اإلعالم الرقمي األوروبي واألمريكي، ولقيت هذ.  ٢٠٠٣ منذ عام
التعليم، وابتكارات  : (*)، ومنحت الجوائز في المجاالت التالية     ٢٠٠٥وأجريـت المنافسـة على المستوى العالمي في عام          

 .عمال الخالقةاإلعالم الرقمي، والمواقع على اإلنترنت، والتطورات الالسلكية، والمحتوى، واألعمال التجارية، واأل
__________________ 

 .The official online tourist office for Dublin, /com.visitdublin.www://http: المصدر

 (*) pdf._Digital_Media18127/ie.digitalmedia.www://http Digital Media Awards, rd3. 

                                                      
)١٢(  com.thedigitalhub.www://http. 
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 جربة الكوريةالت  -باء
 

 لمحة عامة  -١
 

من أكثر بلدان آسيا دينامية في إنشاء مجتمع المعلومات وفي          ) كوريا الجنوبية (تعـد جمهورية كوريا      
 Cyber Korea21، وضعت الحكومة الكورية استراتيجية ١٩٩٨ففي عام .  تطويـر المحـتوى الرقمي المحلي  

، وضعت استراتيجية تضمنت رؤية للخدمات      ٢٠٠٣وفي عام     .  بهـدف الوصـول إلـى مجـتمع المعرفة        
رائداً في تكنولوجيا بلداً ، لجعـل كوريـا الجنوبية   (e-Korea Vision 2007) ٢٠٠٧اإللكترونـية حـتى عـام    

وهدفت هاتان االستراتيجيتان إلى االرتقاء بصناعة المحتوى والمعرفة        .  المعلومـات واالتصاالت وتطبيقاتها   
 .ن المتقدمة وتحل بين البلدان العشرة األكثر تقدماً نحو مجتمع المعلوماتلتصبح كوريا في مستوى البلدا

 
 مجاالت تطوير المحتوى الرقمي في كوريا الجنوبية  -٢

 
تشـكل المكتـبات وشبكات المعلومات الرقمية، إضافة إلى تطبيقات التجارة اإللكترونية، والحكومة              

 .  تطوير المحتوى الرقمي في كوريا الجنوبيةاإللكترونية، واأللعاب اإللكترونية، أهم مجاالت
 
 المكتبات وشبكات المعلومات الرقمية )أ(
 

 ٤٠٠ مكتبة، منها    ١٠ ٠٠٠تمتلك كوريا الجنوبية، رغم صغرها، منظومة مكتبات غنية يناهز عددها            
ثر من   مكتبة خاصة لمؤسسات البحث والتطوير، وأك      ٦٠٠ مكتبة جامعية، ونحو     ٤٠٠مكتبة عامة، وأكثر من     

ومـع سياسة التوجه نحو مجتمع المعلومات والمعرفة، جرى تحويل معظم           .  )١٣( مكتـبة مدرسـية    ٨ ٠٠٠
محـتويات هـذه المكتـبات إلى الشكل الرقمي، وخصوصاً المكتبة الوطنية الكورية ومكتبة الجمعية الوطنية                

 يقدم خدماته للعموم منذ    الذي   وقد تطور مشروع المكتبة الوطنية الرقمية،     .  وأكاديمـية الدراسـات الكورية    
وعلى سبيل  .   ويستخدم تقنيات تعدد الوسائط، في إطار مشروع الطريق السريع إلى المعلومات           ١٩٩٧عـام   

  بعض الجهود التي بذلت في إطار تحويل المحتوى إلى الشكل الرقمي حتى مطلع              ٢المـثال يبيـن الجـدول       
 .٢٠٠٢عام 

 
 ٢٠٠٢مكتبات الكورية حتى عام   حجم الرقمنة في بعض ال-٢الجدول 

 
 اسم المكتبة )باآلالف(عدد الصفحات الرقمية 

 المكتبة الوطنية الكورية ١٣ ٩٢٦
 مكتبة الجمعية الوطنية ١٧ ٢٠٣
 المعهد الكوري للصناعة وتكنولوجيا المعلومات ١٠٩ ٠٠٠
 األرشيف الحكومي ٣٠ ٠٠٠
 جامعة سيوول الوطنية ٥ ٥٠٠

 
 .Abhijit Lahuri , Information Content Development: Spectacular Growth in the Republic of Korea: المصدر

 

                                                      
)١٣(  .nissat.itt://httpSpectacular Growth in the Republic of Korea,  : bhijit Lahuri , Information Content DevelopmentA 

                                                                                                                      .                                          htm.icdkorea/0103itt /com.tripod 



 -١٢-

إدارة " مشروعاً ضخماً لبناء مكتبات رقمية تحت اسم         ٢٠٠٠وقـد أطلقـت كوريا الجنوبية في عام          
 لصناعة  وهذا المشروع يشمل إنشاء البنية األساسية     .  (KIRM)" المـوارد الوطنـية للمعـرفة والمعلومـات       

وحددت لهذا المشروع ستة .  معلومـات وطنية، بغية إفادة القطاعين العام والخاص من هذه الموارد الموزعة  
العلـم والتكنولوجيا، والتربية والتعليم، والبحث، والثقافة، والتاريخ، وتكنولوجيا المعلومات          : مجـاالت هـي   

 .)١٤(ن المؤسسات المرموقة في هذا المجالواالتصاالت؛ وحدد لكل مجال جهة منسقة ومشرفة عليه من بي
 

وأنشئت كذلك خمس شبكات معلومات، تختص كل منها في أحد المجاالت األساسية للمحتوى الرقمي،               
اإلدارة والحكومة، والمصارف والمالية، والتربية والتعليم والبحث، والدفاع الوطني، والصحة والرفاه           : وهـي 

 مؤسساتها المرتبطة ببعضها والتي تتشارك في عدد من قواعد البيانات           ولكل من هذه الشبكات   .  االجتماعـي 
وتكون مسؤولية إدارة الشبكة وقواعد البيانات موزعة على عدد محدود من           .  النصـية والفعلـية والمرجعية    

 .)١٥(ويجري تطوير أدوات البحث الضرورية والتي تعمل باللغتين الكورية واإلنكليزية.  المؤسسات المشاركة
 
 التجارة اإللكترونية )ب(
 

تشـكل الـتجارة اإللكترونية بجميع أنماطها، تطبيقاً هاماً لإلنترنت في كوريا الجنوبية، يحرك عجلة                
وتشكل المعامالت بين الشركات الجزء األكبر من حجم التجارة         .  االقتصاد ويولد محتوى محلياً ال يستهان به      

 .)١٦(كات والحكومة، فعمليات الشراء المباشر التي يجريها المستهلكاإللكترونية، تليها المعامالت بين الشر
 

 ١٣٦، ازداد حجم التعامل اإللكتروني بين الشركات والحكومة بنسبة          ٢٠٠٢ و   ٢٠٠١وبيـن عامي     
في المائة نظراً إلطالق الحكومة برنامج التزويد اإللكتروني واستدراج العروض عبر اإلنترنت، والذي توسع              

 . بهدف مكاملته مع برنامج الحكومة اإللكترونية٢٠٠٢خالل عام 
 

ويشـكل التعامل اإللكتروني مع المصارف مجاالً آخر من مجاالت التجارة اإللكترونية األكثر رواجاً               
 ٢٠، بلغ عدد مستخدمي الخدمات المصرفية اإللكترونية نحو       ٢٠٠٣ففي منتصف عام    .  فـي كوريا الجنوبية   

وكذلك ينجز  .   في المائة تقريباً عن العام السابق      ٧٧ائة من السكان، بزيادة قدرها       في الم  ٤٢مليون نسمة أي    
 . في المائة من المعامالت باألسهم٦٠من خالل اإلنترنت اكثر من 

 
 الحكومة اإللكترونية )ج(
 

اتخـذت كوريـا الجنوبية قرار التوجه نحو الحكومة اإللكترونية في مطلع التسعينات، حينما باشرت                
ـ  وكانت أهم .  (One-stop shop)بة الخدمـات الحكومية وربطها ببعضها على أساس مبدأ النافذة الواحدة  حوس

 :)١٧(مكونات منظومة الحكومة اإللكترونية

                                                      
)١٤(  Wontae Choi, The Development of Digital Libraries in South Korea, Libri, 2003, vol. 53, pp. 130-141. 

، (KORDIC) هو أحد هذه األدوات التي طورها مركز المعلومات الكوري للبحث والتطوير            KRISTAL-IIمحـرك البحث      )١٥(
 .ويستخدمه مشروع المكتبة الوطنية الرقمية

)١٦(   ”, Myths, Facts:commerce in Korea-E“: Seoul Digital Cityecommerce_/2004/04/seoul/com.blogs.urban://http 
i        .                                                                                                                                                                                           html.n_ko 

)١٧(  jsp.index/kr.go.mic.www://httpNational Computerization Agency, , )2002Dec (Government in Korea, -E. 
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هدف إلى حماية حقوق المواطنين وممتلكاتهم، وتأمين الخدمات        : حوسـبة السـجالت العقارية     )١( 
 مليون دوالر في هذا المشروع بين       ٤٤٥ية نحو   وقد استثمرت الحكومة الكور   .  على اإلنترنت 

  سجالً، أي   ٢١٣ مليون عقار في     ٤٥، وجرت في إطاره رقمنة نحو       ٢٠٠٢ و   ١٩٩٤عامـي   
 . مليون صفحة، وأتيح من خالله إنهاء التجهيز اليدوي للسجالت العقارية١٦٠ما مجموعه 

 
لضغط المتزايد وتقصير مدة     إصدارها عبر اإلنترنت، بغية تخفيف ا      :حوسـبة جوازات السفر    )٢( 

، وقد جرى ربط قواعد بيانات      )٢٠٠١ مليون جواز سفر خالل عام       ٢,٤أصـدر   (اإلصـدار   
الجهـات المختلفة المعنية ببعضها عبر شبكات، وقصرت مدة الحصول على الجواز من ثالثة              

 . دقيقة٢٠أيام إلى 
 

فذة الواحدة في الموانئ     عمالً بمبدأ النا   ١٩٩٣ أدخلـت فـي عام       :حوسـبة شـحن البضـائع      )٣( 
والمطـارات، وذلـك بهدف تبادل وتعاون جميع الجهات المعنية بمعامالت الشحن للتصدير أو              

وقد جرى  .   شركة ١٠ ٠٠٠االسـتيراد مـن خالل منظومة معلومات متكاملة تستخدمها نحو           
ى ، وتقصير الزمن الالزم للمعاملة من ساعتين إل       ١٦ إلى   ٧٥تخفـيض عدد وثائق الشحن من       

 .نحو دقيقتين
 

هدف إلى تنظيم العمل الجمركي وحصر التهريب وتخفيض التكاليف مع          : حوسـبة الجمـارك    )٤( 
، مع إضافة التبادل اإللكتروني     ١٩٩٨وأنجزت هذه الحوسبة في عام      .  تحسين جودة الخدمات  

اء وشمل ذلك تصريحات التصدير واالستيراد، واإلدخال إلى المين       .  ١٩٩٩للمعلومات في عام    
 مكاتب  ٨٠٨ شركة و  ١١ ٩٠٠وتعمل بهذا النظام نحو     .  والـنقل والتخزيـن وتسديد التكاليف     

 .وقد جرى تقصير الزمن الالزم إلنجاز المعامالت من يومين إلى ساعتين ونصف.  جمركية
 
 األلعاب اإللكترونية )د(
 

 في تطوير المحتوى    تشـكل صـناعة األلعـاب اإللكترونية في كوريا الجنوبية أحد المجاالت الهامة             
فهـذا الـبلد يمـتلك خبرة واسعة في تصميم وتجريب األلعاب المتعددة الالعبين عبر اإلنترنت                .  الرقمـي 

ومـنذ أواخـر التسعينات، بدأت الحكومة الكورية باالستثمار في شركات           .  وباسـتعمال الهـاتف الخلـيوي     
 يمية في الجامعة موجهة نحو تطوير      تكنولوجـية لبـناء صـناعة معلوماتـية مـتطورة، وأدخلت برامج تعل            

األلعـاب، وذلـك بهـدف جعل صناعة األلعاب بالنسبة إلى كوريا الجنوبية مثل صناعة السينما بالنسبة إلى                  
، حسـبما ورد في نشرة معهد كوريا الجنوبية لتطوير ونشر األلعاب، الممول جزئياً من شركة                )١٨(هولـيوود 

 .نوكيا
 

ع والهاتف الخليوي على نطاق واسع في كوريا الجنوبية على استخدام           ويسـاعد توفر اإلنترنت السري     
وبذلك أصبح  .  األلعـاب المتعددة الالعبين عبر الشبكات وتجريبها وتحسينها وتوزيعها على النطاق العالمي           

 اللعـب علـى اإلنترنت جزءاً من الثقافة الشعبية في كوريا الجنوبية، وبمستوى األلعاب الرياضية المختلفة،               
 .ويدر الدخل على الشركات المنتجة والمسوقة لهذه األلعاب

                                                      
)١٨(  Workers or Game Content Sweatshop, -Wireless Wonder: , South Korea2002Justin Hall, 

html.22124/com.thefeaturearchives.www://http  .                                                                                                                                     
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 استراتيجية تطوير المحتوى الرقمي في كوريا الجنوبية  -٣
 

 اسـتطاعت كوريـا الجنوبـية مـن خـالل االسـتراتيجية والـرؤية اللتيـن وضـعتهما الحكومة                    
(Cyber Korea21)و (e-Korea Vision 2007)    ير المحتوى الرقمي الكوري   أن تبنـي البيـئة التمكينـية لـتطو 

فقد جرى تعزيز النفاذ إلى المعلومات من خالل تحديث البنية األساسية وخدماتها وإنشاء             .  بسـرعة وفعالـية   
 عمـود فقـري عالـي السـرعة من األلياف الضوئية لربط جميع المناطق واالستعاضة عن جميع المقاسم                  

كما استخدمت  .  مط النقل غير المتزامن في جميع المدن      الهاتفـية بمقاسم رقمية، كما استخدمت مبدالت من ن        
تقنـيات خطـوط االشتراك الرقمية غير المتناظرة والكبالت المحورية واالتصاالت الالسلكية وعبر السواتل              

وبذلك وصلت خدمات النفاذ إلى سرعات تتراوح       .  لتأميـن التغطية الشاملة للمدن واألرياف الكورية بكاملها       
 . دوالراً في الشهر١٦ابت بالثانية بأسعار معقولة ال تتجاوز  ميغ٢ و١,٥بين 

 
وعـالوة علـى ذلـك، اعتمدت المعايير العالمية لإلنترنت لبناء جميع أنظمة المعلومات التي يجري                 

وصمم نظام وطني متكامل    .  تطويـرها للمؤسسـات العامـة والحكومية الكورية لتكون متوافقة مع بعضها           
ربط جميع نظم المعلومات والمعرفة الحكومية والخاصة، بهدف السماح بالنفاذ إليها من            للمعرفة والمعلومات ل  

وعيـن في كل قسم حكومي مسؤول رئيسي للمعرفة مهمته معالجة ونشر المعلومات والمعرفة              .  اإلنترنـت 
التاريخ إضافة إلى ذلك، حددت بعض المؤسسات الكورية، مثل مؤسسات التراث الوطني و           .  باللغـة الكورية  

 .والسياحة، لتجميع ونشر المعلومات على اإلنترنت باللغة اإلنكليزية
 

ووضـعت أيضاً خطة تربوية للمعلوماتية لجميع فئات المواطنين وتلقى أكثر من عشرة ماليين طالب                
 شخص يقومون بالخدمة    ٦٠٠ ٠٠٠وملـيون موظـف حكومي التدريب على الحاسوب، إضافةً إلى حوالي            

 صـممت دورات تدريبـية مكـثفة خاصـة بالمديرين العامين العاملين في مؤسسات الدولة               و.  العسـكرية 
كمـا زودت جميع المدارس االبتدائية واإلعدادية والثانوية بشبكات محلية موصولة إلى اإلنترنت             .  المخـتلفة 

عامة مثل  واتسع نطاق مقاهي اإلنترنت، فازداد عددها في المؤسسات ال        .  بواسـطة خدمـة الحزمة العريضة     
 .مراكز البريد إلتاحة النفاذ الشامل إلى اإلنترنت لعامة الشعب

 
وبغية تعزيز التجارة اإللكترونية وتبادل المعلومات، عدلت الحكومة أو اعتمدت بعض قوانين الفضاء              

كما .  رالسيبراني مثل قانون التشفير وقانون التوقيع اإللكتروني وقانون المعلومات العامة وقانون حقوق النش            
واستحدثت مركزاً وطنياً   .  أنشـأت حكومـة إلكترونـية فعالة وشفافة، بحيث أنهي التعامل الورقي بالتدريج            

لقواعـد البـيانات لتحسـين الخدمـات المقدمة للمواطنين في جميع النواحي الحياتية، بما في ذلك المساكن                  
 .  ت من موقع إلكتروني واحدوأصبح باإلمكان تقديم جميع هذه الخدما.  والسيارات والعقارات

 
لزيادة ) كالزراعة والتصنيع والخدمات  (وأدخلـت أيضاً نظم المعرفة في جميع القطاعات االقتصادية           

اإلنتاجـية والقيمة المضافة، ومنها النظم المساندة في توزيع المحاصيل الزراعية عبر اإلنترنت لفائدة الفالح               
مالية والمصرفية لتصبح أكثر فعالية في تحديث األساليب اإلدارية         وأعيدت هيكلة المؤسسات ال   .  والمسـتهلك 

 .والتشارك في المعلومات بين المؤسسات وزيادة القدرة التنافسية بينها
 

وفـي مجـال التربية والتعليم أعيد النظر في البيئة المدرسية، فأدخلت منظومة التعليم عن بعد عبر                  
وجرى التركيز في هذه المنظومة على التعلم مدى الحياة وحددت          .  اإلنترنـت باستخدام تقنيات تعدد الوسائط     

 . جامعة لتقديم خدمات التعلم اإللكتروني للمجتمع بأسره٣٠٠حوالي 
 

وعمـدت الحكومة الكورية إلى تسهيل إنشاء الشركات في مجال تطبيقات وخدمات اإلنترنت، بتبسيط               
ات تكنولوجية في الجامعات ومراكز األبحاث بهدف       اإلجـراءات الرسـمية وتقديـم الدعم لها وإنشاء حاضن         
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وقد أدى النفاذ السريع إلى اإلنترنت دوراً هاماً في         .  تحويل األفكار المبدعة إلى منتجات فعلية قابلة للتسويق       
ومن خالل تشجيع الصناعات .  تسـهيل عمـل مطوري البرمجيات في جميع أنحاء كوريا الجنوبية وتعاونهم        

يهية، بما فيها صناعة األلعاب وتصميم الرسوم والصوتيات والصور المتحركة، تمكنت الحكومة            الثقافية والترف 
 .من خلق فرص عمل جديدة للشباب الكوري

 
وأخـيراً جـرى دعم البحث والتطوير في تكنولوجيات أساسية تمتلكها كوريا الجنوبية بتميز، ومنها                

 لكترونية المتكاملة والمتخصصة، إضافة إلى أجهزة      أجهـزة االتصـاالت الخلـيوية المـتطورة والدارات اإل         
وقدمت الحكومة الكورية   .  الـتلفاز الرقمـية التي انتشرت على نطاق واسع خالل األعوام الخمسة الماضية            

 .التسهيالت المالية للشركات التي أظهرت إمكانية للتجديد وإنتاج األجهزة والمعدات المتطورة تكنولوجياً
 

 الخالصة  -٤
 

ـ   تمد نجاح التجربة الكورية في تطوير المحتوى الرقمي المحلي والتوجه نحو مجتمع المعرفة على              اع
.  الريادة الحكومية، واالستراتيجيات المركزة، والتمويل الفعال، وسياسة المنافسة       : أربـع دعـائم أساسية، هي     

 مع تحديث القوانين    فقـد تـرافق نمـوذج ريـادة الحكومة، ووضعها للخطط الوطنية، التي طبقت بصرامة،              
 .والتشريعات واألنظمة، بحيث تتوافق مع احتياجات مجتمع المعرفة، وتأمين الموارد المالية األساسية

 
ومـن خالل استقراء االحتياجات المستقبلية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، جرى تحديد مجاالت             

كومة اإللكترونية والتجارة اإللكترونية، والتي شكلت      االسـتثمار وتطوير البنية األساسية الالزمة لتطبيقات الح       
وجرى التركيز كذلك على تنمية الموارد البشرية وتعميق        .  العمـود الفقـري لالقتصاد المبني على المعرفة       

 .  البحث والتطوير التكنولوجي، وخاصة في مجال الهاتف الخليوي وتطبيقاته المختلفة
 

ات األجنبية والمحلية الخاصة من خالل االستثمار الحكومي        وتمكنـت الحكومـة من جذب االستثمار       
األولي في بعض مجاالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطبيقاتها وحوسبة المؤسسات الحكومية، بما في             

 .ذلك التعامل مع الشركات الخاصة واستدراج العروض إلكترونياً
 

خ تنافسي والتوجه نحو تقنية الحزمة العريضة       وأخيراً، ومن خالل تحرير سوق االتصاالت وخلق منا        
وبالتالي .  في النفاذ إلى اإلنترنت، توسعت السوق التكنولوجية كثيراً مع ما تبع ذلك من انخفاض في التكاليف               

انتشـر استخدام اإلنترنت بسرعة فائقة، أدت إلى زيادة كبيرة في المحتوى المحلي وتبادل المعلومات وتقاسم                
 .ا سجلت صناعة األلعاب اإللكترونية في كوريا الجنوبية نجاحاً كبيراً على النطاق العالميكم.  المعرفة

 
   التجربة الفرنسية-جيم

 
 لمحة عامة  -١

 
 مـع أن فرنسـا كانـت سباقة على المستوى العالمي في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت                 

  تأخر فيها االنتقال    )١٩((Minitel)موم من خالل المينيتل     علـى الـنطاق الشعبي وبناء محتوى فرنسي مفيد للع         
إلـى اإلنترنـت، مما أدى إلى ضعف المحتوى الرقمي الفرنسي خالل التسعينيات، نظراً للعالقة الوثيقة بين                 

                                                      
 الثمانينات وكانت عبارة عن نسخة مبسطة عن        طـورت تقنـية المينيتل في فرنسا مؤسسة االتصاالت الفرنسية في أوائل             )١٩(

وهذه كانت بداية التجارة اإللكترونية في      .  الحاسوب الشخصي الذي يرتبط بخط الهاتف، وكان يقدم مجاناً عوضاً عن دليل الهاتف الورقي             
 .minitel/com.adminet.www://http: فرنسا حيث سمح بدخول تكنولوجيا البحث اآللي عن المعلومات إلى كل منزل
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وهذا ما دفع الحكومة الفرنسية إلى تكثيف جهودها في دعم استخدام           .  اسـتخدام اإلنترنـت وتوليد المحتوى     
وأدى ذلك إلى   .   بهدف تثبيت ونشر مجتمع المعلومات     )٢٠("الجمهورية الرقمية "وضع خطة لبناء    اإلنترنـت و  

 .نمو كبير للتطبيقات الرقمية باللغة الفرنسية وبالتالي توسيع وإغناء المحتوى الرقمي الفرنسي
 

 مجاالت تطوير المحتوى الرقمي في فرنسا  -٢
 

خدام اإلنترنت في فرنسا للحصول على معلومات        أن است  ٢٠٠٣يبيـن مسـح أجري في أواخر عام          
)  في المائة  ٥٠(، يليه إجراء عمليات مصرفية إلكترونياً       ) في المائة  ٦٧(عامة وأخبار يحل في المرتبة األولى       

دراسة أجرتها وزارة الصناعة وتتوافق نتائج هذا االستبيان مع      .  )٢١() في المائة  ٣٣(فالتراسـل اإللكترونـي     
، وأن  ٢٠٠٧ إلى   ٢٠٠٣ في المائة خالل األعوام      ٧,٩ظهر أن استخدام اإلنترنت سيتزايد بنسبة        ت )٢٢(الفرنسية

اإلعالم وتبادل المعلومات   : التطبـيقات الرئيسـية التـي تغذي هذا النمو والمحتوى الرقمي الفرنسي ستكون            
 .واإلدارة اإللكترونيتينوالمعرفة عبر اإلنترنت، وتطور التجارة اإللكترونية، والتوسع المرتقب في الحكومة 

 
 اإلعالم وتبادل المعرفة )أ(
 

، أكثر من ثلثها متوفر رقمياً      )بما فيها الصحف والمجالت   ( نشرة إعالمية    ٣ ٤٠٠هـناك مـا يقارب       
، وتحتوي جميعها على أدوات للبحث ومحفوظات، بما في ذلك مواقع على شبكة اإلنترنت              )٢٣(علـى اإلنترنت  

وأكثر المواقع اإللكترونية زيارة هي تلك الخاصة بالصحف اليومية، تليها تلك           .  ولمحطـات الـتلفزة والرادي    
وما يهم القراء على اإلنترنت هو التفاعل الفوري مع         .  الخاصـة بـالمجالت ومحطـات الـتلفزة والراديو        

مقاالت الصـحافيين والمؤلفين، وهذا ما يدفع عدداً من الصحف إلى استحداث منتديات ومواقع دردشة حول ال               
 ".التجمعات اإللكترونية"التي تُنشر في هذه الصحف والمجالت، وذلك من خالل ما يسمى 

 
.  وبمـا أن معظـم هـذه المواقـع اإلعالمية مجانية، يجري تمويلها بالدرجة األولى من اإلعالنات                 

 لدعم المواقع   ويضـاف إلى ذلك بعض العروض للتجارة اإللكترونية التي تزداد تدريجياً وتشكّل مورداً آخر             
وقد تتشارك بعض الصحف    .  المجانـية، بمـا فـي ذلك تسويق بعض المنتجات والولوج إلى قواعد البيانات             

 التي France P.A. Presseاليومـية والمجـالت فـي تجميع إعالناتها المصنّفة في موقع واحد كما في شركة    
الم المختلفة وأنشطتها من خالل التكنولوجيا      ويزداد التقارب بين وسائط اإلع    .   صحيفة يومية  ٢٣تتشارك فيها   

الرقمـية حيـث تبادر محطات اإلذاعة والتلفزة إلى وضع نشرة تفاعلية بالزمن الحقيقي يستطيع المشاركون                
 .الولوج إليها باستخدام جهاز الهاتف الخليوي

 

                                                      
.  ٢٠٠٣  اسـتخدم هـذه العـبارة رئـيس الـوزراء الفرنسي األسبق جان بيير رافاران في خطته التي اعتمدت في عام                        )٢٠(

): والمقصـود بهـا الجمهوريـة التـي يعـتمد فـيها المواطـنون والمؤسسـات علـى التقنـيات الرقمية وتطبيقاتها وخاصة اإلنترنت                       
)comitecisi/2003/discours/fr.gouv.recherche.wwwhtm. . 

)٢١(  fr.ipsos.wwwIPSOS, 2003December , . 
)٢٢(  /fr.bipe.www://http, 2004May .  in environmental markets2007-2003Enviroscope News, Economic Forecast for  

.                                                                                                                                                  html.us_frameset_base/nsf.Sitebipe/webs 
)٢٣(  /upload/incacontent/org.village-content.www://http, 2004April /chcontent on France, Mar-Content Village, e 

 .                                                                                                                                                               pdf.Country_Profile_France_EN 
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لك المحفوظات  وتقـوم المكتـبات الرقمـية على اإلنترنت برقمنة التراث الثقافي الفرنسي، بما في ذ               
وقد ).  PDF أو   HTMLمثل  (الوطنـية واألعمال النادرة، وبوضعها على اإلنترنت في إحدى الصيغ المتداولة            

)  مجلد ٧٠ ٠٠٠حوالي  (جمعت المكتبة الوطنية الفرنسية جزءاً كبيراً من مقتنياتها الخاصة بالتراث الفرنسي            
وتضم هذه المكتبة المخطوطات    .  )٢٤((Gallica)يكا  فـي مكتـبة إلكترونـية يمكن الولوج إليها عبر شبكة غال           

وبصرية وملفات   والكتـب التراثـية الهامة والنصوص األساسية لألدب الفرنسي، باإلضافة إلى وثائق سمعية            
 .خاصة

 
وبوشـر كذلك برقمنة التراث الفرنسي العلمي والثقافي، بحيث أصبح محتوى سبع مجالت في العلوم                

وأنشئت بوابة للثقافة   .   صفحة ١٤٠ ٠٠٠ متاحاً للجميع على اإلنترنت، أي ما مجمله         االجتماعـية واإلنسانية  
ووضع متحف اللوفر جميع مقتنياته، أي حوالي        .)٢٥( موقع ثقافي  ٥ ٠٠٠والـتراث الفرنسيين تضم أكثر من       

 ٤ ٧١٦على  وهذه القاعدة تتيح االطالع     .  )٢٦("أطلس" عمل، على اإلنترنت من خالل قاعدة بيانات         ٢٩ ٠٠٠
 . معرضاً تخيلياً لوزارة الثقافة٤٠ لوحة فنية، باإلضافة إلى ٣ ٣٤٤قطعة من حضارات مصر القديمة و

 
 التجارة اإللكترونية )ب(
 

ولكن الشراء  .   موقع ٨ ٠٠٠،  تجاوز عدد مواقع التجارة اإللكترونية في فرنسا          ٢٠٠٢فـي عـام      
 في  ١١ة الشركات التي تدرج طلباتها على مواقعها اإللكترونية         اإللكتروني ما زال محدوداً، إذ ال تتجاوز نسب       

ويشكل التعامل مع الفنادق وشركات السفر حيزاً كبيراً من االستخدامات، إضافة إلى شراء المالبس              .  المائـة 
 يجري الفرنسيون الكثير من العمليات المصرفية اإللكترونية بهدف توفير الوقت واالستغناء            كما    .)٢٧(والكتب

 .عن التردد إلى المصرف للحصول على الخدمات، والتمكن من الحصول عليها في أي وقت
 

ومـا زال جـزء كبير من المبيعات للمستهلك يجري عبر نظام المينيتل، ولكن اإلنترنت بدأت تتفوق                  
اك  علـيه، خاصة بسبب تزايد سرعة النفاذ باستخدام تقنيات الحزمة العريضة من خالل خدمة خطوط االشتر               

وما زال الشراء الذي يجريه األفراد عبر اإلنترنت محدوداً سواء أكان في            .   )٢٨(الرقمـية غـير المتـناظرة     
ويبدو أن السبب   .   في المائة من الحاالت فقط     ٥ إلى   ٤أوسـاط الفرنسـيين أم األوروبييـن، يقتصـر على           

ع، وعدم إمكانية لمس المنتج أو      الرئيسـي النخفـاض هذه النسبة هو عدم وجود ما يكفي من األمان في الدف              
 .)٢٩(رؤيته بوضوح

 

                                                      
)٢٤(  /fr.bnf.gallica://http. 

)٢٥(  /fr.culture.www://http. 

)٢٦(  en=jsp?bmLocale.bdd_oeuvre/oeuvres/llv/fr.louvre.www://http. 

)٢٧(  /upload/incacontent/org.village-content.www://http, 2004April /content on France, March-Content Village, e 
.                                                                                                                                                                pdf._France_ENCountry_Profile 

 ٢٣ المائة تقريباً، أي أن حوالي        في ١٢٢ مليون مشترك، بزيادة سنوية قدرها       ٣,٤ حوالي   ADSLبلغ عدد المشتركين في       )٢٨(
إال أن الفرنسيين يبقون أقل استخداماً لخدمات الحزمة العريضة من          .  فـي المائـة من المساكن في فرنسا مزودة بخدمة الحزمة العريضة           

 . في المائة في بريطانيا٤٥ في المائة في الدنمارك والسويد و٥٠بعض األوروبيين، حيث تتجاوز النسبة 

)٢٩(  , 2001, )CREDOC(ntre de Recherche pour l'Etude et l'Observation des Conditions de vie Ce
/fr.asso.credoc.www://http                                                                                                                                                                                                    .                   
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 الحكومة واإلدارة اإللكترونية )ج(
 

 في  ٦٥يـتزايد تدريجياً عدد الفرنسيين الذين يزورون مواقع الحكومة اإللكترونية وقد بلغت نسبتهم               
 وبريطانيا حيث    في المائة،  ٥٤وهي نسبة تتجاوز نظيرتها في ألمانيا حيث تبلغ         .  )٣٠(٢٠٠٤ المائـة في عام   

ويعود الفضل في ذلك إلى الجهود الحثيثة التي بذلتها المؤسسات الحكومية المختلفة            .   فـي المائـة    ٤٩تـبلغ   
وهكذا حلّت فرنسا في المرتبة السابعة من حيث جودة وفعالية          .  لتحديـث مواقعهـا على اإلنترنت وتبسيطها      

 .سح بلداً شملها الم١٨المواقع الحكومية بين مجموعة من 
 

(ووكالة التوظيف   )  في المائة  ٣٣(وأكثر المواقع التي تزار هي تلك الخاصة بوزارة التربية والتعليم            
وتقوم وكالة تطوير اإلدارة الفرنسية بتبسيط اإلجراءات اإلدارية من خالل تقديم خدمات عن             ).   في المائة  ٣٠

وبذلك أصبحت شبكة اإلنترنت األداة الرئيسية      ".  الجمهورية الرقمية في مجتمع المعلومات    "بعد، وصوالً إلى    
وأصبح بإمكان المواطنين الفرنسيين ملء     .  لدعـم عملـية إصالح واسعة النطاق تخضع لها الخدمات العامة          

 مواطن هذه   ٦٠٠ ٠٠٠وقد استخدم حوالي    .  اسـتمارة اإلعـالن عن الدخل ودفع الضرائب عبر اإلنترنت         
ديات إتمام اإلجراءات الالزمة بالطرق اإللكترونية للحصول على        وتقبل البل .  ٢٠٠٣الخدمـة خـالل عـام       

 مليون طلب عبر اإلنترنت ٦٠٠الوثـائق المخـتلفة، وكذلـك مؤسسة الضمان الصحي التي نظرت في نحو             
 .، وقصرت مدة إنجاز الطلب من شهرين إلى أسبوع٢٠٠٣خالل عام 

 
معلومات بين األجهزة الحكومية على     وقـد سـمح تطـور الخدمـات الحكومية اإللكترونية بتبادل ال            

وأنشـئت شبكة اإلدارات الحكومية مع إمكانية التبادل الرسمي للرسائل          .  المسـتويين المحلـي والمركـزي     
ويستخدم أكثر من ثلث الموظفين الحكوميين شبكة اإلنترنت وأنظمة التراسل          .  اإللكترونـية بيـن الوزارات    
 .اإللكتروني في أعمالهم اليومية

 
 استراتيجية تطوير المحتوى الرقمي الفرنسي  -٣

 
كـان الـتقدم الـذي أحـرزته فرنسا في تطوير المحتوى الرقمي باللغة الفرنسية نتيجة الستراتيجية                  

إصدار الحكومة القوانين والتشريعات المؤازرة والمشجعة الستخدام       : حكومـية ارتكزت على العناصر التالية     
ساسية لالتصاالت وتطويرها، وإطالق البرامج الوطنية لنشر التطبيقات        شـبكة اإلنترنـت، وتحديث البنية األ      

 .األساسية، وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وخاصة صناعة البرمجيات الفرنسية
 

، بدأ تحرير االتصاالت تدريجياً بعد أن كانت حكراً على مؤسسة االتصاالت            ١٩٩٠واعتباراً من عام     
، ١٩٩٦ففي عام   ).  مثل الهاتف الخليوي  (ح بدخول مشغلين لخدمات االتصاالت غير التقليدية        الفرنسية، وسم 

، مهمته منح تراخيص للمشغلين الجدد      "سلطة تنظيم االتصاالت  "صـدر قـانون إلنشـاء جهاز مستقل سمي          
روني أكثر أماناً   ، صدر قانون التوقيع اإللكتروني الذي جعل التعامل اإللكت        ٢٠٠٠وفي عام   .  بحيادية وفعالية 

، صدرت أربعة   ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣وفي عامي   .  وسمح بنمو تطبيقات التجارة اإللكترونية والحكومة اإللكترونية      
 والتي تتعلق بتنظيم الخدمات السمعية      ٢٠٠٢قوانيـن جديـدة اسـتجابة للتوجـيهات األوروبية الجديدة لعام            

 قتصاد الرقمي، وواجبات الخدمات العامة     والبصـرية باسـتخدام االتصـاالت الرقمـية، ودعـم الـثقة باال            
 .لالتصاالت وحقوق المستخدمين، وتنظيم األنشطة البريدية بما فيها البريد اإللكتروني

                                                      
)٣٠(  consulting/com.vault.www.  2004Survey by CapGemini Ernst & Young, . 
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وغطت شبكة الهاتف الثابت جميع أنحاء فرنسا وازداد عدد المشغلين ومقدمي خدمات الهاتف الثابت               
سع استخدام تقنيات الحزمة العريضة من خالل خطوط        وتو.  إلى سبعة، بما فيها مؤسسة االتصاالت الفرنسية      

 ٢٤االشـتراك الرقمـية غير المتناظرة مع تخفيض شديد في األسعار حيث أصبحت التعرفة الشهرية حوالي      
  في المائة من    ٧٠وشـارف الهـاتف الخلـيوي على بلوغ مرحلة النضج مع نسبة انتشار تتجاوز               .  دوالراً

 وبدأ العمل بخدمات السلكية تسمح بالتعامل مع المحتوى الرقمي بسهولة          .  خـالل أربعـة مشغلين رئيسيين     
 .، وقد جرى تحريرها)MMS وWi-Fi وGPRS وi-modeمثل (
 

وعملـت الحكومـة الفرنسية على تنمية القدرات البشرية في اإلدارة الحكومية والتعليم اإللكتروني،               
يهدف إلى بناء اإلدارة     الذي )٣١((ADELE)كترونية  فقـد أطلق برنامج اإلدارة اإلل     .  والصـحة اإللكترونـية   

 بغية تسهيل   ٢٠٠٧ و   ٢٠٠٤ خدمة جديدة بين عامي      ٣٠٠اإللكترونـية الفرنسـية مـن خـالل توفير نحو           
 مليون  ٢،٢وخصصت لهذا البرنامج ميزانية تقدر بحوالي       .  معامالت المواطن والشركات والسلطات المحلية    

ق كذلك برنامج لتدريب الموظفين الحكوميين على تكنولوجيا المعلومات         وأطل).   ملـيون يـورو    ١,٨(دوالر  
واالتصـاالت وتطبـيقها فـي الحكومة اإللكترونية، وجرى تزويد المدارس االبتدائية والثانوية بالتجهيزات              
المعلوماتـية وتدريب الطالب والمعلمين على استخدام التكنولوجيات الحديثة في التعليم والتعلم، وقد خصص              

، تعمل وزارة التربية والتعليم على تطوير       ١٩٩٨ومنذ عام   .   ماليين دوالر تقريباً   ٦لهـذا الـبرنامج مـبلغ       
 من ماليين الدوالرات القتناء المحتوى التربوي       ٣,٦المحـتوى التربوي المتعدد الوسائط، وقد استثمرت نحو         

 .  الالزم إلغناء النشر اإللكتروني في المدارس
 

 الشبكة الوطنية للتكنولوجيات البرمجية لدفع عجلة اإلنتاج        ٢٠٠٠ستحدثت في عام    ومن جهة أخرى، ا    
البرمجـي وتطويـر صناعة برمجية منافسة في فرنسا، علماً بأن هذه الصناعة أساسية في تطوير المحتوى                 

 وتقدم  . الرقمـي من خالل توفير األدوات الالزمة إلنشاء المواقع ومعالجة المعلومات وتصنيفها واسترجاعها            
هذه الشبكة حوافز مادية للتعاون بين فرق البحث والتطوير المختلفة في مجال البرمجيات، في القطاع الخاص                

وقد نجحت خالل أربعة أعوام في زيادة       ).  جامعات ومراكز أبحاث  (والقطـاع العام    ) صـناعة وخدمـات   (
ركة صغيرة ومتوسطة الحجم في  ش٢٠٠ في المائة وساعدت أكثر من ١٠اسـتثمارات القطاع الخاص بنسبة   

 .)٣٢(عملية النمو
 

 خالصة  -٤
 

اسـتطاعت فرنسا من خالل الجهود المبذولة على مستوى التشريعات والسياسات والخطط والبرامج              
الوطنـية أن تسـلك طـريق اقتصـاد المعرفة وأن تنشئ محتوى متطوراً باللغة الفرنسية يساعد في تطوير                   

وقد حققت هذه الجهود نقلة نوعية من حيث الكمية والنوعية نحو           .   المعلومات المجـاالت األساسـية لمجتمع    
االقتصـاد الرقمـي، فأصبح تقاسم المعرفة وتوليدها حقيقة يومية في حياة تالمذة المدارس وطالب الجامعات               

إلنترنت وساعد نظام المينيتل الشعبي في انتشار ا      .  والمواطنيـن العادييـن والشركات والموظفين الحكوميين      
والخدمات اإللكترونية، رغم تعثر االنتقال إلى اإلنترنت، وأدى ذلك إلى نمو سريع للمحتوى الرقمي الفرنسي               

 .خالل األعوام األخيرة، وال سيما بوجود صناعة برمجية متطورة
 

                                                      
)٣١(  /elead/fr.gouv.adae.www://httpADELE, Administration Electronique, . 
)٣٢(  .  2004 RNTL book, -, 7, page 2004April /content on France, March-eContent Village, -content.www://http

pdf.France_ENCountry_Profile_/upload/incacontent/org.village                                                                                                                                     .        
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 األبعاد الفنية والتقنية:   صناعة المحتوى الرقمي-ثالثاً
 

صناعات الحديثة المبشرة باالزدهار في مجال تكنولوجيا       تعتـبر صـناعة المحـتوى الرقمـي من ال          
وقد ساهمت شبكة اإلنترنت وبرمجيات تصفح المعلومات عليها في تطور هذه           .  المعلومـات واالتصـاالت   

ويتطور .  كما تحفز خدمات الحزم العريضة على اإلنترنت االستثمار في هذه الصناعة          .  الصـناعة ونموها  
ور البرمجيات المساعدة على نشره ومعالجته وإدارته وتخزينه وأرشفته وتبادله، ومع           المحتوى الرقمي مع تط   

وعالوة على ذلك، يبشر التقارب الناشئ بين تكنولوجيا      .  إضـافة خدمـات جديـدة ذات أهمـية للمسـتهلك          
 المعلومـات واالتصـاالت من جهة وتكنولوجيا البث اإلعالمي من جهة أخرى بزيادة نمو صناعة المحتوى               

 . واألثر االقتصادي واالجتماعي الناجم عنها
 

ونظراً لحداثة صناعة المحتوى الرقمي واآلثار اإليجابية المتوقعة لها في المستقبل، باعتبارها صناعة              
ذات أبعـاد اسـتراتيجية للمـنطقة العربية، من المفيد تحديد مراحل هذه الصناعة والمشاركين األساسيين في           

ك توضيح الشروط المساعدة لنموها وازدهارها، وتحديد العوائق التي تعترضها بهدف           تطويـرها حالياً، وكذل   
 . توصيف االستراتيجيات واآلليات الالزمة لتذليلها

 
فقيام أية صناعة يتطلّب العمل على توفير البيئة التمكينية لقيامها، من دراسات وأبحاث وبنى أساسية                

 وينطبق هذا الشرط على صناعة المحتوى الرقمي،       .  اإلنتاجوقوانيـن وتشـريعات، ويستلزم توفير خطوط        
إال أن خـط اإلنتاج في هذه الصناعة يتميز باعتماده الكبير على المعلومات والبرمجيات والخدمات، أي على                 

 .ولذلك يعرف خط اإلنتاج لهذه الصناعة بسلسلة القيمة المضافة لصناعة المحتوى الرقمي.  المعرفة عموماً
 

يناقش الفرع  : ض هـذا الفصل األبعاد الفنية والتقنية لصناعة المحتوى، ويقسم إلى فرعين           ويسـتعر  
األول البيـئة المؤاتـية لصناعة المحتوى الرقمي؛ ويتضمن الفرع الثاني وصفاً لسلسلة القيمة المضافة لهذه                

 .الصناعة
 

كين األساسيين فيها   والهـدف مـن ذلك توضيح أبعاد صناعة المحتوى الرقمي وتحديد أدوار المشار             
ومسـتلزمات تطويرها، وبيان الفرص المتاحة على المستوى التقني، واستخالص بعض التوجهات والمشاريع         

ويساعد التوصيف المبين في هذا الفصل في إبراز المراحل الهامة لهذه الصناعة التي يجب              .  االسـتراتيجية 
يفية النهوض بهذه الصناعة واستخالص أنواع جديدة       االهـتمام بتطويرها وتحسينها، كما يساعد في استنتاج ك        

 .من األعمال
 

   البيئة التمكينية لصناعة المحتوى الرقمي-ألف
 

 لمحة عامة  -١
 

يصف هذا الفرع من الفصل عناصر البيئة المؤاتية لتطوير صناعة المحتوى الرقمي وأدوار أصحاب               
ما يرتبط مباشرة بتطوير وتحفيز صناعة المحتوى       ومن هذه العناصر    .  المصـلحة في استيفاء هذه العناصر     

 .الرقمي، ومنها ما يتالقى حكماً مع عناصر نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطوره بوجه عام
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 :)٣٣(ويتطلب تطوير صناعة المحتوى الرقمي في المنطقة العربية ما يلي 
 

 مي على المستويين الوطني واإلقليمي؛اعتماد استراتيجية واضحة لصناعة المحتوى الرق )أ( 
تهيـئة بيئة تشريعية وقانونية ومالية مؤاتية تساعد على إطالق هذه الصناعة وتضمن استمرار               )ب( 

 نموها وازدهارها؛
 تأمين النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لجميع فئات المجتمع؛ )ج( 
 ة والمصطلح العربي؛إجراء دراسات وبحوث خاصة باللغة العربي )د( 

 تهيئة بيئة برمجية مساعدة على تطوير المحتوى الرقمي العربي؛ )•( 
 .تزويد األطر البشرية بالتأهيل المناسب )و( 

 
الحكومات والجامعات  : وتسـاهم عـدة جهـات فـي تهيئة البيئة التمكينية لصناعة المحتوى الرقمي              

جتمع المدني والمنظمات اإلقليمية والدولية     ومراكـز الـبحوث وشـركات القطـاع الخـاص ومؤسسات الم           
ومن المؤكد أن للحكومات الدور األول في تهيئة هذه البيئة في مرحلة            .  والممولـون والمصـارف واألفراد    

 .اإلقالع
 

 عناصـر البيئة التمكينية لصناعة المحتوى الرقمي في المنطقة العربية والجهات            ٣الجـدول   ويبيـن    
 .هااألساسية المعنية بتهيئت

 
 الجهات المعنية بتهيئة عناصر البيئة التمكينية  -٣الجدول 

 
 عناصر البيئة التمكينية الجهات األساسية المعنية

 الحكومات  -
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، اإلعالم، الثقافة، : عدة وزارات مثل -

 التربية، التعليم العالي، االقتصاد

اعتماد استراتيجية واضحة لصناعة 
لمحتوى الرقمي على المستويين ا

 الوطني واإلقليمي
 الحكومات  -
 االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، االقتصاد، العدل، الصناعة: عدة وزارات -

تهيئة بيئة تشريعية وقانونية ومالية 
 مؤاتية

 الحكومات -
 مؤسسات وشركات االتصاالت -
 شركات الهاتف الخلوي -

ا المعلومات تأمين النفاذ إلى تكنولوجي
 واالتصاالت

 الجامعات ومراكز البحوث -
 شركات خاصة -
 مجامع اللغة العربية -

إجراء دراسات وبحوث خاصة باللغة 
 العربية والمصطلح العربي

 الحكومات  -
 شركات البرمجة في المنطقة العربية -
 شركات البرمجة العالمية والشركات المتعددة الجنسيات -
  البحوث الجامعات ومراكز -

تهيئة البيئة البرمجية المساعدة على 
 تطوير المحتوى الرقمي العربي

 وزارات التربية والتعليم العالي -
 الجامعات -
 مؤسسات التدريب والتأهيل الحكومية والخاصة -

 تزويد األطر البشرية بالتأهيل المناسب

                                                      
، تعزيز وتحسين المحتوى العربي في الشبكات الرقمية      اللجـنة االقتصـادية واالجتماعية لغربي آسيا،        : مسـتوحاة مـن      )٣٣(

 ٥-٣اجـتماع الخـبراء حـول تعزيز المحتوى الرقمي العربي، بيروت،            ووثـائق   ؛  E/ESCWA/ICTD/2003/3 ٢٠٠٣أبـريل   /نيسـان 
 .html.docs/june5-3/etingsme/wsis/lb.org.escwa.www://http، ٢٠٠٣يونيو /حزيران
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تمكينية لتطوير صناعة المحتوى  وتتـناول الفقـرات التالـية تفاصيل كل عنصر من عناصر البيئة ال             
 .الرقمي، وتحدد أدوار الجهات المعنية بتهيئتها

 
 عناصر البيئة التمكينية لتطوير صناعة المحتوى  -٢

 
 اعتماد استراتيجية واضحة لصناعة المحتوى الرقمي على المستويين اإلقليمي والوطني )أ(
 

 أهمية تطوير صناعة    )٣٤(ي البلدان العربية  تلحـظ اسـتراتيجيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ف        
المحـتوى الرقمـي وتعتـبرها صـناعة أساسية تمكن البلدان العربية من دخول مجال صناعات تكنولوجيا                 
المعلومـات واالتصـاالت، على النحو الذي كرسه إعالن المبادئ الصادر عن مؤتمر القمة العالمي لمجتمع                

 )٣٥(وأفردت خطة العمل اإلقليمية لبناء مجتمع المعلومات      .  منه وخطـة العمـل المنبثقة       ٢٠٠٣المعلومـات   
 .برنامجاً خاصاً لتطوير المحتوى الرقمي العربي

 
وأوضـحت خطة العمل العربية التي صدرت عن جامعة الدول العربية والتي ستقدم للمرحلة الثانية                

لمحتوى الرقمي بهدف التحول نحو     مـن مؤتمـر القمة العالمي لمجتمع المعلومات أهمية قيام صناعة عربية ل            
ورغـم كـل ذلك ال توجد حتى اآلن استراتيجية تحدد معالم وغايات تطوير صناعة               .  مجـتمع المعلومـات   

وأسوة بما حدث في البلدان المتقدمة في مجال صناعة المحتوى، يجب           .  المحتوى الرقمي في البلدان العربية    
 :اإلقليمية العناصر التاليةأن تتضمن مثل هذه االستراتيجية الوطنية أو 

 
 األهداف االقتصادية واإلنمائية لتطوير صناعة المحتوى الرقمي؛ )١( 
 مجاالت صناعة المحتوى الرقمي التي ستركز عليها البلدان العربية؛ )٢( 
 كيفية توفير البيئة التمكينية لتطوير صناعة المحتوى؛ )٣( 
 وسائل تأمين التمويل الضروري؛ )٤( 
 .شركاء األساسيون على المستويين الوطني واإلقليمي وأدوارهمال )٥( 

 
وعلـى الرغم من عدم وجود استراتيجيات وسياسات واضحة ومعلنة في هذا المجال، تضم المنطقة                

 :العربية مشاريع عديدة جيدة في مجال المحتوى الرقمي، ومن األمثلة على هذه المشاريع
 

 ؛com.alwarq.wwwمشروع الوراق  )١( 
 ؛org.bibalex.wwwمشروع مكتبة اإلسكندرية  )٢( 
 ؛org.svuonline.wwwالجامعة االفتراضية في سورية  )٣( 
 ؛org.eternalegypt.www مشروع مصر الخالدة )٤( 
 ؛org.ecomleb.wwwمشروع التجارة اإللكترونية في لبنان  )٥( 
 ؛org.aliraqi.wwwبوابة عراقية لألخبار والنقاش والحوار  )٦( 
 .com.naseej.wwwبوابة نسيج  )٧( 

                                                      
 ٢١٤جامعة الدول العربية، القرار رقم        علـى سـبيل المـثال االستراتيجية العربية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،              )٣٤(

، واسـتراتيجية تقانـات االتصـاالت والمعلومات للتنمية االقتصادية          eg.org.aticm.www://http،  ٢٠٠١مـارس   / آذار ٢٨الصـادر فـي     
 .٢٠٠٤تماعية في سورية، وزارة االتصاالت والتقانة، الجمهورية العربية السورية، واالج

)٣٥(  E/ESCWA/ICTD/2004/4مرجع سبق ذكره ،. 
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   تطوير محتوى رقمي عربي للتراث الثقافي المصري-٣اإلطار 
 

أنشـأت وزارة االتصـاالت وتكنولوجـيا المعلومات في مصر المركز القومي لتوثيق التراث الثقافي والطبيعي                 
ويقوم المركز حالياً بتطوير مشروع التراث الثقافي       .  قميوحـددت مهمته بحفظ التراث المصري وتحويله إلى الشكل الر         

خريطة مصر األثرية، توثيق تراث مصر المعماري، توثيق تراث مصر          : المصـري الـذي يـتألف من عدة أجزاء هي         
 .  الموسيقي، توثيق الفولكلور المصري، توثيق تراث مصر الطبيعي، توثيق المخطوطات

 
قواعد البيانات،  :  والبرمجـيات فـي توثيق هذا التراث المميز، ومنها         ويسـتخدم المشـروع أحـدث التقنـيات        

والبرمجـيات المـتعددة الوسائط، وأنظمة المعلومات الجغرافية، وأنظمة الوضع الشامل والنمذجة الثالثية األبعاد، والواقع           
 .االفتراضي

 
اريع إقليمية للتوثيق الثقافي    ويـتعاون المركـز مـع العديـد مـن المنظمات الدولية والشركات بهدف تنفيذ مش                

وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي،    ) اليونسكو(منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة       : والحضـاري، ومن هذه الجهات    
مشروع : ومن المشاريع المنوي تنفيذها.  Euromed heritage II وEumedisواالتحـاد األوروبـي فـي إطـار برنامجي     

 ).  STRABONمشروع (المتوسطي -لومات متعدد اللغات لصالح التراث الثقافي والسياحي األوروبيتطوير نظام مع
 

ويهدف إلى تطوير مجموعة أنظمة    .  Eumedisوينفذ هذا المشروع بتمويل من االتحاد األوروبي في إطار برنامج            
ي والحضاري في بلدان حوض البحر األبيض    علـى اإلنترنت، متعددة اللغات ومتعددة الوسائط تسمح بتوثيق التراث الثقاف          

ويشارك في تنفيذ المشروع كل من األردن وإيطاليا والبرتغال وتونس والجزائر والجمهورية العربية السورية              .  المتوسط
 .وفرنسا وفلسطين ولبنان ومصر والمغرب واليونان

__________________ 
، ورقة قدمها خالل اجتماع الخبراء تطوير المحتوى الرقمي للتراث الحضاري المصري؛ فتحي صالح،    org.cultnet.www: المصـدر 

 .٢٠٠٣يونيو / حزيران٥-٣حول تعزيز المحتوى الرقمي العربي، بيروت، 

 
ولكن .  واضـطلعت هـذه المشـاريع بمبادرات مؤسسية، وتلقى بعضها دعماً من الوزارات المعنية              

مـردود االقتصـادي واالجتماعـي لهذه المشاريع والمبادرات ما زال محدوداً، وانتشارها ما زال أقل من                 ال
 .المستوى المطلوب

 
وسـيكون لوضـع اسـتراتيجية عربية لدفع وتحفيز صناعة المحتوى الرقمي العربي أثر اقتصادي                

 .واجتماعي وثقافي وتنموي على المستويين الوطني واإلقليمي
 
 ة بيئة تشريعية وقانونية ومالية مؤاتيةتهيئ )ب(
 

يتطلب تداول المعلومات رقمياً، واستخدام التطبيقات اإللكترونية بيئة قانونية تتالءم مع طبيعة المحيط              
ومن المؤكد أن تطوير صناعة المحتوى الرقمي يبرز ضرورة تطبيق قانون حماية            .  الرقمـي وخصوصيته  

لتي تعتمد على المعلومات والمعرفة، وذلك نظراً لسرعة وسهولة نشر          الملكـية الفكـرية علـى المنـتجات ا        
 .المعلومات على الوسائط الرقمية

 
ومن المؤكد أيضاً أن تطبيق نظام لحماية حقوق الملكية الفكرية على البرمجيات يتسم بأهمية تضاهي                

وينبغي أن يتيح   .  على اإلنترنت أهمية حماية التطبيقات التي تستخدم هذه البرمجيات أو المعلومات المنشورة           
مـثل هذا النظام حماية الحزم البرمجية المستوردة من األسواق العالمية كبرمجيات مايكروسوفت أو أوراكل،               

وسيكون لضمان هذه الحماية    .  وكذلك حماية البرمجيات والتطبيقات والمشاريع المطورة في األسواق المحلية        
 .لبرمجيات وصناعة المحتوى الرقمي في المنطقةأثر هام على تشجيع وتطوير صناعة ا
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وعـالوة على قانون حماية الملكية الفكرية، تتطلب تطبيقات الحكومة اإللكترونية وتطبيقات التجارة              
واألعمـال اإللكترونـية، بمـا في ذلك تبادل الوثائق اإللكترونية، وجود قوانين خاصة بالتوقيع اإللكتروني،                

 .وفي هذا السياق، يكتسب قانون التوقيع اإللكتروني أهمية بالغة.  جارة اإللكترونيةوالدفع اإللكتروني، والت
 

                وقـد اجتازت بعض الدول العربية شوطاً بعيداً في مجال القوانين والتشريعات اإللكترونية، وقد سن
 قليلة منها تطبق إال أن دوالً.  معظمهـا عدداً من هذه القوانين، مثل اإلمارات العربية المتحدة وتونس ومصر          

والمطلوب اليوم،  .  هـذه القوانيـن بعد أن شكلت المؤسسات والهيئات واآلليات الالزمة لتطبيقها، مثل تونس             
 :باإلضافة إلى وضع القوانين والتشريعات المذكورة سابقاً، تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع عن طريق

 
 لتطبيق القوانين الناظمة؛ اعتماد الحلول البرمجية الرقمية الالزمة  )١( 
 .تشكيل المؤسسات المالئمة ووضع اآلليات الالزمة لتطبيق هذه القوانين )٢( 

 
ونظـراً للشمولية التي يتسم بها العالم الرقمي وأهمية التفاعل فيه، يجدر تطبيق قوانين حماية الملكية                 

 .  توى أوسع من مستوى الدولة الواحدة     الفكـرية والتوقـيع اإللكترونـي وتبادل الوثائق اإللكترونية على مس          
وبمـا أن الهدف هو تطوير صناعة المحتوى الرقمي إقليمياً، فمن المنطقي اعتماد قوانين متناسقة ومتجانسة                
 علـى مسـتوى الـدول العربـية، مما يؤدي إلى تسهيل التفاعل والتبادل اإللكتروني فيما بينها ويساعد في                   

كر في هذا السياق أن لدى جامعة الدول العربية بعض التوجهات نحو وضع             والجدير بالذ .  الـتكامل العربي  
إطـار عـام متجانس لبعض القوانين مثل التوقيع اإللكتروني، وأن اإلسكوا تسعى إلى إطالق مشروع لوضع     

بي إطار عام للقوانين والتشريعات اإللكترونية لجميع الدول العربية، على غرار ما توصل إليه االتحاد األورو              
 . في هذا المجال

 
 وال بـد مـن التـنويه بـأن وضع قوانين متماثلة ومتجانسة يساعد أيضاً في اعتماد حلول برمجية                    

لتطبـيق القوانيـن اإللكترونـية على المستوى العربي، كما يسهل نقل التجارب والتجارب الناجحة المرتبطة                
 . بآليات تطبيق القوانين في المنطقة العربية

 
ـ     يز صـناعة المحتوى الرقمي تسهيل اإلجراءات القانونية الخاصة بهذه الصناعة على  ويتطلـب تحف

المستويين الوطني واإلقليمي، تشجيعاً إلنشاء شركات تعمل في هذا المجال، ويتطلب كذلك وضع إطار قانوني               
تسويق جمركـي خـاص على المستوى العربي للتطبيقات والبرمجيات المرتبطة بالمحتوى الرقمي، تسهيالً ل             

 . المنتجات العربية على مستوى جميع البلدان العربية
 

.  وللبيـئة المالية أيضاً تأثير مباشر على نمو وازدهار الصناعة عموماً والصناعات الجديدة خصوصاً              
ومن هذه  .  وال بـد، إلنشـاء صـناعة المحـتوى الرقمي، من اتخاذ إجراءات لتهيئة البيئة المالية المؤاتية                

تشـجيع رأس المـال المجـازف، وتشجيع االستثمارات األجنبية، وخفض الرسوم الجمركية             : اإلجـراءات 
والضـرائب على المنتجات المرتبطة بصناعة المحتوى الرقمي، وتشجيع القروض الصغيرة والمتوسطة من             

 .أجل إنشاء شركات تعمل في صناعة المحتوى الرقمي ودعم الشركات الناشئة
 

اية الملكية الفكرية والتعامالت اإللكترونية على المستوى العربي يساعد         فوضـع قوانين متجانسة لحم     
في نمو صناعة المحتوى الرقمي على الصعيد اإلقليمي، وإنشاء مؤسسات إقليمية لتطبيق قانون حماية الملكية               

ن شروط  كما إن تحسي  .  الفكرية والقوانين السيبرانية األخرى سيساعد في إقامة صناعة محتوى رقمي إقليمية          
 .البيئة المالية والقانونية والجمركية سيحفز تطوير هذه الصناعة
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 تأمين النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )ج(
 

 اإلنترنت )١( 
 

إال أن أثر   .  تشكل شبكات االتصاالت العمود الفقري للعالم الرقمي ولإلنترنت والدعامة األساسية لهما           
ساً دون تبادل المعلومات ودون توفر المحتوى الرقمي المشجع والمحفز لنقل           هـذه الشـبكات ال يصبح ملمو      

فهناك إذاً عالقة تفاعل وتبادل بين تطور شبكات االتصاالت من جهة،           .  المعلومـات على شبكات االتصاالت    
ن وتبدي شركات االتصاالت الكبيرة والمعروفة عالمياً في البلدا       .  وتطـور المحتوى الرقمي من جهة أخرى      

المـتقدمة اهـتماماً بالمحـتوى الرقمي وبتطوير التطبيقات اإللكترونية بهدف التشجيع على استثمار شبكات               
فلدى شركة االتصاالت   .  االتصـاالت الرقمـية، وخاصـة تلـك التـي تحتاج إلى خدمة الحزمة العريضة              

، وكذلك هي حال شركة      بـرامج ومشـاريع خاصة بالتعلم اإللكتروني والحكومة اإللكترونية         )٣٦(البريطانـية 
 .)٣٧(االتصاالت الفرنسية

 
وتشـير اإلحصاءات العالمية إلى أن انتشار واستخدام اإلنترنت ما زاال محدودين في البلدان العربية،                

وإذا قورنت نسب انتشار اإلنترنت واستخدامها في       ).  انظر المرفق (مـع وجود تفاوت كبير بين تلك البلدان         
مسجلة في مناطق وبلدان أخرى في العالم، فيتبين أن نسب استخدام اإلنترنت في البلدان              تلك البلدان بالنسب ال   

 في المائة من حجم االستخدام العالمي لإلنترنت، بينما يشكل عدد           ١,٣ وال تتجاوز    نّيةالعربـية مـا زالت متد     
 .)١انظر جدول المرفق ( في المائة من سكان العالم ٤,٩السكان في البلدان العربية 

 
وإزاء هـذا الوضع، ال بد من توسيع نطاق انتشار اإلنترنت واستخدامها عن طريق توسيع وتطوير                 

وتحسـين البنى األساسية لالتصاالت وتخفيض كلفة االتصال باإلنترنت، واتخاذ اإلجراءات اإلضافية الالزمة             
 :هذه اإلجراءاتومن .  التي تساعد في وصول اإلنترنت إلى جميع فئات المجتمع في جميع المناطق

 
 ؛إنشاء مراكز نفاذ إلى اإلنترنت في المناطق الريفية والنائية والفقيرة -أ 
 إنشاء نقاط نفاذ في األماكن العامة؛ -ب 
 .تخفيض أسعار االشتراك في اإلنترنت -ج 

 
، بدأت معظم البلدان العربية بإدخال خدمة الحزمة العريضة في شبكات           ٢٠٠٢واعتـباراً مـن عام       

، وتتراوح سرعات االتصال باستخدام هذه صـاالت، وخاصـة خطـوط االشتراك الرقمية غير المتناظرة       االت
خطوط  من المرفق توفر تقنية      ٦ الجدولويبين  .   كيلوبـت في الثانية    ١٠٢٤و كيلوبـت    ١٢٨التقنـية بيـن     

 . في معظم البلدان العربيةاالشتراك الرقمية غير المتناظرة
 

زمة العريضة هو حاجة أساسية في وضع العديد من تطبيقات المحتوى           واالعـتماد علـى تقنـية الح       
الرقمي، وخاصة تلك التي تتضمن أحجاماً كبيرة مثل الفيديو والصور المتحركة واألغاني، أو تلك التي تحتاج                

 .  إلـى تفـاعل سـريع بيـن مستخدمي الشبكة، مثل األلعاب والمواقع الثقافية والترفيهية والبرامج التعليمية                
ويتبين من تجارب بعض البلدان المتقدمة أن المستخدمين سيلجأون حتماً إلى استخدام الحزمة العريضة عندما               

                                                      
)٣٦(   jsp.index/com.bt.www://http: British Telecom. 
)٣٧(   /en/com.francetelecom.www://http: France Telecom. 
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ومن ناحية أخرى يتوقع    .  يشـعرون بأن الخطوط الهاتفية التقليدية ال تلبي احتياجاتهم في النفاذ إلى اإلنترنت            
ر الحزمة العريضة وعندما تصبح تكاليف      أن يتضـاءل االعـتماد على األقراص المدمجة عندما يتسع انتشا          

 .استخدامها مقبولة
 

 االتصاالت الخليوية )٢( 
 

 انتشـار االتصاالت الخليوية واستخدام الرسائل القصيرة وبدء انتشار تقنية الرسائل المتعددة الوسائط             
خليوي سيساعد في   الخدمات المهنية والترفيهية على الهاتف الخليوي، هي عوامل تظهر أن انتشار الهاتف ال            و

تحفـيز صناعة المحتوى الرقمي والخدمات المرتبطة بها، وهذا نوع آخر من المحتوى تسيطر على استثماره                
 .اليوم شركات الهاتف الخليوي بالتعاون مع الجهات المنتجة للمحتوى

 
د ازداد  فق.  ويعتبر االتصال باإلنترنت عن طريق الهاتف الخليوي وسيلة من وسائل االتصال الهامة            

عـدد مستخدمي اإلنترنت مع إتاحة النفاذ إليها عبر الهاتف الخليوي ومع توفير الخدمات الجديدة لمستخدمي                
وبالتالي يبشر الهاتف الخليوي بازدياد أهمية المحتوى الرقمي،        .  هذا الهاتف بتقديم معلومات تلبي احتياجاتهم     

، ال سيما وإن االستطالعات األولية تبين أن المعلومات         وبازدياد عدد الخدمات المقدمة لمستخدمي هذا الهاتف      
 .والخدمات التي يحتاج إليها مستخدمو الهاتف الخليوي تختلف عن تلك التي يحتاج إليها مستخدمو الحاسوب

 
الهاتف : وتـتعدد قـنوات االتصـال بشبكة اإلنترنت وقنوات الوصول إلى المحتوى الرقمي، ومنها              

، IVR (Voice) ،(Video) 3G واإلجابة الصوتية التفاعلية، (SMS, MMS, WAP)لكية الثابـت، والوسـائط الالس  

ومن المؤكد أن تنوع قنوات االتصال يتطلب .  )٣٨(األقمار االصطناعية  والكابل الرقمي، و    ،والـراديو الرقمي  
دمات يتناسب مع   تنويعاً في تصميم التطبيق بحيث يالئم مختلف قنوات االتصال، ويتطلب كذلك تنويعاً في الخ             

 .مختلف فئات الزبائن واحتياجاتهم
 

 الحاسوب )٣( 
 

وبالرغم من االنخفاض التدريجي في   .  يشـكل الحاسـوب الـيوم األداة األساسية الستخدام اإلنترنت          
كلفـته، ال يزال انتشاره محدوداً إما الرتفاع ثمنه بالنسبة إلى الفئات المتوسطة والفقيرة في المنطقة العربية،                 

ومن المؤكد أن نشر صناعة المحتوى      .  إمـا لتعقـيد عملـيات استخدامه بالنسبة إلى بعض فئات المجتمع           و
ولذلك ال بد من اتخاذ عدد من اإلجراءات        .  الرقمي يتطلب إتاحة النفاذ إلى المحتوى لفئات أوسع من المجتمع         

 :  لزيادة استخدام الحاسوب في المنطقة العربية
 

 في مراكز مجتمعية في المناطق الريفية والنائية والفقيرة؛توفير الحواسيب  -أ  
 تخفيض الرسوم الجمركية على الحواسيب ومكوناتها؛ -ب  
 تشجيع الشركات المحلية على تجميع الحواسيب؛ -ج  
 تسهيل الحصول على القروض الصغيرة لتمكين الفئات الشعبية من اقتناء الحواسيب؛ -د  
 .يبية المخصصة الستخدام الحواسيب واإلنترنتتكثيف الدورات التدر -•  

                                                      
رية، وزارة االتصاالت والتقانة، ورشة عمل حول تجربة بريطانيا في الحكومة اإللكترونية،      الجمهوريـة العربـية السـو       )٣٨(

 .٢٠٠٣نوفمبر /دمشق، تشرين الثاني
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 شبكات االتصاالت األساسية والعمل على زيادة انتشار اإلنترنت         وتبيـن الفقرات السابقة أن لتحسين      
تحسـين معـدل انتشـار خدمـات الحزمة العريضة في البلدان العربية، تأثيراً مباشراً على استثمار بعض                  و

 اتخاذ الحكومات بعض اإلجراءات التشجيعية لتجميع أو تصنيع الحاسوب          كما إن .  تطبيقات المحتوى الرقمي  
والـتلفاز الرقمي وتجهيزات االتصال األخرى باإلنترنت سيسهل النفاذ إلى اإلنترنت ويساعد في خلق فرص               

 .عمل جديدة
 

 إجراء دراسات وبحوث خاصة باللغة العربية والمصطلح العربي )د( 
 

الرقمي في المنطقة العربية، ال بد من طرح السؤال حول اللغة العربية      عـند دراسة صناعة المحتوى       
 ومعـرفة مـا إذا كانـت تشـكل عائقاً يؤخر تطور هذه الصناعة أم حافزاً يسهل تطورها، وتحديد اآلليات                    

 .)٣٩(الالزمة إلزالة أي عقبات محتملة
 

ريكية وأحرزت تطورها األساسي    فتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت نشأت في الواليات المتحدة األم        
إالّ أن هـذا لم يشكل عائقاً أمام سرعة تطور تطبيقاتها في مختلف اللغات العالمية               .  فـي اللغـة اإلنكلـيزية     

فاللغات .  األخـرى، بل إن بعض اللغات فرضت إيقاعها في تطور هذه التطبيقات، وخلقت أسواقاً جديدة لها               
 بدل العشرات من األحرف    (تحتوي على آالف األشكال للكتابة      ) نـية الصـينية والكوريـة واليابا    (اآلسـيوية   

.  ، ولذلك لم يكن من الممكن استخدام آالت الطبع القديمة للكتابة بهذه اللغات            )للغـات األوروبية وللغة العربية    
صول وقـد أتاحت تكنولوجيات المعلومات فرصة فريدة للكتابة المطبوعة بهذه اللغات، تمكن المستخدم من الو  

وتطورت لذلك برمجيات لغوية خاصة بهذه اللغات      .  بسـهولة إلـى آالف األحـرف التـي تتكون منها لغته           
 .ساهمت في زيادة شعبية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 
ولكن هذه ال تشكل عائقاً     .  وللغـة العربية بعض الخصائص المميزة ولها، كذلك ممارساتها الشائعة          

فنسخة .   ذلك عانت البلدان العربية من تأخر صدور التطبيقات البرمجية باللغة العربية           ومع.  تقنـياً ذا شأن   
 لشـركة مايكروسوفت، الذي يسمح بالنشر والقراءة على  (Internet Explorer)بـرنامج إنترنـت اكسـبلورر    

 ذلك اللغات   اإلنترنـت، لـم تصـدر باللغة العربية إالّ بعد عدة أعوام من صدورها باللغات األخرى، بما في                 
ويعود السبب الرئيسي في ذلك     .  ويمكن إعطاء أمثلة عديدة أخرى في كل المجاالت التطبيقية        .  األكثر تعقيداً 

إلـى ضعف السوق العربية مقارنة باألسواق األخرى، وضعف البحوث المتخصصة في معالجة اللغة العربية               
 .ى المسائل التاليةوإزاء هذا الوضع ينبغي التركيز عل.  المكتوبة والمقروءة

 
 :)٤٠(ومن أهم المجاالت التي يجب االهتمام بهاتنشيط البحوث في اللغة العربية  )١( 

 
التحلـيل الصرفي، فاللغة العربية هي من أصعب اللغات من ناحية الصرف، بينما التحليل               -أ  

 الصرفي ال يشكل صعوبة في اللغة اإلنكليزية مثالً؛
 

لذي يفيد في تقطيع الجملة وتحديد مكوناتها، ومن ثم يفيد في التحليل            التحلـيل اإلعرابي ا    -ب  
 الداللي؛

                                                      
)٣٩(  E/ESCWA/ICTD/2003/3مرجع سبق ذكره ،. 
)٤٠(  com.sakhr.www://http. 
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 التحليل الداللي يحتاج إلى قدر كبير من الجهد والوقت، وإن كان قد أحرز بعض التقدم؛ -ج  
 

وضـع المعاجم والقواميس اإللكترونية األحادية اللغة في اللغة نفسها وقواميس ثنائية وفي              -د  
 ؛عدة لغات

 
معالجة الكالم، وخصوصاً تركيب الكالم أي تحويل النص إلى صوت، وتعرف الكالم أي              -•  

تحويـل الكـالم الصـوتي إلى نص، وهي المسألة األكثر تعقيداً في مجمل أعمال البحث                
 والتطوير في اللغة العربية؛

 
 تسمح باستنتاج   التعرف على الكتابة أو ما هو معروف بتقنية تعرف المحرف ضوئياً التي            -و  

النصوص من ملفات على شكل صور تدخل إلى الحاسوب بواسطة الماسح الضوئي، وقد             
تحققـت نتائج ال بأس بها في تعرف النصوص المكتوبة بآلة كاتبة وبخطوط معيارية، أما               

 .  الكتابة اليدوية فال يزال التعرف عليها صعباً عملياً
 

 توليد المصطلح والعمل على توحيده  )٢( 
 

فقد أصبحت مرتبطة باالقتصاد    .  تـتخذ مسـألة المصطلح بعداً هاماً في مجتمع المعلومات والمعرفة           
والتنمـية االقتصادية واالجتماعية، وتتيح تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إمكانات جديدة لتوليد المصطلح            

 .)٤١(وتوحيده ونشره واستخدامه
 

فهو أداة التعامل والتواصل، وهو الحامل للمحتوى       .  ماتوللمصطلح أهمية خاصة في مجتمع المعلو      
الرقمـي، فضـالً عن أن الدراسات االقتصادية تدل على وجود عالقة أساسية بين استعمال المجتمعات للغتها          

وللمصطلح العربي أهمية خاصة في تحول      .  األم مـن جهة، ونموها االقتصادي واالجتماعي من جهة أخرى         
مجتمع معلومات وفي دفع صناعة المحتوى الرقمي العربي، إذ ال يمكن الحديث عن             المجـتمع العربـي إلى      

 .سوق عربية لهذه الصناعة في غياب المصطلحات الموحدة
 

ومع تزايد المصطلحات الجديدة، يسبب ضعف توليد المصطلحات وانتشارها، وخاصة العلمية والتقنية             
انخفاض إنتاجها، كما يسبب هذا الضعف صعوبة       مـنها، صعوبة في تواصل عمل مجموعات االختصاص و        

 .في تواصل جميع الفئات التي تحتاج إلى مصطلحات متخصصة في عملها
 

مكتب تنسيق التعريب، والمنظمة العربية     : وتشـارك عـدة جهات في وضع المصطلح العربي منها          
 ومراكز البحوث في البلدان     للـترجمة، ومعـاهد الترجمة، واالتحادات العربية العلمية المختصة، والجامعات         

 .العربية
 

وفـي إطـار العمل على إنشاء صناعة المحتوى الرقمي العربي، ينبغي االهتمام بتوليد المصطلحات                
العربـية فـي جمـيع المجاالت العلمية والفنية والتقنية، والسعي إلى توحيد هذه المصطلحات على المستوى                 

جيا المعلومات واالتصاالت لتسهيل عمل المعنيين بالمصطلح       ولذلـك مـن المفيد استثمار تكنولو      .  العربـي 
                                                      

دمت عن اإلسكوا خالل المؤتمر الثالث لمجمع       ، ورقة قُ  أهميته وإدارته : المصطلح في مجتمع المعلومات   محمـد مراياتي،      )٤١(
 .٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول١٢-٩اللغة العربية حول قضايا المصطلح العلمي، دمشق، 
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موقع أو مواقع على اإلنترنت لتأمين التواصل بين هذه الجهات، وإتاحة نتائج عملها لكل من               العربـي وإنشاء    
 . يريد استخدامها، وإجراء حوار فعال مع مستخدمي اللغة العربية

 
 العربية وللمؤسسات األخرى، ومنها مثالً جامعة الدول        ال بد إذاً من إطالق مبادرة رائدة للحكومات       و 

العربـية وغيرها من المؤسسات الدولية، لتشجيع الدراسات في الجامعات ومراكز البحوث وشركات القطاع              
الخـاص فـي اللغة العربية ومصطلحاتها في جميع المجاالت الحيوية، وتشجيع الدراسات في الخوارزميات               

  .  استعمال اللغة العربية في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاللغوية التي تساعد على
 

ومـن المالئـم أيضـاً ربط مراكز البحوث العربية فيما بينها ومع المراكز المتقدمة في العالم ومع                   
وال بد من تفعيل عمل     .  شـركات القطـاع الخاص بهدف إجراء هذه البحوث واعتماد المصطلحات المناسبة           

 .ربية وتحفيز تعاونها مع الجامعات ومراكز البحوث العتماد المصطلحات المناسبةمجامع اللغة الع
 
 تهيئة البيئة البرمجية المساعدة على تطوير المحتوى الرقمي العربي )•(
 

 .فيما يلي العناصر التي ينبغي التركيز عليها في هذا المجال 
 

 البرمجيات األساسية لتطوير المحتوى الرقمي )١( 
 

المذكورة  تصميم وتطوير تطبيقات المحتوى الرقمي العربي على عدد من البرمجيات المختلفة   يعـتمد    
 .٤ اإلطار في
 

   برمجيات أساسية لتطوير المحتوى الرقمي العربي-٤اإلطار 
 

 برمجيات أساسية لنشر المعلومات على شبكة اإلنترنت وللتفاعل مع المستخدمين؛ �
 لبيانات فيها وأرشفتها وإدارتها؛ برمجيات لقواعد البيانات وتخزين ا �
 أدوات لمعالجة اللغة العربية من النواحي اللغوية؛ �
 أدوات لمعالجة اللغة العربية الطبيعية؛  �
 أدوات للترجمة اآللية من اللغة العربية وإليها؛ �
 برمجيات التصميم الفني واألدوات المتعددة الوسائط؛ �
 برمجيات حماية المعلومات وضمان أمنها؛ �
 .يات إدارة المواقع اإللكترونية على اإلنترنتبرمج �

__________________ 
 ٥-٣ اللجـنة االقتصـادية واالجتماعـية لغربـي آسيا، اجتماع الخبراء حول تعزيز المحتوى الرقمي العربي، بيروت،                   :المصـدر 
 .html.docs/june5-3/meetings/wsis/lb.org.escwa.www://http: ، الوثائق متاحة على الموقع٢٠٠٣يونيو /حزيران

 
).  ٥انظر اإلطار   (ولبعض المواضيع التقنية أهمية بالغة في تطوير المحتوى الرقمي بأشكاله المختلفة             

 .وتتطور هذه التقنيات تطوراً سريعاً، إال أنها لم تبلغ مستوى النضج الذي بلغته بعض البرمجيات األخرى
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 الرقمي  تقنيات مستخدمة لتطوير المحتوى -٥اإلطار 
 
 التنقيب عن البيانات؛ �
 ؛MPEG3,4, 21: تقنيات ضغط المعلومات مثل �
 معالجة اللغة الطبيعية؛ �
 الترجمة اآللية؛ �
  الوسائط؛المتعددةالبرمجيات  �
 الواقع االفتراضي؛ �
 الوب الداللي؛ �
 .Invisible watermark technologyتقنيات  �

_______________ 
: ، الوثائق متاحة على   ٢٠٠٥أبريل  / نيسـان  ١٠-٩ى الرقمـي العربـي، القاهـرة،        اجـتماع فـريق الخـبراء للمحـتو       : المصـدر 

htm.default/05EGM_april/2005/projects/org.ictdar.www://http. 

 
 توفر أوساط عمل خاصة بكل مجال، مثل الحكومة         ويسهِّل تطوير تطبيقات الخدمات اإللكترونية اليوم      

ونظراً لظهور التطبيقات اإللكترونية في البلدان      .  اإللكترونـية والـتعلم اإللكترونـي والصـحة اإللكترونية        
 . المتقدمة، أصبحت أوساط العمل هذه متاحة اليوم في األسواق العالمية

 
جري تطويرها، وكذلك أوساط العمل المستحدثة      ومـن المؤكد أن استخدام البرمجيات األساسية التي ي         

فـي الـبلدان المتقدمة، أصبح أمراً حتمياً ال يمكن االستغناء عنه بعد التأكد من مالءمة هذه البرمجيات للغة                   
العربـية، وال بد من السعي لدى الشركات الكبرى المنتجة لهذه البرمجيات لالهتمام بخصائص اللغة العربية                

ويتوقف إقناعها بذلك على وجود سوق عربية محتملة كبيرة يتعامل معظم           .   جديدة عـند تطويـر برمجيات    
كما يمكن الترويج إلنشاء شراكات بين الشركات العالمية من         .  أفـرادها باللغـة العربية في أعمالهم اليومية       

 جهـة، وشـركات عربية أو مراكز بحوث وجامعات من جهة أخرى، بهدف أخذ خصوصيات اللغة العربية                 
اتجاه الكتابة من اليمين إلى اليسار،      : ومن هذه الخصوصيات  .  فـي االعتـبار ضـمن البرمجيات األساسية       

ومجموعة المحارف العربية، وكثرة المفردات؛ فضالً عن خصوصيات أخرى تزيد في تعقيد عمليات البحث              
 .  الصرفي، والتحليل الدالليالتنقيط، واألخطاء اإلمالئية الشائعة، والتحليل : عن المعلومات والفهرسة مثل

 
 األدوات الخاصة بمعالجة اللغة العربية  )٢( 

 
.  )٤٢(تسـاعد األدوات الخاصـة بمعالجـة اللغة العربية على نشر المحتوى الرقمي العربي ومعالجته               

 وتعتبر شركة صخر من الشركات الرائدة في هذا المجال حيث تعمل منذ أعوام عديدة، وتمتلك حزمة متكاملة                
التحليل الصرفي، والتصحيح اآللي، والتلخيص اآللي، والترجمة اآللية،        : لمعالجـة اللغـة الطبيعـية تتضمن      

وتجري بعض مراكز البحوث    .  )٤٣(والتشكيل اآللي، والتعرف الضوئي اآللي، وتعرف الكالم، وتركيب الكالم        
  تزال ضعيفة، وهي إن وجدت، فكثيراً       فـي البلدان العربية أبحاثاً في هذا المجال ولكن نتائج هذه األبحاث ال            

ما يغلب عليها الطابع األكاديمي بسبب غياب التفاعل والتشارك في المعلومات واالفتقار إلى التعاون بين هذه                
ومن الواضح أنه يمكن تشجيع الجامعات ومراكز       .  المراكـز والقطـاع الخاص، سواء أكان محلياً أم عالمياً         

                                                      
)٤٢(  E/ESCWA/ICTD/2003/3مرجع سبق ذكره ،. 

 .com.sakhr.www:  انظر )٤٣(
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 أو المكتوبة، وكذلك في مجال قواعد       المقروءةي مجال معالجة اللغة العربية      الـبحوث علـى إجراء أبحاث ف      
فجودة أداء أدوات معالجة اللغة العربية ال تزال غير         .  اسـتعمال اللغـة العربية، كالتحليل النحوي والصرفي       
طوير ومن الطبيعي أن تحرص البلدان العربية على ت       .  كافـية لتلبـية احتـياجات المحتوى الرقمي العربي        

وتحسـين هذه األدوات نظراً الرتباطها بلغتها األم، وأال تبدي الشركات العالمية اهتماماً كافياً بتطويرها ما لم                 
 .تجد أسواقاً لتصريفها وبيعها

 
وقد أجريت دراسات عديدة عن ضرورة اعتماد معايير الستخدام اللغة العربية في البرمجيات عموماً،               

٤٤(لك بهدف تسهيل تبادل الرسائل اإللكترونية وتصفح المعلومات باللغة العربية         وعلى اإلنترنت خصوصاً، وذ   

 معياراً أساسياً لصفحات اإلنترنت، واعتماد الشفرة الموحدة        (XML)ومع اعتماد نظام لغة الترميز الموسعة       .  )
منها للحـروف، اليونـيكود، وهـي مجموعـة محارف أساسية تتضمن جميع حروف لغات العالم تقريباً، و                

الحـروف العربـية، أصـبحت برمجيات وأدوات التطوير لإلنترنت أكثر مالءمة للنطاق العالمي، واستخدام               
وبالتالي .  اللغـات المختلفة ومنها اللغة العربية، وتقلصت الحاجة إلى إنشاء برمجة أساسية لكل لغة على حدة        

هرياً أمام تطوير المحتوى الرقمي العربي،      لـم يعـد استخدام الحروف العربية واللغة العربية يشكل عائقاً جو           
وعالوة على ما ذكر سابقاً، هناك حاجة       .  ولكنه ضروري لتحسين جودة المحتوى الرقمي ومعالجته وأرشفته       

 :ماسة إلى العمل على المستوى العربي في المواضيع الهامة التالية بهدف تطوير المحتوى الرقمي العربي
 

 ؛)٤٥(ة العربية يستطيع معالجة األخطاء الشائعةمحرك بحث فعال باللغ -أ  
 نظام األسماء العربية للنطاقات وكتابة أسماء المواقع على اإلنترنت باللغة العربية؛ -ب  
محـركات للـترجمة اآللية بين مختلف اللغات العالمية للتعامل مع االختالفات في طرق               -ج  

 .)٤٦(الكتابة بين المشرق والمغرب العربي
 

 كما توجد   ،جـد بعـض الدراسات حالياً على المستوى العربي عن نظام أسماء النطاقات العربية             وتو 
 .برامج عمل تعنى بمواضيع أخرى

 
 برمجيات المصدر المفتوحاستخدام  )٣( 

 
تعتـبر برمجـيات المصدر المفتوح أساساً لتطوير تطبيقات مختلفة، ومنها تطبيقات المحتوى الرقمي               

ولهذه البرمجيات مزايا متعددة منها انخفاض      .  ة اإلنترنت أم على الهاتف الخليوي     سـواء أكـان علـى شبك      
الكلفـة، وقابلـية الـتعديل والتكييف مع احتياجات المستثمرين ورغباتهم، وأهمية البعد التعليمي بالنسبة إلى                

ر تطبيقات  ولذلك سيحدث االعتماد على برمجيات المصدر المفتوح في تطوي        .  الجامعـات ومراكـز البحوث    
المحـتوى الرقمي العربي آثاراً إيجابية متعددة، وال سيما في نقل التكنولوجيا ونشوء ثقافة التطوير البرمجي                

ومـن الضـروري أن تتضافر جهود المبرمجين على المستوى العربي لتكييف هذه             .  والـتطويع المحلـي   
عمل، ال سيما وإن التشارك هو من أسس        البرمجـيات مـع احتياجات اللغة العربية والتشارك في نتائج هذا ال           

 .العمل على برمجيات المصدر المفتوح
                                                      

)٤٤(  Economic and Social Commission for Western Asia. Harmonization of ICT standards related to Arabic language 
use in information society applications. April 2003, E/ESCWA/ICTD/2003/5.                                                                                          

 .omc.sakhr.www://http/:   يوجد محرك بحث لشركة صخر)٤٥(

 .com.almisbar.www://http/:   من محركات الترجمة اآللية المتوفرة حالياً المسبار)٤٦(
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وبناء على ما ذكر، ال بد من تشجيع إجراء بحوث ودراسات في مجال معالجة اللغة العربية المقروءة                  

والمكتوبة، مع تحفيز استخدام برمجيات المصدر المفتوح في تطوير المحتوى الرقمي العربي، والتشارك في              
كما يجب تحفيز الشركات العالمية على مواءمة برمجياتها المساعدة على تطوير المحتوى            .  اسـتثمار النتائج  

 .الرقمي مع اللغة العربية، وتشجيع إنشاء شراكات بين الشركات العربية والشركات األجنبية
 

 تزويد األطر البشرية بالتأهيل المناسب )و( 
 

ر خبرات متخصصة متعددة في مجال المعلوماتية لتطوير        تتطلـب صـناعة المحـتوى الرقمي توف        
التطبـيقات وبرمجـتها وإدارتهـا، كمـا تتطلـب خبرات في مجال االتصاالت لتطوير منظومة االتصاالت                 

وتحتاج هذه الصناعة أيضاً إلى مصممين فنيين قادرين على   .  واإلشـراف علـى تشـغيلها وتطوير خدماتها       
ولتطوير تطبيقات متخصصة ترتبط    ).  ٦ نظر اإلطار ا(لحاسوبية المختلفة   التصـميم باالسـتعانة باألدوات ا     

باألعمـال التجارية المختلفة أو بالتعليم أو بالصحة، ال بد من تعريف أصحاب هذه المهن بإمكانيات استثمار                 
 تكنولوجـيا المعلومـات واالتصـاالت في المجاالت المختلفة لكي يستطيعوا المساهمة في تطوير تطبيقاتهم              

 .التخصصية ومن ثم تدريبهم على استثمارها واستخدامها
 

   بعض االختصاصات المطلوبة لتطوير المحتوى الرقمي-٦اإلطار 
 

 خبرات معلوماتية
 

 مخططون ومصممون للمواقع اإللكترونية؛ �
 مصممون للبرمجيات؛ �
 اختصاصيون بقواعد البيانات وإدارتها؛ �
 مهندسون للبرمجيات؛ �
 مل على بيئات عمل مختلفة؛مبرمجون يستطيعون الع �
 مهندسون لحماية وأمن المعلومات؛ �
 مديرون لنظم التشغيل؛ �
 مديرون للمواقع؛ �
 .مشغلون لمواقع اإلنترنت �
 

 خبرات أخرى
 

 مهندسو اتصاالت؛ �
 خبراء تسويق؛ �
 مصممون فنيون؛ �
 اختصاصيون في معالجة اللغة العربية باستخدام الحاسوب؛ �
 .اختصاصيون في اللغة العربية �

______________ 
، ورقة قدمها في اجتماع فريق الخبراء حول المحتوى الرقمي العربي، القاهرة،            "منظومة المحتوى العربية  "نبـيل علي،    : المصـدر 

 .٢٠٠٥أبريل / نيسان١٠-٩
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وبالتالـي ال بـد مـن تضـافر الجهـود على المستويين الوطني واإلقليمي والتعاون بين الجامعات                   
وال شك في أن    .  والتدريبية لتأهيل األطر المتخصصة كل في مجال عمله األساسي        والمؤسسـات التعليمـية     

لجامعـات تكنولوجـيا المعلومـات واالتصـاالت الـدور األساسي في تأهيل التقنيين والعلميين والمهندسين                
العليا المتخصصـين في المعلوماتية واالتصاالت، وأن لشهادات الدراسات العليا دوراً هاماً في تكوين األطر               

 وكذلـك لـدورات التدريب والتأهيل المستمرة دور إيجابي في رفد سوق العمل             .  المـتعددة االختصاصـات   
 . سريعاً بعاملين من ذوي المهارات التقنية الالزمة

 
ونظـراً للتطور السريع في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، يجب إرساء القواعد األساسية ألنظمة              

 .وتطبيقها في عدد من المجاالت الهامة لتطوير صناعة المحتوى الرقمي التعلم طوال الحياة
 

 أدوار الجهات المختلفة في تهيئة البيئة التمكينية  -٣
 

.  العديد من الجهات   تقـع مسؤولية تهيئة عناصر البيئة التمكينية لصناعة المحتوى الرقمي على عاتق            
لمعلومات واالتصاالت دوراً أساسياً في تهيئة هذه       ولكـن مـن المؤكـد أن للحكومات ووزارات تكنولوجيا ا          

وتؤدي شركات القطاع الخاص العاملة في مجال البرمجيات أو في مجال االتصاالت دوراً هاماً              .  العناصـر 
وتضطلع المؤسسات غير الحكومية بدور أساسي      .  فـي بناء البيئة التمكينية المرتبطة ارتباطاً مباشراً بعملها        

 . وى الوطني في التنسيق والتواصل بين الحكومات والمجتمعأيضاً على المست
 

وتحـدث المنظمات اإلقليمية والدولية تأثيراً غير مباشر على معظم عناصر البيئة التمكينية من خالل                
 والمساهم في نقل التجارب الناجحة      التوعـية وتقديـم الدعـم الفني والتقني والمادي، إذ تؤدي دور المساعد            

 . تفادة والتنسيق بين البلدانوالدروس المس
 

 .وفيما يلي األدوار التي يمكن أن تؤديها الجهات المختلفة في تهيئة البيئة التمكينية 
 
 الحكومات )أ(
 

 للحكومـات العربـية دور أساسـي فـي صـياغة االستراتيجيات الوطنية أو االستراتيجية اإلقليمية                 
وتؤدي وزارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،  .  لصـناعة المحـتوى الرقمـي والسـعي إلـى تنفيذها          

خصوصـاً، دوراً مباشـراً في إطالق مثل هذه االستراتيجيات بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية               
 .األخرى المعنية، مثل وزارات اإلعالم والتعليم العالي واالقتصاد والصناعة

 
ة القانونية والتشريعية والمالية المؤاتية إلنشاء      وتقـع علـى عـاتق الحكومات أيضاً مهمة تهيئة البيئ           

وقد تتشارك عدة وزارات وهيئات في وضع القوانين المختلفة         .  صـناعة المحـتوى الرقمـي وتطويـرها       
الضـرورية، ومنها وزارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والعدل واالقتصاد والثقافة، وذلك وفقاً للهيكل             

 . في كل دولةالوزاري والمؤسسي المتبع
 

وتشـرف الحكومات أيضاً على إطالق مشاريع تطوير البنى األساسية لالتصاالت بمختلف أشكالها،              
وتـتابع تطور تنفيذها واستثمارها، وتوجه سياسة التسعير، فهي المسؤولة عن السياسة العامة لالتصاالت في               

 .البلدان
 

 تقديم التسهيالت القانونية واإلجرائية    وال بـد مـن أن تضـطلع أيضـاً الحكومـات بالمسؤولية عن                
.  لمحتوى الرقمي أو في مجال البرمجيات     والمالـية إلنشـاء شـركات قطاع خاص تعمل في مجال صناعة ا            

ويمكـن للحكومـات أيضـاً أن تساهم في إنشاء شركات تعمل في هذا المجال في مرحلة اإلقالع، وأن تيسر          
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 بلدانها، مما يوفر فرص عمل جديدة للشباب، وأن تدفع هذه           دخـول الشـركات المتعددة الجنسيات للعمل في       
كما يمكن أن تنشئ شراكات مع القطاع الخاص بهدف دفع          .  الشـركات إلـى التعاون مع الشركات المحلية       

 .عجلة تطوير المحتوى الرقمي العربي
 

 في تكوين   ويمكـن أن تضطلع الحكومات كذلك، عبر وزارات التربية والتعليم العالي، بدور أساسي             
األطـر وتـزويدها بالتأهـيل المناسب، سواء أكان عن طريق الجامعات الحكومية أم الجامعات الخاصة، إذ                 

 .تشرف عليها لمراقبة أدائها والتأكد من جودة التأهيل الذي تقدمه
 
  المختلفةمؤسسات وشركات االتصاالت )ب(
 

السلكية والالسلكية والخليوية، وعملها    تضطلع شركات االتصاالت بدور أساسي في تأمين االتصاالت          
فبعض هذه المؤسسات حكومية، وبعضها شركات      .  يحـدث تأثـيراً مباشراً على النفاذ إلى المحتوى الرقمي         

ولكن مهما كانت طبيعة هذه     .  متعددة الجنسيات، وال سيما شركات الخليوي، وبعضها اآلخر وطني أو إقليمي          
ين شبكات االتصاالت وتشغيلها، وتأمين الخدمات الضرورية الستضافة        المؤسسـات، يبقى المطلوب منها تأم     

 .المحتوى الرقمي، وإتاحة النفاذ إليه والحصول على خدماته لمختلف فئات المجتمع في المدن واألرياف
 

ومـن المؤكد أن لبعض المشاريع اإلقليمية التي أقرتها حكومات الدول العربية في مجال االتصاالت،                
ففي حال تنفيذ مثل    .  ، تأثيراً إيجابياً في صناعة المحتوى الرقمي العربي       )٤٧(عمود الفقري اإلقليمي  كمشروع ال 

هـذا المشـروع، يمكـن استضافة مواقع المحتوى الرقمي إقليمياً والنفاذ إليها دون ضرورة المرور بالشبكة                 
وشركات االتصاالت أم على    وهـذا يؤدي حكماً إلى تخفيض التكاليف سواء أكان على مؤسسات            .  العالمـية 

 . المواطن العربي
 
  ومراكز البحوثالجامعات )ج(
 

تضطلع الجامعات بدور هام في إعداد األطر البشرية المتخصصة، وفي معظم البلدان العربية، اليوم،               
جامعـات ومعـاهد متخصصة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، بعضها فتي وبعضها عريق، وبعضها              

وتعد هذه الجامعات اختصاصيين من مستوى      .  ا تابع لوزارات التعليم العالي والتدريب المهني      خاص وبعضه 
إال أن الحاجة ال تزال قائمة إلى مزيد من         .  رفـيع ال يقـل عـن مسـتوى أقـرانهم فـي البلدان المتقدمة              

ات السوق  االختصاصـيين فـي مجـاالت مخـتلفة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، بهدف تلبية احتياج             
 .  ومتطلباتها

 
في مواضيع  وعـالوة على ذلك، للجامعات ومراكز البحوث دور أساسي في إجراء دراسات وبحوث               

 ترتـبط بمعالجـة اللغـة العربـية والمحـتوى الرقمي العربي، وخاصة إذا جرى تعاون بينها وبين القطاع                   
ى بصناعة المحتوى الرقمي وتساعد     الخـاص، كمـا إن لهـا دوراً أيضاً في إنشاء حاضنات تكنولوجية تعن             

 .الشباب على إنشاء شركات متخصصة ومرتبطة باألبحاث التي يجرونها في الجامعات أو مراكز البحوث
 
 شركات القطاع الخاص )د(
 

تسـاهم شـركات القطاع الخاص في تهيئة بعض عناصر البيئة التمكينية لصناعة المحتوى الرقمي،                
وهي تقوم بهذا العمل، إما منفردة أو       .  ألساسية ومالءمتها مع اللغة العربية    في تطوير البرمجيات ا   وخاصـة   

 . بالتعاون مع شركات عالمية أو متعددة الجنسيات، وكذلك بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث المحلية
                                                      

)٤٧(  E/ESCWA/ICTD/2004/4مرجع سبق ذكره ،. 
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مية ونظـراً للبعد اإلقليمي الذي تتخذه صناعة المحتوى الرقمي، من المفيد تشجيع إنشاء شركات إقلي               
ويمكن لهذه  .  للقطاع الخاص تساهم في تطوير صناعة عربية للمحتوى الرقمي، وتحظى بسوق واسعة نسبياً            

الشـركات أن تـتعاون أيضـاً مع الشركات العالمية والشركات المتعددة الجنسيات في تلبية بعض احتياجات                 
 .السوق العالمية

 
 المصارف ومؤسسات التمويل )•(
 

ات التمويل في تقديم القروض والمعونات المالية لمشاريع صناعة المحتوى          تساهم المصارف ومؤسس   
كما يمكن أن تساهم في تمويل إنشاء       .  الرقمـي أو للمشاريع المساعدة على تهيئة عناصر البيئة التمكينية لها          

 . الشركات الصغيرة والمتوسطة من خالل القروض والمعونات المالية ورأس المال المجازف
 
 سسات غير الحكوميةالمؤ )و(
 

تحـدث المؤسسـات غـير الحكومـية تأثيراً غير مباشر في تهيئة البيئة التمكينية لصناعة المحتوى                  
 :ويمكن تلخيص دورها بما يلي.  الرقمي

 
 توعية جميع فئات المجتمع بأهمية المعلومات ونشرها واستخدامها في الحياة اليومية؛ )١( 

 
ذ بعض اإلجراءات، ومنها مثالً سن قوانين الفضاء السيبراني بما          السـعي لدى الحكومات التخا     )٢( 

 يتالءم مع خصوصيات المجتمع العربي؛
 

االضـطالع بـدور الوسـيط بين الحكومة والمجتمع في مجاالت مختلفة، منها مثالً، تخفيض                )٣( 
 تكاليف استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛

 
عة المحتوى الرقمي بوسائل مختلفة، منها مثالً، إقامة مشاريع         إشـراك المجتمع في تطور صنا      )٤( 

 .مجتمعية بتكاليف قليلة تهدف إلى المساهمة ولو جزئياً في تطوير صناعة المحتوى
 
 دور المنظمات اإلقليمية والدولية )ز(
 

وفي مجال  تـؤدي المـنظمات اإلقليمية والدولية دوراً هاماً في المشاريع والمبادرات اإلقليمية عادة،               
 :صناعة المحتوى الرقمي يمكن أن تضطلع بالمهام التالية

 
 إجراء الدراسات لتوضيح أبعاد صناعة المحتوى الرقمي وأهميتها؛ )١( 
 تجميع الخبرات اإلقليمية وتنظيم اجتماعات للنقاش والحوار سعياً إلى تحديد األهداف؛ )٢( 
 وى صانعي القرار؛التوعية على جميع المستويات وخاصة على مست )٣( 
 المقارنة بين التجارب العالمية واالحتياجات العربية؛ )٤( 
 تقديم الدعم الفني لحكومات البلدان العربية؛ )٥( 
 تنسيق الجهود بين أصحاب المصلحة األساسيين في صناعة المحتوى الرقمي؛ )٦( 
 .تطبيق الدراسات بطريقة علمية ومراقبة األداء في تنفيذها )٧( 
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   سلسلة القيمة المضافة في صناعة المحتوى الرقمي-باء
 

يتضـمن هذا الفرع وصفاً لسلسلة القيمة المضافة في صناعة المحتوى الرقمي، وذلك بهدف توضيح                
تحديـد أبعادها االقتصادية والتقنية والقانونية واإلجرائية، وتحديد أدوار الشركاء          ومـراحل هـذه الصـناعة       

وير هذه الصناعة، وتوضيح أوجه التفاعل بينهم، وتوقع الفرص الجديدة المتاحة           الحالييـن والمحتملين في تط    
 .لصناعة المحتوى في المنطقة العربية

 
وتتضمن سلسلة القيمة المضافة في صناعة المحتوى الرقمي جميع المراحل الالزمة لتأمين معلومات              

اء أكانت على اإلنترنت أم على األقراص       لألفراد والمؤسسات والشركات على الوسائط الرقمية المختلفة، سو       
 .المدمجة أم أي واسطة رقمية أخرى

 
وفـي مشـاريع صـناعة المحـتوى بجميع أشكالها، سواء تلك الخاصة بنشر معلومات كالمعلومات                 

اإلخـبارية، أم تلـك المعتمدة على تقديم خدمات كخدمات التجارة اإللكترونية، يتبين أن الشكل العام لسلسلة                 
 ):١انظر الشكل ( المضافة يتضمن المراحل األساسية التالية القيمة

 
 .جمع المعلومات الضرورية وتحديثها دورياً -١
 . إلى الشكل الرقمي من الشكل التقليدي تحويل المعلومات -٢
 .تطوير التطبيقات الضرورية لنشر المحتوى بالشكل الرقمي -٣
 . على تشغيلهااستضافة تطبيقات المحتوى وإدارتها واإلشراف -٤
 .اإلعالن والتوعية وتدريب المستخدمين -٥
 .التسويق والبيع بالوسائل واإللكترونية -٦
 

وترتبط المراحل الست فيما بينها، وقد تتولى جهة واحدة إنجاز عدة مراحل مترابطة، أو تتولى إنجاز                 
 .كل مرحلة شركة متخصصة

 
 وى الرقمي  سلسلة القيمة المضافة في صناعة المحت-١الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فقد تتطلب  .  والجديـر بالذكر أن هذا التعريف لسلسلة القيمة المضافة ليس بالتعريف الوحيد الممكن             
بعض المشاريع حذف بعض المراحل أو إضافة بعض المراحل األخرى، وقد يكون لكل شركة تعريف خاص                

 جمع
 المعلومات
 وتحديثها

 رقمنة
 المعلومات
 وإدخالها

تطوير
 التطبيقات
المالئمة

استضافة
 التطبيقات
 وإدارتها

اإلعالن
والتوعية

ناصر البيئة التمكينيةبعض ع

تقديم خدمات
 اإلنترنت

تطوير البرمجيات أو تكييفها 
 مع اللغة العربية

 التسويق
والمبيعات
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 المذكورة تتالءم مع العديد من تطبيقات       ولكن المراحل ).  ٧انظر اإلطار   (بهـا لسلسـلة القـيمة المضـافة         
 .ومشاريع المحتوى الرقمي

 
). إخبارية، ترفيهية، تعليمية، الخ   (مشروع المحتوى الرقمي وفقاً للغاية منه       عمليات  وتخـتلف أهمية     

فجمـع اإلحصـاءات فـي األخـبار ال يتسـم باألهمية التي يكتسبها في مجال الخدمات والتجارة واألعمال                   
كمـا إن بعـض العملـيات أساسية بحيث ال يمكن االستغناء عنها في بعض المجاالت وغير                 .  ةاإللكترونـي 

وقد تكون بعض العمليات هامة جداً للتطبيق بحيث تطغى         .  ضرورية بحيث يمكن إلغاؤها في مجاالت أخرى      
أرشفة علـى عملـيات األخـرى، وتتطلب تحديد سلسلة القيمة المضافة الخاصة بها، وال سيما في مشاريع                  

 ).٧انظر اإلطار (الوثائق التاريخية 
 

   مراحل تطوير المحتوى الرقمي بالنسبة لشركة عربية عاملة في هذا المجال-٧اإلطار 
 

هي شركة مصرية لتقديم الخدمات وإعداد المحتوى المعلوماتي والمعرفي  (Good News for me) شركة غود نيوز فور مي
سلسلة القيمة المضافة إلنتاج المحتوى الرقمي لديها       وقد حددت هذه الشركة     .  أنواعهوالترفيهي بمختلف صوره وأشكاله و    

 :وفق ما يلي
 
تحديد الزبائن المحتملين للمحتوى واحتياجاتهم ورغباتهم فيما يتعلق بتنظيم المحتوى          : تحديـد احتـياجات الزبائن     -١

 .والخدمات
 
 .ات الضرورية إلكمال عملية إعداد المحتوىتحديد سلسلة العمليات والمراحل والمهم: اإلعداد -٢
 
 .تحديد الطريقة المثلى لتجميع وتصنيف المحتوى والملفات لتلبية احتياجات المستهلكين بفعالية: التصنيف -٣
 
 .تحديد الموارد والمهارات والقرارات الضرورية إلنجاز العمل بفعالية: اإلنتاج -٤
 
زمة والخصائص األخرى المتعلقة بشبكات االتصاالت والضرورية       تحديـد قنوات البث، وعرض الح     : العـرض  -٥

 .إلنجاز العمل
 
 .تحديد اآلليات الضرورية للتسويق: التسويق -٦
 
تحديـد كيفـية تطوير التطبيق مستقبالً ليتالءم مع االحتياجات المستقبلية وباستخدام أحدث             : الخطـط المسـتقبلية    -٧

 .التقنيات
________________ 

ـ : المصـدر  ، ورقة خالل اجتماع فريق الخبراء حول المحتوى الرقمي العربي، (Good News for me)ركة غـود نـيوز فور مي   ش
 .com.me4gn.www://http، ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٠-٩القاهرة، 

 
وتـتعدد الجهـات المشـاركة فـي تطويـر مشروع المحتوى الرقمي، فهي تتضمن الجهة المالكة                  

 وقد   .قوم بتطوير التطبيق المعلوماتي، والجهة التي تستضيفه، وجهات أخرى        للمعلومـات، والجهـة التـي ت      
غـيرت تطبـيقات المحـتوى الرقمي أدوار الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،               

كما أحدثت تطبيقات المحتوى الرقمي تغييراً      .  وأشركت جهات جديدة فيها مثل دور النشر والكتب واإلعالن        
جذرياً في التفاعل والعالقة بين الشركات والجهات المساهمة في صناعة المحتوى، وساعدت في ظهور أنواع               

وساهمت هذه التطبيقات أيضاً في زيادة أهمية العمل الفردي         .  جديـدة من األدوار والتفاعالت وأنماط العمل      
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فتراضي والعمل عن بعد نظراً العتماد      ودور الشركات المتناهية الصغر من جهة، وفي زيادة انتشار العمل اال          
وستوضح الفقرات التالية المشاركين األساسيين في سلسلة       .  هـذه التطبـيقات على المعرفة من جهة أخرى        

 .القيمة المضافة لصناعة المحتوى وأدوارهم
 

 مراحل سلسلة القيمة المضافة في صناعة المحتوى الرقمي  -١
 
 ثها دورياًجمع المعلومات الضرورية وتحدي )أ(
 

وتؤثر صحة المعلومات   .  تشـكل المعلومـات المحرك األساسي لمشاريع صناعة المحتوى الرقمي          
وإزاء األوضاع االقتصادية واالجتماعية السائدة في شتى البلدان        .  ومصـداقيتها مباشرة على نجاح المشروع     

جميع فئات المواطنين بأسعار زهيدة، في      النامـية، ومنها البلدان العربية، ال بد من جمع المعلومات وإتاحتها ل           
 أنماط المعلومات التي ينبغي     ٨ويبين اإلطار   .  إطـار السـعي إلى بناء مجتمع المعلومات ومجتمع المعرفة         

 .جمعها وتحديثها
 

   المعلومات في المحتوى الرقمي-٨اإلطار 
 

لبيانية، والصور الثابتة، والصور    األعداد، والنصوص، والرسوم ا   : يقصـد بالمعلومـات جمـيع أنواع المعلومات        
 .المتحركة، والكالم، والنغمات واألغاني، وأفالم الفيديو

 
وتعتبر النصوص نوع المعلومات األكثر انتشاراً على اإلنترنت، ولكن هذا الواقع يتغير بازدياد الطلب على مواقع                 

 تستخدم الوسائط المتعددة لزيادة التشويق، فتتيح       كما إن المواقع التي تعتمد على النصوص      .  الـنغمات واألغاني والفيديو   
وبالتالي يعتمد  .  بعض مواقع األخبار، مثالً، االستماع إلى بعض الخطابات، وتبث بعض المقتطفات اإلخبارية بشكل فيديو             

ن مصـممو المواقـع علـى األشكال المختلفة للمعلومات بهدف تحسين نوعية الموقع من جهة، وتلبية رغبات المستخدمي                 
 .  المختلفين من جهة أخرى

 
فبينما تقتصر المادة التعليمية في كراس التدريس       .  ومـن المؤكد أن هذا االستخدام يعقد عملية تجهيز المعلومات          

علـى النصـوص والصور التوضيحية، يتطلب تحضير المواد للتعلم اإللكتروني إعداد المنهاج بالشكل النصي، وإغناءه                
.   المحاضر لتسهيل المحاضرة وتوضيحها وإلضفاء نوع من الحيوية على المادة التعليمية           بالمحاضـرات، وتسجيل صوت   

ويصـار حالـياً إلـى إضافة تسجيل فيديو للمحاضر أثناء إلقاء المحاضرة بهدف التقريب بين التعلم اإللكتروني والتعليم                   
ر العلمية، مما يعقد العملية لكنه يبرز       ويذهـب الـبعض إلى االستعانة بالمحاكاة بهدف توضيح بعض األفكا          .  التقلـيدي 

بأنه المحتوى الذي   ويعرف حالياً المحتوى الغني     .  القيمة المضافة الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم       
النشر التقليدي، والنشر   (ويبث عبر عدة قنوات للمستخدمين      ) نص وصوت وصور وفيديو   (يتضمن معلومات بعدة أشكال     

 .، ويخدم أغراض متعددة) شبكة اإلنترنت، والنشر عبر القنوات الالسلكية، والبث عبر المذياع والتلفازعبر
 

 
وتخـتلف المتطلـبات الفنية الالزمة لمعالجة أنواع المعلومات المختلفة من ناحية أحجام التخزين أو                

رية للتعامل مع األنواع المختلفة     كما تختلف األدوات البرمجية الضرو    .  السرعات الضرورية لنقل المعلومات   
ومـن المؤكد أن النصوص هي النوع األسهل في التحويل إلى الشكل الرقمي سواء أكان من                .  للمعلومـات 

 .ناحية الحجم أم سرعة نقل البيانات أم توفر األدوات، وتليه الصورة ثم الصوت ثم الفيديو
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نصوص هي األكثر معيارية اليوم، أما      ويضـاف إلـى مـا سـبق أن األدوات المستخدمة لمعالجة ال             
األدوات والبرمجـيات الالزمة للصوت والفيديو فهي متعددة جداً وتختلف من بيئة عمل إلى أخرى ومن نظام                 

 .  تشغيل إلى آخر
 

 :ويمكن تمييز عدة حاالت لتوفر المعلومات عند البدء بأي مشروع للمحتوى الرقمي 
 

دي سـواء أكانت نصاً أم صورةً أم صوتاً أم فيديو، مثل            معلومـات مـتوفرة بشـكلها التقلـي        )١( 
 الموسوعات أو الكتب التاريخية؛

 
 معلومـات مـتوفرة جزئـياً بحيـث يتطلـب مشـروع المحتوى الرقمي إغناءها بمعلومات                 )٢( 

إضـافية، أو إغناءها بأشكال أخرى من المعلومات لالستفادة من اإلمكانات التي تتيحها طرق              
 إللكتروني، كما هي الحال في مشاريع التعلم اإللكتروني؛النشر الرقمي ا

 
معلومـات مـتوفرة ولكـنها تحـتاج إلى اختصار أو إعادة صياغة بحيث تتالءم مع مشروع                  )٣( 

المحـتوى الرقمـي، مـثل غالبية مشاريع التجارة اإللكترونية حيث تتوفر عادة معلومات عن               
ة هذه المعلومات بحيث تصلح للنشر واالستخدام       الشركة ومنتجاتها، ولكن ال بد من إعادة صياغ       

 على اإلنترنت؛
 

معلومـات غير موجودة على اإلطالق، وبالتالي ال بد من البدء بجمعها، مثل مشاريع التوعية                )٤( 
 .الصحية للعموم التي اتسع نطاق انتشارها مع انتشار اإلنترنت

 
ات تتواله الجهة المالكة لهذه المعلومات،       ويتطلـب مشـروع المحتوى الرقمي تحديثاً دورياً للمعلوم         

ويتطلب ذلك اقتناع أصحاب القرار والعاملين      .  على أن يكون جزءاً أساسياً وليس ثانوياً من أعمال هذه الجهة          
ويختلف .  بجـدوى وضرورة تحديث المعلومات، بحيث يجرى كلما كان أجراؤه ممكناً أو دعت الحاجة إليه              

ين مؤسسة وأخرى وفقاً لطبيعة عملها، فقد يكون التحديث يومياً كما في الصحف             تواتـر تحديث المعلومات ب    
اليومـية، أو أسبوعياً كما في المجالت األسبوعية، أو وفقاً للتغيرات التي تجري في المؤسسة كاإلعالن عن                 

الخاصة منتج جديد في وضع مواقع الشركات اإلنتاجية، أو اإلعالن عن صدور كتاب جديد في وضع المواقع                 
 . بالكتب، أو تنظيم مؤتمر جديد في وضع المؤسسات العلمية

 
ويسـاهم مسـتخدمو المحتوى في بعض الحاالت بإغناء هذا المحتوى إذا كان يوفر خدمات تفاعلية،                 

وتتولى الجهة المالكة   .  وذلـك بإدخـال تعليقاتهم أو تساؤالتهم أو بإضافة مواد جديدة إلى المحتوى األصلي             
 .  هذه الحالة الرد على تساؤالت المستخدمين أو تنسيق مساهمات المستخدمين النهائيين وتصنيفهاللمحتوى في

 
 تحويل المعلومات إلى الشكل الرقمي )ب(
 

تشـمل هـذه العملـية تحويل المعلومات من شكلها التقليدي إلى الشكل الرقمي، أو توفير المعلومات                  
وتمر عملية تحويل المعلومات إلى .  البرمجيات واألدوات المتاحةمباشـرة بالشكل الرقمي، وذلك باالستعانة ب  

 الشـكل الرقمـي بعـدة مـراحل فـي بعـض الحـاالت نظراً لتعقيدها، وخاصة عند تحويل المخطوطات                    
 . والمخزونات الورقية التاريخية إلى محتوى رقمي
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 والكتب والمخطوطات    واألفالم السينمائية  وتتـنوع مصـادر التراث التاريخي، فهي تتضمن الشرائح         
ومن هذا التنوع تنبع صعوبة تحويل التراث التاريخي إلى         .  والخـرائط والصور والمواد السمعية والبصرية     

وعملية المسح الضوئي هي عملية أساسية في التحويل الرقمي، وكثيراً ما تستخدم فيها             .  تراث تاريخي رقمي  
لومات من جهة، ومع درجة الدقة المطلوبة في عملية         أنـواع مـن الماسحات الضوئية تتناسب مع حامل المع         

 ومن العمليات الهامة أيضاً في تحويل المعلومات إلى الشكل الرقمي           . المسـح الضـوئي مـن جهـة أخرى        
ويمكن تلخيص عملية تحويل المعلومات إلى الشكل       .  عملـيات معالجـة الصـورة وتعرف الحروف ضوئياً        

 :)٤٨(الرقمي بالمراحل التالية
 

 تحضير مصادر المعلومات واختيار الماسح الضوئي المناسب؛ )١( 
 

المسـح الضـوئي لمصدر المعلومات بهدف تحويل المعلومات من الشكل الورقي إلى صورة               )٢( 
 رقمية؛ 

 
 بهـدف تحسـين نوعيتها الناتجة من المسح الضوئي باستخدام          الرقمـية   معالجـة الصـورة      )٣( 

 برمجيات متخصصة؛
 

ـ    )٤(  روف إذا كانـت المعلومـات نصية في المصدر األصلي مما يؤدي إلى تحويل              تعـرف الح
المعلومات من صور رقمية إلى نصوص رقمية يمكن التعامل معها بسهولة في عمليات البحث              

 .)٤٩(والتصنيف واألرشفة والفهرسة
 

ي حالة  وتسـتغرق عملـية تحويل المعلومات إلى الشكل الرقمي وقتاً طويالً من صناعة المحتوى، ف               
 ولكن هذه  .  المشـاريع التـي تعـالج المعلومـات التاريخية أو األثرية أو الثقافية الموجودة بالشكل التقليدي               

العملـية تصـبح أقل استغراقاً للوقت في حالة مشاريع المحتوى الجديدة التي يجري إعدادها بالشكل الرقمي                 
 .ة المتوفرة عند اإلعداد للمشروعمباشرة، بحيث يمكن مراعاة شروط استخدام األدوات البرمجي

 
ويشكل االفتقار إلى معايير دولية للمعلومات الصوتية عقبة أمام التعامل مع هذا النوع من المعلومات                

وبالتالي تبقى الحاجة   .  في المحتوى الرقمي، إذ قد تختلف األدوات المتاحة للمستخدم عن تلك المتاحة للمصمم            
معيارية على المستوى الدولي لهذه األنواع من المعلومات بهدف تسهيل     ماسـة إلـى وضـع معايير وبرامج         

 .استخدامها على اإلنترنت
 
 تطوير التطبيقات )ج(
 

تتضمن هذه العملية تصميم التطبيق المالئم للمحتوى الرقمي باستخدام البرمجيات واألدوات المتوفرة،             
 تطبيق باختالف المعلومات وتنوعها وتصنيفها     ويختلف تعقيد ال  .  وبمـا يتناسـب مـع احتياجات المستخدمين       

كما يرتبط  .  من جهة، وباختالف عدد الخدمات التي يقدمها التطبيق وتنوعها ودرجة تعقيدها من جهة أخرى             

                                                      
  ناجـي، مجـدي مـن مكتبة االسكندرية، ورقة قدمها إلى اجتماع فريق الخبراء حول المحتوى الرقمي العربي، القاهرة،                     )٤٨( 

 .٢٠٠٥ أبريل/ نيسان١٠-٩

.   يعتـبر تعـرف األحرف المرحلة األكثر حرجاً من الناحية التقنية، إذ ال تتوفر أدوات عالية الجودة لتعرف اللغة العربية                     )٤٩( 
وأكثر األدوات شهرة في التعرف النصوص العربية حتى اليوم هي منتجات           .  وال تزال األبحاث جارية بهدف تحسين خوارزميات التعرف       

 .  في المائة٩٨ل تدخل اإلنسان ضرورياً إذ تؤمن المنتجات المتوفرة دقة في التعرف ال تزيد عن وال يزا.  صخر
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تعقـيد تطويـر التطبـيق بالبرمجـيات المتوفرة ومدى مالءمتها للتطبيق المنتقى واحتياجاته، وبدرجة تالؤم                
 التطبيق مع بعضها، إذ كثيراً ما يحتاج المطور إلى استخدام برمجيات وأدوات    البرمجـيات الالزمـة لتطوير    
 .)٥٠(مختلفة لتطوير التطبيق ذاته

 
أبواب  ويتضـمن التطبيق المطور عادة جزءاً خاصاً بنشر المعلومات بأشكالها المختلفة مصنفة وفق             

د تتطلب الربط مع أنظمة معلومات      وفقـرات، وجـزءاً خاصـاً بقواعد البيانات الضرورية للتطبيق والتي ق           
والتي تتفاوت في درجة تعقيدها،     ) ٩انظر اإلطار   (مـتوفرة سابقاً، وجزءاً خاصاً بالخدمات المقدمة للمستخدم         

وتتضـمن معظم التطبيقات أجزاء خاصة لحماية المعلومات وضمان أمنها          .  وال سـيما إذا كانـت تفاعلـية       
رات برمجية متعددة، بما في ذلك خبرة في قواعد البيانات وحماية           ويتطلب تطوير التطبيقات خب   .  وسـريتها 

 .المعلومات، وإلمام باستخدام األدوات البرمجية المتوفرة، ومعرفة بالشبكات وأنظمة التشغيل
 

   بعض خدمات القيمة المضافة في تطبيقات المحتوى-٩اإلطار 
 

 :ي ضمن األنماط التاليةتندرج معظم الخدمات التي تقدمها تطبيقات المحتوى الرقم 
 

 ؛تبادل الحديث �
 التصويت؛ �
 إبداء الرأي؛ �
 دليل لبعض المواقع الهامة؛ �
 مالءمة شكل الموقع مع رغبة الزبون؛ �
 البحث في الموقع؛ �
 تحميل بعض المقاالت أو النصوص أو البرمجيات؛ �
 قواميس؛ �
 ألعاب؛ �
 .ترجمة آلية �

________________ 
 .Good News for me :(com.me4gn.www://http(ي موقع شركة غود نيوز فور م: المصدر

 
 

وهـناك وسـطان رئيسيان لتطوير البوابات والمواقع اإللكترونية، األول هو مايكروسوفت ويندووز              
(MS-Windows)والثاني هو لينوكس  (Linux)  . 

 
  وذلك  ويالئـم اسـتخدام برمجـيات المصدر المفتوح تطوير المحتوى الرقمي في المنطقة العربية،              

ويتطلب هذا  .  نظـراً للكلفة المنخفضة في األجل الطويل وإلمكانية مالءمة هذه البرمجيات مع اللغة العربية             
 .االستخدام تهيئة األطر البشرية القادرة على تطوير هذه البرمجيات ومالءمتها

 
مي، تتوفر  وعـالوة علـى البرمجيات العامة التي يمكن استخدامها في جميع مجاالت المحتوى الرق              

برمجـيات خاصـة بمجـال معيـن، بعضها خاص بالبوابات وبعضها خاص بالتعلم اإللكتروني أو التجارة                 
                                                      

 : يوجد العديد من البرمجيات التي تساعد على تطوير تطبيقات المحتوى الرقمي ومنها   )٥٠(
Oracle Database, SQL server, Visual Basic, XML ASP, .Net, JSP, Com objects, Com+, Java Technology. 
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وهذه البرمجيات هي برمجيات متخصصة، وكثيراً ما تمتلك إمكانات         .  اإللكترونـية أو النشـر اإللكترونـي      
ب يحتاج تطوير التطبيق إلى     ولهذا السب .  للـتفاعل مـع قواعـد بيانات وبرمجيات أرشفة المحتوى وإدارته          

ونظراً الرتباط التطبيقات بمهن محددة، من المفيد التفاعل بين الفنيين المعلوماتيين           .  اختصاصيين معلوماتيين 
وأصـحاب المهـنة لتوصـيف التطبـيقات واختبارها، سواء أكان من الناحية المعلوماتية أم من ناحية تلبية                  

 .يناحتياجات المهنة واحتياجات المستخدم
 

وتحـتاج تطبـيقات المحـتوى الرقمي أيضاً إلى تصميم فني بهدف إضفاء اللمسة الفنية على الموقع                  
وتتوفر في األسواق األدوات والبرامج الخاصة بالتصميم الفني والتي تساعد الفنيين           .  وجـذب المسـتخدمين   

 ).١٠انظر اإلطار (على تحقيق التصميم المنشود 
 

 مساعدة في التصميم الفني للمحتوى الرقمي  البرمجيات ال-١٠ اإلطار
 

 برمجيات تصميم الصور المتحركة؛ �
 برمجيات إعداد المواد التعليمية؛ �
 برمجيات الصور؛ �
 برمجيات التعامل مع الفيديو؛ �
 .برمجيات التعامل مع الصوت �
 

 
مي لمحتوى الرق ا، يجب أن تتضمن تطبيقات      )٥١(وإلتاحـة المحـتوى عـبر وسائل االتصال المختلفة         

واجهـات تخاطبـية مـع مخـتلف قنوات االتصال، كما يمكن تطوير خدمات المحتوى لتتالءم مع طرفيات                  
 . االتصال ومع المستخدمين المحتملين لكل منها واحتياجاتهم

 
.   للنفاذ إلى اإلنترنت أو إلى بعض التطبيقات الخاصة        ويجـري حالـياً تصنيع العديد من التجهيزات        

م هذه التجهيزات أبسط بكثير من استخدام الحاسوب وأقل كلفة منه، مما يسهل اقتناءها              ومن المؤكد أن استخدا   
ومن هذه التجهيزات الكتاب اإللكتروني والمعجم اإللكتروني والقرآن الكريم         .  علـى فئات أوسع من المجتمع     

 . واسعةتستخدم فقط لتطبيق معين، ولكن سعة انتشار التطبيق قد تتيح لها سوقاً اإللكتروني، وهي
 

.  Playstationوفي هذا اإلطار ال بد من ذكر التجهيزات الخاصة بألعاب األطفال، ومن أكثرها انتشاراً                
فـال شك في أن سوق األلعاب كبيرة على الصعيد العالمي، وما اهتمام بعض حكومات البلدان المتقدمة، مثل                  

وتشمل هذه السوق     .ه على الصعيد االقتصادي   آيرلـندا وكوريـا الجنوبية، بهذا المجال إال دليل على أهميت          
األلعـاب التـي تباع على األقراص المدمجة والتجهيزات التي تمكن من استخدامها، باإلضافة إلى الملحقات                

 .العديدة التي تستخدم معها بهدف إضفاء روح التشويق والحيوية على هذه األلعاب
 

 وأجهزة استقبال األقمار     تعتبر أجهزة التلفاز الرقمية    واإلنترنت،وإزاء الـتقارب المتوقع بين اإلعالم        
 االصـطناعية مـن التجهـيزات المسـاعدة على الوصول إلى المحتوى الرقمي من قنوات البث التلفزيوني                 

 . العادي والفضائي ومن اإلنترنت
 

                                                      
 . النفاذ إلى اإلنترنت عن طريق الحاسوب والهاتف الخليوي أو التلفزيون الرقمي )٥١(
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 استضافة التطبيقات وإدارتها )د(
 

 تطوير التطبيق، بل يتعداه إلى مراحل       ال ينتهـي الجانـب الفني ألي مشروع للمحتوى الرقمي عند           
وإن كان التطبيق مصمماً للنشر على اإلنترنت، فهو يحتاج إلى استضافة على مخدم وإلى إدارة عند                .  أخرى

 فهذه .  وتـتوقف طبـيعة إدارة التطبـيق علـى درجة تعقيد الخدمات والعمليات المتاحة عليه              .  االسـتخدام 
اإللكتروني للتفاعل بين مالك المحتوى والمستخدمين النهائيين، ونظام        الخدمـات تـتراوح بيـن خدمة البريد         

تفاعلـي معقـد يحتاج إلى الربط مع قواعد بيانات في الجهة المعنية بالمحتوى، وكذلك إلى متابعة يومية من                   
 أكثر من   ووفقاً لطبيعة الخدمات ودرجة تعقيدها، قد ال تحتاج إدارة الموقع إلى          .  المشرفين على إدارة التطبيق   

 .شخص واحد، وقد تحتاج إلى فريق متخصص داخل الشركة المالكة للمعلومات
 

أما استضافة الموقع فتتطلب شركة متخصصة أو فريقاً فنياً لوصل مخدم االستضافة بالعالم الخارجي،               
حتوى وبالتالي من شأن استحداث شركات خاصة باستضافة مشاريع الم        .  وتأميـن الحماية واألمن للمعلومات    

جودة إدارتها ومن حمايتها     الرقمـي وإدارتهـا أن يسـهل عملية تطوير مشاريع المحتوى الرقمي ويزيد من             
 .وأمنها

 
 اإلعالن والتوعية  )•(
 

وتعريف بمضمونها، سواء أكان ذلك     عنها  تحـتاج بعـض مشـاريع المحـتوى الرقمي إلى إعالن             
الت، وتنظيم المحاضرات التعريفية، أم باستخدام      باسـتخدام الوسـائل التقلـيدية كالنشـر في الصحف والمج          

 . الوسائل اإللكترونية
 

وتتطلـب مشاريع المحتوى الرقمي التي تهدف إلى التنمية االقتصادية أو االجتماعية، ومنها مشاريع               
الحكومـة اإللكترونـية والـتعلم اإللكتروني، إلى حمالت توعية هامة لتعريف المجتمع بها وإلطالعه على                

وتحتاج مشاريع الثقافة اإللكترونية واالحتواء اإللكتروني إلى توعية بأهمية المعلومات       .  تها وخدماتهـا  مـيزا 
 . واستخدامها في مختلف نواحي الحياة

 
وهذا يستلزم  .  ويتطلـب استثمار المحتوى الرقمي أيضاً تدريب المستخدمين على استخدام المشروع           

الحاسوب واإلنترنت، إذ ما زالت نسبة األمية المعلوماتية مرتفعة في          أوالً تدريـب المستخدمين على استعمال       
المـنطقة العربـية، وبالتالي ال بد من تنظيم دورات تأهيل وتدريب ألكبر شريحة ممكنة من المجتمع بهدف                  

 وتعتبر الرخصة الدولية لقيادة   .  تمكيـن جميع الفئات من االستفادة من مشاريع المحتوى الرقمي الموجهة لها           
الحاسـوب إحـدى الوثـائق األوسع شهرة واعتماداً في هذا المجال، وهي تنتشر بوتيرة ملموسة في المنطقة                  
العربـية وتضـطلع اليونسكو بدور هام في اعتماد المراكز التدريبية وغيرها من المراكز التي يحق لها منح                  

 .الرخصة
 
 التسويق والمبيعات )و(
 

فالتسويق يكتسب أهمية تجارية    .  لرقمي بين مجال وآخر    أهمـية تسويق مشروع المحتوى ا      تخـتلف  
كبيرة إن وقع المشروع في مجال األعمال أو التجارة اإللكترونية، وتقل أهميته التجارية إن وقع المشروع في                 

ويتخذ التسويق شكالً مختلفاً إذا كان المشروع في مجال الخدمات كالحكومة           .  المجـال التثقيفـي واإلعالمي    
ـ  ويختلف تسويق مشاريع المحتوى الرقمي عن تسويق غيرها من المشاريع          .  ية والتعلم اإللكتروني  اإللكترون
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وتختلف .  أيضـاً، فهـي تحـتاج إلى تسويق بالوسائل اإللكترونية باإلضافة إلى التسويق بالوسائل التقليدية              
 .ا والمختصين بهاالحمالت التسويقية اإللكترونية عن مثيالتها التقليدية، ولها وسائلها وأدواته

 
وتعتـبر الجهـات المالكـة للمعلومات مشروع المحتوى اإللكتروني أداة مساعدة ألعمالها التقليدية،               

وبالتالـي ال تقـوم بحمالت تسويقية وإعالمية كبيرة، بينما تولي الشركات االفتراضية القائمة على اإلنترنت،           
 . ، أهمية كبيرة للجانب التسويقيamazon.comمثل 

 
ومـن المفيد أيضاً إجراء بعض اإلحصاءات لتحديد مدى استخدام منظومة المحتوى الرقمي وكثافته،               

وتوجد آليات خاصة لمعرفة كثافة االستخدام      .  وتحديـد نوعـية المستخدمين بهدف تلبية طلباتهم واحتياجاتهم        
تماماتهم وطبيعتهم  أما الحصول على معلومات عن المستخدمين واه      .  المجمـل، مـثل عـدد زائري المواقع       

وتهتم شركات األعمال التي    .  فيحـتاج إلـى آلـيات وبرمجيات مهنية متقدمة، متوفرة في األسواق العالمية            
 .تستخدم التجارة اإللكترونية، خصوصاً، باإلحصاءات الدقيقة عن المستخدمين وطبيعتهم

 
 المشاركون األساسيون في صناعة المحتوى  -٢

 
 في تطوير مشروع المحتوى الرقمي، فتشمل الجهة المالكة للمعلومات أو           تـتعدد الجهـات المشاركة     

وفي .  المحـتوى، والجهة التي تقوم بتطوير التطبيق المعلوماتي، والجهة التي تستضيفه وتشرف على إدارته             
الـبلدان المـتقدمة، تـتزايد شـركات متخصصـة بحلقة من حلقات صناعة المحتوى أو بعدد من العمليات                   

ـ  وتحاول شركات استضافة   .  ولكـن هـذه الشركات غير منتشرة في البلدان العربية حتى اآلن           .  ةالمتجانس
 .المحتوى أو شركات البرمجيات تنفيذ العمليات دون توضيح الفواصل المنطقية بينها

 
وقـد تـتولى الشركات الكبيرة في البلدان المتقدمة تنفيذ جميع مراحل سلسلة القيمة المضافة لصناعة                 
ـ  إال أنها تنشئ وحدات أو مجموعات عمل، يكون كل منها مسؤوالً عن إحدى المراحل،  .  توى الرقمـي  المح

وقـد تلجأ إلى إنشاء شركات صغيرة تابعة لها بهدف التخصص في عمليات ومراحل معينة من هذه الصناعة               
ل متابعة تطوير   فمن األهمية توضيح الفواصل بين المراحل المختلفة من أج        .  ممـا يـزيد مـن جودة المنتج       

واستثمار أي مشروع للمحتوى الرقمي، وكذلك من أجل تحديد المسؤوليات في حال وقوع أعطال وإشكاالت               
 .في التشغيل

 
ويمكن للتوعية بصناعة المحتوى الرقمي وعملياتها المختلفة أن تحفز وتشجع نشوء شركات صغيرة              

إلى خلق فرص عمل جديدة للخريجين الشباب،       وهذا يؤدي   .  متخصصة في عمليات محددة من هذه الصناعة      
لـيس فقـط فـي مجال المعلوماتية، بل في مجال التصميم الفني واألعمال واللغات، ومجاالت أخرى متعددة                  

 .يصعب تخيلها
 

وقد اعتمد  .   المشاركين األساسيين والمحتملين في صناعة المحتوى الرقمي عموماً        ٤ويبيـن الجدول     
والجدير .  ركة ألن القطاع الخاص هو القطاع األساسي العامل في هذا المجال          فـي هـذه الفقرة مصطلح ش      

بالذكر أن بعض أنواع الشركات المذكورة موجودة في العالم العربي بينما بعضها اآلخر غير منتشر أو غير                 
 .موجود، أو موجود على مستوى أفراد وعلى غير انتظام
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 صناعة المحتوى   عمليات سلسلة القيمة المضافة ل-٤الجدول 
           والمشاركون األساسيون في تنفيذها

 
 العملية المشاركون األساسيون أو المحتملون

 جمع المعلومات وتحديثها الجهة المنتجة للمعلومات
 الجهة المنتجة للمعلومات 

 شركات خاصة برقمنة المعلومات
 شركات البرمجة 

 تحويل المعلومات إلى الشكل الرقمي

 البرمجةشركات 
 شركات تصميم المواقع

 شركات التصميم الفني اإللكتروني

 تطوير التطبيقات

 شركات البرمجة
 شركات استضافة المحتوى الرقمي
 شركات تزويد خدمات اإلنترنت

 استضافة التطبيقات وإدارتها

 شركات استضافة المحتوى الرقمي
 شركات البرمجة

 شركات التدريب والتأهيل

 اإلعالن والتوعية

 شركات استضافة المحتوى الرقمي
 شركات البرمجة

 التسويق والمبيعات

 
 .وفيما يلي شرح لطبيعة عمل كل من هذه الجهات المشاركة 

 
  الجهة المنتجة للمعلومات )أ(
 

فقد تكون دار نشر أو شركة خاصة أو        .  تـتعدد الجهـات المنـتجة للمعلومات في صناعة المحتوى          
وهذه الجهات تزود مشروع المحتوى الرقمي      .  منتجة لأللعاب اإللكترونية  مؤسسـة قطـاع عـام أو شركة         

بالمحـتوى والمعلومـات األساسية، وتتحمل مسؤولية ضمان وثوقية المعلومات ودقتها، والحفاظ على حقوق              
 .الملكية الفكرية، كما تتولى تحديث المعلومات دورياً والتوعية بأهمية المحتوى الذي تنتجه

 
القـة الوثـيقة بيـن الجهـة المنتجة للمعلومات والجهات األخرى المشاركة في صناعة               ونظـراً للع   

المحـتوى، ال بد من تحديد مسؤولية كل جهة ودورها إزاء الجهات األخرى في عقود قانونية نظامية بهدف                  
 .ضمان حقوق كل جهة

 
 شركات تحويل المعلومات إلى الشكل الرقمي )ب(
 

 لمعلومات من الشكل التقليدي إلى الشكل الرقمي، بما يتالءم مع          تـتولى هـذه الشـركات تحويـل ا         
وهي تؤدي دوراً أساسياً في مشاريع توثيق التراث أو التاريخ أو الحضارات            .  التطبـيق المصـمم للمحتوى    

المخـتلفة ألن مـثل هذه المشاريع يتطلب عمالً طويالً ودقيقاً لمعالجة كميات ضخمة من المعلومات بمختلف                 
أما المشاريع التي تعتمد على معلومات حديثة فتستهلك جهداً أقل في           ).  نص أو صوت أو صورة    (ل  األشـكا 

تحويـل المعلومـات إلـى الشكل الرقمي، ال سيما وإن الجهات المنتجة للمعلومات يمكن أن تعد المعلومات                  
حتاج إلى شركات   بالشـكل الرقمـي مباشـرة إذا كـان هـذا اإلعداد بسيطاً ويتعلق بالنصوص، ولكنها قد ت                 

 .متخصصة في تقنية تعددية الوسائط أو في التسجيل الصوتي أو الفيديوي إلعداد أنواع أخرى من المعلومات
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وال بـد من اإلشارة إلى أن تجهيزات وأدوات وآليات تحويل المعلومات النصية إلى الشكل الرقمي،                 
 وبالتالي، فإنشاء شركات متخصصة لكل      . تخـتلف عن المستلزمات الخاصة بالصوت أو الصورة أو الفيديو         

 .نوع من أنواع المعلومات يضمن نوعية المنتج ويحسن جودته
 
 شركات البرمجة )ج(
 

تقـوم هذه الشركات بتنفيذ التطبيق المالئم للمحتوى الرقمي، كما تتولى بعض العمليات األخرى مثل                
في مشروع صناعة المحتوى نظراً     ولهـذه الشركات دور أساسي      .  عملـيات تحديـث المحـتوى وإدارتـه       
وكثيراً ما يعتمد نجاح المشروع على فعالية التطبيق المنفذ للمحتوى          .  لمشـاركتها فـي تنفيذ عدة أجزاء منه       

وقد تكون  .  الرقمي وعلى التفاعل الذي يتصف به، وكذلك على جودة أدائه وتالؤمه مع متطلبات المستخدمين             
ددة من المراحل البرمجية لصناعة المحتوى أو قد تكون مسؤولة          شـركات البرمجة متخصصة في مرحلة مح      
 . عن عدة مراحل منها، أو حتى عن جميعها

 
وحولـت شـركات البرمجة التقليدية جزءاً من أعمالها للتوجه نحو تطبيقات اإلنترنت ومنها صناعة                

نحو صناعة المحتوى الرقمي    إال أن تزايد الحاجة إلى تطبيقات خاصة باإلنترنت والتوجه          .  المحتوى الرقمي 
فهذه التطبيقات تستلزم   .  يتطلبان نشوء شركات برمجية متخصصة في هذا المجال أو في عمليات جزئية منه            

 .اختصاصات وكفاءات متعددة في البرمجة وقواعد البيانات وحماية التطبيقات وتصميم الشبكات
  
لقيمة المضافة، منفردة أو بالتعاون مع      وتسـاهم شـركات البرمجة في تنفيذ عدة مراحل من سلسلة ا            

والجدير بالذكر أن التشارك في تنفيذ مرحلة ما يتطلب وجود عالقة محددة واضحة بين شركة               .  جهات أخرى 
 .البرمجة والجهات األخرى، وخاصة مع الجهة المنتجة للمعلومات

 
 شركات تصميم المواقع )د(
 

وتتباين .  رقمي من الناحية الفنية والتقنية والخدمية     تعـنى هـذه الشركات بتصميم مواقع المحتوى ال         
درجـة تعقـيد المواقع كثيراً، بحيث يكفي، أحياناً، لتصميم بعض المواقع شخص واحد تتوفر لديه المهارات                 
المعلوماتية الضرورية، وأحياناً أخرى يتطلب تصميم بعض المواقع المعقدة فريق عمل متفرغ يمتلك خبرات              

والجدير بالذكر أن تصميم المواقع هو جزء       .  لعديد من البرمجيات واألدوات المعلوماتية    عالـية ويسـتخدم ا    
 أساسـي مـن التطبـيق البرمجي، ولكن الشركات المتخصصة في تصميم المواقع تظهر منذ بضعة أعوام،                 

 . نظراً الختالف هذا العمل عن العمل البرمجي التقليدي
 
 شركات التصميم الفني اإللكتروني )•(
 

 تقـوم هـذه الشـركات بتصـميم الصور وإعداد اللمسات الفنية للمحتوى الرقمي، كما تقوم بإخراج                  
 وكثـيراً مـا تتولى هذه الشركات تصميم اإلعالنات الرقمية والمنشورات           .  مشـاهد الفـيديو الضـرورية     

االنتشار مع توفر   وبدأت هذه الشركات ب   .  اإلعالمية واإلعالنية الضرورية لتسويق مشروع المحتوى الرقمي      
العديـد مـن الـبرامج واألدوات المعلوماتية المساعدة على التصميم الفني، ومع زيادة الطلب على تطبيقات                 

 .اإلنترنت والتطبيقات الرقمية
 
 شركات استضافة التطبيقات )و(
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ت تستضـيف هذه الشركات المواقع والبوابات ومشاريع المحتوى الرقمي، كما تؤمن وصلها باإلنترن             

وتوفر هذه الشركات أيضاً أمن وحماية المواقع والبوابات وتحافظ         .  عـن طـريق مزودي خدمات اإلنترنت      
وقد .  من الفيروسات أو مخربي المعلومات، وتتولى جزءاً من إدارة الموقع         علـيها مـن الهجـوم الخارجي        

ل تخصص فريقاً فنياً    تستضـيف بعـض المؤسسات أو الشركات الكبيرة مواقعها في مقراتها، وفي هذه الحا             
 . لتولي األعمال المذكورة

 
وتقـدم شـركات استضافة التطبيقات أيضاً خدمات اإلعالن والتوعية، وكذلك التسويق للمواقع التي               

كما تقدم خدمات اإلعالنات على     .  تستضـيفها سـواء علـى اإلنترنت أم باستخدام أساليب اإلعالن التقليدية           
 .لمختلفة، والتي أصبحت مورداً مالياً هاماً لهااإلنترنت لقطاعات األعمال ا

 
 شركات تزويد خدمات اإلنترنت )ز(
 

تؤمن هذه الشركات الوصل باإلنترنت، كما تؤمن الخدمات األساسية المتعلقة بهذا االتصال مع توفير               
لمنتجة سرعات مختلفة لالتصال وخيارات لعرض الحزمة حسب احتياجات المستخدم الذي يكون عادة الجهة ا             

وتقوم شركات تزويد خدمات اإلنترنت في معظم البلدان العربية باستضافة المحتوى الرقمي أيضاً             .  للمحتوى
 .وتلبي احتياجات هذه االستضافة

 
 التفاعل بين الشركاء في مشروع المحتوى الرقمي  -٣

 
ح تشابك مهامهم،   يتضح مما سبق وجود عالقة تفاعلية بين المشاركين في صناعة المحتوى، كما يتض             

 وقد ينشأ جدل حول ملكية    .  بحيـث يصـعب تحديـد األدوار والمسؤوليات في حال وجود بعض الخالفات            
فهـل الجهـة المنتجة للمحتوى هي المالكة للمشروع، أم شركة البرمجة، أم الشركة المستضيفة               : المشـروع 

 السلبية على المستخدمين  نتائجوقد تنجم عن ذلك بعض ال     .  للتطبـيق، أم شـركة تـزويد خدمـات اإلنترنت         
، فأي جهة من الجهات   النهائيين في حال وجود أخطاء في الخدمات المقدمة لهم عبر مشروع المحتوى الرقمي            

ومن ناحية أخرى، قد تنشأ بعض الخالفات بين المشاركين حول تبعية           .  المذكورة هي المسؤولة عن األخطاء    
المالكة للمعلومات أم زبون مزود الخدمات أم زبون شركة         المسـتخدم، فهـل المسـتخدم هـو زبون الجهة           

الـبرمجة؟ ومـن المؤكد أن العالقة المالية بين المتشاركين في تقديم الخدمة هي من أكثر النقاط أهمية، فلمن                   
يدفـع المسـتخدم؟  ومـا هي حصة كل شريك من القيمة التي يدفعها، وخاصة في حال وجوب دفع رسوم                     

 .ت والخدماتللحصول على المعلوما
 

وتحـاول بعـض الشـركات البرمجية الكبيرة نسبياً، تنفيذ العديد من عمليات سلسلة القيمة المضافة                 
لصـناعة المحـتوى، ممـا يخفض من عدد الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع ويقلل من التفاعالت ومن                  

 تغطية جميع احتياجات تطوير     إال أنه من الصعب على العديد من الشركات المتوسطة        .  المشـاكل المحـتملة   
المشروع، فضالً عن أن التجارب العالمية في هذا المجال توضح فعالية وجود شركات صغيرة متخصصة في                
مجـاالت محـددة، كمـا توضح هذه التجارب أهمية إنشاء مثل هذه الشركات بهدف خلق فرص عمل جديدة               

 .للشباب والخريجين الجدد
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   استنتاجات-جيم
 

مشروع للمحتوى الرقمي على عدة عمليات ومراحل، وينبغي أن تشارك في تنفيذه عدة             يـنطوي أي     
الجهـة المنـتجة للمعلومات، وشركة رقمنة المعلومات، وشركة البرمجة، وشركة تصميم المواقع،             : جهـات 

 وإلنجاح مشاريع المحتوى الرقمي    .  وشـركة استضـافة المحتوى الرقمي، وشركة تزويد خدمات اإلنترنت         
 : األهمية العمل على ما يليمن
 
توعـية أصحاب القرار والمسؤولين عن تنفيذ المشاريع المعلوماتية بأهمية مشاريع المحتوى الرقمي،              -١

 .واحتياجاتها الفنية والمادية والبشرية، وذلك بهدف تقليص احتماالت فشل هذه المشاريع
 
مثل : الالزمة لصناعة المحتوى الرقمي   االهـتمام بتكوين أطر متخصصة في بعض المجاالت الفنية           -٢

 .التصميم الفني باستخدام الحاسوب، وبرمجة التطبيقات على اإلنترنت، وحماية وأمن المعلومات والشبكات
 
تشجيع تنفيذ مشاريع المحتوى الرقمي باالعتماد على برمجيات المصدر المفتوح وإنشاء شبكة عربية              -٣

 .رك في الخبرات والمصادر والنتائجلمطوري البرمجيات بهدف إتاحة التشا
 

وتشجيعا لهذه  .  ولشركات القطاع الخاص تأثير بالغ في صناعة المحتوى الرقمي في المنطقة العربية            
 :الصناعة من المالئم العمل على

 
تشـجيع إنشاء شركات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة متخصصة في عمليات معينة من صناعة               -١

 ...).تصميم الفني للمواقع، وتحويل المعلومات إلى الشكل الرقمي، والتسويق اإللكتروني،ال(المحتوى الرقمي 
 
تنظـيم المهـنة فـي مجـال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لقطاع األعمال وتحديد تخصصات                -٢

 .الشركات بهدف تنظيم العالقات بين مختلف الشركات
 
ة بين الشركاء في مشروع المحتوى الرقمي لتحديد        التوعـية بأهمـية تحريـر عقـود قانونية ومالي          -٣

 .المسؤوليات والواجبات
 
لمشاريع المحتوى الرقمي من أجل تحديد آلية التفاعل المالية بين          وضـع نمـوذج لخطـط األعمال         -٤

 .مختلف الشركاء في مشروع المحتوى الرقمي وبينهم وبين المستخدم
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 لفرص المتاحةنظرة اقتصادية ل:   المحتوى الرقمي العربي-عاًراب
 

، انطالقاًً من مناقشة    )٥٢(يتناول هذا الفصل النواحي االقتصادية لمبادرة المحتوى الرقمي العربية           
ويتضمن تعريف ثالثة مجاالت لسوق المحتوى الرقمي،       .  مفهوم المحتوى العربي الذي تتضمنه هذه المبادرة      

الم والترفيه، واألعمال والتجارة اإللكترونية، والخدمات العامة، تقديراً لحجم السوق المتوقع للمحتوى            هي اإلع 
الرقمي العربي في كل مجال، وإيضاحاً للفرص المتاحة والعوائق الماثلة أمام تمكين البلدان العربية من تفعيل                

 .السوق المعنية وتنشيطها
 

 فرص المحتوى العربي  -ألف
 

 ليص فجوة المحتوى الرقمي في المنطقة العربيةتق  -١
 

ينطوي مفهوم تقليص فجوة المحتوى الرقمي العربي في األساس، على وجهتي نظر مختلفتين، وإن                
وجهة نظر السياسات التي تضعها السلطات المسؤولة لدفع الجهات الفاعلة           : كانتا متكاملتين في الوقت ذاته    

ى باللغة العربية، بما يتضمن ذلك من أبعاد علمية واجتماعية واقتصادية            المختلفة نحو تقليص فجوة المحتو    
وسياسية؛ ووجهة نظر سوق وصناعة المحتوى الرقمي في البلدان العربية الذي يشكل قطاعاً اقتصادياً بحد                

 . ذاته، من المفيد دراسة آلياته ووضع السبل الكفيلة بإزالة العوائق أمام تطوره
 

ر األولى ببناء مجتمع المعلومات بأبعاده االقتصادية واالجتماعية، وهو أوسع من           وترتبط وجهة النظ   
االقتصاد الرقمي، وترتبط وجهة النظر الثانية باقتصاديات المحتوى الرقمي، أي إنتاج المحتوى الرقمي                

 .واستهالكه، وخاصة الجزء المنتج منه باللغة العربية
 

قة العربية بعداً مختلفاً عما يطْرح في سائر المجموعات          ويتخذ موضوع المحتوى الرقمي في المنط      
 ففي حين تركز استراتيجيات المحتوى لالتحاد األوروبي على تخطي عائق تعدد اللغات في                .  العالمية
 للحصول على سوق أكبر، تركز المناقشات العربية على تنشيط إنتاج واستهالك المحتوى الرقمي               )٥٣(أوروبا

 . العربية في عصر الثورة الرقميةًت بهدف تعميق دخول المجتمعات واالقتصاداباللغة العربية،
 

 االستثمارات في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والمحتوى الرقمي  -٢
 

لقد تطورت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بسرعة في العقود الماضية، ومن المتوقع أن تواصل               
، "ثورة المعلوماتية "وهذا التطور أدى إلى ظهور مفاهيم جديدة مثل           .  تطورها في المستقبل المنظور    

، كما أدى إلى بروز خصائص اقتصادية هامة تتمثل في خلق أسواق            "المجتمع الرقمي "و" االقتصاد الرقمي "و
ويتضح أن لتكنولوجيا المعلومات    .  جديدة باستمرار، ساهمت في توسيع الطروحات االقتصادية التقليدية        

الت أثراً واضحاً في تحسين إنتاجية مختلف الصناعات واألعمال التجارية، انعكس على االقتصاد               واالتصا
وأدى ذلك إلى زيادة حجم االستثمار في هذا القطاع نظراً لم يحققه من               .  الكلي وعلى الرقي االجتماعي   

وكذلك سمحت  .  يةمردودية اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، على مختلف األصعدة االقتصادية واالجتماع          

                                                      
)٥٢( E/ESCWA/ICTD/2003/10مرجع سبق ذكره ،. 
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تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بتحسين فعالية ونوعية الخدمات العامة، وخصوصاً الخدمات الحكومية             
وبهدف التحول إلى المجتمع الرقمي، تشجعت الحكومات على النهوض بالمعرفة          .  وخدمات التعليم للمواطنين  

ي تأسيس المردودية االقتصادية واالجتماعية في       الرقمية لألفراد، وخاصة الشباب منهم، بغية االستثمار ف        
 .األجل الطويل

 
وأدت هذه العوامل المختلفة في كثير من البلدان إلى زيادة كبيرة ومنتظمة في حصة االستثمارات في                 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من الناتج المحلي اإلجمالي مقارنة بحصة استهالك تكنولوجيا المعلومات             
وكلما رغبت الدولة في زيادة سرعة التحول نحو اقتصاد المعرفة،          .  ت من الناتج المحلي اإلجمالي    واالتصاال

تجاوزت حصة االستثمارات االستهالك، وذلك بحثاً عن مردودية في المكونات األخرى لالقتصاد في األجل               
 أن حصة االستثمارات تبلغ     )٥٤(وتبين دراسة أجرتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي        .  الطويل

ضعف حصة االستهالك في الواليات المتحدة األمريكية والمكسيك، بينما تبلغ ثالثة أضعاف في الجمهورية               
الخدمات العامة، التحفيز، البنى األساسية      (ويعني هذا أن القطاع الحكومي         ).٢انظر الشكل   (التشيكية  
 .يساهمان معاً في هذه االستثمارات) المالية، إلخأسواق األوراق (والقطاع الخاص ) لالتصاالت

 
وبلغت استثمارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حصة كبيرة من مجمل تكوين رأس المال الثابت              

 أن هذه   ١٩٩٩ لعام   منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصداي     وتبين إحصاءات   .  في البلدان المتقدمة  
وهي ) ٣انظر الشكل   (ة من مجمل تكوين رأس المال الثابت في بعض البلدان             في المائ  ٣٥الحصة بلغت   

 . تتنوع بين وسائل المعالجة المكتبية، والبرمجيات، وتجهيزات االتصاالت، وتجهيزات القياس
 

   حصة االستثمار واالستهالك في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -٢الشكل 
 ١٩٩٩ي بعض البلدان، من الناتج المحلي اإلجمالي ف
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)٥٤( Organization for Economic Development and Cooperation.  Measuring the information economy. 2002. 
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  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من مجمل تكوين ت  حصة استثمارا-٣الشكل 
 ١٩٩٩رأس المال الثابت اإلجمالي من دون احتساب السكن، 

 .Organization for Economic Cooperation and Development.  Measuring the information economy, 2002:  رالمصد
 

ولكل مجال من مجاالت األعمال والتجارة واإلعالم والترفيه، أسواق يمكن تحليلها واستثمارات يمكن              
 لخيارات  لرقمي العربي أساساً هاماً    يشكل تعزيز المحتوى ا    بينما  دراستها مقارنة بالمردودية المباشرة؛      

وينعكس ذلك، في األجل الطويل، مردوداً إجمالياً عالياً على         .  الحكومات التي تنشد الفعالية في تأمين خدماتها      
 . وتستعمل جميع الخدمات الموجهة إلى المواطنين اللغة العربية على نطاق واسع.  االقتصاد والمجتمع

 
ابقة أن وجود المحتوى الرقمي العربي يتوقف على وجود خيار حكومي            ويستنتج من المناقشة الس    

واضح بشأن االستثمار في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطبيقاتها، وتقديم خدمات عامة ملحوظة في              
 .هذا المجال

 
   السلسلة االقتصادية لمجاالت وبنود المحتوى العربي-باء

 
لتحليل واستقراء حجم أسواق مجاالت المحتوى الرقمي التي          تستخدم هذه الدراسة طرقاً مختلفة        

ونظراً لقلة المعطيات الموثقة عن هذا الموضوع، مثل قياس االقتصادات          .  نوقشت آنفاً على المستوى العربي    
الرقمية في البلدان العربية، يمكن استقراء الوضع العربي اعتماداً على دراسات مماثلة متاحة عن بلدان                  

 .  أخرى
 

وفي غياب معطيات تخص المنطقة العربية، يمكن تقدير حجم سوق المحتوى في المجاالت والبنود                
، انطالقاً من مقارنتها مع بلدان أمريكا الالتينية على أساس نسبة الناتج              )الرقمي وغير الرقمي  (المختلفة  

وقد جرى اختيار معامل    .  ةالمحلي اإلجمالي بين مجموعة البلدان العربية ومجموعة بلدان أمريكا الالتيني          
لتقدير حجم سوق البلدان العربية بدالً من معامل نسبة          ) ٠,٤٨الذي يساوي   (نسبة الناتج المحلي اإلجمالي     
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، ألن التعاطي يجري مع معطيات اقتصادية       )٠,٥٦الذي يساوي   (السكان بين البلدان العربية وأمريكا الالتينية       
: لدراسة استخدام الطريقة التالية لتقدير حجم السوق العربية لكل بند          وسيتم فيما تبقى من ا    .  وليس سكانية 

تقدير سوق أمريكا الالتينية، وتوزيع هذه السوق على البنود المختلفة، ثم ضرب هذه التقديرات بمعامل                  
ه وستدعى هذ .  يساوي نسبة الناتج المحلي اإلجمالي للبلدان العربية إلى الناتج المحلي ألمريكا الالتينية              

 . وستتم كذلك مقارنتها مع تقديرات من مصادر أخرى إن وجدت.  الطريقة طريقة المقاربة
 

مجال اإلعالم  : وتعرض هذه الفقرة تباعاً تحليل السلسلة االقتصادية للمجاالت الثالثة المبينة آنفاً             
 . بند في كل مجالوالترفيه، ومجال التجارة واألعمال، ومجال الخدمات العامة، مع تقدير حجم السوق لكل

 
 مجال اإلعالم والترفيه  -١

 
 تقدير السوق اإلجمالية لإلعالم والترفيه في البلدان العربية )أ(
 

إحدى أشمل دراسات السوق المنشورة عن مجال اإلعالم والترفيه، والتي شكلت األساس لتقرير                 
الستشارية، تجريها دورياً منذ    أولويات لالتحاد األوروبي، هي دراسة مؤسسة برايس ووتر هوس كووبرز ا           

: وقد وزعت هذه الدراسة سوق المحتوى في مجال اإلعالم والترفيه على البنود التالية              .  )٥٥(٢٠٠٠عام  
األفالم السينمائية، واإلنتاج التلفزيوني، والتوزيع التلفزيوني، والموسيقى، والراديو واإلعالن خارج المنزل،            

 واإلعالم االقتصادي، ونشر المجالت، ونشر الصحف، ونشر الكتب            والنفاذ واإلعالن على اإلنترنت،    
ويالحظ أن هذا التوزيع قد بني على        .  االستهالكية، ونشر الكتب التعليمية والمهنية والتدريب، واأللعاب       
وال تشكل الوسيلة الرقمية سوى إحدى      .  نوعية السوق والمنتج في كل بند وليس على وسيلة النشر والتوزيع          

وقد قسمت مناطق العالم في هذه الدراسة إلى خمس         .   التوزيع في كل بند مع تزايد حصتها باستمرار        وسائل
دون أن  ( وأفريقيا   )٥٦(الواليات المتحدة األمريكية، ومجموعة أوروبا وبعض البلدان العربية       : مجموعات هي 

 .نوسيا، وأمريكا الالتينية، وكندا، وآسيا وأوقيا)يكون هناك تفاصيل خاصة بالبلدان العربية في هذه المجموعة
 

وحصلت الواليات  .  ٢٠٠٢ تريليون دوالر في عام       ١,١وبلغ رقم األعمال العالمي لهذه السوق         
 في المائة،   ٣٢ في المائة، ومجموعة أوروبا والبلدان العربية وأفريقيا على          ٤٢المتحدة األمريكية منها على     

.   في المائة  ٢ في المائة، وكندا على       ٤مريكا الالتينية على     في المائة، وأ   ٢٠وآسيا وأوقيانوسيا على    
فالواليات المتحدة األمريكية وكندا لم تحصال على أكبر حصة من هذه الصناعة فحسب، بل تشهدان أعلى                  

 . في المائة٤ في المائة سنوياً، بوتيرة أسرع من نمو الناتج المحلي اإلجمالي الذي يبلغ ٥,٥نسبة نمو، وهي 
 

 ٢٢عتماد على طريقة المقاربة، يقدر حجم سوق مجال اإلعالم والترفيه في البلدان العربية بنحو               وباال 
 .) مليار دوالر٢٢=  في المائة ٢ x ١١٠٠() ٥٧( في المائة من السوق العالمية٢مليار دوالر، أي 

                                                      
)٥٥( Price Waterhouse Coopers.  Global entertainment and media outlook, 2002-2006: executive summary.  May 2002. 

وهي األردن، واإلمارات العربية المتحدة، والبحرين، والجزائر، والجماهيرية العربية الليبية، والجمهورية العربية                 )٥٦(
 .السورية، وعمان، وقطر، والكويت، ولبنان ومصر، والمغرب

.  لى تدقيق عبر دراسة اقتصادية معمقة خاصة بالبلدان العربية        ويحتاج هذا التقدير المبدئي حتماً إ     .  ٢٠٠٢ لعامالتقدير هو     )٥٧(
 .وقد استعملت بيانات صندوق النقد العربي ألرقام الناتج المحلي اإلجمالي في المنطقة العربية
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ة، كما هو   وال تتوزع هذه السوق حسب البنود المختلفة بالطريقة نفسها لكل المجموعات الجغرافي              
فكما هو متوقع، تستأثر السينما في الواليات المتحدة األمريكية بحصة أكبر منها في               .  ٤مبين في الشكل    

، بينما  )٥٨(وفي أمريكا الالتينية، يستأثر اإلنتاج التلفزيوني بأكبر حصة        .  العالم أو في سائر المجموعات     
وتتميز الواليات المتحدة األمريكية بحصة     .  وساًتنخفض حصة النفاذ إلى اإلنترنت واإلعالن انخفاضاً ملم        

كبيرة في بند اإلعالم االقتصادي، وكذلك في بند األلعاب، بينما تسجل أمريكا الالتينية حصة أكبر في بند                   
 .الرياضة

 
 أيضاًً أهمية حجم السوق لبنود نشر الصحف والمجالت، وكذلك سوق اإلنتاج              ٤ويوضح الشكل    

لسوق ) بل األكبر بين جميع البنود    (  ولكن ما يلفت االنتباه خصوصاً هو الحجم الكبير           .والتوزيع التلفزيوني 
 في المائة من    ٢٠نشر الكتب المهنية والتدريب التي تشكل في كثير من المجموعات الجغرافية أكثر من                

ع التلفزيوني  مجمل سوق المحتوى الرقمي لمجال اإلعالم والترفيه، أي حجماً يقارن ببندي اإلنتاج والتوزي              
  من مليارات الدوالرات    ٤,٤وهذا يعني أن حجم هذه السوق في البلدان العربية يمكن أن يتخطى               .  معاً

)١,١ x مليار دوالر٤,٤=  في المائة ٢٠   .( 
 

   نسب توزع سوق اإلعالم والترفيه على البنود المختلفة وفي مختلف بقاع العالم-٤الشكل 
 )بالنسبة المئوية(
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 توزع إيرادات سوق المحتوى في مجال اإلعالم والترفيه بين            ٥ومن ناحية أخرى، يبين الشكل        

تشكل إيرادات اإلعالن     و  .ت مصدرها اإلعالن لمجموعة أمريكا الالتينية     إيرادات مصدرها األفراد وإيرادا   
 في المائة من اإليرادات اإلجمالية للسوق، يتركز نصفها تقريباً في اإلعالن التلفزيوني، كما يأتي نصف                 ٣٢

رادات ويشكل بند الكتب المهنية والتدريب أكثر من خمس اإلي        .  اإليرادات تقريباً من نشر الصحف والمجالت     
 .التي تأتي من األفراد، أي ما يتجاوز أربع مرات حجم إنفاق األفراد على الكتب االستهالكية

                                                      
 .مما يمكن مقاربته مع البلدان العربية )٥٨(

٠         ٥         ١٠         ١٥        ٢٠          ٢٥        ٣٠ 
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 ) األفراد، اإلعالن(  توزع اإليرادات في سوق محتوى اإلعالم والترفية -٥الشكل 
 لمجموعة أمريكا الالتينية

 )بالنسبة المئوية(
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، تتطور باستمرار مع اختالفات في      )٥٩(٢٠٠٠وتوضح المعطيات المبينة آنفاً للسوق صورة آنية لعام          

 معدالت نمو كل بند من هذه البنود        ٦ويبين الشكل   .  معدالت نمو كل بند من بنود مجال اإلعالم والترفيه        
 في  ٥ويظهر جلياً من هذا الشكل أن بمقارنة معدل نمو وسطي يساوي            .  عالمياً ولمجموعة أمريكا الالتينية   

 في  ١,١ في المائة عالمياً و    ١,٦المائة سنوياً في الحالتين، يشهد بند الموسيقى أقل معدل نمو سنوي ال يتجاوز              
 في المائة   ١٢نية، بينما يشهد النفاذ واإلعالن على اإلنترنت أكبر معدل نمو وهو              المائة في أمريكا الالتي   

 في  ٢٨وفي المجموعة األخيرة، تنمو اشتراكات اإلنترنت بمعدل        .   في المائة ألمريكا الالتينية    ٢٤عالمياً و 
بندا اإلنتاج والتوزيع   ويلي ذلك   .   في المائة فقط   ١٥المائة سنوياً، بينما ينمو اإلعالن على اإلنترنت بمعدل         

 ).  في المائة في أمريكا الالتينية٦(ثم السينما )  في المائة في أمريكا الالتينية٩(التلفزيوني 
 

ويتوقع أن تكون معدالت النمو في البلدان العربية مماثلة لمعدالت النمو في أمريكا الالتينية، إذ يمكن                 
عف النفاذ الحالي ومحاولة اللحاق بنسب نفاذ اإلنترنت في          أن تأتي معدالت النمو العالية لإلنترنت من ض        

كما ينتج النمو الكبير في بنود اإلنتاج والتوزيع التلفزيوني من انتشار الفضائيات من ناحية              .  البلدان المتقدمة 
 ).  يجمصر والخل(ومن دخول تقنيات توزيع األقنية التلفزيونية مرحلة االنتشار العام في بعض البلدان العربية 
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   معدالت نمو بنود مجال اإلعالم والترفيه في أمريكا الالتينية والعالم-٦الشكل 
 )بالنسبة المئوية(
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 تحليل سوق اإلعالم والترفيه في البلدان العربية )ب(
 

 سوق السينما )١( 
 

 مليون  ٨٠٠يمكن تقدير حجم سوق السينما في البلدان العربية بطريقة المقاربة المبينة آنفاً بحوالي                
ومن المفترض أن تأتي إيرادات هذه السوق من زيادة          .   في المائة سنوياً   ٥، بمعدل نمو قدره     )٦٠(دوالر

ويعوق انتشار ظاهرة نقل األقراص     ).  محتوى رقمي (قاعات السينما ومن بيع أقراص األفالم المدمجة         
 .المدمجة دون حماية الملكية الفكرية وعدم وجود قاعات سينما في بعض البلدان العربية نمو هذه السوق

 
ناعة السينما في النصف    أما من ناحية اإلنتاج، وفي حين كانت مصر من البلدان الرائدة عالمياً في ص              

وتسيطر األفالم التي تنتجها الواليات المتحدة      .  األول من القرن العشرين، تناقص هذا اإلنتاج كماً ونوعاً         
األمريكية في هوليود على سوق السينما في البلدان العربية، من خالل كل قنوات التوزيع، العادية منها                   

 ).جةاألقراص المدم(والرقمية ) قاعات السينما(
 

وال تشكل األفالم   .  ويعتبر الجزء الذي يوزع عبر األقراص المدمجة الجزء الهام للمحتوى الرقمي            
، بل تحتل األفالم    )محتوى رقمي عربي  (المنتجة باللغة العربية جزءاً كبيراً في هذا النمط من التوزيع             

 .األمريكية مركز الصدارة منها
 

                                                      
 حصة البلدان العربية من     x نسبة سوق السينما في أمريكا الالتينية         xحجم رقم األعمال العالي لسوق اإلعالم والترفيه          )٦٠(

 ). مليون٨٨٠ = ٠,٠٢ x ٠,٠٤  x مليار١,١٠٠(تقدير سوق السينما في البلدان العربية = السوق العالمية 

٠           ٥           ١٠          ١٥         ٢٠           ٢٥        ٣٠ 
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لسينما في المنطقة العربية، ال بد من تشجيع إنتاج سينمائي ذي           ولكي يتطور المحتوى العربي في بند ا       
نوعية عالمية وتشجيع انتشار قاعات سينما ذات مواصفات جيدة، وكذلك حماية الملكية الفكرية، بحيث يأخذ                

 .حيزاً هاماً) محتوى عربي رقمي(توزيع اإلنتاج السينمائي عبر األقراص المدمجة 
 

 التوزيع التلفزيونياإلنتاج التلفزيوني و )٢( 
 

في البلدان العربية بالطريقة التقديرية      ) البرامج المبثة (يمكن تقدير حجم سوق اإلنتاج التلفزيوني         
وتنمو .   سنوياً )٦٢( مليار دوالر  ٣,٢، وحجم سوق التوزيع التلفزيوني بحوالي       )٦١( مليار دوالر  ٤,١بحوالي  

 .ئة سنوياً في الما٩ و٧هاتان السوقان بمعدل يتراوح بين 
 

وفي البلدان العربية إمكانات كبيرة لنمو سوق اإلنتاج والتوزيع التلفزيوني إلى حجم يتناسب مع حجم                
الناتج المحلي اإلجمالي لهذه البلدان، ال سيما وإن تحفيز هذه السوق يأتي من جهات العرض، وبالتحديد عبر                  

 .عبر تطور شبكات التوزيعتطوير كمية البرامج ونوعيتها وعدد محطات البث، وكذلك 
 

 )٦٣( في المائة من األفراد في المملكة العربية السعودية          ٩٠وبينت بعض المسوح اإلحصائية أن        
أم مدبلجة، مما يدل    يفضلون متابعة البرامج والمسلسالت التلفزيونية باللغة العربية سواء أكانت مترجمة نصياً            

ني، سواء أكانت ترجمة المسلسالت والبرامج أم األفالم أم          على أهمية الترجمة في سوق اإلنتاج التلفزيو       
، على ترجمة برامجها إلى     BBC و TV5وقد شجع هذا العديد من قنوات البث األجنبية، مثل          .  برامج األطفال 

وتعتبر هذه السوق   .  اللغة العربية بهدف نقل هذه البرامج إلى شريحة أكبر من األفراد في المنطقة العربية              
 . عدد من البلدان العربية حالياً، وخاصة في اإلمارات العربية المتحدة ولبنان ومصرهامة في

 
ومن المتوقع أن تحدث قفزة نوعية أخرى وأن يشهد العرض في السوق تطوراً أكبر حينما تتطور                  

لدان شبكات التوزيع األرضية عبر التكنولوجيا الرقمية، ويسمح بإنتاج وبث تلفزيوني محلي كما في معظم ب               
 .العالم

 
والعائق الرئيسي في تطوير سوقي اإلنتاج والتوزيع التلفزيوني هو عدم وجود حرية إنتاج وبث في                 

ومما ال شك فيه أن التوزيع عبر األقمار االصطناعية قد اخترق سياسات المنع والرقابة في               .  البلدان العربية 
 من ناحية الحرية اإلعالمية في البلدان العربية         ومن شأن اعتماد سياسات أكثر انفتاحاً      .  البلدان العربية 

 . وتشجيع شركات التوزيع التلفزيوني األرضي أن تحقق قفزة نوعية جديدة في بندي هذه السوق
 

أما المحتوى الرقمي العربي فيشكل حيزاً واسعاً من العرض في هذين البندين من السوق، سواء أكان                 
ت العالمية، وهي سوق كبيرة غير مستثمرة حالياً بالشكل األمثل في البلدان            اإلنتاج المحلي أم ترجمة اإلنتاجا    

وانطالقاً من التكنولوجيات الرقمية المستخدمة في البندين، يمكن اعتبار مجمل المحتوى لهذين              .  العربية
 ".محتوى رقمياً عربياً"البندين 

 

                                                      
 . مليار٤,١٨٠ = ٠,٠٢ x ٠,١٩ x مليار ١١٠٠ )٦١(

 . مليار٣,٢ = ٠,٠٢ x ٠,١٤٥ x مليار ١١٠٠ )٦٢(

)٦٣( html.arab_advisors_g/2004/09/archives/iraqmedia/blogs/rgo.stanhopecentre.www://http. 
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ربي في بندي اإلنتاج والتوزيع      يتطور المحتوى الرقمي الع   كي  ويستنتج من العرض السابق أنه        
التلفزيوني، ال بد للدول العربية من تشجيع انتشار التوزيع التلفزيوني إلى المنازل، وخاصة مع تقنيات                   
التوزيع الجديدة المعتمدة على الكوابل وتقنيات الحزم العريضة، مع كفالة حرية اإلنتاج والبث واإلعالم                 

مدن إنتاج،  : مثل،   إلطالق صناعات اإلنتاج التلفزيوني في بلدانها        التلفزيوني، وتشجيع البنى التمكينية    
 .وشركات إنتاج مستقلة

 
 سوق الموسيقى )٣( 

 
 ٥٨٠يمكن تقدير حجم سوق الموسيقى في البلدان العربية بطريقة المقاربة المذكورة آنفاً بحوالي                 

 إيرادات هذه السوق من بيع التسجيالت       وتأتي.   في المائة  ٣، وهو ينمو سنوياً بمعدل قدره       )٦٤(مليون دوالر 
 . واألقراص المدمجة لألفراد

 
وبعد أن عرفت سوق الموسيقى تطوراً ملحوظاً في إيراداتها العالمية طوال الحقبات الماضية، ظهرت               

بفعل انتشار اإلنترنت بتقنيات الحزمة العريضة        )٦٥(٢٠٠١أزمة وتناقص في اإليرادات اعتباراً من عام         
ولكن سرعان ما عاد النمو إلى هذا القطاع بعد االتفاق الذي جرى بين شركات إنتاج                .  ت الضغط وبرمجيا

، وظهور طرق جديدة للتوزيع عبر       )Napsterمثل شركة    ()٦٦(الموسيقى وشركات التوزيع على اإلنترنت     
 .األنواع الجديدة من الهاتف الخليوي المتعدد الوسائط

 
ن العربية شديدة التركيز على قلة ضئيلة من الشركات، كما هي الحال            وتبقى سوق الموسيقي في البلدا     

وتعتبر الموازنة بين ضرورة حماية الملكية الفكرية من ناحية، وتفعيل التنافسية في             .  في سائر بلدان العالم   
قف  عام، ي  وبوجه.  أحد العوائق األساسية أمام تطوير السوق     ) محاربة االحتكارات (السوق من ناحية أخرى     

االفتقار إلى حماية الملكية الفكرية عائقاً أمام تطور سوق المحتوى الرقمي العربي في بند الموسيقى، وخاصة                
فيما يتعلق بالتوزيع عبر الكاسيتات واألقراص المدمجة، ويمكن أن يتفاقم هذا العائق بتطور الهاتف الخليوي                

 .واإلنترنت بتقينات الحزمة العريضة
 

 واإلعالن الخارجيسوق المذياع  )٤( 
 

ة بحوالي  بيمكن تقدير حجم سوق المذياع واإلعالن الخارجي في البلدان العربية حسب طريقة المقار             
ومن المفترض أن ينمو هذا الحجم       .   سنوياً، وتأتي إيراداتها أساساً من اإلعالنات       )٦٧( مليون دوالر  ٨٠٠

بتقديرات حجم سوق اإلعالن في البلدان العربية، التي        ويمكن مقارنة هذا التقدير     .   في المائة سنوياً   ٤بمعدل  
 ٢٩ مليون دوالر فقط، أي حوالي       ٦١، وشكلت حصة المذياع منها      ٢٠٠٢ ماليين دوالر في عام      ٢٠٨بلغت  

 .في المائة
 

                                                      
 . مليون٥٨٠ = ٠,٠٢ x ٠,٠٢٦ x مليار ١١٠٠ )٦٤(

)٦٥( Price Waterhouse Coopers.  Global entertainment and media outlook, 2001-2006: executive Summary.  May 2001. 

  ٢٠٠٣ مليون بين عامي     ٢٠٠ إلى   ٢٠ازداد عدد التسجيالت الموسيقية المحملة على اإلنترنت في أمريكا وأوروبا من              )٦٦(
 .٢٠٠٥ر ويتوقع تضاعفها في عام  مليون دوال٣٠٠وقد بلغ حجم اإليرادات الناتجة من هذه التسجيالت .  ٢٠٠٤و

 . مليون٨٠٠ = ٠,٠٢ x ٠,٠٤ x مليار ١١٠٠ )٦٧(
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وما يهم المحتوى الرقمي العربي هنا هو سوق المذياع وحدها، التي تتقلص عالمياً وفي بلدان أمريكا                 
ويكمن العائق األساسي أمام نمو هذه السوق في القيود المفروضة على البث            ).  ٦ و ٥راجع الشكلين   (الالتينية  

اإلذاعي في معظم البلدان العربية، التي تعرقل إطالق العديد من القنوات اإلذاعية كما في مجموعات البلدان                 
يع اإلذاعي مباشرة إلى المنازل      العالية الجودة؛ وكذلك في عدم انتشار التوز       FMاألخرى، وخاصة على موجة     

 .عبر الكابالت األرضية، على غرار التوزيع التلفزيوني، كما هي الحال في بعض البلدان
 

وقد يشكل المذياع الرقمي الذي بدأ يظهر، رديفاً هاماً للمذياع التقليدي، وخاصة مع التقارب بين                  
.  ضة، ومع االنتشار الواسع للهاتف الخليوي     شبكات البث اإلعالمي وشبكات االتصاالت ذات الحزمة العري        

ولكي يتطور المحتوى الرقمي العربي في بند اإلذاعة في البلدان العربية، ال بد من تخفيف القيود بل من                    
تشجيع إنشاء قنوات إذاعية محلية، وتشجيع انتشار التوزيع عبر شبكة الكابالت وعبر شبكات االتصاالت ذات               

 .الحزم العريضة
 

 وق النفاذ واإلعالن على اإلنترنتس )٥( 
 

يمكن تقدير حجم سوق النفاذ واإلعالن على اإلنترنت في البلدان العربية حسب طريقة المقاربة                  
وتأتي غالبية اإليرادات من اشتراكات األفراد، بينما تشكل        .   سنوياً )٦٨( مليون دوالر  ٢٦٠الواردة آنفاً بحوالي    

 في المائة سنوياً    ٢٥(ويفترض أن يكون معدل نمو هذه السوق عالياً          .  باً في المائة منها تقري    ٥اإلعالنات  
وتقدر دراسات أخرى سوق النفاذ في البلدان العربية، ما عدا بلدان مجلس التعاون الخليجي،               ).  على األقل 

باً هو وباعتبار أن نصف الناتج المحلي اإلجمالي العربي تقري      .  )٦٩(٢٠٠٢ مليون دوالر في عام      ١٨٢بحوالي  
 مليون  ٥٤٠ مليون دوالر، وقد تصل إلى       ٣٦٠لبلدان مجلس التعاون الخليجي، يمكن تقدير هذه السوق بنحو          

دوالر سنوياً، نظراً ألن النفاذ إلى اإلنترنت أعلى بكثير في بلدان مجلس التعاون الخليجي منه في البلدان                   
 . األخرى

 
نسبياً في البلدان العربية في وقت يبقى هذا النفاذ ضعيفاً          في ارتفاع إيرادات النفاذ      وتكمن المفارقة هنا   

وتنتج هذه المفارقة من ارتفاع أسعار النفاذ إلى اإلنترنت         ).  ٧الشكل  (مقارنة بالمجموعات العالمية األخرى     
 .)٧٠()٥انظر الجدول (وبطء السرعات المتاحة في البلدان العربية 

 
 ويبين .  ت في البلدان العربية عائقاً أمام زيادة النفاذ          يشكل ارتفاع أسعار النفاذ إلى اإلنترن        
 انخفاض عدد مشتركي اإلنترنت نسبة إلى عدد السكان وارتفاع أسعار النفاذ نسبة إلى نصيب                )٧١(٨ الشكل

وعالوة .  وهذا االرتفاع يشكل عائقاً أمام توسع سوق إيرادات اإلنترنت        .  الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي    
، تحدث ضآلة المحتوى الرقمي العربي الهام والمفيد للمجتمع تأثيراً سلبياً على انتشار اإلنترنت في                على ذلك 

  والجدير بالذكر أن معظم خدمات اإلنترنت ما زالت تقدم في البلدان العربية عبر خط الهاتف               . البلدان العربية 

                                                      
 . مليون٢٦٠ = ٠,٠٢ x ٠,٠١٢ x مليار ١١٠٠ )٦٨(

)٦٩( html.26076/com.ameinfo.www://http. 
)٧٠( isia, October Arab communications markets; World Engineering Congress on Digital Divide, Tun.  Jawad Abbassi

.                                                                                                                                                               com.Jawad @arabadvisors.  2003 

للتنمية االقتصادية  استراتيجية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت     تقانة،  الجمهورية العربية السورية، وزارة االتصاالت وال      )٧١(
 .٢٠٠٤، في سوريةواالجتماعية 
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انظر .  (العريضة في سائر أنحاء العالم     بكلفة شهرية باهظة تتجاوز كلفة اإلنترنت بتقنية الحزمة           الثابت
 ).المرفق الذي يبين استخدام اإلنترنت في المنطقة العربية

 
   انتشار اإلنترنت في البلدان العربية-٧الشكل 

 )بالنسبة المئوية(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .٢٠٠٣ االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية،  :المصدر
 

 لكل مشترك في البلدان العربية  متوسط اإليراد -٥الجدول 
 )متوسط اإليراد لكل وحدة بالدوالر(

 دـالبل شبكة الهاتف العامة النظام العالمي لالتصاالت المتحركة اإلنترنت
 األردن ٤٦ ٣٠ ٢٢
 اإلمارات العربية المتحدة ٥٦ ٥١ ٣١
 البحرين ٧١ ٤٦ ٤٥
 تونس ٣٣ ٤٢ ١٤
 الجزائر  ١٢ ٦٤ 
 عربية السوريةالجمهورية ال ١٦ ٧٠ ١٣
 قطر ١٢٠ ٥٤ ١٠٢
 الكويت ٦٥ ٥٤ ٤٨
 لبنان ٥٢ ٧٥ ٢٠
 مصر ١٥ ٢٢ ٨
 المغرب ٣٦ ١٤ ٨
 المملكة العربية السعودية ٧١ ٧٣ ٢٢

 .٢٠٠٣مجموعة المستشارين العرب،  : المصدر
 

بية، بل  وال ينتج ارتفاع األسعار من غياب المناخ التنافسي في تقديم خدمة اإلنترنت في البلدان العر                
ومن المعروف أن انتشار اإلنترنت    .  من ضعف نفاذ الهاتف الثابت وارتفاع أسعار اشتراكات البوابات الدولية         

 ).٩ و٨الشكالن (مرتبط بعالقة مباشرة مع انتشار الهاتف الثابت 
 

٠        ١٠       ٢٠        ٣٠        ٤٠        ٥٠         ٦٠ 
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   انتشار الهاتف الثابت في البلدان العربية مقارنة ببعض بلدان العالم-٨الشكل 
 )ئويةبالنسبة الم(

 .٢٠٠٣االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية، :  المصدر
 

ويواجه انتشار اإلنترنت السريع في البلدان العربية العوائق ذاتها التي يواجهها انتشار شبكات الهاتف               
 .الثابت وشبكات االتصاالت الحديثة إلى المنازل

 
  الهاتف الثابت  العالقة بين انتشار اإلنترنت وانتشار-٩الشكل 

 )بالنسبة المئوية(
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .٢٠٠٣االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية، :  المصدر
 

ولكي يتطور المحتوى الرقمي العربي على اإلنترنت، ال بد من توسيع شبكات الهاتف الثابت وشبكات               
 وتوسيع انتشارها في جميع المناطق المأهولة       ، وتشجيع خدمات الحزمة العريضة    )مثل الكابل (نقل البيانات   

 ).المدن واألرياف(
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 الصحف والمجالت واإلعالم االقتصادي )٦( 
 

يمكن تقدير سوق الصحف والمجالت واإلعالم االقتصادي في البلدان العربية حسب طريقة المقاربة               
  )٧٢(ات الدوالرات للصحف   من مليار  ٢,٨ من مليارات الدوالرات، تتوزع على         ٥,٢الواردة آنفاً بنحو     

 ومليار دوالر لإلعالم   )  في المائة  ٢٧ ()٧٣( من مليارات الدوالرت للمجالت     ١,٤و)  في المائة  ٥٣(
.   في المائة سنوياً   ٤ و ٣ويمكن أن تنمو هذه السوق بمعدل يتراوح بين          ).   في المائة  ٢٠ ()٧٤(االقتصادي

ت، بينما تأتي معظم إيرادات اإلعالم االقتصادي من        الصحافة والمجالت من اإلعالنا    وتأتي نصف إيرادات  
 .االشتراكات

 
ويمكن مقارنة هذا التقدير بتقديرات سوق اإلعالنات في البلدان العربية، حيث قدرت سوق اإلعالن                

وسوق اإلعالن  ) أي ما يعادل تقدير المقاربة    ( من مليارات الدوالرت     ١,٣ بنحو   ٢٠٠٢في الصحف لعام    
 ).أي ما يعادل نصف التقدير التقريبي( مليون دوالر ٣٧٠للمجالت بنحو 

 
وقد واجه نمو الصحافة على امتداد تاريخها في البلدان العربية عوائق كبيرة ضخمة، وذلك نظراً                  

وما زال االنفتاح والمنافسة    .  لوجود الرقابة ولسيطرة مجموعات مالية ضخمة على معظم الصحافة العربية         
 . في هذه الصحافة محدوداًً

 
وتواجه المجالت العوائق األساسية ذاتها مع مالحظة نمو متسارع في اآلونة األخيرة، خاصة بالنسبة               

، والتي تتوجه إلى سوق تتخطى حدود البلد العربي           )مثل النسائية والرياضية  (إلى المجالت المتخصصة    
 .الواحد

 
 إذ إن نمو هذه السوق العالمي        أما اإلعالم االقتصادي فيتوقع أن يكون حجم سوقه أقل من ذلك،             

ولم تعرف معظم البلدان العربية هذا االنفتاح        .  مرتبط كثيراً بالتحرر االقتصادي وتطور األسواق المالية       
 .االقتصادي إال مؤخراً، وخاصة في البلدان التي شهدت أسواقها المالية تطوراً كبيراً

 
، مع وجود   "محتوى عربي "القتصادي هو   ومعظم المحتوى في بنود الصحف والمجالت واإلعالم ا         

جزء ليس بصغير للغات األخرى، وخاصة في بلدان الخليج حيث تعيش نسبة كبيرة من األجانب، وكذلك في                 
 .بلدان المغرب العربي ولبنان حيث أحدثت البلدان األوروبية تأثيرات تاريخية بالغة

 
شر المجاني على اإلنترنت، فما كان منها       اصطدمت الصحافة العربية عند ظهور اإلنترنت بمشكلة الن        

.  في البداية إال أن واجهتها بحذر خوفاً من أن تؤثر القراءة على اإلنترنت سلباً على شراء النسخ المطبوعة                  
وفي مرحلة الحقة دخلت الصحافة بقوة في النشر الرقمي، خاصة بعد أن تبين أن النشر اإللكتروني يساعد                  

وبالفعل كان للصحافة العربية فضل كبير في        . يادة دائرة القراء الذين يهتمون بها     على التعريف بالصحافة وز   
وتطور بذلك نشرها على اإلنترنت تطوراً كبيراً،       .  دفع تطوير وسائل استخدام اللغة العربية على اإلنترنت       

ينشر وأصبحت الصحافة تحتل حيزاً ملحوظاً من مجمل ما          .  كما ظهرت صحف جديدة خاصة باإلنترنت     

                                                      
 . مليار٢,٨ = ٠,٠٢ x ٠,١٢٥ x مليار ١١٠٠ )٧٢(

 . مليار١,٤ = ٠,٠٢ x ٠,٠٦٣ x مليار ١١٠٠ )٧٣(

 . مليار١ = ٠,٠٢ x ٠,٠٤٥ x مليار ١١٠٠ )٧٤(
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ولكن هذا النشر يفتقر إلى مصادر إيرادات خاصة به، إذ إن سوق اإلعالن على               .  على اإلنترنت بالعربية  
 .اإلنترنت ما زالت ضعيفة

 
أما من ناحية اإلعالم االقتصادي، فقد ظهر عدد من مواقع اإلعالم االقتصادي المتخصص في البلدان                
وهذه المواقع تبيع دراسات ومعطيات     ).   وغيرهما العربمجموعة المستشارين    و AME infoمثل  (العربية  

وبوجه عام، يشكل عدم انتشار وسائل الدفع اإللكتروني في كثير من البلدان              .  اقتصادية عبر اإلنترنت  
 .وضعف الثقة في هذه الوسائل عائقاً رئيسياً أمام تطور هذا النوع من األعمال

 
ود الصحافة والمجالت واإلعالم االقتصادي في البلدان       ولكي يتطور المحتوى الرقمي العربي في بن       

العربية، ال بد من إعادة تنظيم قطاع الصحافة بهدف زيادة المنافسة، وتأمين انتشار وسائل الدفع اإللكتروني                 
 .وبدء العمل بها

 
 الكتب )٧( 

 
. ت الدوالرات  من مليارا  ٥,٩يقدر حجم سوق الكتب في البلدان العربية حسب طريقة المقاربة بنحو             

 مليار دوالر للكتب التعليمية والمهنية       ٤,٩و)  في المائة  ١٧ ()٧٥(وتتوزع بين مليار دوالر للكتب العامة      
 في المائة سنوياً والثاني بمعدل يتراوح بين        ٣ و ٢ويقدر نمو النوع األول بمعدل يتراوح بين        .  )٧٦(والتدريبية

 .تب تُوزع بالشكل الورقيوالجدير بالذكر أن معظم الك.   في المائة٥ و٤
 

ويمكن أن يكون الحجم الفعلي لسوقي الكتب العامة والكتب التعليمية والمهنية والتدريبية أقل من هذا                 
فقد أوضح التقرير   .  )٧٧(٢٠٠٣التقدير، وذلك لعدة أسباب بينها بالتفصيل تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام            

، كان في البلدان العربية أقل بست مرات من عددها في           ١٩٩١جمة، لعام   أن عدد اإلصدارات من تأليف وتر     
 مرة من عددها في أمريكا الشمالية، مع أن عدد سكان البلدان العربية يفوق               ١٦أمريكا الالتينية، وأقل بـ     

وز وتتخذ المشكلة حجماً أكبر في حالة الكتب األدبية والفنية حيث ال تتجا            .  عدد سكان هاتين المجموعتين   
ومن المؤكد أن أكثر الكتب إصداراً وتوزيعاً في المنطقة         .  إصدارات البلدان العربية جميعها إصدارات تركيا     

 .العربية هي الكتب الدينية
 

.  ويمكن أن يكون الحجم الفعلي لسوق الكتب التعليمية والمهنية والتدريبية أقل من التقدير التقريبي                
بلدان العربية، ما زال هذا التعليم قليل الجودة، وخاصة التعليم الجامعي             وبالرغم من انتشار التعليم في ال      

 . والبحث العلمي
 

أما .  والمحتوى في هذا البند هو محتوى عربي بمجمله، مع أخذ ترجمة الكتب األجنبية في االعتبار               
العربي، مع  سوق الكتب الموزعة رقمياً فتبقى ضئيلة على المستوى العالمي، وهي أضعف على المستوى                

                                                      
 . مليار١ = ٠,٠٢ x ٠,٠٤٥ x مليار ١١٠٠ )٧٥(

 . مليار٤,٩ = ٠,٠٢ x ٠,٢٢ مليار ١١٠٠ )٧٦(

تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام     برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي،            )٧٧(
 .٢٠٠٣، نحو إقامة مجتمع المعرفة: ٢٠٠٣
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وال شك في أنه يمكن     .  )٧٨(وجود بعض المبادرات العربية الجيدة كمبادرات نشر التراث الفكري العربي          
تصور طرق توزيع إلكترونية في السوق العربية، وال سيما للكتب التعليمية والمهنية والتدريبية، مع انتشار                

 .طرق التعليم عن بعد
 

ي في بنود الكتب األدبية والتعليمية والمهنية في المنطقة العربية،          ولكي يتطور المحتوى الرقمي العرب     
ال بد من تشجيع إنتاج الكتب وترجمتها، سواء أكانت أدبية وثقافية أم تعليمية وتقنية، وتوسيع انتشار طرق                   

 .التعليم عن بعد ومراكز النفاذ الجماعية
 

 سوق األلعاب )٨( 
 

 مليار دوالر، ال تتضمن اإليرادات التي تأتي من          ١٨حوالي  يقدر حجم سوق األلعاب اإللكترونية ب      
 . )٧٩(األفراد عبر اللعب على الشبكة، وتقدر بحوالي مليارين من الدوالرات

 
أما سوق األلعاب اإللكترونية في البلدان العربية فال توجد تقديرات إحصائية لها، علماً بأن انتشار                  

 .  قد حقق إيرادات ال يمكن التغاضي عنهاظاهرة نوادي الحواسيب ومقاهي اإلنترنت
 

ومن ناحية اإلنتاج، ليس في البلدان العربية شركات إلنتاج ألعاب إلكترونية جدية رغم وجود سوق                 
كما إن األلعاب اإللكترونية التي تنتجها الشركات العالمية، فقلما تترجم إلى العربية، كما تترجم إلى                 .  لها

ومع اإلشارة إلى بعض المبادرات الصغيرة إلنتاج برامج ترفيهية، ما زال هذا اإلنتاج             .  اللغات اآلسيوية مثالً  
ولعل إحدى المشاكل تكمن في أن       .  دون المستوى العالمي الذي توزعه شركات ضخمة متعددة الجنسية         

قنية ومالية  شركات إنتاج هذه البرامج تستخدم أكثر البرمجيات تقدماً، مما يجعل وجودها مالئماً في حاضنات ت              
على أرفع المستويات العالمية، ومعظم هذه الشركات صغيرة وتحصل على تمويل من أسواق األسهم العالمية،               

وتكمن مشكلة أخرى في أن توزيع هذه المنتجات يجري عبر الشركات             .  وخاصة أسواق األسهم التقنية   
خل، ولم يدخل التوزيع المباشر لأللعاب       الكبرى وأجهزتها الخاصة، ويوجه أساساً إلى البلدان المرتفعة الد         

 .على الحاسوب إالً حديثاً
 

ولكي يتطور المحتوى الرقمي العربي في مجال األلعاب اإللكترونية في البلدان العربية، ال بد من                  
تشجيع إنشاء تجمعات تقنية على أرفع مستوى، تكون على اتصال بمثيالتها العالمية، وكذلك تشجيع                   

 .ق األسهم في شركات إنتاج األلعاب اإللكترونية الصغيرةاستثمارات أسوا
 

   مجال األعمال والتجارة اإللكترونية-جيم
 

التجارة اإللكترونية  : يمكن تقسيم مجال األعمال والتجارة اإللكترونية عالمياً إلى ثالثة أنواع مختلفة            
ارة الجديدة التي نشأت بين األفراد       بين المؤسسات، والتجارة اإللكترونية بين المؤسسات واألفراد، والتج         

فبينما يتوجه النوع األول إلى عدد محدود من المؤسسات، يتوجه          .  مباشرة، وبين هذه األنواع اختالف كبير     

                                                      
 .com.alwaraq.www://http/ :موقع الوراق )٧٨(

)٧٩( html.article04june/game_article/com.dfcint.www://http. 
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النوع الثاني إلى أعداد كبيرة من المستهلكين يمكن أن تصل إلى الماليين، ويتوجه النوع األخير إلى أعداد                   
 .نهم عدداً محدوداً جداً من المنتجاتكبيرة من األفراد يبيع كل م

 
 سوق التجارة اإللكترونية بين المؤسسات  -١

 
 في  )٨٠(دوالر) ألف مليار (تريليونات   ٣بحوالي  قدر حجم التجارة اإللكترونية بين المؤسسات عالمياً،         

.  ير رقمي ، أي من ضعف إلى خمسة أضعاف حجم سوق اإلعالم والترفيه، سواء أكان رقمياً أم غ               ٢٠٠٢عام  
وترتبط هذه السوق الضخمة مباشرة بالتقسيم الجديد لإلنتاج والعولمة وبالشركات المتعددة الجنسيات التي               

وتنمو حصة التجارة اإللكترونية من الحجم الكلي       .  تستأثر بالحصة الكبرى منه ومن مجمل التجارة العالمية       
وقُدر حجم سوق البرمجيات الخاصة      ).  ٢٠٠٢ام   في المائة تقريباً في ع      ٧(للتجارة العالمية باستمرار    

وقد نشأت شركات تسويق    .  ٢٠٠٢ مليار دوالر في     ٤٠بتطوير التجارة اإللكترونية بين المؤسسات بحوالي       
ومواقع إنترنت متخصصة لخلق أسواق إلكترونية بين الشركات، وهي تستأثر بجزء من حجم األعمال الضخم               

 .لهذه التجارة
 

ولكن يتوقع أن تكون حصة     .  ت إحصائية لحجم التجارة اإللكترونية في البلدان العربية       وما من تقديرا   
.  البلدان العربية، أقل من نسبة عدد سكانها إلى عدد سكان العالم ومن حصتها في الناتج المحلي اإلجمالي                  

ويشار .  )٨١( العالمي فمعظم المؤسسات التجارية في البلدان العربية عائلية وغير مدموجة كلياً في االقتصاد            
إلى إمكانية رواج هذا النوع من التجارة في الشركات البتروكيميائية الكبرى في بلدان الخليج العربية وفي                  

 .بعض القطاعات النسيجية في المغرب العربي المرتبطة باألسواق األوروبية
 

كترونية عالمياً العتمادها   وعمليات الحجز وقطع تذاكر السفر بالطائرة من أهم عمليات التجارة اإلل            
على شبكة نقل معطيات فريدة من نوعها في العالم، تُمكّن مؤسسات الطيران المختلفة ومكاتب السفر من                  

 .التعامل اإللكتروني الكامل، وهي تعتمد على برمجياتها ونظم التعامل المالي الخاصة بها
 

 في اإلمارات العربية    (tejari.com)" تجاري"في المنطقة العربية أيضاً استثناء آخر يتمثل في موقع           و 
، وسجل نمواً كبيراً في     ٢٠٠٠وقد أنشئ هذا الموقع في عام       .  المتحدة المخصص للتجارة بين المؤسسات    

 .)٨٢(٢٠٠٤حجم العقود التي وقعت من خالله وصل إلى مليار دوالر في عام 
 

تجارة اإللكترونية بين المؤسسات، وليس     وهناك إذاً متسع كبير لتطور المحتوى الرقمي العربي في ال          
فنمو التجارة اإللكترونية يرتبط بتغيير أنماط إنتاج       .  بالضرورة أن يكون هذا المحتوى محتوى عربي اللغة       

ويمكن أن يكون الحيز كبيراً للمحتوى      .  المؤسسات العربية داخل بلدانها وفي اندماجها في األسواق العالمية        
 . تطورت دورة التجارة الداخلية وأحجام التجارة البينية العربيةباللغة العربية إذا ما

                                                      
)٨٠(  cnet=html?legacy.236363-1017-2100/com.com.news://http  و =VS&art_id=cgi?f.index/surveys/ie.nua.www://http 

true=&rel90535875310 و=aspx?id.archive_edit/archive/com.madarresearch.www://http. 
)٨١( Luis Hobeika.  Trade Issues in the ESCWA Region, Perspective from the ESCWA.  International Conference on 

Financing for Development, Monterrey, Mexico, 18-22 March, 2002.                                                                                                        

)٨٢(  =xml&section.446business_April/April/2005/business/data=asp?xfile.DisplayArticle/com.khaleejtimes.www://http 
                                                                                 .                                                                                                                    business 
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ولكي يتطور المحتوى الرقمي العربي في التجارة اإللكترونية بين المؤسسات في المنطقة، ال بد من                 
تشجيع استخدام تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات في المؤسسات اإلنتاجية والتجارية العربية، بما فيها               

 .وكذلك تشجيع قيام أسواق إلكترونيةالمصارف، 
 

 سوق التجارة اإللكترونية بين المؤسسات واألفراد  -٢
 

سوق التجارة اإللكترونية عبر اإلنترنت بين المؤسسات واألفراد هي أصغر حجماً من سوق التجارة                
 سوق  فحتى في الواليات المتحدة األمريكية، التي تحظى بنصف حجم           .  اإللكترونية بين المؤسسات  

 مليار دوالر حسب    ١٦٠ و ١٤٢ مبلغاً يتراوح بين     ٢٠٠٥المؤسسات، لن يتعدى حجم سوق األفراد في عام         
ويالحظ أن نمو هذه التجارة في الواليات المتحدة األمريكية متسارع، ويسجل            .  )٨٣(أكثر التقديرات تفاؤالً  

 كثيرة مثل شراء الحواسيب أو الزهور أو        ويتضمن هذا البند تطبيقات   .   في المائة سنوياً   ٢٠معدالً يقارب   
 .الكتب على اإلنترنت، كما يتضمن العمليات المصرفية اإللكترونية

 
.  والجدير بالذكر أن سوقاً جديدة نشأت عالمياً تستخدم الهاتف الخليوي للتجارة، بدالً من اإلنترنت                

 المجال، لضعف شبكات الهاتف الخليوي      ولكن الواليات المتحدة األمريكية ال تحتل المكانة األولى في هذا          
ومع صغر قيمة الصفقة الواحدة     .  موقع الصدارة فيه  ) اليابان وكوريا الجنوبية  (فيها، بل تحتل أوروبا وآسيا      

، يحتل فيها   )٨٤(٢٠٠٩ مليار دوالر في     ٤٠على وسيلة التوزيع هذه، يتوقع أن يبلغ حجم هذه السوق عالمياً             
 في المائة   ٢٠سيشكل هذا النوع من التجارة في بلد مثل اليابان           و.  ة الرئيسية شراء بطاقات السفر المكان   

 .)٨٥(تقريباً من تجارة األفراد اإللكترونية
 

ويمكن تقدير حجم التجارة اإللكترونية بين المؤسسات واألفراد في البلدان العربية بتقدير إنفاق كل                 
 دوالراً للفرد، مما يكون     ٢٠ و ١٠، والذي يتراوح بين     )٨٦(مستخدم على اإلنترنت مقارنة بالبلدان األخرى     

 مليون مستخدم عربي في عام      ١٢ مليون دوالر لمجموع     ٢٤٠ و ١٢٠حجماً للتجارة اإللكترونية يتراوح بين      
٢٠٠٢ . 

 
 مليون دوالر   ١ ٧٣٠ إلى أن حجم سوق التجارة اإللكترونية تعدى         )٨٧(وتشير تقديرات مصادر أخرى    

، ويشمل هذا التقدير مجالي التجارة اإللكترونية بين         )٦نظر الجدول   ا (٢٠٠٢ية في عام    في المنطقة العرب  
 . المؤسسات، والتجارة اإللكترونية بين األفراد

 
 
 
 

                                                      
)٨٣( 05aspx?ecom_us_may.Report/com.emarketer.www://http. 
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   تقدير حجم التجارة اإللكترونية في بعض البلدان العربية-٦الجدول 
 

 البلدان متوسط اإلنفاق )بالماليين(قيمة التجارة اإللكترونية 
 األردن ١ ٧٥٠ ١٨,٥٥
 اإلمارات العربية المتحدة ٢٢ ١٠٠ ١,٠٧٨
 البحرين ١٥ ١٠٠ ٣٥,٤٩
 تونس ٢ ٠٧٠ ٤١,٤
 عمان ٨ ٣٠٠ ٤٩,٨
 قطر ٢٠ ١٠٠ ٤٠,٢
 الكويت ١٨ ٢٧٠ ١٨٢,٧
 لبنان ٤ ٠١٠ ٦٠,١٥
 مصر ١ ٥٣٠ ٧٦,٥٥
 المغرب ١ ١٩٠ ٢٣,٨
 المملكة العربية السعودية ٨ ٤٦٠ ١٢٦,٩

 .٢٠٠٣تسبت من مؤشرات التنمية الدولية، اح:  المصدر
 

وكثيرة هي العوائق التي تؤخر انتشار التجارة اإللكترونية بين المؤسسات واألفراد عبر اإلنترنت في               
ضعف انتشار اإلنترنت، وال سيما انتشار الحزمة        : البلدان العربية، وهي تبدأ حتماً من نقطتين أساسيتين        

قات االئتمان في البلدان العربية، بل قلة عدد األفراد الذين يملكون حساباً              العريضة؛ وقلة عدد حاملي بطا    
 في المائة مقابل متوسط     ١٣وبالفعل، لم تتجاوز نسبة من لهم حساب مصرفي في البلدان العربية            .  مصرفياً

 ٢٩٤ مليون شخص لهم حساب مصرفي في البلدان العربية من أصل             ٤١ ()٨٨( في المائة  ٤٠عالمي قدره   
 دوالر سنوياً، بمتوسط يصل إلى      ٤ ٦٠٠وينفق كل صاحب بطاقة ائتمان حوالي       ).  ٢٠٠٢ليون نسمة في    م

 دوالر في العام    ٢ ٣٠٠(وهذا معدل مرتفع جداً نسبة إلى المتوسط العالمي         .   دوالر لكل صفقة   ٢٠٠حوالي  
في البلدان العربية هم من     وهذا يعني أن حاملي البطاقات      ).   دوالراً لكل صفقة   ٧٦بقيمة متوسطية قدرها    

أصحاب المداخيل المرتفعة، وأن البطاقات ال تستخدم إال لعمليات معينة كشراء بطاقات سفر أو دفع نفقات                  
 .إقامة في الفنادق، وأنها قلّما تستعمل للحاجات اليومية

 
مشروع توجد بعض مشاريع التجارة اإللكترونية الموجهة لألفراد في المنطقة العربية، ومنها               و 

Ecomleb ولكن هذه المشاريع ما زالت في مرحلة البداية)١١ انظر اإلطار( الذي نفذ في لبنان ، . 
 

وأتاح التطور السريع في استخدام الهاتف الخليوي في البلدان العربية، وبمعدل أسرع بكثير من                  
سائل تسديد فواتير الهاتف    استخدام اإلنترنت، فرصة النتشار التجارة عبر الهاتف الخليوي، ال سيما وإن و            
وهذه الناحية من التجارة    .  الخليوي تطورت معه، ناشرةً استخدام البطاقات المسبقة الدفع على نطاق واسع           

اإللكترونية بين األفراد تناسب المستهلك العربي أكثر، إذ إنها تتعلق بالمشتريات الرخيصة الثمن حيث                  
تجارة عبر الهاتف الخليوي في عمليات بيع الموسيقى،         ال وقد ظهرت أولى تطبيقات   .  المخاطرة محدودة 

وتوجد فرصة كبيرة لتطور هذه السوق، يمكن أن تشكل رافداًً إليرادات            .  والمشاركة في البرامج الترفيهية   
 .الهاتف الخليوي

 

                                                      
)٨٨( Nagwa Elshenawi and Rwegasira Kami, 2004, Credit Cards and the Development of the Banking Sector in 
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 التجارة اإللكترونية في لبنان  -١١اإلطار 
 

وقد نفّذ  .  وشجعت على تطوير التجارة اإللكترونية     من أهم المبادرات التي حفزت       ECOMLEBيعتبر مشروع    
 الشراكة األوروبية المتوسطية بمساهمة من المفوضية األوروبية، بهدف تعزيز نمو التجارة اإللكترونية             المشروع في إطار  

هذه وضع إطار قانوني وتنظيمي مناسب لمختلف العمليات التجارية اإللكترونية، وتحفيز تطوير              في لبنان عن طريق     
 .التجارة

 
: ، ومن أهم نواتج المشروع    ٢٠٠٥يونيو  / وانتهى في حزيران   ٢٠٠٤يناير  /وبدأ تنفيذ المشروع في كانون الثاني      

بوابة إلكترونية للتوعية بالتجارة اإللكترونية، ودليل لمواقع التجارة اإللكترونية في لبنان، ونصوص التشريعات                  
 .قرص مدمج للتوعية بأهمية التجارة اإللكترونيةالضرورية لتطبيق التجارة اإللكترونية، و

 
 القطاع التشريعي والتنفيذي والقضائي في      :واسـتهدفت أنشـطة المشـروع ونواتجه أربع مجموعات أساسية هي           

الدولـة مـن وزراء وقضـاة ومحاميـن، والقطاع الخاص بجميع شركاته المعنية بتطبيق التجارة اإللكترونية، والقطاع                  
 .مستهلكون لمواقع التجارة اإللكترونية في لبنان أو خارجهاألكاديمي، وال

 
: أعدت خالل المشروع جميع القوانين المرتبطة باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األعمال وهي             و 

،  الشخصية حقوق الملكية الفكرية، وحماية الحقوق    ، و وإبرام العقود عبر اإلنترنت، وحماية المستهلك     ،  التوقيع اإللكتروني 
إيجابيات هذه النصوص أنها أعدت كمجموعة قوانين       ومن  .  الضرائب، والدفع اإللكتروني المحمي   ، و الجرائم السيبرانية و

 .  )أ(متناسقة ومترابطة، بحيث يأخذ كل قانون في االعتبار حيثيات القوانين األخرى، وال يوجد تناقض أو تكرار فيما بينها
 

مات ووصالت إلى معظم مواقع التجارة اإللكترونية في لبنان، كما تحتوي معلومات            وتتضـمن هـذه البوابة معلو      
وتشير البوابة إلى   .  مفيدة للشركات التي ترغب في اعتماد التجارة اإللكترونية كآلية لتسويق المنتجات اللبنانية في الخارج             

.   موقعاًً ٧٥ لمواقع للتجارة اإللكترونية في لبنان من         موقعاً للتجارة اإللكترونية فقط، ولكن يتوقع أن يقارب العدد الكلي          ٢٨
وتبين .  وتتضمن البوابة أيضاً بعض اإلحصاءات عن التجارة اإللكترونية بالنسبة إلى الشركات المشار إليها ضمن الموقع              

 :)ب(هذه اإلحصاءات ما يلي
 

 ؛) في المائة٧٨بنسبة (ت معظم مواقع التجارة اإللكترونية في لبنان تابعة لشركات موجودة في بيرو •

 ١٠عدد العاملين فيها أقل من      (معظـم الشـركات التـي تستخدم التجارة اإللكترونية هي شركات صغيرة جداً               •
 ؛)أشخاص

 في المائة   ٧٠(معظـم مواقـع الـتجارة اإللكترونـية في لبنان مخصصة لتصدير المنتجات اللبنانية إلى العالم                  •
 والمستهلكون هم في غالبيتهم من اللبنانيين المقيمين في الخارج أو من            ،) في المائة للواردات   ٣٠للصـادرات و  

 المهتمين بالمنتجات اللبنانية؛

  في المائة من مجمل مبادالت التجارة اإللكترونية في لبنان؛٣٩تشكل المبادالت التجارية  •

)  ماليين دوالر  ١٠أقل من   (يتوقع أن يكون حجم اإليرادات من التجارة اإللكترونية بضعة ماليين من الدوالرات              •
 .وهذه األرقام، وإن كانت متواضعة، تشكل مورداً إضافياً للدخل الوطني اللبناني لم يكن متاحاً بدونها

__________________ 
 .org.ecomleb.www://http وEcomlebمعلومات عن إدارة مشروع :  المصدر

 ؛asp.contract/contracts/laws/lebanon/org.ecomleb.www://http )أ( 
 .asp.lebanon/stats/new/org.ecomleb.www://http )ب( 
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ارة اإللكترونية لألفراد هي سوق ذات محتوى رقمي عربي في معظمها، إذا كانت موجهة              وسوق التج  
إلى المنطقة العربية، إذ ال يمكن تصور انتشار هذه التجارة في البلدان العربية من غير انتشار التواصل عبر                  

 .اإلنترنت أو الهواتف الخليوية باللغة العربية
 

ي في إطار التجارة اإللكترونية لألفراد في البلدان العربية، ال بد           ولكي يتطور المحتوى الرقمي العرب     
للحكومات العربية من تشجيع تطور المصارف ووسائل الدفع واإلقراض اإللكتروني، وسن قوانين تحمي               
المستهلك ووسائل الدفع التي يستخدمها إلكترونياً، وال بد أيضاً من تطوير شبكة اإلنترنت السريعة من أجل                 

 . ل تبادل المحتوى بين األطرافتسهي
 

 سوق التجارة اإللكترونية بين األفراد  -٣
 

ظهرت هذه السوق مع انتشار استخدام اإلنترنت في العالم والذي أدى إلى توليد فرص كبيرة لعمليات                 
 eBayوكان المثال األساسي لهذا النوع من التجارة هو شركة          .  تجارية بين األفراد دون وجود وسيط تقليدي      

ويقتصر دور الشركة على تأمين     .  التي أنشئت أصالً كساحة كبيرة لمبادالت تجارية مباشرة بين األفراد          
وتتنوع المنتجات  .  عرض المنتج على أعداد كبيرة من المستهلكين وتأمين عملية الدفع مقابل عمولة              

، ٢٠٠٤وفي عام .  لقطع النادرة إلى ا ) حواسيب، آالت تصوير، إلخ   (المعروضة كثيراً من األجهزة المستعملة      
وفي عام  .  )٨٩( مليون دوالر  ٧٨٠ من مليارات الدوالرات، أمنت إيرادات قيمتها        ٣,٣بلغ رقم أعمال الشركة     

 مليون دوالر، ومن المتوقع أن يصل إلى ثمانية مليارات من           ٧٧٠، بلغ حجم هذه السوق في اليابان        ٢٠٠٠
ي المائة من حجم التجارة اإللكترونية لألفراد الذي يتوقع أن يبلغ     ف ٦، أي أن يشكل     ٢٠٠٥الدوالرات في عام    

 . مليار دوالر١٣٤
 

وهناك فرصة لتطور هذه السوق سريعاً في البلدان العربية، إذ إنها ال تتطلب وجود مجتمع استهالكي                 
مثل في عدم كفاية    ولكنها تواجه اليوم عوائق تت    .  متطور، ويمكن أن تتوافق مع الممارسات التجارية المعتادة       
 .انتشار شبكة اإلنترنت والممارسات المصرفية اإللكترونية

 
 ولكي يتطور المحتوى الرقمي العربي في إطار التجارة اإللكترونية بين األفراد في البلدان العربية،                

ر ال بد للحكومات العربية من تشجيع تطور المصارف ووسائل الدفع واإلقراض اإللكتروني، وكذلك تطوي               
 .شبكة اإلنترنت السريعة، وسن قوانين تحمي البائع والمستهلك ووسائل الدفع اإللكترونية

 
   مجال الخدمات العامة-دال

 
الحكومة اإللكترونية، والتعلم اإللكتروني، والصحة      : يقسم مجال الخدمات العامة إلى بنود مختلفة        

وتشكل هذه البنود محاور رئيسية في تحويل        .  يةاإللكترونية، واالحتواء اإللكتروني، والثقافة اإللكترون     
المجتمع إلى مجتمع رقمي، أي إلى مجتمع يستخدم التكنولوجيات الحديثة في كل أوجه الحياة، مما يحقق                   

 .نهوضه االقتصادي واالجتماعي
 
 

                                                      
)٨٩( cfm.releases/com.ebay.investor://http. 
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 الحكومة اإللكترونية  -١
 

ويقسم مكتب  .  اإلنترنتتطورت تطبيقات الحكومة اإللكترونية على الصعيد العالمي مع انتشار             
الحكومة إلى المواطن، والحكومة إلى     : اإلدارة والميزانية في الحكومة األمريكية هذا المجال إلى ثالثة أقسام         

.  )٩٠(مؤسسات األعمال، والحكومة إلى الحكومة وكل ما يتعلق بتحسين الفعالية الداخلية للمؤسسات الحكومية             
 ٦٠األمريكية في هذا المجال أربعة مليارات من الدوالرات من أصل           ، بلغت نفقات الحكومة     ٢٠٠٤وفي عام   

ويتوقع أن تزداد هذه    .   في المائة  ٧، أي حوالي    )٩١(مليار دوالر أنفقت على قطاع تكنولوجيا المعلومات       
.  ، وذلك بعد أن انخفضت في األعوام األخيرة        ٢٠٠٩النفقات إلى ستة مليارات من الدوالرات في عام           

فالمرحلة األولى كانت توصيل الخدمات إلى      : لحكومة اإللكترونية تتبع في الحقيقة موسمية تاريخية      فتطبيقات ا 
 . )٩٢(المواطن، والمرحلة الثانية هي أكثر تفاعلية بين الطرفين

 
 في  ١٢ من مليارات الدوالرات، شكلت      ٢,٦وبلغت نفقات تطوير الحكومة اإللكترونية في أوروبا          

وهذه .  نفق على قطاع تكنولوجيا المعلومات في البلدان األوروبية وضمن المفوضية          المائة من مجمل ما ي    
ولتطوير هذا المجال، أطلقت المفوضية األوروبية مبادرات       .   في المائة سنوياً   ١٠النفقات تنمو بمعدل يتجاوز     

أما في البلدان   .  اتلقياس مدى انتشار تطبيقات الحكومة اإللكترونية في بلدانها ومدى استخدام هذه التطبيق            
وقد تراجع وضع   .  )٩٣( مليون دوالر  ٣٥ بحوالي   ٢٠٠٢العربية، فقُدرت نفقات الحكومة اإللكترونية لعام        

البلدان العربية عموماً في التصنيفات العالمية، إذ إن كثيراً من البلدان األخرى أطلقت برامج عمل طموحة،                 
         مة وعلى آلية العمل الحكومي، بما في ذلك تخفيض نفقاته           لما في ذلك من نفع على نوعية الخدمات المقد

وفي هذا اإلطار، أطلقت كل من اإلمارات العربية المتحدة والبحرين مبادرات           .  اإلجمالية في األجل الطويل   
 ).١٢انظر اإلطار (رائدة في هذا المجال، كما توجد مبادرة للحكومة اإللكترونية في لبنان 

 
 إللكترونية في لبنان  الحكومة ا-١٢اإلطار 

 
وصدقت .  ٢٠٠٢وضعت وزارة الدولة لشؤون التنمية اإلدارية في لبنان استراتيجية للحكومة اإللكترونية في عام               

وتهدف هذه  .  على هذه االستراتيجية لجنة وزارية تشترك في عضويتها وزارة االقتصاد والتجارة ووزارة االتصاالت             
 :االستراتيجية إلى

 
 لمعلومات التي يحق للمواطن الحصول عليها من إدارات الدولة عبر مختلف قنوات االتصال؛نشر جميع ا •
 إنجاز جميع الخدمات العامة للمواطنين بالطرق اإللكترونية؛ •
تعيين موقع موحد يلجأ إليه المواطن إلبالغ الحكومة بأي تغيير في المعلومات الخاصة به على الصعيد                     •

 الشخصي أو المهني؛
 يع عمليات التوريد الحكومية بالطرق اإللكترونية مباشرة؛إنجاز جم •
 .تبادل المعلومات داخل اإلدارات الحكومية إلكترونياً •

 
                                                      

)٩٠( 4284=dasp?Newsi.ResearchAnnouncementsDetails/Analyst_Research/2T/com.industryanalystreporter.www://http. 
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)٩٢( Spending+AND++Government-E=&KeyWords2429=asp?ArticleID.default/articles/com.destinationcrm.www://http
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 )تابع (١٢اإلطار 
 

 :وتصنف االستراتيجية المشاريع ذات األولوية ضمن أربعة أطر منطقية هي 
 

 كنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستثمارها؛اإلطار القانوني من أجل إعداد جميع القوانين واألنظمة المتعلقة بت •
 اإلطار الفني الذي يشمل ربط المؤسسات الحكومية بالشبكات المعلوماتية وتأمين حمايتها وأمنها؛ •
 اإلطار الخدمي الذي يتضمن تأمين الحلول المعلوماتية للخدمات المختلفة مثل الدفع اإللكتروني؛ •
العاملين في الدولة وتدريب المواطنين على استخدام الحاسوب          بناء القدرات الذي يشمل تدريب وتأهيل          •

 .واإلنترنت كل وفق حاجاته
 

وتحقيقاً لهذه األهداف، تشير االستراتيجية إلى التزام الدولة بإقرار األطر المؤسسية والتنظيمية والقانونية                   
علومات واالتصاالت وقواعد البيانات الضرورية     المطلوبة، واتخاذ التدابير الالزمة إلنشاء البنى األساسية لتكنولوجيا الم         

وتركز االستراتيجية على ضرورة التفاعل بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات           .  لتطبيقات الحكومة اإللكترونية  
 .األكاديمية والهيئات غير الحكومية من أجل تطبيق الحكومة اإللكترونية، وتبين دور كل منها في تحقيق هذه الغاية

 
، وذلك في خطوة    ٢٠٠٢أطلق مكتب وزارة الدولة لشؤون التنمية اإلدارية بوابة الحكومة اإللكترونية في عام              و 

وتهدف المرحلة األولى من المشروع إلى تسهيل إجراء المعامالت         .  نحو تنفيذ استراتيجية الحكومة اإللكترونية في لبنان      
وتهدف المرحلة الثانية إلى إجراء المعامالت      .  ذ هذه المعامالت  الحكومية وتزويد المواطنين بمعلومات حول آلية تنفي       

 .الحكومية إلكترونياً على الخط
 

وكانت نتيجة المرحلة األولى من التنفيذ بوابة تتضمن جميع المعلومات الضرورية للمواطنين من أجل إجراء عدد                 
وتزود البوابة المواطن   .  جراء هذه المعامالت  من المعامالت الحكومية، كما تتضمن العديد من االستمارات الالزمة إل          

أيضاً باإلرشادات والتعليمات الخاصة بتعبئة االستمارات، وهي تشكل أساس الخدمات اإللكترونية الشاملة لمختلف                 
 مؤسسة عامة   ٢٩ وزارة و  ٢٢وتتضمن البوابة حالياً معلومات حول المعامالت الخاصة بـ         .  اإلدارات العامة في لبنان   

ويجري حالياً اإلعداد للمرحلة الثانية من المشروع، ويتوقع أن تطلق البوابة بشكلها            .  المحافظات اللبنانية والبلديات  وعن  
 . ٢٠٠٥المحدث في أواخر عام 

 
وتهدف المرحلة الثانية من المشروع إلى عرض المعلومات عبر البوابة بما يتالءم مع احتياجات المواطنين ووفقاً                 

ات الحكومية، كما تهدف إلى تحديد المعلومات اإلضافية الضرورية إلجراء المعامالت الحكومية وإعدادها             لمسار اإلجراء 
 .وعرضها للمواطن عبر البوابة

____________________ 
 .٢٠٠٢، استراتيجية الحكومة اإللكترونيةلبنان، مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية، : المصدر

 
 

ور هذا المجال من سوق المحتوى في الصعوبات اإلدارية التي تبطئ إجراء               وتكمن عوائق تط   
.  اإلصالحات الالزمة داخل المؤسسات الحكومية لتنفيذ هذه البرامج، وفي ضعف النفاذ إلى اإلنترنت                

 وتطبيقات الحكومة اإللكترونية تقلل من فرص الفساد اإلداري ألنها تتمثل في االحتكاك المباشر بين المواطن              
 .المؤسسة المعنية من جهة، واإلدارة الحكومية التي تجرى معها المعامالت من جهة أخرى أو
 

ولكي يتطور المحتوى الرقمي العربي في إطار الحكومة اإللكترونية في البلدان العربية، ينبغي                 
نظيمية، وبرامج  إطالق برامج طموحة لإلصالح اإلداري، تتضمن إعادة هندسة العمليات اإلدارية والهياكل الت           

 .لتطبيق الحكومة اإللكترونية، وتطوير شبكة اإلنترنت ذات الحزمة العريضة
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 التعلم اإللكتروني  -٢
 

يشمل التعلم اإللكتروني جميع األنشطة التعليمية اإللكترونية، بما فيها تلك التي تعنى بالتعليم والتدريب               
.  يدالنية والقطاعات المصرفية واإلدارات الحكومية    ضمن مختلف القطاعات االقتصادية، مثل الصناعات الص      

وخيار ضم التعلم اإللكتروني إلى الخدمات الحكومية يأتي أساساً من أنّه إذا اعتُبر التعليم قطاعاً اقتصادياً،                  
يبرز التعليم الرسمي والحكومي جهة أساسية في هذا القطاع، وتبرز نفقات تشكل أجزاء ملحوظة من                   

  ويصل حجم السوق العالمية للتعليم إلى تريليوني دوالر، تبلغ حصة الواليات المتحدة                 .ميزانيات الدول 
 في المائة، والباقي    ١٠وال تتجاوز نسبة الربح من هذه السوق الضخمة         .  )٩٤( مليار دوالر  ٧٤٠وحدها منه   

 .  في المائة سنويا١٥ًو ١٠هو خدمة عامة، مع نسبة نمو لهذه السوق تتراوح بين 
 

ح التعلم اإللكتروني مجاالت جديدة ترفد أساليب التربية والتعليم األخرى، ويسمح بتأقلم المتعلّم              ويفت 
ويتضمن التعلم اإللكتروني محتوى تعليمياً     .  مع االقتصاد والمجتمع الرقمي، بما يتيحه من تواصل عالمي         

 ١٠,٣ بنحو التعلم اإللكتروني    وقوفي الواليات المتحدة األمريكية، قدر حجم س      .  وبرمجيات وخدمات تعليمية  
 ملياراً في   ٨٣,١لتبلغ  ، ويتوقع أن تنمو هذه السوق       )١٠راجع الشكل   ( ٢٠٠٢من مليارات الدوالرت في عام      

 .)٩٥(٢٠٠٦عام 
 

   حجم سوق التعلم اإللكتروني في الواليات المتحدة األمريكية-١٠الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .pdf.execsum_simmarket/execsums/public/com.brandonhall.www://http  :المصدر
 

إالّ أن هذه السوق تشكل     .  وال تتوفر معطيات عن حجم سوق التعلّم اإللكتروني في البلدان العربية            
.  إحدى الفرص االستراتيجية لهذه البلدان، ليس في الجزء الربحي منها، بل في جزء الخدمة العامة الحكومية               

تيح للبلدان العربية تقليص الفجوة الرقمية، وخاصة إذا ترافق نمو هذه السوق مع              فسوق التعلم اإللكتروني ت   
ويمكن أيضاً ربط شبكات    .  إطالق برامج لتحديث مناهج التعليم في مختلف مراحلها، وتعزيز القدرة التنافسية          

هوض بالتعليم الجامعي   التعليم العالي والبحوث العربية مع نظيراتها في البلدان المتقدمة، مما يتيح فرصةً للن             
 . العربي، ويمكّنه من التأقلم مع تسارع تطور المنهجيات والتقنيات

                                                      
)٩٤( 279477770-323539223-65056541=&SID1103334=asp?productid.display/product/com.marketresearch.www://http. 

)٩٥( pdf.execsum_simmarket/execsums/public/com.brandonhall.www://http. 
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ومن تلك العوامل ما هو متعلق بالبنى        .  وتعوق عوامل عديدة نمو هذه السوق في البلدان العربية          
وصاً، األساسية لالتصاالت، كضعف النفاذ إلى اإلنترنت عموماً، وضعف استخدام الحزمة العريضة خص             

إالّ أن العائق األساسي    .  وكذلك صعوبة استخدام وسائل الدفع اإللكتروني من أجل دفع ثمن المراجع القيمة            
الذي يواجه التعلم اإللكتروني هو غياب مبادرات لتطوير المقررات التعليمية بمختلف مراحلها على أسس                

وبالرغم من ذلك توجد    .  تحديث المستمر تضمن االستخدام الكثيف لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وال       
 بعض التجارب الجدية في المنطقة العربية للتعلم اإللكتروني ومنها تجربة الجامعة االفتراضية السورية                

 ).١٣انظر اإلطار (
 

 الجامعة االفتراضية السورية  -١٣اإلطار 
 

، أسلوباً أساسياً في    تي تعتمد التعليم عبر اإلنترنت    الجامعة األولى في المنطقة ال     الجامعة االفتراضية السورية     تبرتُع 
لتوفير التعليم لعدد من الطالب الراغبين في الحصول على شهادات من جامعات              اًهام بديالًوهي تشكّل   تعليم طالبها،   

 . غربية
 

عشر ائية مع    وزارة التعليم العالي مجموعة من االتفاقيات الثن        بعد أن عقدت   ٢٠٠٢وهذه الجامعة أنشئت في عام       
 الجامعات عبر    هذه لتمكين المنتسبين إلى الجامعة االفتراضية من دراسة المناهج التي توفرها          جامعات أجنبية، وذلك    

وتقدم الجامعات األجنبية لطالب الجامعة االفتراضية السورية المناهج والمحتويات           .   السورية الجامعة االفتراضية 
لطالبها في البلدان األجنبية، بينما تساهم الجامعة االفتراضية السورية في تقديم الدعم            والخدمات واالستشارات التي تقدمها     

اإلداري والتقني والعلمي واإلرشاد األكاديمي لطالبها المحليين، باإلضافة إلى تأمين النفاذ إلى اإلنترنت بالجودة المالئمة                
 .ي الجمهورية العربية السوريةسواء أكان في حرمها أم عبر عدد من مراكز النفاذ المنتشرة ف

 
 ٣٢ برنامجاً جامعياً في مختلف االختصاصات، منها         ١٢٢وتوفر الجامعة االفتراضية السورية لطالبها اليوم         

  . باإلضافة إلى عدد من البرامج لإلعداد الجامعي والتأهيل اللغوي            لدرجة الماجيستير،  ٦٤١لدرجة البكالورويس، و  
 .لياً في الجامعة االفتراضية السورية هي في مجال إدارة األعمال واللغات والمعلوماتيةومعظم البرامج المتاحة حا

 
وتغلب اللغة اإلنكليزية على المحتوى الذي تقدمه الجامعة مقابل برنامجين فقط باللغة العربية هما الدبلوم الوطني                  
 وقد أعدتهما الجامعة االفتراضية السورية       . في مجال األعمال اإللكترونية وبكالوريوس تكنولوجيا المعلومات       العالي  

والحظت الجامعة ازدياد اإلقبال عليها عند توفر       .  بالتعاون مع عدد من األساتذة العرب في الجامعات العربية والبريطانية         
 .مناهج باللغة العربية

 
 الثانوية   الشهادة  حاملي شبابوتتراوح بين ال   ة واسع ي الجامعة فه   يمكنهم االنتساب إلى   ذين الطالب ال  مجموعةأما   
تحسين معارفهم في مجال معين أو يتطلعون       في   الموظفين الذين يرغبون     وكذلكالحاصلين على إجازة جامعية،     والعامة،  

، منهم  ٧٠٢ حوالي   ٢٠٠٥-٢٠٠٤ الدراسية   السنةبلغ عدد الطالب المنتسبين إلى الجامعة في        وقد  .  إلى متابعة دراستهم  
 طالب منهم باللغة    ٢٣٢: لألعمال اإللكترونية   طالباً مسجالً في الدبلوم الوطني     ٣٥٤، و نة التحضيرية الس طالباً في    ٣٣١

وهذا يدل على أهمية    .   طالباً مسجالً في الجامعات األجنبية     ١٧ طالباً باللغة اإلنكليزية، باإلضافة إلى       ١٢١العربية مقابل   
األردن والجمهورية العربية   ( المنتسبين إلى الجامعة هم من عدة بلدان         والجدير بالذكر أن الطالب   .  اعتماد اللغة العربية  

، وهم من جنسيات مختلفة غالبيتها عربية، مما        )السورية والعراق والكويت ولبنان والمملكة العربية السعودية وسويسرا       
نية استقطاب العرب أو غيرهم في      يبين أهمية تطوير المشاريع اإلقليمية العربية نظراً لسعة السوق العربية من جهة وإلمكا            

 .المهجر من جهة أخرى
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 )تابع (١٣اإلطار 
 

مع أحد مقدمي   وتؤمن الجامعة لطالبها النفاذ إلى اإلنترنت من مقر الجامعة، إما عبر االتصال بالخطوط المؤجرة                
ة، أو من مراكز النفاذ في        ميغابت في الثاني   ٤ وبسرعة   (scs-net)خدمات اإلنترنت في الجمهورية العربية السورية        

ويستطيع الطالب  .   كيلوبت في الثانية   ٢,٥ و ١المحافظات فيؤمن االتصال باستخدام خطوط مؤجرة وبسرعة تتراوح بين          
 . خطوط الشبكة الثابتةالنفاذ إلى اإلنترنت من منازلهم عن طريق

 
لصعوبات التقنية عند استخدام اللغة     وتواجه الجامعة االفتراضية السورية والشركة المطورة للتطبيقات بعض ا          

وهذا يتطلب  .  العربية، وذلك لعدم توافق بعض األدوات التقنية البرمجية المتوفرة في السوق العالمية مع اللغة العربية                
عة كما تواجه الجام  .  عمالً برمجياً إضافياً، وبالتالي وقتاً أطول للتطوير، ال سيما وإن هذه األدوات تتغير بسرعة فائقة               

مشكلة أخرى في التطبيقات باللغة العربية نتيجة لعدم توحيد استخدام المصطلحات والتعابير الفنية في مجال العلوم                    
وبالتالي ال بد من بذل الجهود في سبيل توحيد المصطلحات           .  والتكنولوجيا واألعمال في مختلف أنحاء المنطقة العربية      

 .ع عربية في مجال التعلم اإللكترونيعلى المستوى العربي، بما يتيح ظهور مشاري
 

أو سائر  (وتعتبر حماية وأمن المعلومات، باإلضافة إلى وثوقيتها، خصائص بالغة األهمية في التعلم اإللكتروني                
وتعمل الجامعة جاهدة لتأمين هذه البنى وحمايتها،       .  ، وتعد مكمالً أساسياً لبنى االتصاالت والنفاذ      )الخدمات اإللكترونية 

 .جد فريق عمل خاص بهذا الجزء الهام من منظومة التعلم اإللكترونيويو
________________ 

 .eng/sy/org.svuonline.www://http/ الجامعة االفتراضية السوريةمعلومات عن :  المصدر
 

 
ال بد   التعلم اإللكتروني في المنطقة العربية،         ولكي يتطور المحتوى الرقمي العربي في مجال         

للحكومات العربية من إطالق مبادرات لإلفادة القصوى من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عمليات               
 .التعليم على جميع المستويات

 
 الصحة اإللكترونية  -٣

 
وقد .  الميزانيات الحكومية تستهلك الصحة مع التعليم الجزء الرئيسي من نفقات الخدمات العامة في              

ظهرت تطبيقات إلكترونية كثيرة في مجال الصحة، تساعد على إدارة الضمان الصحي وسجالت األفراد                
الصحية الوطنية، كما تساعد في زيادة فعالية المؤسسات التي تقدم الخدمات الصحية، وتمكن المواطنين من                

: ظهرت في هذا المجال ذي الحجم االقتصادي الكبير        ومن التطبيقات المتطورة التي     .  االستعالم الصحي 
الملف الطبي اإللكتروني، الذي يحتوي على التاريخ الطبي للمريض مع فحوصاته لتسهيل المتابعة الدائمة                

ومن .  وتواصل األطباء حول حالته، وإدارة العمليات عن بعد وعبر القارات، فضالً عن التشخيص اآللي               
وق باطراد، لما في هذا النمو من توفير في النفقات الصحية على الحكومات               المفترض أن تنمو هذه الس    

 . والمجتمعات
 

ويقدر حجم سوق الصحة اإللكترونية في أوروبا بحوالي ثالثة مليارات من الدوالرت، وينمو بمعدل                
 .)٩٧(، وقد أطلقت مبادارت كثيرة لتسريع النمو في هذا المجال)٩٦( في المائة تقريباً سنويا١٠ً

                                                      
)٩٦( 4180/194/document/en/idabc/int.eu.europa://http. 
)٩٧( PDF.0003EHE_/Downloads/uk.ac.cam.medgraphics.www://httpو / eeurope/information_society/int.eu.europa://http

                                                                                                .                                                         htm.index_en/ehealth/all_about/2005 
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ولم تتوفر معطيات عن حجم هذه السوق في البلدان العربية، حيث يتوقع أن يكون حجمها ضئيالً، إذ                  
ومن المفارقات في هذا المجال،     .  إن معظم البلدان العربية تفتقر إلى نظام متكامل للضمان الصحي لمواطنيها          

هو مرتفع جداً   ) مثل بلدان الخليج ولبنان   (أن نصيب الفرد من قيمة النفقات الصحية في بعض البلدان العربية            
فهناك فرصة كبيرة لتطوير أنظمة وطنية للضمان         .  ويوازي نصيب الفرد في بعض البلدان المتقدمة        

االجتماعي في البلدان العربية على أسس الصحة اإللكترونية، لضمان فعالية أكبر لخدماتها الصحية وتوزيع               
 . أمثل بين مختلف طبقات المجتمع

 
وعالوة على غياب أنظمة الضمان الصحي الوطنية، هناك عوائق أخرى في مجال المحتوى تكمن                

بعضها في المسائل اللغوية، وعدم توحيد المصطلحات، والممارسات الطبية، ونوعيات األدوية المستخدمة في             
 . مختلف البلدان العربية

 
رونية في المنطقة العربية، ال بد       ولكي يتطور المحتوى الرقمي العربي في مجال الصحة اإللكت           

للحكومات العربية، أن تعمل بالتعاون مع جميع الجهات المعنية بهذا المجال، على إطالق مبادرات لبناء نظام                
 .صحي متكامل في بلدانها على أسس الصحة اإللكترونية

 
 االحتواء اإللكتروني والثقافة اإللكترونية  -٤

 
 في بناء المسيرة نحو المجتمع الرقمي التشاركي، وتجنب ظهور           يشكل هذان المجاالن حجر أساس     

ويعرف االتحاد األوروبي االحتواء اإللكتروني باألنشطة التي تساهم في بناء           .  )٩٨(فجوة اجتماعية رقمية  
وينطلق .  )٩٩(المجتمع الرقمي على أساس يلبي احتياجات وخصوصيات كل الفئات االجتماعية وكل المناطق           

عريف من حاجة فئات اجتماعية، مثل النساء أو سكان المناطق الريفية أو المجموعات اإلثنية والدينية                هذا الت 
ويدرج االتحاد األوروبي   .  أو الجمعيات األهلية، إلى التعبير عن دورها واإلعالم عن أنشطتها في المجتمع            

ل التواصل مع المساجين أو اإلعالم      تحت هذا التعريف األنشطة المتعلقة بالتوظيف وبالشؤون االجتماعية، مث        
وبالرغم من أن   .  ويشكل مجموع هذه األنشطة خدمات اجتماعية قيمة      .  عن المشاكل االجتماعية المختلفة   

النفقات على كل نشاط من هذه األنشطة ضئيل، قد يشكل مجمل النفقات عليها كتلة ملحوظة، وذلك ألن عدد                   
منطقة العربية بعض التجارة الناجحة في إشراك المجتمع المهمش في            وتشهد ال   .الخدمات الممكنة كبير جداً   

 ).١٤انظر اإلطار (مجتمع المعلومات، ومنها تجربة بوابة المجتمع المحلي في الجمهورية العربية السورية 
 

   بوابة المجتمع المحلي في الجمهورية العربية السورية -١٤اإلطار 
 

اريع المميزة للمحتوى الرقمي في الجمهورية العربية السورية، تنفذه وزارة           أحد المش  reefnet@syيعتبر مشروع    
ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء بوابة إلكترونية للمجتمع        .  االتصاالت والتقانة بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي       

يفية تفيدهم في حياتهم اليومية      المحلي في الريف السوري تتضمن معلومات موجهة إلى المواطنين في المناطق الر              
وفي غضون عام إنشئ    .  ويساهم أهل الريف في إغناء هذه البوابة وتحديثها دورياً         .  االجتماعية واالقتصادية والثقافية  

 . زائر٣٠ ٠٠٠ قرية مشاركة في هذه البوابة، وتجاوز عدد زوار هذه البوابة ١٨ موقعاً إلكترونياً لـ ١٨
________________ 

 .sy.gov.reefnet.www://httpمعلومات من وزارة االتصاالت والتقانة في الجمهورية العربية السورية و: درالمص
 

                                                      
)٩٨( Samir Aita, Internet en langue arabe: espace de liberté ou fracture sociale, in Maghreb-Mashrek, no. 178,  

Winter 2003-2004.                                                                                                                                                                                        

)٩٩( htm.index_en/einclusion/all_about/2005/eeurope/information_society/int.eu.europa://http. 
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وفي الحقيقة،  .  ويستخدم في البلدان العربية مفهوم المجتمع المدني لشمل الفئات الواردة في التعريف            
ل وللدفاع عن وجهات نظرها على نحو لم        فتحت اإلنترنت في البلدان العربية مجاالً لبعض هذه الفئات للتواص         

فانتشرت مواقع الفتاوى الدينية والحوار بين المجموعات الدينية، كما انتشرت مواقع لألقليات            .  يسبق له مثيل  
وشكل التواصل عبر الرسائل اإللكترونية مجاالً النفتاح كبير في حرية التعبير في البلدان             .  العرقية والطائفية 

 .العربية
 

 أن فسحة حرية التعبير هذه لم تشمل كل الفئات االجتماعية في البلدان العربية، بل اقتصرت على                 إالّ 
ومن هنا تبرز أهمية المبادرات الحكومية في تشجيع          .  تلك التي لديها الوسائل المادية لتمويل أنشطتها       

ويبرز أيضاً دور   .  خاللهاالمجموعات األخرى ومساعدتها للوصول إلى اإلنترنت والتعبير عن حاجاتها من           
.  الحكومات والتعاون الدولي في إدارة هذا الفضاء الكبير، عبر أنظمة مكافحة الجريمة واإلرهاب والتطرف              

وتكمن المفارقة في البلدان العربية في أن األنظمة المتشددة حيال هذا الموضوع ال تسمح بممارسة حرية                  
ات المادية الالزمة للوصول إلى الفضاء اإللكتروني العالمي أو التي          التعبير إال للمجموعات التي تملك اإلمكان     

وتعتبر ظاهرة المذكرات   .  يغض عنها النظر، بينما تبقى معظم المجموعات األخرى خارج المجتمع الرقمي          
على الوب التي بدأت تنتشر في العالم العربي منذ أحداث العراق أحدى وسائل االحتواء اإللكتروني الهامة                  

 ).١٥انظر اإلطار (لمؤثرة في الرأي العام المحلي والعالمي وا
 

   المذكرات على الوب-١٥اإلطار 
 

تنتشر ظاهرة جديدة اليوم على اإلنترنت، وهي عبارة عن نشر لمذكرات األفراد ومشاهداتهم وآرائهم على                    
ت تسمح بإنشاء ونشر صفحات الوب       نتيجة لتوفر أدوا   ١٩٩٧وقد بدأت هذه الظاهرة منذ عام       .  (blogging)اإلنترنت  

وهذا ما شجع األفراد على استخدام الوب لنشر مشاهداتهم ومذكراتهم          .  بسهولة ودون الحاجة إلى التعمق في تقنيات الوب       
 .ووضعها في متناول الجميع

 
ديدة ، وكانت ش  ٢٠٠١وقد بدأت ظاهرة المذكرات على الوب تنتشر في الواليات المتحدة األمريكية منذ عام                 

، بدأت تتوسع لتشمل الحياة الثقافية في العديد من بلدان          ٢٠٠٤ومنذ عام   .  االرتباط بنشر اآلراء عن المواضيع السياسية     
 .العالم

 
وقد اهتم بعض األفراد في العراق بتدوين مذكراتهم من أجل تعريف العالم بظروف الحياة اليومية التي يعيشونها                   

 .ولهذه المذكرات تأثير بالغ في الرأي العام العالمي.  ٢٠٠٣ منذ عام واألحداث التي تجري في العراق
________________ 

 .Weblog/wiki/org.wikipedia-en://http  :المصدر
 

 
األنشطة التي تسمح بالتعرف على الحياة الثقافية في البلدان وعلى تراثها             وتشمل الثقافة اإللكترونية   

هر هذا البعد جلياً من خالل حجم التواصل مع المكتبات الوطنية الذي هو من               ويظ.  الثقافي واألدبي والفني  
أكثر االستخدامات شيوعاً لإلنترنت في البلدان المتقدمة، ومن تمويل الحكومات مبادرات تشجع الثقافة                 

 .اإللكترونية
 

لبلدان العربية،  ولكي يتطور المحتوى الرقمي العربي في مجالي االحتواء والثقافة اإللكترونيين في ا             
ال بد للحكومات العربية أن تعمل على إطالق مبادرات تشجع المجتمع المدني على االستفادة من الفرص التي                 
يتيحها المجتمع الرقمي، وعلى وضع نظم منطقية، بالتعاون مع الدول األخرى، لضمان حرية التعبير                  

 .ومكافحة الجريمة واإلرهاب والتطرف
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  المحتوى الرقمي العربي  تقدير مجمل سوق-هاء
 

انطالقاً من تحليل مجاالت وبنود اقتصاد المحتوى الرقمي العربي، قدر حجم السوق العربية للمحتوى               
وبتقدير نمو هذه السوق بمعدل     ).  ٧انظر الجدول   ( بحوالي تسعة مليارات من الدوالرات       ٢٠٠٢الرقمي لعام   
 من  ١٠,٩ و ٩,٩ قيمة تتراوح بين     ٢٠٠٤ا قد بلغ في عام       في المائة سنوياً، يكون حجمه     ١٠ و ٥يتراوح بين   

 . مليارات الدوالرات
 

 التقدير اإلجمالي لسوق المحتوى الرقمي في المنطقة العربية إضافة إلى بنود               ٧ويبين الجدول    
م ويشير العمود األول إلى الحج    .  المحتوى في مجاالت اإلعالم والترفيه واألعمال والتجارة والخدمات العامة        

اإلجمالي لسوق المحتوى بناء على تقديرات المقاربة وعلى خصوصية المنطقة المتمثلة في ضعف االهتمام               
وقدر حجم  .  بنشر الكتب والمجالت على أنواعها، وكذلك ضعف اإلعالم االقتصادي والتوزيع التلفزيوني           

م سوق المحتوى الرقمي في كل بند       سوق الخدمات العامة اإللكترونية تقديراً أولياً، ويبين العمود الثاني حج          
 . باعتبار مدى انتشاره الحالي على الشبكات الرقمية واألقراص المدمجة

 
   التقدير اإلجمالي لحجم سوق المحتوى الرقمي في المنطقة العربية-٧الجدول 

 

 مالحظات

حجم سوق 
 المحتوى الرقمي

 )مليون دوالر(

حجم سوق المحتوى 
 اإلجمالي

 ود المحتوىبن )مليون دوالر(

 

حجم السوق اإلجمالي وفقاً لتقدير المقاربة، يشكل 
 . في المائة من السوق اإلجمالية١٠الجزء الرقمي 

 الترفيه السينمائي ٨٠٠ ٨٠

حجم السوق اإلجمالي وفقاً لتقدير المقاربة، مجمل 
 .هذا البند رقمي

 اإلنتاج التلفزيوني ٣ ١٠٠ ٣ ١٠٠

 في المائة من تقدير ٥٠السوق اإلجمالي حجم 
 .المقاربة، مجمل هذا البند رقمي

 التوزيع التلفزيوني ١ ٦٠٠ ١ ٦٠٠

حجم السوق اإلجمالي وفقاً لتقدير المقاربة، يشكل 
 . في المائة من السوق اإلجمالية٨٠الجزء الرقمي 

 الموسيقى ٦٠٠ ٤٨٠

حجم السوق اإلجمالي متوسط التقديرين في 
 في المائة من ٥٠سة، يشكل الجزء الرقمي الدرا

 .  السوق اإلجمالية

اإلذاعة واإلعالن خارج  ٥٠٠ ٢٥٠
 المنزل

حجم السوق اإلجمالي يساوي التقدير األعلى نظراً 
لخصوصية المنطقة العربية، مجمل هذا البند 

 .رقمي

النفاذ إلى اإلنترنت  ٥٠٠ ٥٠٠
 واإلعالن عليها

ي المائة من تقدير  ف٢٥حجم السوق اإلجمالي 
 في المائة من ٢٠المقاربة، يشكل الجزء الرقمي 

 .السوق اإلجمالية

 اإلعالم االقتصادي ٢٥٠ ٥٠

 في المائة من تقدير ٥٠حجم السوق اإلجمالي 
 في المائة من ٥المقاربة، يشكل الجزء الرقمي 

 .السوق اإلجمالية

 نشر المجالت ٧٠٠ ٣٥

يشكل  دير المقاربة،حجم السوق اإلجمالي وفقاً لتق
 . في المائة من السوق اإلجمالية١٠الجزء الرقمي 

 نشر الصحف ٢ ٨٠٠ ٢٨٠

 في المائة من تقدير ٥٠حجم السوق اإلجمالي 
 في المائة من ٥المقاربة، يشكل الجزء الرقمي 

 .السوق اإلجمالية

 نشر الكتب العامة ٥٠٠ ٢٥

يه
رف
الت
 و
الم
إلع
ت ا

اال
مج
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 )تابع (٧الجدول 
 

 مالحظات

حجم سوق 
 الرقميالمحتوى 

 )مليون دوالر(

حجم سوق المحتوى 
 اإلجمالي

 بنود المحتوى )مليون دوالر(

 

 في المائة من تقدير ٢٥حجم السوق اإلجمالي 
 في المائة من ١٠المقاربة، يشكل الجزء الرقمي 

 .السوق اإلجمالية

نشر الكتب التعليمية  ١ ٢٠٠ ١٢٠
 والمهنية والتدريبية

 في المائة ٢ة يشكل حجم السوق في المنطقة العربي
 .من السوق العالمية

 األلعاب  ٤٠٠ ٤٠٠

 

األعمال اإللكترونية بين  ١ ٤٣٠ ١ ٤٣٠ .حجم السوق اإلجمالي وفق تقديرات الدراسة
 المؤسسات

األعمال اإللكترونية بين  ٣٠٠ ٣٠٠ .حجم السوق اإلجمالي وفق تقديرات الدراسة
 المؤسسات واألفراد

األعمال اإللكترونية بين    .حجم السوق ضئيل جداً
م  األفراد

ال
إلع
ت ا

اال
مج

يه
رف
الت
و

 

 الحكومة اإللكترونية ٣٥ ٣٥ .خدمة عامة يغلب عليها الطابع غير الربحي
 التعلم اإللكتروني ٣٥ ٣٥ .خدمة عامة يغلب عليها الطابع غير الربحي
 الصحة اإللكترونية ٢٥ ٢٥ .خدمة عامة يغلب عليها الطابع غير الربحي

 االحتواء اإللكتروني   .خدمة عامة
ت  الثقافة اإللكترونية   .خدمة عامة

ما
خد
 ال
ال
مج

مة
عا
ال

 

  المجموع ١٤ ٧٧٥ ٨ ٧٤٥ 
 

ويالحظ أن هذه السوق تشكل وحدها حوالي واحد في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي العربي،                  
لومات واالتصاالت في البلدان العربية أكثر من       وبإضافة سوق االتصاالت، تشكل حصة قطاع تكنولوجيا المع       

 في المائة، وخاصة في ظل      ٣وفي الواقع، ال يتوقع أن تتخطى نسبة االستثمار في هذا القطاع            .   في المائة  ٣
 .عدم وجود خيار استراتيجي واضح لمعظم البلدان العربية بالتحول السريع نحو مجتمع المعرفة

 
 المستخدمة في هذا الفصل هي إحدى طرق التقدير االقتصادية، وليست           ومن المؤكد أن طريقة التقدير     

إال أن مناقشة مجاالت وبنود المحتوى الرقمي بينت الفرص العديدة المتاحة للبلدان            .  الطريقة الوحيدة الممكنة  
 .العربية على الصعيد االقتصادي

 
صاً، يشير إلى فرص اقتصادية     وهذا التحليل األولي لسوق المحتوى عموماً والمحتوى الرقمي خصو         

جديرة باالهتمام، وإلى ضرورة إجراء دراسة اقتصادية تفصيلية أكثر عمقاً لتبيان التوجهات في كل بلد                  
 .عربي، وعلى مستوى المنطقة العربية بأسرها
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   التوصيات والبرامج المقترحة-خامساً
 

 المحتوى الرقمي العربيتطوير   متطلبات -ألف
 

الرئيسية لتطوير المحتوى الرقمي العربي في وحدة اللغة بين البلدان العربية وفي              تكمن الفرصة    
فوحدة اللغة تتيح فرصاً إليجاد سوق واسعة تضم في         .  التداخل والتواصل الثقافي واالجتماعي بين شعوبها     

واصل الثقافي  والت.   مليون فرد في مجاالت اإلعالم والترفيه واألعمال والتجارة        ٣٠٠الوقت الحاضر حوالي    
، بما فيها مجاالت الخدمات     تواالجتماعي يخلق حافزاً للمقارنة والمنافسة بين البلدان العربية في كل المجاال          

وتتيح الثورة الرقمية واالقتصاد الرقمي الجديد فرصاً وتحديات للحكومات العربية للنهوض السريع             .  العامة
 .إلصالح على أسس متينةبمجتمعاتها واقتصاداتها، ولتثبيت الحداثة وا

 
وال بد من اإلشارة إلى أهمية وجود أعداد كبيرة من العرب المغتربين في مختلف أنحاء العالم، مما                   

فقد .  يخلق فرصة أمام تطور المحتوى الرقمي العربي في سوق أكبر من سوق البلدان العربية وحدها                 
 في الواليات المتحدة األمريكية يتابعون شؤوناً تهم         مثالً أن عرباً كثراً    )١٠٠(أظهرت إحدى الدراسات الحديثة   
 .  انتماءهم الحضاري عبر اإلنترنت

 
وبينما تطلق المفوضية األوروبية مبادرات مباشرة، مع التمويل الالزم، لتحفيز التعاون والتنافس بين              

توى الرقمي، ال توجد    شركات ومؤسسات بلدانها في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بما في ذلك المح           
 . في المنطقة العربيةحتى اآلن أي هيئة عربية تؤدي الدور التحفيزي 

 
ومن المؤكد أن للحكومات العربية دوراً أساسياً في تحفيز وتطوير المجتمع الرقمي، وضمنه المحتوى               
هة، وتنسيق وتنظيم   إال أن لجامعة الدول العربية دوراً أساسياً في إضفاء البعد اإلقليمي من ج              .  الرقمي

كما إن للمنظمات الدولية دوراً هاماً في تحفيز ودعم جهود الدول           .  الجهود العربية المشتركة من جهة أخرى     
 . والمؤسسات العامة والخاصة والمنظمات غير الحكومية في سبيل تطوير هذه الصناعة

 
، وال سيما الهاتف الخليوي، فرصاً      وقد أتاح النمو السريع لإلنترنت ولتكنولوجيات االتصاالت الجديدة        

لظهور شركات جديدة في البلدان العربية تطورت أسواقها بسرعة فائقة، حتى في البلدان التي تشهد تدنياً في                 
وقد ولّد الهاتف الخليوي دخالً جديداً لميزانيات الدول يمكن أن يشكل أساساً              .  نصيب الفرد من الدخل   

ذلك الوقت في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بمجمله، بل يمكن أن           الستثمارات لم تكن منظورة قبل      
تدفع الحكومات إلى استباق االستثمارات في هذا القطاع كي تهيئ شركات ومجتمعات بلدانها لالستفادة من                 

وأحدث انتشار وسيلة االتصاالت عبر األقمار االصطناعية قفزة نوعية           . القفزات التي تحدث في حينها    
 فرص جديدة بتطور    توظهر.  تغييراً في المشهد العام لسوق وصناعة اإلنتاج التلفزيوني في البلدان العربية          و

في بلدان عربية لم تكن لها ميزة تنافسية سابقة في اإلنتاج            ) المسلسالت التلفزيونية مثالً  (صناعات المحتوى   
ت والتقارب بين وسائل تكنولوجيا المعلومات      وتوجد حالياً فرص عديدة متاحة الستثمار اإلنترن      .  السينمائي

 .واالتصاالت ووسائل اإلعالم من جهة، والتقارب بين اإلنترنت والهاتف الخليوي من جهة أخرى
 

                                                      
)١٠٠( 1003452aspx?.Article/com.emarketer.www://tpht. 
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 العوائق التي تعرقل تطور صناعة المحتوى الرقمي        )١٠١(وتناولت دراسات سابقة صادرة عن اإلسكوا      
القدرات الخالقة في العالم العربي وال من مشاكل خاصة باللغة          العربي وخلصت إلى أنها ليست ناتجة من قلة         

توفر البنية األساسية لالتصاالت، وتأمين     : العربية، بل من غياب المتطلبات الضرورية لهذا التطور ومنها         
 وتلتقي هذه .  النفاذ لتبادل المحتوى الرقمي وتوزيعه، وتوفر األطر القانونية، وخاصة لحقوق الملكية الفكرية           

المسائل مع ما تواجهه مجموعات أخرى في العالم، ولكن هذه المجموعات تضع آليات للتغلب على هذه                   
ففي مجال نقل وتوزيع المحتوى،     .  العوائق بالتفصيل انطالقاً من الوضع الذي وصلت إليه التكنولوجيا عندها         

العريضة، باعتبارها ضرورة في    تطلق المجموعة األوروبية آلية للنقل الرقمي السريع والشامل ذي الحزمة            
كما تعالج العوائق المتصلة بحماية الملكية الفكرية في إطار آليات مكافحة             .  سياساتها في األجل القريب   

 .الممارسات االحتكارية وحق الدول في الحصول على التكنولوجيا
 

اس تطور تكنولوجيا   وال بد من اإلشارة أيضاً إلى أن معظم المجموعات تعتبر موضوع القياس، أي قي              
ويشكل .  المعلومات واالتصاالت وتطور صناعة المحتوى، ضرورة لتحليل العوائق وتوجيه األولويات           

موضوع القياس والمعطيات مشكلة رئيسية في البلدان العربية، حيث ال يتوفر من البيانات إال القليل، الذي                  
ميعه ونشره، مع مؤشرات مركبة، كمؤشر النفاذ        يقوم االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية بتج       

 عن قطاع تكنولوجيا المعلومات      )١٠٢(كما ال يوجد إال القليل من البيانات االقتصادية اإلجمالية          .  الرقمي
 .واالتصاالت

 
وخلصت العروض والتحاليل التي تضمنتها الفصول السابقة عن متطلبات تطوير صناعة المحتوى              

د من التوصيات الرامية إلى تهيئة بيئة تمكينية وتفعيل تطوير المحتوى الرقمي               الرقمي العربي إلى عد   
 :وفيما يلي عرض ألهم هذه التوصيات.  ومختلف مجاالته في المنطقة العربية

 
رورة وضع استراتيجيات عربية أو وطنية لصناعة المحتوى الرقمي، ذات تأثير اقتصادي                ض -١

ويين اإلقليمي والوطني، والتعاون بين جميع أصحاب المصلحة          واجتماعي وثقافي وتنموي على المست     
، في إنجازها وتنفيذها    )الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات اإلقليمية والدولية والمنظمات غير الحكومية        (

ومن المؤكد أن الدولة أو الدول العربية التي ستصوغ استراتيجية في هذه الصناعة             .  على المستوى المطلوب  
 . قطاعاتها سيكون لها السبق في السيطرة على سوق عربية كبيرةأو أحد

 
ضرورة تحسين شبكات االتصاالت األساسية والعمل على زيادة انتشار اإلنترنت وتخفيض كلف               -٢

 .االتصال، وزيادة خدمات الحزمة العريضة لجميع فئات المجتمع بأسعار مقبولة
 
الملكية الفكرية والتعامالت اإللكترونية والفضاء      ضرورة وضع قوانين متجانسة، خاصة بحماية         -٣

 .السيبراني على المستوى العربي، وإنشاء هيئات لتطبيق هذه القوانين على مستوى المنطقة بأسرها
 
جامعة الدول العربية، والمؤسسات    ( مبادرة رائدة للحكومات العربية وللمؤسسات األخرى         إطالق -٤

وث في اللغة العربية ومصطلحاتها في جميع المجاالت الحيوية، وتشجيع           ، لتشجيع الدراسات والبح   )الدولية

                                                      
)١٠١( E/ESCWA/ICTD/2003/3 ،E/ESCWA/ICTD/2003/10مرجعان سبق ذكرهما ،. 
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الدراسات في الخوارزميات اللغوية التي تساعد على استعمال اللغة العربية في تكنولوجيا المعلومات                  
 .واالتصاالت

 
دعم إنتاج البرمجيات الخاصة بمعالجة اللغة العربية وتشجيع الشركات العالمية على مواءمة                 -٥

برمجياتها المساعدة على تطوير المحتوى الرقمي مع اللغة العربية، والعمل على إنشاء شراكات بين القطاع                
الخاص والشركات األجنبية من أجل القيام بذلك، وتشجيع استخدام برمجيات المصدر المفتوح في سبيل                 

 .تطوير المحتوى الرقمي العربي والتشارك في استثمار النتائج
 
شجيع إنشاء شركات صغيرة متخصصة بصناعة المحتوى الرقمي أو بمراحل جزئية منه،             تحفيز وت  -٦

وإنشاء حاضنات وتجمعات تكنولوجية متخصصة لهذه الصناعة، وإيجاد آليات حديثة لتمويل إنشاء هذه                
 .الشركات بالتعاون مع المصارف والمؤسسات المالية

 
الفنية الالزمة لصناعة المحتوى الرقمي، مثل      أطر متخصصة في بعض المجاالت      االهتمام بتكوين    -٧

 .، وبرمجة التطبيقات على اإلنترنت، وحماية وأمن المعلومات والشبكاتالتصميم الفني باستخدام الحاسوب
 
تنظيم مهنة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لقطاع األعمال وتحديد تخصصات الشركات من أجل              -٨

لمشاريع المحتوى الرقمي من أجل     ختلفة، ووضع نموذج لخطط األعمال      تنظيم العالقات بين الشركات الم    
 .تحديد آلية التفاعل المالي بين مختلف الشركاء في هذه المشاريع

 
تطبيق قانون حماية الملكية الفكرية وتشجيع اإلنتاج السينمائي والتلفزيوني ذي النوعية العالية،                -٩

ت إذاعية وتلفزيونية خاصة، واعتماد تقنيات       وتشجيع إنشاء قنوا   وتخفيف القيود عن حرية التعبير عن الرأي،      
 .التوزيع الجديدة، وخاصة خدمات الحزمة العريضة

 
تنظيم قطاع الصحافة وتخفيف القيود عنها، وتشجيع إصدار الكتب وترجمتها، سواء األدبية أم                  -١٠

 .التعليمية أم التقنية، وإتاحة انتشار وسائل الدفع اإللكتروني
 

تشجيع إنشاء حاضنات تقنية على أرفع مستوى متصلة مع مثيالتها العالمية لتطوير المحتوى الرقمي               -١١
 .في مجال األلعاب، وكذلك تشجيع استثمارات أسواق األسهم في شركات اإلنتاج الصغيرة

 
تشجيع تطور المصارف ووسائل الدفع اإللكتروني، وكذلك تطوير شبكة اإلنترنت ذات الحزمة                -١٢
لعريضة، وسن قوانين لحماية خصوصية التعامالت التجارية وحماية المستهلك، وكذلك تشجيع قيام أسواق              ا

 .إلكترونية
 

إطالق مبادرات طموحة لإلصالح اإلداري وتفعيل الطابع الخدمي لإلدارات الحكومية، وذلك في ظل              -١٣
خدمات خاصة بالحكومة اإللكترونية،    مناخ تنافسي وشفاف يساهم في إنشاء شركات تستطيع تقديم برمجيات و          
 .يكون الهدف منها تطوير المحتوى الرقمي في مجال الحكومة اإللكترونية

 
إطالق مبادرات في مجال التعليم اإللكتروني لتحديث المناهج التعليمية بما يتالءم مع تكنولوجيا                 -١٤

 . المعلومات واالتصاالت واستخداماتها
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 اإللكترونية، في مجال الصحة اإللكترونية، على إطالق منظومات           ضرورة أن تعمل الحكومات    -١٥
 . وطنية للضمان الصحي، وتحسين جودة الخدمات الصحية للمواطنين، وإطالق مبادرة للصحة اإللكترونية

 
ضرورة إطالق مبادرات خاصة بالثقافة اإللكترونية واالحتواء اإللكتروني لتطوير المحتوى الرقمي             -١٦

جال الخدمات العامة، وكذلك ال بد من تطوير اإلنترنت ذات الحزمة العريضة، وتشجيع                العربي في م  
المواطنين على التفاعل باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ووضع أنظمة لضمان حرية التعبير              

 .ومكافحة الجريمة على اإلنترنت
 

 قة العربية  برامج مقترحة لتشجيع صناعة المحتوى الرقمي في المنط-باء
 

يتطلب دفع وتشجيع صناعة المحتوى الرقمي في المنطقة العربية وضع استراتيجية عربية لصناعة               
وال بد  .  المحتوى الرقمي ذات تأثير اقتصادي واجتماعي وثقافي وتنموي على المستويين الوطني واإلقليمي            

ك القطاع الخاص الذي يضطلع بدور      من أن تشارك في وضع هذه االستراتيجية حكومات الدول العربية، وكذل          
 .أساسي في تطوير هذه الصناعة

 
وتوضح نتائج الدراسة أن تطوير صناعة المحتوى الرقمي في البلدان العربية يحتاج إلى جهود                  

فتطوير صناعة المحتوى الرقمي يساعد في بناء       .  ضخمة تُبذل على عدة مستويات تشارك فيها جهات مختلفة        
ولكن هذا البناء يتطلب إشراك جميع الفئات في المجتمع، وهنا يبرز دور المؤسسات غير              مجتمع المعلومات،   

 .الحكومية التي تشجع األفراد على المشاركة في بناء مجتمع المعلومات الرقمي
 

وفيما يلي بعض البرامج اإلقليمية     .  ويمكن استنباط العديد من البرامج والمشاريع من هذه الدراسة          
يئة المناخ المالئم لتطوير صناعة المحتوى الرقمي، باإلضافة إلى برامج خاصة بالتنمية                األساسية لته 
وقد اختيرت هذه التطبيقات لعدم اعتمادهما المباشر على قوانين الفضاء السيبراني والتوقيع              .  االجتماعية

 .اإللكتروني وقوانين المبادالت اإللكترونية
 

 لصناعة المحتوى الرقمي في المنطقة العربيةبرنامج تهيئة البيئة التمكينية   -١
 

.  يهدف هذا البرنامج إلى تهيئة البيئة التمكينية لصناعة المحتوى الرقمي، ويتألف من خمسة مشاريع               
يهدف المشروع األول إلى تهيئة البيئة التشريعية والقانونية الالزمة لصناعة المحتوى الرقمي، ويهدف                

ئة برمجية مالئمة لنمو هذه الصناعة باللغة العربية، ويهدف المشروع الثالث            المشروع الثاني إلى تطوير بي    
إلى تهيئة الكوادر البشرية الضرورية لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ولصناعة المحتوى              
 الرقمي خصوصاً، ويهدف المشروع الرابع إلى تحسين النفاذ إلى اإلنترنت لجميع فئات المجتمع وتحسين               

خدمات الحزمة العريضة في البلدان العربية المختلفة، ويهدف المشروع الخامس إلى إعداد دراسات اقتصادية              
تحدد حجم سوق المحتوى في المنطقة العربية عموماً، وحجم سوق المحتوى الرقمي خصوصاً، سواء أكان                

 .هذا المحتوى باللغة العربية أم باللغات األجنبية
 

 البرنامج بالتزامن على يد جهات مختلفة، كما يمكن تنفيذ هذا البرنامج كلياً أو               ويمكن تنفيذ مشاريع   
ومن المؤكد أن تنفيذه على مستوى البلدان العربية مجتمعة         .  جزئياً على المستوى الوطني أو العربي اإلقليمي      

رتبط بالتشريعات  وتظهر أهمية البعد اإلقليمي في المشروع الم      .  يسرع ويسهل تقدمه على مستوى المنطقة     
والقوانين والمشروع الخاص بتطوير البيئة البرمجية بما يتناسب مع اللغة العربية ومشروع الدراسات                 
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أما المشروعان المرتبطان بالنفاذ وتهيئة الكوادر البشرية، فيمكن تحقيقهما على المستويات             .  االقتصادية
 .الوطنية

 
وهذه المسؤولية تكون مباشرة    .   تنفيذ هذا البرنامج   وتضطلع حكومات الدول العربية بمسؤولية عن      

ويشارك القطاع  .  في وضع القوانين والتشريعات، أو غير مباشرة عبر تنفيذ السياسات وشبكات االتصاالت           
الخاص والقطاع األكاديمي في تنفيذ البرنامج الفرعي الخاص بالبيئة البرمجية، بينما تؤدي الجامعات دوراً               

وتؤدي المنظمات اإلقليمية والدولية دوراً هاماً في البرامج الفرعية ذات          .  ئة الكوادر البشرية  أساسياُ في تهي  
 .البعد اإلقليمي، ويمكن أن تضطلع بدور المحفز والمزود بالخبرات للبلدان العربية

 
 برنامج دعم أعمال شركات القطاع الخاص في تطوير المحتوى الرقمي  -٢

 
يع القطاع الخاص على القيام بمشاريع لتطوير المحتوى الرقمي بعد تهيئة            يعنى هذا البرنامج بتشج    

يهدف المشروع األول إلى تنظيم أعمال الشركات في        .  البيئة التمكينية والتشريعية، ويتألف من ثالثة مشاريع      
مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وخاصة الشركات المعنية بصناعة المحتوى الرقمي؛ ويهدف              

لمشروع الثاني إلى تحسين مناخ العمل بين شركات القطاع الخاص بوضع نموذج لخطط األعمال في                  ا
مشاريع المحتوى الرقمي من أجل تحديد آلية التفاعل بين مختلف الشركاء، وخاصة من النواحي المالية،                  

الث إلى إنشاء حاضنة    وكذلك تحديد العالقة بين المستخدم النهائي والشركاء المختلفين؛ ويهدف المشروع الث           
تكنولوجية خاصة بصناعة المحتوى الرقمي لتشجيع نشوء شركات صغيرة متخصصة بهذه الصناعة أو                
بمراحل جزئية منها، وبحيث تتضمن الحاضنة مركز موارد متخصصاً يضم التجهيزات والبرمجيات                

المحتوى الرقمي بالتعاون مع    كما يمكن إنشاء صندوق لتمويل مشاريع       .  الضرورية لتطوير المحتوى الرقمي   
 .المصارف ومؤسسات التمويل لدعم األعمال في الحاضنة

 
أما على المستوى اإلقليمي، فيمكن االستفادة من       .  ويمكن تنفيذ هذا البرنامج على المستوى الوطني       

لتعاون ويجب أال تغيب عن الذهن إمكانية ا       .  التجارب الناجحة في بلدان معينة لنقلها إلى بلدان أخرى          
اإلقليمي بين الشركات في تنفيذ أي مشروع للمحتوى الرقمي، خاصة في ظل سهولة نقل وتبادل المنتج                   

وتشارك في تنفيذ هذا البرنامج الحكومات وغرف الصناعة والتجارة من أجل           .  الرقمي عن طريق اإلنترنت   
حاضنات، فكثيراً ما تساهم فيه      أما إنشاء ال  .  تنظيم المهنة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت       

الجامعات ومراكز البحوث، كما يمكن أن تشجعه وتدعمه وزارات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في               
 .البلدان العربية، والمنظمات اإلقليمية والدولية

 
 برنامج اللغة العربية واستخدامها رقمياً  -٣

 
اللغة العربية لتسهيل استخدامها في تكنولوجيا      يعنى هذا البرنامج بإعداد دراسات وبحوث خاصة ب         

يهدف المشروع األول إلى إعداد بحوث في التحليل         .  المعلومات واالتصاالت، ويتألف من أربعة مشاريع     
الصرفي والتحليل اإلعرابي واآللي ومعالجة الكالم والكتابة؛ ويهدف المشروع الثاني إلى متابعة إجراء بحوث              

م ومعالجة الكتابة والتعرف على الخط العربي؛ ويهدف المشروع الثالث إلى توليد              ودراسات لمعالجة الكال  
المصطلحات وتوحيدها في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، حيث تدخل مصطلحات جديدة بسرعة             
فائقة مقارنة مع مجاالت أخرى؛ ويهدف المشروع الرابع إلى إنشاء مرصد للمحتوى الرقمي العربي لقياس                
تطور هذا المحتوى في المنطقة العربية وفق مؤشرات قياس يجري وضعها ضمن البرنامج، ويتضمن                 
المرصد إحصاءات حول المحتوى الرقمي في مختلف البلدان العربية وخريطة تشير إلى أهم البوابات                  
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كوا على تنفيذه   والمواقع العربية على الخط، ويرتبط هذا المرصد بمرصد العلم والتكنولوجيا الذي تعمل اإلس             
 .في البلدان األعضاء

 
وهذا البرنامج هو برنامج عربي إقليمي بطبيعته نظراً الهتمامه باللغة العربية المشتركة بين بلدان                 
ومن المؤكد أن اشتراك أكبر عدد ممكن من هذه البلدان في وضع المصطلح أو في توحيده يؤثر                  .  المنطقة

 وجود لغات عربية محكية في جميع البلدان تتقارب مع اللغة العربية              إيجاباً في هذا البرنامج نظراً إلى      
 .الفصحى أو تتباعد عنها

 
وتؤدي مجامع اللغة العربية دوراً هاماً في الجزء الخاص بالمصطلح العربي وتوحيده، وتشاركها في               

لوزارات كما يمكن أن تدعم ا     .  ذلك الجامعات ومراكز البحوث المتخصصة في اللغات والمصطلحات         
وتضطلع مراكز البحوث اللغوية الوطنية أو اإلقليمية بدور أساسي          .  المتخصصة انتشار المصطلح العربي   

في إعداد الدراسات اللغوية المذكورة آنفاً والتفاعل مع شركات البرمجة في إنتاج أدوات ذات فائدة مباشرة                  
 .على تطوير المحتوى الرقمي

 
تصاالت وتكنولوجيا المعلومات بدور رئيسي في تنفيذ المشروع         وتقوم الحكومات عبر وزارات اال     

 .الخاص بمرصد المحتوى الرقمي بالتعاون مع المنظمات اإلقليمية والدولية
 

 برنامج المحتوى الرقمي للتنمية االجتماعية وتشجيع الحوار بين األفراد  -٤
 

تماعية وتشجيع الحوار بين األفراد في      يعنى هذا البرنامج بتطوير المحتوى الرقمي بهدف التنمية االج         
يهدف المشروع األول إلى توعية     .  مواضيع تخص المجتمع العربي وقضاياه، ويتألف من ثالثة مشاريع         

المجتمع بأهمية المعلومات والمعرفة في تطوير الحياة االقتصادية واالجتماعية، وإمكانية استثمار تكنولوجيا             
معلومات لدى أوسع شريحة من المجتمع بتطوير محتوى رقمي هادف           المعلومات واالتصاالت في نشر ال    

 . يساعد في التنمية
 

ويهدف المشروع الثاني إلى تشجيع إنتاج المحتوى الرقمي المتخصص والموجه إلى فئة محددة من                
المحتوى الموجه للمرأة واحتياجاتها في النطاق األسري         : المجتمع، ومنه على سبيل المثال ال الحصر        

لعملي، والمحتوى الثقافي التراثي، والمحتوى الترفيهي التعليمي لألطفال، وبوابات المجتمع المحلي التي              وا
 .أطلقت في عدد من البلدان العربية مثل الجمهورية العربية السورية ولبنان

 
بير عن  ويعنى المشروع الثالث باالحتواء اإللكتروني الذي يهدف إلى تشجيع األفراد على الكتابة والتع             

ويمكن تحقيق ذلك بزيادة عدد البوابات المخصصة للنقاش والحوار         .  الرأي والنقاش والحوار عبر اإلنترنت    
في قضايا المجتمع المختلفة وتشجيع المذكرات على الوب التي أثبتت أهميتها في الفترة األخيرة، وخاصة فيما                

 ).  حالة العراق مثالً(يتعلق بالقضايا السياسية واالجتماعية 
 

غير أن المشروع   .  والمشاريع المختلفة جميعها موجهة للتنمية االجتماعية لألفراد في المنطقة العربية          
األول الخاص بالتوعية يغلب عليه الطابع المحلي أو الوطني، بينما يمكن أن يكون منظور المشروع الثاني                 

 العربية وتسويق منتجات المحتوى الرقمي على        محلياً أو إقليمياً عربياً، ويمكن االستفادة من اتساع السوق         
ومن المؤكد أن ما يهم في هذه المنتجات الرقمية هي المنتجات المكتوبة             .  بقعة واسعة من المنطقة العربية    

 .باللغة العربية، مما يتيح ألكبر شريحة من األفراد االستفادة منها
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يمي إذا كان المحتوى باللغة العربية، ويمكن       أما المشروع الثالث فيمكن أن يكون له بعد وطني أو إقل           
وبذلك تظهر أهمية اإلنترنت في     .  أن يكون له منظور عالمي إذا كان بلغة أجنبية، وخاصة باللغة اإلنكليزية           

 . تقريب المسافات بين األفراد في مختلف بقاع األرض
 

ثاني بينما تؤدي المؤسسات    وتؤدي المنظمات غير الحكومية دوراً أساسياً في المشروعين األول وال           
الثقافية وشركات البرمجة الدور األهم في المشروع المخصص إلنتاج المحتوى، كما تؤثر فيه مؤسسات                 

 .الدولة المعنية بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتلك المعنية بالتنمية االجتماعية والثقافية
 

كومية واألفراد، ويمكن أن تؤدي المنظمات      وتشارك في تنفيذ المشروع الثالث المؤسسات غير الح         
 .الدولية واإلقليمية دور المحفز والمشجع والمبادر في إطالق بوابات للحوار والنقاش

 
 برنامج التعلم اإللكتروني في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -٥

 
علومات واالتصاالت لعدة   يعنى هذا البرنامج بإعداد دروس تعليمية في مواضيع خاصة بتكنولوجيا الم           

ولهذا .  مستويات تعليمية، بحيث تكمل المناهج التعليمية المقررة في الجامعات والمدارس والمعاهد التدريبية            
البرنامج تأثير مباشر على تهيئة الكوادر البشرية في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وهو يتضمن ثالثة               

 برامج تعليمية إلكترونية على األقراص المدمجة وعلى اإلنترنت          يعنى المشروع األول بإعداد   .  مشاريع
للمستوى الجامعي في مواضيع مرجعية في االتصاالت والمعلومات بحيث يمكن ألي طالب جامعي في                 

 .البلدان العربية االستفادة منها، باعتبارها مرجعاً إضافياً للمناهج المدرسية في جامعته
 

والجدير بالذكر أن   .  اد برامج تعليمية لطالب المدارس في البلدان العربية       ويعنى المشروع الثاني بإعد    
األقراص المدمجة كثيرة في هذا المجال إال أن الهدف من هذا المشروع متابعة هذه الجهود وتحديثها                    

 .وتطويرها، وكذلك وضع نواتجها على اإلنترنت
 

وتوجد .  تخصص وللشهادات التقنية وغيرها   ويعنى المشروع الثالث بإعداد مواد للتدريب المهني الم        
في السوق العالمية وعلى اإلنترنت حالياً بعض األقراص المدمجة التعليمية، إال أنها باللغة اإلنكليزية، ويهدف               

 .هذا المشروع إلى تعريبها إلتاحة استخدامها ألكبر شريحة من المجتمع
 

فهو ال يرتبط بمناهج المدارس     .  لدان العربية وصمم هذا البرنامج بحيث يكون موجهاً إلى جميع الب         
وتشارك الجامعات والمدارس في تنفيذ المشروعين األول والثاني منه،         .  والجامعات، بل يعتبر مرجعاً إضافياً    

وتشارك الشركات الكبيرة المتعددة    .  ويكون للقطاع الخاص دور أساسي في إعداد المنتج وتسويقه ونشره          
اص في المنطقة العربية في تنفيذ المشروع الثالث من أجل إعداد الدروس التعليمية               الجنسيات والقطاع الخ  

باللغة العربية، ولكنه يتطلب دعماً من وزارات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في البلدان العربية، ويمكن              
 .  أن تضطلع المنظمات اإلقليمية والدولية بدور المحفز والمشجع فيه

 
 يق التراث الحضاري والثقافي في المنطقة العربية رقمياًبرنامج توث  -٦

 
.  يعنى هذا البرنامج بإعداد محتوى رقمي لتوثيق التراث الحضاري والثقافي في المنطقة العربية                

وللبرنامج أهمية خاصة ألن العديد من الحضارات شملت جزءاً كبيراً من بلدان المنطقة العربية، والتاريخ                 
 .  هاالعربي مشترك بين
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 في هذا   )١٠٣(وينطلق البرنامج من تجربة المركز الوطني لتوثيق التراث الثقافي والطبيعي في مصر             
ويمكن تقسيم هذا البرنامج إلى مشروعين، يعنى المشروع         .  المجال، ويعممها لتشمل بلداناً عربية أخرى      

مختلفة، ويعنى المشروع الثاني    األول بتوثيق اآلثار والمتاحف في المنطقة العربية لحضارات المنطقة ال           
 . بالتوثيق الثقافي أي األدب والشعر والموسيقى والفن لهذه الحضارات

 
ولهذا البرنامج بعد إقليمي هام، ويمكن تنفيذه عملياً على المستويات الوطنية في إطار من التنسييق                  
طقة العربية والمؤسسات التابعة لها،     وتساهم في تنفيذ البرنامج وزارات الثقافة والسياحة في المن         .  اإلقليمي

كما تساهم في تنفيذه شركات البرمجة       .  وتشارك في تنفيذه وزارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت       
وتؤدي المنظمات اإلقليمية والدولية دوراً في تنسيق الجهود بين         .  المختلفة مع االستفادة من التجربة المصرية     

 . كما يمكن أن تساهم في تأمين التمويل الالزم لهالبلدان وفي تسهيل التفاعل، 

                                                      
)١٠٣( org.cultnet.www. 
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 المرفق
 

 استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنطقة العربية
 

ر عدد  ، وقد ٢٠٠٥مارس  / نسمة وفق إحصاءات أجريت في آذار      ٣١١ ٣٢٦ ٢٨٠عدد سكان المنطقة العربية هو       
بالمقارنة مع الوضع العالمي،     و .  في المائة  ٣,٦ من السكان، أي بمعدل استخدام قدره        ١١ ٢٣٣ ٢٠٠مستخدمي اإلنترنت بـ    

 في المائة فقط    ١,٣ في المائة من سكان العالم، بينما يشكل مستخدمو اإلنترنت فيها            ٤,٩يتبين أن سكان البلدان العربية يشكلون       
 ).١انظر جدول المرفق (خدمي اإلنترنت من المجموع العالمي لمست

 
 مقارنة استخدام اإلنترنت بين البلدان العربية والعالم  -١جدول المرفق 
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ففي .  وبالرغم من النسبة المنخفضة الستخدام اإلنترنت في المنطقة العربية، يالحظ أن استخدام اإلنترنت ينمو باطراد               

 في المائة خالل    ٣٤٧ نسمة فقط، مما يدل على معدل زيادة قدره           ٢ ٥١٢ ٩٠٠ كان عدد مستخدمي اإلنترنت      ٢٠٠٠عام  
 .، وهذا المعدل يفوق بكثير متوسط الزيادة العالمية لذات الفترة)٢٠٠٥-٢٠٠٠(ألعوام الخمسة األخيرة ا

 
ومن المؤكد أن معدالت االستخدام تتفاوت بين البلدان العربية، وتشغل بلدان الخليج المراتب األولى، حيث يبلغ معدل                   
 في المائة في الكويت، بينما ال       ٢٢,٤ في المائة في البحرين، و     ٢٧,٧، و  في المائة في اإلمارات العربية المتحدة      ٢٩,٦االستخدام  

 ).٢انظر جدول المرفق ( في المائة في عدد من البلدان األخرى مثل السودان والعراق وموريتانيا ١يتعدى معدل االستخدام 
 

 استخدام اإلنترنت في البلدان العربية  -٢جدول المرفق 
 

 المئويةالنسبة 
من إجمالي 
 المستخدمين

  المئويةنسبةال
  النتشارل
)٢٠٠٥( 

النسبة المئوية 
لنمو استخدام 

 اإلنترنت 
)٢٠٠٥-٢٠٠٠(

استخدام 
 اإلنترنت 

)٢٠٠٥ (
 )باأللف(

استخدام اإلنترنت 
) ٢٠٠٠نهاية (

 )باأللف(

ن عدد السكا
)٢٠٠٥ (
  )بالمليون(

البلدان العربية في الشرق األوسط      

  العربية المتحدةاإلمارات ٣,٨ ٧٣٥ ١١١٠ ٥١ ٢٩,٦ ٩,٩
 العراق ٢٦,١ ١٢,٥ ٢٥ ١٠٠ ٠,١ ٠,٢
  العربية السوريةالجمهورية ١٨,٦ ٣٠ ٦١٠ ١ ٩٣٣,٣ ٣,٣ ٥,٤
 لبنان ٤,٥ ٣٠٠ ٥٠٠ ٦٦,٧ ١١,٢ ٤,٥
 اليمن ١٩,٦ ١٥ ١٠٠ ٥٦٦,٧ ٠,٥ ٠,٩
 فلسطين ٤,٠ ٣٥ ١٤٥ ٣١٤,٣ ٣,٦ ١,٣
 األردن ٥,٨ ١٢٧,٣ ٤٥٧ ٢٥٩ ٧,٩ ٤,١
  العربية السعوديةالمملكة ٢١,٨ ٢٠٠ ١٥٠٠ ٦٥٠ ٦,٩ ١٣,٤
 الكويت ٢,٥ ١٥٠ ٥٦٧ ٢٧٨ ٢٢,٤ ٥
 قطر ٠,٨ ٣٠ ١٤١ ٣٦٩,٣ ١٨,٣ ١,٣
 عمان ٢,٤ ٩٠ ١٨٠ ١٠٠ ٧,٥ ١,٦
 البحرين ٠,٧ ٤٠ ١٩٦ ٣٨٩,٣ ٢٧,٧ ١,٧



 -٨٩-

 )تابع (٢جدول المرفق 
 

 المئويةالنسبة 
من إجمالي 
 المستخدمين

  المئويةنسبةال
  رالنتشال
)٢٠٠٥( 

النسبة المئوية 
لنمو استخدام 

 اإلنترنت 
)٢٠٠٥-٢٠٠٠(

استخدام 
 اإلنترنت 

)٢٠٠٥ (
 )باأللف(

استخدام اإلنترنت 
) ٢٠٠٠نهاية (

 )باأللف(

ن عدد السكا
)٢٠٠٥ (
  )بالمليون(

 البلدان العربية في أفريقيا      
  العربية الليبية الجماهيرية ٦,٠ ١٠ ١٦٠ ١٥٠٠ ٢,٧ ١,٤
 موريتانيا ٢,٨ ٥ ١٢ ١٤٠ ٠,٤ ٠,١
 تونس ١٠,١ ١٠٠ ٦٣٠ ٥٣٠ ٦,٢ ٥,٦
 الجزائر ٣٢,٦ ٥٠ ٥٠٠ ٩٠٠ ١,٥ ٤,٥
 المغرب ٣١,٠ ١٠٠ ١٠٠٠ ٩٠٠ ٣,٢ ٨,٩
 السودان ٣٥,٠ ٣٠ ٣٠٠ ٩٠٠ ٠,٩ ٢,٧
 الصومال ١٢,٠ ٠,٢ ٨٩ ٤٤٤,٠٠ ٠,٧ ٠,٨
 جزر القمر ٠,٧ ١,٥ ٥ ٢٣٣,٣ ٠,٨ ٠,٠
 بوتيجي ٠,٨ ١,٤ ٧ ٣٦٤,٣ ٠,٨ ٠,١
 مصر  ٧٠,٠ ٤٥٠ ٣٠٠٠ ٥٦٦,٧ ٤,٣ ٢٦,٧
 )٢٢(المجموع للبلدان العربية  ٣١١,٣ ٢ ٥١٣ ١١ ٢٣٣ ٣٤٧,٠ ٣,٦ ١٠٠,٠
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غم من تقدم   توضح مقارنة البلدان العربية مع سائر بلدان العالم ضعف استخدام اإلنترنت في البلدان العربية بالر                  

 استخدام اإلنترنت في القارات المختلفة ومن الواضح أن بلدان أمريكا           ٣ويبين جدول المرفق    .  بعضها النسبي على هذا الصعيد    
 . في المائة٦٧,٤الشمالية تحتل موضع الصدارة، بمعدل استخدام قدره 

 
   استخدام اإلنترنت في العالم-٣جدول المرفق 

النسبة المئوية لمستخدمي 
اإلنترنت من إجمالي عدد 

 المستخدمين

النسبة المئوية النتشار 
استخدام اإلنترنت في 
 المناطق وفي العالم

النسبة المئوية لعدد 
السكان من مجموع 

 سكان العالم
 )٢٠٠٥( عدد السكان

 األقاليم في العالم )مليونبال(
 أفريقيا ٩٠٠,٥ ١٤,٠ ١,٥ ١,٥
 آسيا ٣ ٦١٢,٤ ٥٦,٣ ٨,٤ ٣٤,٠
 أوروبا ٧٣١,٠ ١١,٤ ٣٥,٥ ٢٩,٢
 (*)الشرق األوسط ٢٥٩,٥ ٤,٠ ٧,٥ ٢,٢
 الشمالية أمريكا ٣٢٨,٤ ٥,١ ٦٧,٤ ٢٤,٩
  الالتينيةأمريكا ٥٤٦,٩ ٨,٥ ١٠,٣ ٦,٣
 سترالياأ/أوقيانوسيا ٣٣,٤ ٠,٥ ٤٨,٦ ١,٨
 المجموع العام ٦ ٤١٢,١ ١٠٠,٠ ١٣,٩ ١٠٠,٠

  . htm.stats/com.internetworldstats.www://http, 2005cture, March  the Big Pi-Internet Usage Statistics :المصدر

 .يشمل الشرق األوسط بلداناً غير عربية مثل إسرائيل وإيران وتركيا(*)   
 

 . البلدان العشرة األكثر استخداماً لإلنترنت في العالم٤ويبين جدول المرفق  
 

 نترنت  الدول العشر األكثر استخداماً لإل-٤جدول المرفق 
)مليونبال ()٢٠٠٥( استخدام اإلنترنت النتشارل  المئويةنسبةال )مليونبال ()٢٠٠٥( عدد السكان  اإلقليم/البلد

 السويد ٩,٠ ٦,٧ ٧٣,٦
 هونغ كونغ ٧,٠ ٤,٩ ٦٩,٩
 الدانمارك ٥,٤ ٣,٧ ٦٨,٧
 النرويج ٤,٦ ٣,١ ٦٨,٣
 الواليات المتحدة األمريكية ٢٩٦,٢ ٢٠٠,٩ ٦٧,٨



 -٩٠-

 )تابع (٤ق جدول المرف
)مليونبال ()٢٠٠٥( استخدام اإلنترنت النتشارل  المئويةنسبةال )مليونبال ()٢٠٠٥( عدد السكان  اإلقليم/البلد

 أستراليا ٢٠,٥ ١٣,٦ ٦٦,٤
 هولندا ١٦,٣ ١٠,٨ ٦٦,٢
 أيسالند ٠,٣ ٠,٢ ٦٦,١
 كندا ٣٢,١ ٢٠,٥ ٦٣,٨
 كوريا الجنوبية ٤٩,٩ ٣١,٦ ٦٣,٣
 وع البلدان العشرة األولمجم ٥٠٧,٦ ٣٣٤,٩ ٦٦,٠
 مجموع سائر بلدان العالم ٥ ٩٠٤,٤ ٥٥٣,٨ ٩,٤
 مجموع االنتشار في العالم ٦ ٤١٢,١ ٨٨٨,٧ ١٣,٩
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وفي .  الهاتف الخليوي في البلدان العربية، وتحتل بلدان الخليج أيضاًً المواقع األولى في االستخدام             يتسارع انتشار    
.   في المائة في كل من اإلمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والكويت            ٥٠، تجاوزت نسبة االستخدام     ٢٠٠٤أواخر عام   

 ).٥انظر جدول المرفق (
 

 ف الخليوي في عدد من البلدان العربية العربية استخدام الهات  -٥جدول المرفق 
 )٢٠٠٤أواخر عام (

 البلدان )باأللف(عدد المشتركين  )النسبة المئوية(معدل االشتراك 
 البلدان العربية في الشرق األوسط  

  العربية المتحدةاإلمارات ٣٦٨٣ ٨٥
 العراق ١٢٨٩ ٥
  العربية السوريةالجمهورية ٢٤٨٠ ١٤
 لبنان ٨٨٠ ٢٤
 اليمن ١٣٣٠ ٦
 فلسطين ٩٢٩ ٢٤
 األردن ١٦٢٩ ٣١
  العربية السعوديةالمملكة ٩١٧٦ ٤٠
 الكويت ٢١١٠ ٨٨
 قطر ٤٩٠ ٦٥
٨٠٦ ٣٠ مانع 
 البحرين ٦٥١ ٩٢
 بعض البلدان العربية في القارة األفريقية  

  العربية الليبيةالجماهيرية ٢٥٠ ٤
 تونس ٣٧٠١ ٣٧
 الجزائر ٤٨٨٢ ١٥
 لمغربا ٩٣٣٧ ٣١
 السودان ١٠٠٠ ٣
 مصر  ٧٥٨٥ ١١
 المجموع  ٥٢٢٠٨ ١٨

 . ,com.arabadvisors.www://http, 2005Arab Advisors Group Strategic Research Service/  :المصدر
 

صة خطوط االشتراك الرقمية غير المتناظرة منذ       وبدأت معظم البلدان العربية بإدخال خدمات الحزمة العريضة، وخا         
 كيلوبت في   ١٢٨ توفر الحزم العريضة في هذه البلدان بسرعات مختلفة تتراوح بين             ٦ويوضح جدول المرفق    .  ٢٠٠٢عام  

 د، وتقدم معظم البلدان العربية خدمة الحزمة العريضة للشركات واألفرا        .  ٢٠٠٤ كيلوبت في الثانية في عام       ١ ٠٢٤الثانية و 
وال تتوفر إحصاءات حول عدد المشتركين في هذه الخدمة في جميع البلدان العربية،             .  وال يفرق بعضها بين نوعي االستخدام     

 .إال أن االنتشار يتزايد بسرعة جيدة وتكاليف االشتراك تتناقص في معظم البلدان



 -٩١-

 االشتراك الرقمية غير المتناظرة    توفر خطوط-٦جدول المرفق 
 ) والمساكنللشركات(

 البلد )kbpsأو  بت في الثانيةكيلو(سرعة التحميل 
  ١٢٨سرعة  ٢٥٦سرعة  ٥١٢سرعة  ١٠٢٤سرعة 

 البلدان العربية في الشرق األوسط    
  العربية المتحدةاإلمارات غير متوفرة متوفرة متوفرة متوفرة

 العراق الخدمة غير متوفرة
  العربية السوريةوريةالجمه غير متوفرة متوفرة متوفرة متوفرة

 لبنان الخدمة غير متوفرة
 اليمن الخدمة غير متوفرة
 (*)ينفلسط الخدمة غير متوفرة

 األردن متوفرة متوفرة متوفرة متوفرة
  العربية السعوديةالمملكة متوفرة متوفرة غير متوفرة غير متوفرة
 الكويت متوفرة متوفرة متوفرة متوفرة
 قطر متوفرة متوفرة متوفرة متوفرة

 مانع غير متوفرة متوفرة متوفرة غير متوفرة
 البحرين غير متوفرة متوفرة متوفرة غير متوفرة
 (**)تونس متوفرة متوفرة متوفرة غير متوفرة
 الجزائر  متوفرة متوفرة متوفرة غير متوفرة
 المغرب متوفرة متوفرة متوفرة متوفرة
 دانالسو غير متوفرة متوفرة متوفرة متوفرة

 مصر  غير متوفرة متوفرة متوفرة غير متوفرة
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شترك، وتوقع المصدر أن تكون هذه الخدمة متوفرة        للم متناظررقمي غير ال   ال الخط على مشروع توفير     Paltelتعمل شركة   (*) :  مالحظة

 .٢٠٠٤في أواخر عام 

نوفمبر /هذه الخدمة في تشرين الثاني    للمساكن في تونس، وتوقع المصدر تقديم        متناظررقمي غير ال   ال الخطلم توفر خدمة    (**)  
٢٠٠٤. 

 
وقد ازداد عدد المواقع ازدياداً ملحوظاً في األعوام         .  وتقوم معظم البلدان العربية بتطوير مواقع وبوابات عربية         

 ٧ ويبين جدول المرفق  .  األخيرة، ولكن اإلحصاءات ال تزال تشير إلى ضعف استخدام اللغة العربية مقارنة باللغات األخرى              
 في المائة من االستخدام     ٣٥,٨ في المائة بينما تتبوأ اللغة اإلنكليزية مركز الصدارة بنسبة           ١,٤أن نسبة استخدام اللغة العربية      

 . في المائة أي بفارق كبير١٤,١العالمي، وتليها اللغة الصينية بنسبة 
 

   إحصاءات اإلنترنت العالمية وفق اللغات-٧جدول المرفق 
 اللغة )مليون(النفاذ إلى اإلنترنت  ة عالمياالنسبة المئوي
 اللغة اإلنكليزية ٢٨٧,٥ ٣٥,٨
 اللغات غير اإلنكليزية  
 األوروبية غير اإلنكليزية  -  ٢٧٦,٠ ٣٧,٩
 اآلسيوية  -  ٢٤٠,٦ ٣٣,٠
 مجموع اللغات غير اإلنكليزية ٥١٦,٧ ٦٤,٢
 اللغة العربية ١٠,٥ ١,٤
 اللغة الفرنسية ٢٨,٠ ٣,٨
 اللغة الكورية ٢٩,٩ ٤,١
 اللغة الصينية ١٠٢,٦ ١٤,١
 اللغة اإلسبانية ٦٥,٦ ٩,٠
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