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 تمهيد
 

 النماذج االجتماعية واالقتصادية التي كانـت       في ثورة المعلومات واالتصاالت تغيرات جذرية       أحدثت 
 في  اآلنببطء نسبي حتى    بقدر أقل و  المتقدمة، و دول  في ال  وخاصة   العشرين،سائدة حتى بداية ثمانينات القرن      

،  جديدة كل عـام    جامعات افتراضية إذ تنشأ   فالتعليم والتربية اإللكترونيان أصبحا أمراً واقعاً،       .  الدول النامية 
 باستخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصـاالت رديفـاً        سيةادردروس أو مواد    بتقديم  جامعات تقليدية   وتقوم  

لمعلم والمـادة    ا ، إضافة إلى   في العملية التعليمية    التكنولوجيا هي البعد الثالث    هذهروس التقليدية، وأصبحت    للد
مجـال  في  الشيء نفسه   صدق  وي.  ويخبئ المستقبل في هذا المجال أكثر مما نعرف أو نتخيل اآلن          .  درسةالم

معرفـة  اليوم قائما علـى ال    االقتصاد   وقد أصبح .   وغيرها الصحية و لحكوميةااألعمال والتجارة، والخدمات    
 كما كان عليه األمر في أغلب الصناعات حتى مطلع سبعينات القرن            بأيدهمال  عقولهم  عمال يعملون ب  الوأصبح  
 . المعلومات واالتصاالت في توسيع نطاق العولمة وتعزيزها تكنولوجياوتساهم.  العشرين

 
 تلك المرتبطة بمفهوم الحدود الجغرافيـة       المجتمعات في نماذج العالقات بين    مظاهر التغير برز   أ ومن 

 من  الثقافة الواحدة أو   من   التواصل بين الناس   عائقاً أمام  تمثل الحدود الجغرافية    كانتفقد  .  زمنيةمناطق ال الو
 والتعرف على منتجـات     الثقافات،التعرف على   والتواصل هنا هو بمعناه الواسع الذي يشمل        .   متباينة ثقافات

 والحـوار  ،مختلف البلـدان  وبرامج التعليم في مناهج، والتعرف على ات والبلدان في شتى أنحاء العالمشركال
أمـا حـدود    .  اللغات، والوصول إلى األخبار بقدر ما تتيحه المعرفة باللغات أيضاً         ب معرفةالضمن ما تتيحه    

 . استالمها على مستقبلها فقطتتوقف لحظةو اآنيأصبح تبادل الوثائق  إذ أن  فقد تالشت أيضاً،الوقت
 

 تكييف طرائقها التقليدية فـي العمـل        المجتمعات التغير المتمثل في إزالة الحواجز يفرض على         وهذا 
أن تعيـد    المعلومات واالتصاالت يفرض على المجتمعات       تكنولوجياواستعمال  .  واالستجابة بسرعة للتغيرات  

 وعلى ثقافـة مراكمـة   محدودةعلى االتصال ضمن منطقة جغرافية     مة  لتقليدية القائ  ا التراتبيةالتفكير في بناها    
 إقامة شبكات االتصـاالت التـي تخلـق         معفهذا النمط من العمل يتغير اليوم       .   وحجزها وتخزين المعلومات 

 . عالقات تخرج عن نطاق الحدود المذكورة سابقاً
 

 سيسود فـي   الذي"  الجديد النظام"أن  ين   والسياسي واالجتماعيين يين االقتصاد الخبراءالعديد من   يعتقد  و 
 المعلومـات فتكنولوجيـا   .  القـرون الماضـية    عما شـهدته      كبيراً ختلف اختالفاً  الحادي والعشرين سي   القرن

 الثقافـات الوطنيـة والثقافـات       عليهاالتقليدية التي بنيت    التواصل  واالتصاالت مثالً ستسبب خلالً في أنماط       
الحيـاة  شتى منـاحي    في   دور أساسي    واالتصاالت فيها للغات    ون حقبة سيك   دخلنا في  ذلك أننا .  المؤسساتية
 . من المجاالت والسياسية واالجتماعية وغيرهااالقتصادية

 
 المثال، يصعب تعريفه بطريقة دقيقة تظهر الترابط المتزايـد بـين            سبيل مصطلح العولمة، على     إن 

 ي القطاعين العام والخـاص تتغيـر بسـرعة وأحيانـاً           فمنظمات  وال.   وثقافياً واقتصادياًالمجتمعات سياسياً   
 أخـرى مثـل إعـادة       أساسيةعمليات تغيير   شرعت في   ها و ت من تراتبي  هاالعديد من قللت  فقد  .   جذرية بطريقة
أسلوب العمل في هذه المنظمات وفـي المؤسسـات الصـغيرة           أصبح  و.  )١(األعمالة إجراءات إدارة    هندس

 عشـر قبـل   النمط والمحتوى عما كـان عليـه        من حيث   في أغلب األحيان     الحجم يختلف كثيراً     والمتوسطة
 .سنوات

                                                      
)١ (Business process re-engineering. 
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فقد .   بالتغيرات، ولكن من المهم التذكر أن هناك استمرارية واستقراراً         قائمةوضع   السهل نسبياً    ومن 
طـراز  يعيشـون   واطنوهـا   ظل م  متمايزة بوضوح على الرغم من الترابط المتزايد بينها، و         المجتمعاتبقيت  
 . خمسين سنةقبل طراز أجدادهم كان ياة الذي يبدو عموماً أنه الح
 

االسـتقرار والتغيـر    عنصـري    المعلومات واالتصاالت في المزج بين       لتكنولوجيا الدور الخاص    إن 
يـرى   في حين  القوى المحركة للتغير،     هيفالبعض يرى أن هذه التكنولوجيات      .   حوله موضوع يكثر الجدل  

، فإنه من المسلم به عموماً أنها عنصـر         ذلكومع  .   وقبل كل شيء   ة أوالً ور مساند دأن دورها   خر  البعض اآل 
إن .  ، وفي إعادة هيكلة المؤسسات، وفي التحـول المجتمعـي         لعمليات التجارية لأساسي في الطبيعة المتغيرة     

ديمي  العـالم األكـا    في مصطلحات شائعة نسبياً     هي"  المعلومات ثورة"و"  المعلومات مجتمع "مثلمصطلحات  
 العاديين، وهناك وجهـات نظـر متعـددة         المواطنينوعالم األعمال، ويتزايد االعتراف بها وقبولها من قبل         

 المعنى المستعمل في هذه الدراسة هو االستثمار المكثـف          ولكنالدقيق لهذه المصطلحات،    معنى  بخصوص ال 
 .مة المعرفة التي تسمح بدورها بتوليد القيبتوليدللمعلومات بطريقة تسمح 

 
تغيـر  والتغير التكنولوجي المستمر     تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت     دورتقصي  من العقبات أمام    و 

  يتركـز حـول     عمـال األفمعظم الجـدل الحـالي فـي مؤسسـات          .  تنظيمال وأنماطعمال  أساليب إدارة األ  
ع مثـل التجـارة      ونظم المؤسسات، وحـول مواضـي      واإلنترنت )٢(تكنولوجيات مثل البرمجيات المجموعاتية   

 غيـر   تكنولوجيـات في المستقبل   أنه من المتوقع أن تحل محلها        وإدارة المعرفة، على الرغم من       اإللكترونية
 .مواضيع ستعتبر محورية بعد بضع سنواتأن تبرز معروفة حالياً و

 
 واالتصاالت يفرض بـدوره علـى المجتمعـات         المعلومات هذا التغير الذي تفرضه تكنولوجيا       ولكن 

أدوات مـع   عمل تتناسب   أساليب  ت و ءا إعادة اختراع، أدوات وإجرا    أولحكومات والمؤسسات إعادة النظر،     وا
جـه، ودور   شـرف وموِّ  ن إلـى مُ   ففي التعليم مثالً يتغير دور المعلم من ملقِّ       .  الحاليةالمعلومات واالتصاالت   

 حيـث   وغيرهمـا، عمال والخدمات   وكذلك األمر في مختلف األنشطة، مثل األ      .   إلى فاعل  من متلقِّ طالب  ال
 .متزايدةالمعلومات والمساءلة أهمية بادل الشفافية وتتكتسب 

 
. ضروريا لكافة أنشطة المجتمع المعاصـر      أمراً كل حال، فقد أصبح الوصول إلى المعلومات         وعلى 

. ر يتألف من كلمات وصور وصوت وحقـائق وأفكـا         الذي contentوما يقصد بالمعلومات هنا هو المحتوى       
.  نمو مجتمع المعلومات العالمي، واستثمار البنية األساسـية للمعلومـات         بأهمية بالغة بالنسبة ل   المحتوى  يتسم  و

 اإلنترنت التي   وشبكة.  لمعلومات أن تكون دقيقة ومحدَّثة ومفهومة وتناسب الجمهور الموجهة إليه         ال بد ل  فلذا  
 . محتواهاثيرها التي ياألنشطةبكل المناطق والمجتمعات ال قيمة لها إال أصبحت تغطي 

                                                      
)٢( groupware مـن  ن، إنجاز مشروع معّيالتعاون على  ما من شبكةعلى  تهدف إلى تمكين مجموعة من المستخدمين رمجياتب

 .  وغيرها من الخدماتخدمات االتصالخالل تزويدهم ب



-ه - 

 خالصة
 

ُيبرز فهو  .  دوراً هاماً جداً ضمن الجهود الرامية إلى ردم الفجوة الرقمية          الرقمية لمحتوى الشبكات    إن 
 باالستخدام المكثـف  ترجمتهاالتي يمكن ومجتمع المعلومات، صيغة مجموعة النشاطات المتضمنة في تعريف     

  تأثير أساسي في تحسين األداء وتوليـد القيمـة،         المعرفةولتوليد  .  د المعرفة للمعلومات على نحو يسمح بتولي    
 . ومواجهة القضايا الحيويةالحياةهامان لتحسين ظروف وهما عامالن 

 
 فـي في األعمال حالياً العولمة، والمعلومات والمعرفة، واالرتبـاط         الرئيسية التي تؤثر     العواملمن  و 
 ارتفع ارتفاعا  اإلنترنتفعدد مستخدمي   .  وازداد ترابطها منذ العقد الماضي    وقد قويت هذه العوامل     .  شبكات
  مليـار  ويتوقـع أن يبلـغ ال      ٢٠٠٢سـبتمبر   /أيلـول  مليونـاً فـي      ٦٣٠ تجـاوز  و ١٩٩٢ منذ عـام     اًكبير
مجمـوع   في المائة من     ٠,٩ بالعربية فال يتجاوز     الناطقينأما عدد مستخدمي اإلنترنت من      .  ٢٠٠٤  عام في

 في المائة من    ٥يمثلون  ن بالعربية   يالناطقحين أن   ، في   ٢٠٠٢سبتمبر  /أيلولفي العالم في    اإلنترنت  مستخدمي  
 مثـل التجـارة     ، البشري وقد تنوعت التطبيقات اإللكترونية لتشمل مجاالت متنوعة من النشاط        .  العالمسكان  

هي تطبيقات إعالميـة وتقـل فيهـا         باللغة العربية    اإلنترنت ولكن التطبيقات المستعملة في      والتعليم والصحة 
 حيث الكم والنوع اعتقاداً أو إيماناً واضحاً لدى المواطنين والحكومـات بـأن              منالمداوالت كثيراً وال تبرز     

 . والتنميةالتطور علىحاسم تأثير  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والشبكات قد يكون له استخدام
 

 تناسـب مـع   تأنهـا   منطقة إلى أخرى في العالم، ولكن يبدو         اإلنترنت من    استخدام معدالت   تختلفو 
 . مجتمعلكل في االقتصاد العالمي، مع فروق بسيطة تتعلق بالخصائص العامة المجتمعاتمساهمات 

 
استراتيجيات مالئمة لتحقيقها، وال    إلى   عامة و  تنمويةإلى رؤية   يحتاج  ردم الفجوة الرقمية    أن  الواقع  و 

وعليه فال يمكـن ردم     .  مستويات كافية في المجاالت األخرى    بلوغ   دوني مجال ما    قدم ف  ت يمكن توقع إحراز  
ـ  ةاالقتصاديالفجوة في التنمية     دون العمل على ردم الفجوات األخرى مثل         الرقميةالفجوة    بكـل   ة واالجتماعي
 .تجلياتهما

 
ـ  ق الدول العربية ال ت    أنإلنترنت، يظهر جلياً     ل محتوى العربي ال التمعن في    وعند  أي دور مبـادر    وم ب

 األرقـام التقديريـة الخاصـة بتكنولوجيـا          كما تدل على ذلـك     ،العالموفاعل في الثورة الرقمية التي تشمل       
وعدد مستخدمي   مواطن ١٠٠ال يتعدى عدد الحواسيب الشخصية لكل       إذ   ٢٠٠١عام  ل واالتصاالت   المعلومات

أقـل  يمثل  دد مواقع الوب المكتوبة باللغة العربية       ، وكان ع  يالعالمالمتوسط   العالم العربي خُمس     اإلنترنت في 
انخفاض األنشطة   هذه األرقام المنخفضة إلى   تعزى  و.  ٢٠٠١ مواقع الوب في عام      عددمن   في المائة    ١من  

تلـك  نجاز   الالزمة إل  والقانونية والخدمية والثقافية وغيرها، وإلى نقص األدوات والوسائل المادية          االقتصادية
 .نياًاألنشطة إلكترو

 
أن اإلنترنـت    التـي تعتقـد      مواقف العديد من الحكومات العربيـة     مرّده  األنشطة  انخفاض مستوى   و 

شـتى  لتحقيق إنجازات في    ما من الكماليات وال تعتبرهما وسيلة        واالتصاالت عموماً ه   المعلوماتوتكنولوجيا  
ألهميـة  مات في اتخاذ القرار، و    المعلو البلدان العربية ألهمية     عدم وضوح في رؤية   هناك  و.  مجاالت النشاط 

 .قضايا العلم والتكنولوجيا والبحث العلمي عموماًفي موقفها من  االبتكار وكذلك وفيلمعرفة في توليد القيمة ا
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 فهناك حاجة    األفراد، علىبالغ  التأثيرها   و ها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطبيقات    هميةنظرا أل و 
 . المعلوماتمجتمعاسبة التي تمهد الطريق للوصول إلى وضع االستراتيجيات واآلليات المن إلىماسة 

 
 لتكنولوجيا ما بطريقة دقيقة، ولكن األمر مختلف        المباشرة يكون من الصعب أحياناً ضمان الفائدة        وقد 

ـ   لتطبيقات الهامة   بالنسبة ل  واالتصاالت، وخاصة    المعلوماتفي حالة تكنولوجيا     التعليم والثقافـة   في مجاالت ك
 . حيث ال حاجة إلى إثبات مردود االستثمارات في هذه المجاالتكوميةالحوالخدمات 

 
فـي انتشـار   ممـا سيسـاهم    المحتوى العربي للشبكات تغنيوف س"  للتحقيقالقابلة" التطبيقات   وهذه 

 أخـرى   تطبيقاتستخدام هذه التكنولوجيا دفعاً كافياً إلطالق       عطي ال  وسي – واالتصاالت   المعلوماتتكنولوجيا  
 .اًرأثأكبر 
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 بالمصطلحات جدول
 

Domain Name جزأين أو ثالثـة    ن من   يتكو اسم   كل.  نترنتعلى اإل اسم يرتبط بموقع    
 األيمنالجزء األيسر هو األكثر تخصيصاً، والجزء       . تفصلها نقاط أجزاء  

الشبكة أن يكون له أكثر من      بيمكن لجهاز موصول    .  هو األكثر عمومية  
 . ولكن االسم الواحد يشير إلى جهاز واحدنطاق،اسم 

  النطاقاسم

Filtering نتـائج  الإال   تظهـر ال   بحيث    يقوم بها برنامج لترشيح المعلومات     عملية
 .المطابقة للمواصفات المعرفة في البرنامج

 ترشيح

Format يسـمح  .   وثيقة ملفبنية وحدة معطيات تظهر ترتيب المعطيات ضمن        
 .هذا الترتيب بقراءة أو كتابة الوثيقة من قبل تطبيقات معينة

 مصاغة

HTML  للتأشـير  tagsرات   أما اللغةتستخدم هذه   .  تستعمل للوثائق في الوب    لغة
وذلك لتوضيح  ) نص ورسوم بيانية وصور    (لوثيقةعلى العناصر المؤلفة    

 يتجـاوب هـذا     أنكيف يجب أن يظهرها متصفح وب وكيـف يجـب           
 .المتصفح مع طلبات المستخدم مما له عالقة بالصفحة التي يتعامل معها

  تأشير نص ترابطيلغة

HTTP   . الـوب  المعلومـات علـى   ذ إلـى    لنفاالمخدِّم المستعمل ل  / الزبون ميفاق
 عـن   مثالً HTML الوثائق المكتوبة بلغة     إلى الوصول   يستطيع الميفاق 

 .URL المورد النظامي عنوانطريق المصدر المبين في 

 نقل النصوص ميفاق
 الترابطية

HTTP server م تستعمل ميفاق نقل النصوص الترابطية إلرسـال وثـائق          خدِّم برمجية
HTML تبطة بها عند طلبها من قبل شخص عن طريـق           المر والملفات

 .متصفح وب

النصوص ميفاق نقل  مخدم
 الترابطية

NLP            حقل من علم الحاسوب وعلم اللسانيات يدرس أنظمة الحاسوب بحيـث
 .و المكتوبةمنها ألغات اإلنسان، المنطوقة  وتتفاعل مع تعرفت

  اللغات الطبيعيةمعالجة

OCR  مطبوعـة علـى     محارفجهيزة إلكترونية    ت ها التي تفحص في   ةاإلجرائي
 وحالما. الورق وتحدد أشكالها بكشف األشكال النمطية القاتمة والمضاءة       

ستعمل طريقـة تعـرف المحـارف      تحدد الماسحة أو القارئ األشكال، تُ     
لتتـرجم  )  النمطية على مجموعة مخزنة من المحارف      األشكالبمطابقة  (

 .األشكال إلى نص حاسوبي

 ضوئياً المحارف فتعّر

Protocol  من االتصال   الحواسيب من المقاييس أو القواعد صممت لتمكين        مجموعة
 . بعضها ببعض ومن تبادل المعطيات بأقل عدد ممكن من األخطاء

 ميفاق

Registrar  أسـماء النطـاق،     منظومةجهة تقوم بتسجيل اسم النطاق وتعديالته في        
. التسـجيل  قاعـدة    وهي التي تقوم بوضع االسم والمحافظة عليه فـي        

 .ا من يمثلهأو  ICANN هيئة إيكانوالمسجِّل هو هيئة معتمدة من قبل

 ُمسجِّل

Server فمـثالً، يمكـن    .  زبونالحاسوب أو برنامج يستجيب ألوامر واردة من        
 وعنـدما لمخدم الملفات أن يحوي أرشيف معطيات أو ملفات أو برامج،           

م نسخة من هذا الملف     المخدِّ  ينقل يقدم الزبون طلباً للحصول على ملف،     
 .إلى الزبون

 ممخدِّ

SOAP  مركزية وموزعـة،    غير برتوكول بسيط لتبادل المعلومات في بيئة        هو
 .وقد بني بعالقة مع لغة التأشير القابلة للتوسع

 النفاذ الغرضي ميفاق
 البسيط
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Tag  في وثيقة بهدف ا عنصرنلتعّي HTML في اللغات التأشيرية مثل  تستخدم
 وتكون  . في الوثيقةالمعلومات وربط والفهرسة، formattingاإلصاغة 

 قبـل   الزاوّيةاألمارة في اللغات التأشيرية على شكل زوج من األقواس          
 .عنصر ما وزوج آخر بعده وذلك للداللة على بداية العنصر ونهايته

 أمارة

TCP  بين الحواسيب   االتصاالت لتحقيق    طورته وزارة الدفاع األمريكية    ميفاق
 األمـر وهو مدموج في نظام التشغيل يونكس، وقد أصبح مقياساً بحكـم    

 . اإلنترنتومنهاالواقع لتراسل المعطيات عبر الشبكات 

  التحكم في اإلرسالميفاق

IP   إنترنتميفاق . ميفاق نقل المعطيات بين حاسوبين عبر اإلنترنتهو

TLD (top-level 
domain)

 org. أو com.:  مثل عام الجزء األيمن من اسم النطاق، منها ما هو          هو
 .لليابان jp. أو لبنانلرمز دولة . lb مثل ومنها ما يمثل رمز الدولة الخ،

  المستوى األعلىنطاق

URL يحـدد العنـوان    . الموارد من قبل متصفحات الوب للعثور على        يستخدم
 المخـدم   اسـم ورد المطلوب ويحدد    الميفاق الذي سيستخدم للنفاذ إلى الم     

 .الذي يوجد فيه المورد

  مورد نظاميعنوان

XML . المعطيـات  formats على نطاق واسع في تعريف مصـاغات         تستعمل
 مثـل   المعطيـات جداً لتعريف الوثائق المعقدة وبنى      فعالة  وتقدم أدوات   

المعطيات الجزيئية، وإيصال وتوزيع مقاالت المجموعات اإلخبارية بين        
 . األخبار وإليها، ومسارد الكلمات الفنية وغيرهامخدمات

  التأشير القابلة للتوسعلغة

 
 



 مقدمة
 

نتشـار تكنولوجيـا المعلومـات      ال ا دعم سكوااإلبها  ضطلع   الدراسة هي إحدى الدراسات التي ت      هذه 
تناول تهي  و.  األخرى أيضاً الدول العربية      منها تفيد يرجى أن تس    والتي هاواالتصاالت في الدول األعضاء في    

تـه بالنسـبة    ألهمينظـرا    المحتوى العربي للشبكات الرقمية وخصوصاً اإلنترنت،        وتحسينتعزيز  موضوع  
 بالتنمية االجتماعية   ترتبطحيوية  عالجة قضايا   نتشار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واالستفادة منها في م       ال

 .واالقتصادية
 

 خصوصاً،  البشريةتكنولوجيات متعددة وتشمل جزءاً هاماً من األنشطة         هذه ال  تتيحها التي   التطبيقاتو 
 وتنقلهـا الشـبكات،     تتضـمنها فهذه األنشطة تعتمد بشدة على المعلومات التي        .  األعمال والخدمات والتعليم  

وكمية .  اللغة األنشطة التي تجري على الشبكات في هذه         لجملةومحتوى اإلنترنت للغة من اللغات هو صورة        
 التـي   لمجتمعـات  ا أحرزتـه التقدم الذي    تبين مدى نوع المحتوى واستخداماته في لغة ما، هي أيضاً مؤشر          و

 .إلى مجتمع المعلوماتفي االنتقال تستخدم هذه اللغة 
 

 نشر تكنولوجيا المعلومات واالتصـاالت،    من أجل   سكوا  اإلدول  ها   الرغم من الجهود التي بذلت     وعلى 
هذه التكنولوجيا بالقدر الالزم فـي شـتى مجـاالت           العالمية، ولم تستغل     لمستوياتاها ال تزال بعيدة عن      فإن

 التـأثير فيهـا     الممكـن بعض االستخدامات ترتبط بعوامل داخلية وخارجية قد ال يكون من           ومع أن   .  التنمية
 ن  المعلومـات، يمكـن أ     ومراكـز بعض االستخدامات الممكنة، مثل التعليم والتـدريب         فإن   ،ةمباشربصورة  

يساهم في تعزيز اسـتخدام      األمر الذي    ،العربي تغني المحتوى     وهي الستخدامات األخرى، ساهم في تفعيل ا   ت
 . مجتمع المعلوماتول الى  المعلومات واالتصاالت والتحتكنولوجياوانتشار 

 
وضـح  تو اإلنترنت والوسائط المتعددة،     شبكةفي  العربي   هذه الدراسة الوضع الحالي للمحتوى       نتبّيو 

 .، وتقدم أيضاً مقترحات لالرتقاء بها وكيفالمحتوى كّمعيق تطوير هذا االصعوبات التي ت
 

 لإلنترنـت  إلداريهيكل ا عامة عن ال   لمحةيقدم  الفصل األول   : أربعة فصول من  هذه الدراسة   تكون  تو 
تشار اإلنترنت  صورة عامة عن ان    إلىإضافة   بمسؤولية في كل منهما،      تضطلعالتي  هيئات  دور ال عن  والوب و 

 محتـوى جانـب المعرفـي لل    ويعنى الفصل الثاني بال   .  باإلنترنت والوب رتبطة   الصناعات الم  وعنفي العالم   
 الجديـدة  السـمة إضافة الى   يتناول بإيجاز العالقة بين المعلومات والمعرفة، وتصنيفات كل منهما،          العربي إذ   

 من عناصر التوجه نحو مجتمـع       رئيسياً تشكل عنصراً    ثقافة المعلومات، التي  في  مجتمع المعلومات المتمثلة    ل
وسـيلة لنقـل    دور الشـبكات باعتبارهـا      لأيضاً  يتطرق  و توجه،تي تساهم في هذا ال    المعلومات والقدرات ال  

 المعايير التي تساعد على التحقق من جودة المعلومات المنشورة في الوب            بعضلمعلومات، ويقدم في النهاية     ا
عـرض  الـوب وي  /إلنترنت العربي في ا   لمحتوىلالث، فيقدم صورة عن الواقع الحالي        الفصل الث  أما.  عموماً
يتضـمن  و.  تطور هذا المحتـوى   التي تعترض    العقباتأهم  شرح  نة من المواقع العربية، وي     دراسة عيّ  نتيجة
وتحسـين اسـتغالل    ،  لإلنترنتمحتوى العربي   وتعزيز ال  الرابع واألخير مقترحات تهدف إلى تحسين        الفصل

 على تقليص الفجوة الرقمية، التي يتطلـب ردمهـا جهـوداً            والمساعدةلمجتمع العربي للمعلومات والمعرفة،     ا
 . وردم فجوات أخرىمختلفةكبيرة في مجاالت 

 
من المتوقـع   عدد مستخدمي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العالم العربي، الذي          تزايد   ل ونظراً 
 التكنولوجيابهذه  مرتبطة  الالعديدة  ة  يلصناعة ا طلألنش في السنتين القادمتين، و     على األقل  ماليينعشرة  أن يبلغ   

وصا  كبيرة، خص  محتملة سوقاً العربية تمثل    منطقةالتي هي في األساس صناعة محتوى، فإن ال       وواستخداماتها  
 .لمعيشيةم ا حياتهم وتحسين ظروفهمستوى تطوير منالمستهلكين العرب جديدة تمكن تطبيقات استحدثت إذا 
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 الصورة العالمية:  والوباإلنترنت  -أوال
 

 فمن الضـروري معرفـة البنيـة اإلداريـة          ، لإلنترنت العربيمحتوى  ال الهتمام هذه الدراسة ب    نظراً 
ل ئالمحتوى العربي، وخاصة القضايا التي تعالج مسا      المتعلقة ب قضايا  ال علىلإلنترنت والوب لما لها من تأثير       

لذا فإن هذا الفصل يقـدم      .   على صلة بمختلف اللغات التي تشكل محتوى اإلنترنت        يةبرمجتنظيمية وأدوات   
.  بمسؤولية في كل منهمـا     تضطلعدور المنظمات التي    عن   والوب و  لإلنترنت اإلدارية عامة عن البنية     لمحة

 .والوبباإلنترنت تصلة عن الصناعات المونبذة  لمويقدم أيضاً صورة عامة عن انتشار اإلنترنت في العا
 

  والوباإلنترنت  -ألف
 

واسـطة  ب المترابطـة  الشـبكات  من كبيرة مجموعة على تشتمل التي الشبكات، شبكة هي اإلنترنت 
ـ الالب اإلنترنـت  وتتصف  .TCP/IP موافيق الترابط الشبكي  /التحكم في اإلرسال   وافيقم  قابليتهـا وب ةمركزي

شـبكة   أما.  للمستخدم أساساً خاضعةو مفتوحة وبكونها وبتفاعليتها األرضية الكرة أرجاءجميع   في لالنتشار
مـن   مجموعـة عبارة عـن   فهي، WWW التي مختصرها باإلنكليزية هو (World Wide Web)  العالميةالوب
 إلـى  ،HTML بلغـة  عادة المكتوبة الوثائق،بإرسال  تقوم التي) HTTP servers (الترابطية النصوص ماتمخدِّ
 .الوب حاتمتصفّ

 
 أو شركاتل تي تتألف منها هي عادة ملك     ال الشبكات ولكن معينة، جهة ل ليست ملكاً  بمجملها نتواإلنتر 
. الشبكة مستقبل أن تقرر وحدها     لها تسمح سلطة تملك منظمة أية يوجد فال ثم، ومن.  حكومات أو مؤسسات

 أسـندت  الربح التـي  هادفة الى   ال غير المنظمات من مجموعة نشأت،  اًعشوائي اًنمولكي ال تنمو هذه الشبكة      و
 هذه المنظمات تطـوراً     شهدتوقد    .عملها حسنضمان  و اتكنولوجيها  وتطوير  اإلنترنت تنسيقمهمة   لنفسها

فقد كانت هذه المنظمات في بـدايتها       .   تطور اإلنترنت نفسها وبعدها العالمي     أحياناً، فرضه   كبيرا مع الوقت  
 هـذه المنظمـات   تـزال وال .  دد قليل من غير األمريكيين  تماماً، شارك في مجالس إدارتها أحياناً ع       أمريكية

 تكون إدارة اإلنترنـت ذات طـابع        ولكي.  أمريكية الصبغة، وإن تزايد حضور العالم الخارجي في أنشطتها        
 الدول مثلما هـو الحـال فـي االتحـاد الـدولي             مختلفأن تشارك في أنشطتها منظمات من       فال بد   عالمي،  

 ).ITU (لكية السلكية والالسلالتصاالت
 

  في اإلنترنتالمسندة ألرقامهيئة األسماء وا  -١
 

  )إيكـان ( فـي اإلنترنـت   األرقـام المسـندة     هيئة األسـماء و   إلنترنت  تتولى تدبير الشؤون الفنية ل     
)The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)(، التنسـيق الفنـي   وهي هيئة تعنى ب
المسـتفيدين   وهي تضم    ،بتشجيع من الحكومة األمريكية    ١٩٩٨في عام   ه الهيئة   هذشأت  نو.  نتقضايا اإلنتر ل

. إلنترنـت ا وجماعـات مسـتخدمي      أكاديميةومؤسسات فنية ومؤسسات    تجارية  من اإلنترنت من مؤسسات     
ـ   وبدولي  المستوى ال بالوظائف الحيوية لإلنترنت على     وتتلخص مهمتها في القيام      ي كانـت   الوظائف الفنية الت

سـلطة إسـناد أرقـام    مع جهات خاصة مثل تبرمها   عن طريق عقود     أوالحكومة األمريكية تقوم بها مباشرة      
 .  )Internet Assigned Numbers Authority (IANA)(اإلنترنت 

 
 إلنترنـت فـي ا  مات  بتنسيق العمليات الخاصة بنظـام جـذر المخـدّ        تقوم الهيئة    ذلك،   إلىإضافة  و 

Internet’s root server system)وفقاً للمبادئ األربعة اآلتيةوهي تعمل  .)٣ : 
                                                      

 بنطاقـات تتضمن قواعد معطيات للـوائح أساسـية        و منتشرة في أرجاء العالم      ا مرجعي ام مخدّ ١٣ علىهذا النظام   يشتمل  )  ٣(
هـذه متاحـة   بيانـات  القواعد و.  مات المرجعية األخرى يومياً م رئيسي يقدم التغيرات الجديدة للمخدّ     ويوجد مخدّ .  TLDsاألعلى  المستوى  

 . على شبكة اإلنترنت لكي تتمكن من تحديث لوائحهاالموجودة routersرات للمسّي
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  استقرار العمليات في اإلنترنت؛ ضمان )أ( 
  الترقيم والتسمية؛ أنظمةلمنافسة في تشجيع ا )ب( 
  اإلنترنت؛لتطوير القطاع الخاص توجيه )ج( 
 .  اإلنترنتلجماعات العالمي التمثيلتوفير  )د( 

 
 :تحديدبالالجة المواضيع اآلتية بمعه الهيئة  هذقومتو 

 
 إلنترنت؛ات ا أسماء نطاقنظام )أ( 
 ؛IP (Internet Protocol( عناوين ميفاق اإلنترنت أرقام )ب( 
 . بخدمات اإلنترنتالخاصة portمنافذ ق وأرقام اليفوا الممحددات )ج( 

 
 : السابقة، وهي متخصصة ترتبط بالمهمات الثالثمساندةأجهزة وثالثة إدارة مجلس وللهيئة  

 
الذي يقوم  ،DNSO (Domain Name Supporting Organization) اتالمساندة الخاص بأسماء النطاقجهاز  -١
يتبـع هـذا   و.   بنظام اسم النطـاق المتعلقة مسائل السياسة في  ICANNلهيئة إيكان تقديم الخبرة والمشورة ب
 :اآلتية السبع مجموعاتجهاز الال
 

  ؛Businessال  األعممجموعة )أ( 
  ؛ةتجاريالغير المسائل  مجموعة )ب( 
  ؛ccTLDبلدان بال الخاصة األعلى نطاقات المستوى مجموعة )ج( 
 ؛gTLD األعلى الخاصة باألسماء العامة المستوى نطاقات مجموعة )د( 
  ؛(ISPs) اإلنترنت مقدمي خدمات مجموعة )•( 
  ؛Registrar التسجيل مقدمي خدمات مجموعة )و( 
 . IPالفكرية الملكية مجموعة )ز( 

 
يسدي المشورة إليكان  هوو ASO (Address Supporting Organization)المساندة الخاص بالعناوينجهاز  -٢

 :يتبع له ثالث مجموعات هي وق اإلنترنت وإدارتها،يفوا بمالمتعلقةالعامة  السياسة قضايافي 
 

: ARIN (American Registry for Internet Numbers)  التسجيل األمريكي ألرقام اإلنترنـت مكتب )أ( 
ـ  فـي  IP بهدف إدارة وتسجيل عناوين ميفاق اإلنترنت        ت أسس هيئة ال تستهدف الربح    وهو ا الشـمالية    أمريك

 ؛كبرىجنوب الصحراء الفريقية ألالبلدان االكاريبي وفي بلدان البحر ووأمريكا الجنوبية 
 

تكون من ت ةطوعيي هيئة وه RIPE (Réseaux IP Européens)ية  اإلنترنت األوروبميفاق شبكات )ب( 
أوروبا والمنـاطق   في   التسجيل اإلقليمي لإلنترنت     مكتبوتقوم بوظيفة   .  مقدمي خدمات اإلنترنت األوروبيين   

، وبتخصيص كتل من عناوين ميفـاق اإلنترنـت   ا المشاركة فيهالمنظماتتنسيق بين   مهمة ال قوم ب تالمجاورة و 
 ؛زبائنها لإلنترنت، التي تقوم بدورها بإسناد عناوين لالمحليةسجيل لمكاتب الت
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 The Asia Pacific Network Information) معلومات الشبكات آلسـيا والمحـيط الهـادئ    مركز )ج( 
Center) APNIC في منطقـة آسـيا     اإلنترنت إدارة وتسجيل عناوين ميفاق      تتولىربح  هادفة لل غير  هيئة   وهي  

 .دئالمحيط الهاو
 
هيئـة  أيضاً ليسدي المشورة  وهو: PSO (Protocol Supporting Organization)وافيق  للمالمساندة جهاز -٣

 وإدارة المعلومـات التي تسمح للحواسيب بتبـادل  وافيق  المتعلقة بأرقام محددات الم السياسةقضايا  إيكان في ال  
 :هيئاتأربع شتمل على يواالتصاالت في اإلنترنت، 

 
 دولي كبيرو فريق وه: IETF (Internet Engineering Task Force)إلنترنت ي لهندسالعمل ال فريق )أ( 

تسـهيل  ر هندسـة اإلنترنـت و     ي بتطـو  المهتمـين مي الشبكات ومشغليها وبائعيها والباحثين فيها       مصّميضم  
 ؛لجميعمفتوح لباب العضوية فيه و ،استخدامها

 
أسس في عام تدولي اتحاد  وهو: W3C (World Wide Web Consortium) عبر العالم الوب تجمع )ب( 
شـمل  وت.  وضمان عملها بين الجميع   العالمية  الوب  شبكة   نمو   لتعزيز مشتركة   قيواف بهدف تطوير م   ١٩٩٤

قاييس في كافـة    بالمقائمة  عن الوب للمطورين والمستخدمين؛ و     قاعدة بيانات    الخدمات التي يقدمها هذا التجمع    
 جديدة؛ال تكنولوجياالتطبيقات تبين كيفية استخدام ل ونماذج مختلفة ؛الى الوبالنطاقات التي تنتمي 

 
 ITU   السـلكية والالسـلكية  لالتصـاالت  الدولي االتحادفي ) المعايرة( قطاع التوحيد القياسي )ج( 

Telecommunication Standardization Sector االتحـاد الـدولي   الثالثـة التـي يضـمها    قطاعات ال أحد وهو
 مجاالت االتصاالت؛كافة جودة تغطي عالية ال )معايير( يسيع مقاضتعجيل ويهدف إلى  والتصاالت،ل
 

 European Telecommunications Standards Instituteمعـايير االتصـاالت   األوروبـي ل  معهدال )د( 
(ETSI)  وغيرهافي أوروبا تصاالت الستخدامها مستقبالً يس لاليقاموضع ربح مهمتها هادفة لل غير هيئة وهو 

 .من المناطق
 

 لهـا، والمعاهـد التابعـة      الدعم الذي تقدمه لها المؤسسات واألجهزة         إلى إضافة ،وتحظى هيئة إيكان   
 االستشـارية لنظـام     واللجنـة  من اللجان االستشارية، مثل اللجنة االستشارية الحكوميـة          مجموعةبمساعدة  
 . الجذورمخدمات

 
 وأسماء نطاق   ،gTLDالعامة  ) ٤( األعلى  النطاق ألسماءتماد شركات تسجيل    أيضاً باع يئة إيكان    ه قوموت 

 .بلدانبالالمستوى األعلى الخاصة 
 

 الوب  -٢
 

 العالمي الوب تجمع )أ(
 

  إلـى ١٩٩٤أنشئ في عـام  الذي  World Wide Web Consortium (W3C)سعى تجمع الوب العالمي ي 
وتضمن عملهـا بـين     شبكة   عامة تعزز نمو ال    قيفوامتطوير   عن طريق الوب نحو طاقتها الكاملة     شبكة  قيادة  

وقد نشـأت     . منظمة من كل أنحاء العالم     ٤٥٠ من   أكثرهذا التجمع   عضوية  يشارك في   و.  مختلف األطراف 
                                                      

)٤ (html.list-accredited/registrara/org.icann.www://http. 
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ألبحـاث النوويـة    األوروبي ل مركز  ال مع   تعاونالب MIT انولوجيللتكهذا التجمع من معهد مساشوستس      فكرة  
CERN،   ليـه  إانضم  و.  األوروبية والمفوضية الدفاع األمريكية    ةفكرة الوب، بدعم من وزار     منهانطلقت  الذي

 . اليابانية Keio كيو وجامعة INRIA )٥( واألتمتةاتيةلمعلومابحوث ل) الفرنسي(عهد الوطني مالبعد ذلك كل من 
 
)إيكان( الهيكل اإلداري لهيئة األسماء واألرقام المسندة في اإلنترنت  -١ رسم البيانيال  
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 :فيما يلي أهداف تجمع الوب وتتلخص 
 

                                                      
 RCIM (European Research Consortium in Informatics and Mathematics)رياضيات والاتية األوروبي للمعلوم تجمعال حل)  ٥(

 .باوأور عن ممثالً INRIA محل

مجلس إدارة إيكان
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 متاحة للجميع عن طريق تشجيع التقانات التي        الوببجعل  : للجميعضمان الوصول الى الشبكة      )أ( 
 والتربوية والقدرة على استخدام الوب، والموارد التي توضع فـي           واللغويةافية  تأخذ في الحسبان الفروق الثق    

 للمستخدمين في كل القارات؛قدرة المادية  إلى الوب، والالنفاذالوب، وأدوات 

 على  لموارد المتاحة في الوب   استعمال ا  ب مستخدمبتطوير بيئة برمجية تسمح لكل      :  الداللي الوب )ب( 
 ؛أفضل نحو

الحسبان المسائل القانونية والتجارية واالجتماعية     في   تأخذ   برمجياتبتطوير  :  بالوب الثقةزيادة   )ج( 
 . هذه التكنولوجياتثيرهاالجديدة التي 

 
 : ثالث مهماتعلى تحقيق هذه األهداف يركز تجمع الوب جهوده وبغية 

 
منظمات الصين في   يساهم في ذلك مئات المهندسين والباحثين المخت      : المستقبللوب   رؤيةوضع   )أ( 

 تجمـع   تمكنوهذه المساهمات   .   في تجمع الوب ومن فريق التجمع نفسه ومن مجتمع الوب بأسره           عضاءاأل
 ؛ا للمعلومات حقيقياحتى تكون الوب فضاء عالميالوفاء بها الوب من تحديد المتطلبات الفنية التي يجب 

ذه الرؤية، آخذاً بالحسـبان التقانـات        ه لتحقيقيقوم تجمع الوب بتصميم تكنولوجيات      : التصميم )ب( 
 المستقبل؛القائمة وتلك التي ستستعمل في 

 تجمع الوب في مساعي معيرة الـوب عـن طريـق وضـع     يساهم: التوحيد القياسي و المعيرة )ج( 
 . مجاناهذه التوصيات للجميعيتيح التجمع و.   كتل بناء الوبتصف) تسمى توصيات(محددات ومواصفات 

 
  الوبميمتص مبادئ )ب(
 

 فقد ورثت مبادئها التصميمية األساسية المتمثلـة        اإلنترنت لكون الوب تطبيق من أهم تطبيقات        نظراً 
 :في المبادئ اآلتية

 
فيقها أن تكون متوافقة وتسمح ألي      وا وم الوبلمواصفات الخاصة بلغات    ينبغي ل :  البيني التشغيل )أ( 

 اً؛ بالنفاذ إلى الوب للعمل معمستخدمةبرمجيات  وأتجهيزات 

.  مع التكنولوجيات المستقبلية   التعاملعلى الوب أن تكون قادرة على       يتعين  :  مع الزمن  التطور )ب( 
 التوسع ستزيد من حظوظ الوب في العمـل         وقابلية modularityفمبادئ التصميم التي تعتمد البساطة والنسيقية       

 زيون الرقمي وغيرها؛مثل أجهزة الوب المحمولة والتلفناشئة  الالتكنولوجياتمستقبالً مع 

فلكي تصل الوب إلـى مختلـف       .  التطبيقهي المبدأ الجديد واألكثر صعوبة في       : الالمركزية )ج( 
 . أو تزيله بالمرة على التسجيل المركزياعتمادها منمناطق العالم، يجب على بنيتها أن تحد 

 
  المستقبل وب )ج(
 

لية للوب ومكوناتها المستقبلية التـي بـدأ اسـتخدام     التكنولوجية الحا  المكونات ٢رسم البياني    ال يظهر 
 .)٦(ها بالفعلبعض

                                                      
)٦  (consortium/org.3w.www://http. 
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  الوب الحالية ووب المستقبلخصائص  -٢رسم البياني ال
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عالم اإلنترنت في الانتشار  -باء  
 

وتتفاوت هذه األرقـام بحسـب      .  استعمال الوب ب اإلنترنت في العالم و    بانتشار األرقام الخاصة    تكثر 
 :اآلتيةلألسباب  هذا التفاوت كبيراً يكونالمصدر، وقد 

 
إلنترنت على أساس يومي وليس سنوي، ومن ثم فإن ما نجده في            ا انتشارالتطور المتالحق في     )أ( 

 نجده في دراسة أخرى وذلك الختالف الشهر من السنة الذي تتحدث عنه كل دراسة؛ عمادراسة ما يختلف 

 .الناميةبلدان العالم، وخاصة البلدان بعض المتعلقة ب أو الحديثة الصحيحة توافر المعلومات عدم )ب( 
 

H
T
M
L 

HTTP
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 وب
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UR
I 
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  التخاطبأدوات
(XHTML,SVG,SMIL

CSS, Xforms,FO, 

VoiceXML,SMML, 

Timed Text, 
Multimodality,) 

XML 
(Namespaces, XML Schemas, XSLT, Xpath, Xlink, XML Base, Xquery, DOM,…) 

 األمان
 

(Dsig, 
Enc 

KMS) 
 

…

 الدالليالوب
(RDF,OWL,)

P
3
p

c
c
p
p

… ) 

 عن التجهيزات، ضمان االستقالل التدويل، النفاذية،
 الجودة

 المستوى العالي التطبيقاتمواصفات

  الوبخدمات
(Architecture, 

 SOAP, 

Choreography, 

          WSDL 
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 . األولىبالدرجة يجب النظر إلى هذه األرقام على أنها مؤشرات لذا 
  :)٧(اتمضيفالتطور عدد ناه  أد٣رسم البياني  اليبينو 

 
  عدد المضيفات في العالم منذ الثمانينيات وحتى العام الحاليتطور  -٣الرسم البياني 
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  نظـراً لمحدوديـة انتشـار تكنولوجيـا         الثمانينيـات،  في هذا المنحني التطور البطيء فـي         حظنال 

 ثم التزايد الخطي في التسعينيات، وبدء دخوله في مرحلة ثابتة،           ومناالتصاالت والمعلومات في ذلك الوقت،      
 بمـا م تشارك حتـى اآلن       حالياً نظراً ألن الكثير من التجمعات السكانية الكبيرة ل         التوقعوإن كان هذا صعب     

 بحسب ما يبـين     وأفريقيا،يتناسب وعدد سكانها أو نموها االقتصادي في انتشار اإلنترنت، مثل الصين والهند             
 سـكان تبين أن دخـول      و ٢٠٠١ عام في الذي يمثل خريطة تظهر نسب االتصال باإلنترنت         ٤رسم البياني   ال

 في  ٥يقل عن    إلى اإلنترنت    -وسنغافورةوتايوان وهونغ كونغ    باستثناء اليابان وكوريا الجنوبية     -اأفريقيا وآسي 
 .المائة

 
 للمستخدمينالنسبة المئوية / اإلنترنت في العالممستخدمو  -٤رسم البياني ال

 

                                                      
 .يقصد بالمضيف هنا أسماء النطاق التي لها عنوان ميفاق إنترنت)  ٧(
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وهـذا  .   مختلف تطبيقات الوب في اإلنترنـت      بانتشارهون  مر) الوب( استخدام اإلنترنت    أنالواقع  و 

 اللغة اإلنكليزية في بداية اإلنترنت هي اللغة الوحيدة، تلتها بعـد ذلـك              كانتاالنتشار تأثر تاريخياً باللغة، فقد      
 فـي   النظـر ولتكوين فكرة أفضل عن تطور انتشار اإلنترنت بين المجتمعات فمن األفضل            .  األخرىاللغات  
 . خدميها من حيث لغة المستخدمينعدد مست

 
  للمستخدماللغة األم حسب  استخدام اإلنترنت تطور  -٥رسم البياني ال
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نكليزية أمام اللغـات     مستخدمي اإلنترنت من الناطقين باللغة اإل      نسبةتراجع  رسم البياني    هذا ال  يظهر 

 فـي   اإلنترنـت  ومن المتوقع أن تصبح اللغات اآلسيوية هي اللغات األكثر انتشاراً في             واآلسيوية،األوروبية  
 :والسبب في ذلك يعود إلى عدة عوامل.  المستقبل

 
 الصين، وهي األنشطة التي أخذت فـي        وخاصة األنشطة االقتصادية في الدول اآلسيوية       تزايد )أ( 
 اإللكترونية؛اد المتزايد على التطبيقات االعتم

 
 المعلومات واالتصاالت في دول العالم، ومعدل انتشـارها فـي           تكنولوجيا انتشار أدوات    تزايد )ب( 

 ؛ أو الدول الحديثة التصنيع هو حالياً أعلى منه في الدول األخرىالناميةبعض الدول 
 

 .استخدام اإلنترنتأوجه مجمل  باللغات القومية في الوطنية المحتويات تزايد )ج( 
 

 باللغات األوروبية، وبالتحديد اإلنكليزية، أمام      حتى هذا التزايد سيكون واضحاً في عدد الناطقين         ومثل 
 المتوقع أن يكون توزع سكان األرض بحسب اللغات الرئيسية في منتصف            منإذ  .  الناطقين باللغات األخرى  

 .٦البياني الوارد في الرسم الشكل بالقرن الحالي 
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  ٢٠٥٠ الناطقين باللغات الرئيسية في عام عدد توقع  -٦رسم البياني ال
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 ٢٠٥٠ع اللغات فـي عـام        في توقعات توز   النظر التعرف بطريقة أدق إلى هذا الجانب يمكن         وبغية 
 الفئة األكثر استخداماً حالياً للتقانات الرقمية، ومقارنته        وهي عاماً،   ٢٤ و ١٥تراوح أعمارهم بين    تلمن  بالنسبة  

 .٧ رسم البياني، وهو ما يبينه ال١٩٩٥ عاممع ما كان عليه في 
 

 مريةبالنسبة للفئة الع عدد الناطقين باللغات الرئيسية توقع  -٧رسم البياني ال
 ٢٠٥٠ سنة لعام ٢٤-١٥
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  المكتـوب  يعزز فكرة تراجع محتوى اإلنترنت المكتوب باللغة اإلنكليزيـة أمـام المحتـوى               ما وهو 

 . أخرىلغويةغة العربية أكبر من أي مجموعة وسيكون التزايد في الناطقين بالل.  بلغات أخرى
 

 .اآلتيوضحه الرسم البياني  األرض فيسكان تطور نسبة عدد مستخدمي اإلنترنت إلى عدد أما 
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 األرض نسبة عدد مستخدمي اإلنترنت إلى عدد سكان تغير  -٨ رسم البيانيال
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وهذا التزايد يختلف من مجتمع إلى      .   خطي تغيرإلى تزايد مضطرد يقترب من       أعاله   يالمنحنيشير  و 

 . نمو استخدام اإلنترنت بحسب اللغة الذي ذكر سابقاًتوزعآخر، ومن لغة إلى أخرى، ويدل على ذلك 
 

  القائمة على اإلنترنتالصناعات  -جيم
 

 على االتصال بشبكة اإلنترنت واسـتعمال  القائمةاألدوات والخدمات  هذه الصناعة على مجمل     تشتمل 
 األولى إلى اإلنترنت مثل الحاسوب وشبكات االتصـال أو          الدخولأداة  وتبدأ هذه السلسلة من      . محتوى الوب 

 ،ISPsاإلنترنت  مقدمي خدمات   تشمل  ، و modem  بهذه الشبكات مثل المودم    االرتباطشبكات المعطيات وأدوات    
 .  وإداراتهاوتسجيلهامات اإلنترنت عموماً، وصناعة تصميم المواقع مات الوب أو مخّدومخّد

 
رجـوع  ويمكن ال .   من مقدمي الخدمات   ابتداًء هذه الفقرة بعض المعطيات الخاصة بالمحتوى،        تقدمو 

 .)٨( تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتجهيزاتتتناول سكوا لإلإلى تقارير أخرى 
 

 :من المراحلسلسلة  موقع وب بنشاء إعملية تمر 
 

 من أن هذا االسم غير مخصص لجهة أخرى أو أنه اسم معلن لجهة              والتحقق اسم للموقع    اختيار )أ( 
ـ    أو ICANNلدى إيكان    معتمد Registrar ثم تسجيل الموقع من قبل مسجِّل        ومنأخرى معروفة،    ، ا وكيـل له

 ويخصص الموقع بعنوان إنترنت؛ 
 

 م المضيف؛ التي يحتاجها الموقع من المخّدالخدماتيف وتحديد  مضاختيار )ب( 
 

  ووضع ذلك لدى المضيف؛الموقع وتنفيذ واختبار تصميم )ج( 

                                                      
 .٢٠٠٣ في بلدان اإلسكوا، واالتصاالتولوجيا المعلومات البنية األساسية لتكن)  ٨(
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  محركات البحث مثالً؛طريق للموقع عن الترويج )د( 

 
 عن طريقهـا مـداوالت أو       ىجرت وخاصة المواقع التفاعلية التي      الحقاً، الموقع ومحتواه    إدارة )•( 
 .إلكترونيةجرد رسائل حتى م

 
شبكة اإلنترنت مباشرة أو عن طريـق مقـدم         بم موصول    إلى الموقع عن طريق مخدّ     الوصوليتم  و 

 .نترنتاإلخدمات ل
 

المعتمدين في أرجـاء    ) gTLDللمواقع العامة   (خدمات التسجيل   ي   مقدم توزع ٩ظهر الرسم البياني    يو 
 .العالم

 
فـي الواليـات    موجودون  ) ١٦٥ من مجموع    ٨٥(تمدين   المسجلين المع  أكثر من نصف  ويالحظ أن    
وال يوجـد أي    .  فاليابانأما في آسيا فأغلبية المسجلين هم في كوريا الجنوبية ثم الصين            .  األمريكيةالمتحدة  

 . في األردن واآلخر في الكويتأحدهماأما في الدول العربية فيوجد مسجالن فقط .  مسجل في أفريقيا
 

 والتصميم وإدارة المواقع هي في الواليات المتحـدة،         واالستضافةركات التسجيل    أن معظم ش   والواقع 
 النشـاط  ضـخامة  (اقتصـادية  و) فيهـا  اإلنترنـت   تنشـأ إذ  ( أسباب تاريخيـة     بينهاأسباب من   ذلك لعدة   و

نـة  مقار في مجمل تطبيقات اإلنترنت واألكثر استخداماً لها         الرائدة الواليات المتحدة هي     كونول) االقتصادي
 .باقي المجتمعاتب
 

 (ICANN)إيكان  المعتمدين من قبل المسجلين عدد  -٩رسم البياني ال
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ـ   اإلعـددها كـان  و فهـي عديـدة جـداً،     في العالماإلنترنتات  شركات تقديم خدم أما   ي جمـالي ف

 مع النشاط على اإلنترنت للمنطقة نفسها كمـا         الجغرافيويتناسب توزعها   .   شركة ١١٣٥٢يبلغ   ٢٠٠٢عام  
 .١٠ البيانيرسم ن في الّيهو مب
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 في العالماإلنترنت  خدمات مقدمي عدد  -١٠رسم البياني ال
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ال يعزى فقط إلى التباين في العـدد المطلـق لمسـتخدمي            اإلنترنت   خدمات   مقدمي في عدد    والتباين 

 هذه  من وإنما أيضاً إلى العوامل التشريعية واالقتصادية والتنظيمية الخاصة بكل دولة            منطقةاإلنترنت في كل    
 لمستخدمي  الخدماتهو مجرد مؤشر عن فرص العمل التي ولدت لتقديم          رسم البياني   وما يقدمه هذا ال   .  الدول

 .اإلنترنت
 

 متخصصة باستضـافة الـوب لقـاء    مخدماتمات باستضافة مواقع الوب، وهناك      بعض المخدِّ  تقومو 
.  )٩(م ألـف مخـدِّ    ٢٥ أكثر من ثالثين موقعا      تستضيفمات المضيفة التي    فاق عدد المخدِّ  وقد  .  أجور سنوية 

 أن يتضاعف   ويتوقع ،)١٠(دوالرمليارات   ٤عائدات شركات االستضافة األمريكية     تجاوزت  ،  ٢٠٠٠في عام   و
 عـن القيـام بأعمـال       الشـركات  نظراً لتحول الكثير مـن       ٢٠٠٤هذا المبلغ أكثر من خمس مرات في عام         

 . بذلكالقياماالستضافة وإدارة المحتوى بنفسها والطلب إلى شركات مختصة 
 

بأعمال تنظيم وتحـديث معلومـات      تعلق األمر    سواء إدارة المحتوى فهي سوق تتزايد باستمرار،        أما 
 شـير نـص ترابطـي     أ ت  باستخدام لغات النصوص الفائقة مثل لغـة       المحتوىالمواقع بدءاً من عمليات إعداد      

HTML لغة   أو XML،           في موقع ما،    المعلومات ومن ثم عمليات شحن الموقع بالمعلومات الجديدة والبحث عن
الحمايـة مـن    فـي    في الواقع ببرمجيـات متخصصـة        تتعلقوهذه األخيرة   .  أو بالمسائل الخاصة بالحماية   

بمسـائل  أيضـاً   تتعلق   وهي.   تلك التي تأتي مع البريد اإللكتروني      أوالفيروسات سواء في الصفحات العادية      
ـ بالقانونية واألخالقية، و  احيتين  النمراقبة المحتويات من     ات ترشـيح ومراقبـة اإلنترنـت والبريـد         برمجي

، موزعـة   ٢٠٠٢ عائدات سوق هذا النوع من البرمجيات فـي عـام            ١١ رسم البياني يبين ال و.  اإللكتروني
، ومن المتوقع ٢٠٠٢  دوالر في عاممليار ٢,٥ناهز عائدات هذه السوق مجموع  أن  ويظهر القارات،بحسب

 .٢٠٠٦ دوالر في عام مليارات ٥  نحوإلىأن يصل 
 

                                                      
)٩  (htm.stats/com.hostcount.www://http. 

)١٠ (xml.hnwebhost01/01/010122/xml/hn/articles/com.infoworld.4iwsun://http. 
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  ٢٠٠٢ برمجيات إدارة المحتوى في عام سوق عائدات  -١١رسم البياني ال
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غات تحرير المحتوى تتغير بإيقاع      خاصة وأن ل   األول، الطلب على إدارة المحتوى من النوع        وسيزداد 
 وهناك لغات وخدمات أخرى ستقدمها الـوب        ،XML حالياً هي لغة     المستعملةفقد أصبحت اللغة    .  سريع نسبياً 

 إلى ذلك فإن الطلب يتزايد حالياً على المواقع المتعددة اللغات نظراً            إضافةو.  ٢رسم البياني   كما يظهر في ال   
 الحسـبان   فـي ويأخذ تصميم المواقع    .   اإللكترونية، من تجارة وأعمال وغيرها      في التطبيقات  المطردللتزايد  

وأخـذ  .  و اإلخباري أ أو الدعائي    التجاريحالياً التعددية اللغوية منذ البداية، وخاصة في المواقع ذات الطابع           
قع وإعطائهـا    المتقدمة هذا المنحى، ونشطت أعمال ترجمة الموا       الدولالكثير من شركات تصميم المواقع في       

 . بالحسبان لغة وثقافة المنطقة الموجهة إليهاتأخذ localizationصبغة محلية 
 

عدد صـفحاتها   كان   الماليين من المواقع،     عشرات بخصوص صناعة تصميم المواقع فيوجد حالياً        أما 
 .  ٢٠٠٠ صفحة في عام مليار ٣٠٠يزيد على 

 
فـي  إذا أخذنا خصوصا  أتاحت فرص عمل جديدة،     لهبحادت سوقاً   ن اإلنترنت قد ولّ   إ القول   خالصةو 

 الحواسيب الشخصية وأدوات االتصال مع شـبكات المعطيـات          سوقالحسبان دورها في الزيادة الكبيرة في       
 في المائـة مـن      ٣,٩  في دول االتحاد األوروبي    ١٩٩٩ التوظيف فيها في عام      نسبةبلغت  واالتصاالت، التي   

 . في هذه الدولالعمالةمجموع 
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  والمعلوماتالمحتوى  -ثانياً
 

ويتناول هـذا الفصـل بإيجـاز       .   التي تشكله  المعلومات الحديث عن المحتوى يعني الحديث عن        إن 
 كل منهما والسمة الجديدة في مجتمع المعلومات المتمثلة بثقافـة           وتصنيفاتالعالقة بين المعلومات والمعرفة،     

 يعنـي والتوجه نحو المعلومـات     .  ر التوجه نحو المعلومات    تشكل عنصراً رئيسياً من عناص     التيالمعلومات  
 والقـدرات   واالتصاالتامتالك قدرات خاصة بهذا التوجه تتمثل في القدرات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات            

  فهمت مؤسسـات كثيـرة علـى نحـو          قدو.  الخاصة بإدارة المعلومات والقدرات الخاصة بثقافة المعلومات      
 المعلومات واالتصاالت فقـط دون      تكنولوجياتملك أدوات    إلىيعني السعي   المعلومات   أن التوجه نحو     اطئخ

.   لها مجتمعة أن تساعد على الوصـول إلـى ميـزة تنافسـية    يمكنلقدرات األخرى األكثر أهمية التي اتملك  
مـن   في الوب فمن الضروري البحث عن معايير عامة تساعد على التحقق             قياسيةونظراً لغياب ضوابط نشر     

 .هو موضوع الفقرة األخيرة من هذا الفصلهذا  المنشورة في الوب، والمعلوماتجودة 
 

 والمعرفة المعلومات  -ألف
 

 المعلومـات، التـي سـمحت       تكنولوجيا مصطلح المعلومات بطرائق غامضة خصوصاً مع        يستخدم 
جهة تعني عمومـاً مجموعـة   فهي من .   إلكترونيةبصيغةبتخزين المعلومات ومعالجتها ونقلها بكميات هائلة   

 بطرائق االتصاالت والتي تتضمن المعطيـات والمعلومـات والمعرفـة           نقلهامن المواد المرمزة التي يمكن      
 المعلومات بالمعنى التقني تشير إلى كل ما يمكن ترميزه ليصار إلى نقله عبـر قنـوات              إنأي  .  واالبتكارات
 مصطلح  يستعملومن جهة أخرى،    .  عن محتواها الداللي   النظر   بغّض التي تصل المتلقي بالمرسل      االتصال

 إلى حد كبير شيء غيـر       وهي.  معلومات لصنف محدد من المواد التي يمكن التعبير عنها بوسائل التخاطب          
 وسائل نقل المعلومات المعاصرة الطبيعة غير       أكدتوقد  .  مادية من ورق وكتب   ال  على عكس المواد   ملموس

 بتكنولوجيا المعلومات وشبكات المعطيات، التي زادت من الطبيعة         الخاصةتلك  سيما  الالملموسة للمعلومات، و  
 .للمعلوماتالمجردة 

 
 مثل المعطيات والمعلومات والمعرفة     واالتصال، المواد التي يمكن الحصول عليها من التخاطب         وهذه 

ومات، والمعلومات تـؤدي إلـى       فيها المعطيات إلى إنتاج المعل     تؤديواالبتكارات، يمكن ترتيبها في متوالية      
والمعرفة بحد ذاتها تقـود     .  جرا  تؤدي المعرفة إلى توليد معطيات ومعلومات وهلم       ثمتطوير المعرفة، ومن    

 للمسـائل  حلهـا  فـي  حددةمprocess   التي تؤدي إلى توليد معرفة جديدة عن طريق سيرورةاالبتكاراتإلى 
 على أنها ممتلك يمثل دخالً يقود       المعرفةويمكن النظر بذلك إلى     .  ةاستناداً إلى المعرفة أو المعلومات المتوافر     

 فـي   ٨٠ هو دور هام جداً في عالمنا المعاصر ذلك أن           حالياًودور االبتكار   .  إلى خرج على شكل ابتكارات    
 .)١١( الدول المتقدمة يعزى لالبتكارفيالمائة من زيادة اإلنتاجية 

 
  المعلومات والمعرفةتصنيفات

 
  يستند إلى مضمون أو محتـوى المعلومـات،         الذيلتصنيفات الممكنة للمعلومات هو التصنيف       ا حدأ 

وتقدم تكنولوجيا المعلومات أداة دمـج ومكاملـة لنقـل          .  وتعليمين اجتماعي وأعمالي وترفيهي وإخباري      م

                                                      
)١١  (Sternberg, R.; Arndt, O.: The Firm or the Region: What Determines the Innovation of European Firms? 

In: Economic Geography, Vol. 77, No. 4, pp. 364-382. 2001.                                                                                                                    
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وجيا تبقى أداة   وهذه التكنول .   والجرائد ذاعة على عكس الوسائل األخرى مثل اإل      هذهمختلف أنواع المعلومات    
 أو صـوتية أو     بيانيـة  المعلومات مهما كانت التصنيفات المعتمدة للمعلومات، من معلومات نصية أو            يصالإل

 .صورية
 

  ضمن السياق االقتصـادي، وتصـنيفها فـي         اإلنترنت، النظر إلى المعلومات المتوفرة على       ويمكن 
 :)١٢(أنماطأربعة 

 
.  الشخصية واألكاديمية وبعض أنواع معلومات األعمـال        المعلومات وهي:  الصرفة المعلومات )أ( 

. م بال ثمن وال تهدف إلى الترويج للشراء        في شكل بريد إلكتروني أو موقع وب، وتقدَّ        إماوهذه المعلومات هي    
 ؛)وبموقع (وأخرى غير موجهة إلى جهة محددة ) بريد إلكتروني( موجه إلى شخص بعينه وبعضها

 
فالمعلومات المنقولة عبر اإلنترنت هـي غالبـاً        :  من عمليات البيع   جزءاًا   باعتباره المعلومات )ب( 

 بحـد وهذا النمط من المعلومات هو غير موجه لشـخص          .   بيع لكل من المنتجات والخدمات     عمليةجزء من   
  لمعظم المنتجات المادية والعديد من الخدمات؛التسويقذاته في معظم األحوال، وهو حالياً جزء من أنظمة 

 
 يمكن أن تكون المعلومات نفسها سلعة تباع باستخدام اإلنترنت؛: منتجاً باعتبارها المعلومات )ج( 

 
المنتج األقوى الذي تحـول إلـى معلومـات         : معلومات تحول إلى    منتجاًالمعلومات باعتبارها    )د( 

قـل حاليـاً بوسـائل      فرأس المال باعتباره مـورداً أو منتجـاً ين        .  المنتجاتإلكترونية هو المال، وهو أقوى      
 . بينها اإلنترنتومناالتصاالت، 

 
 هذه الدراسة هو التصنيف الذي يضعها إما في         هدف عدة تصنيفات، ولكن أكثرها توافقاً مع        وللمعرفة 

 المصاغة في قـوانين تـدون       والمعرفة.  )١٣( مضمرة ضمنيةمعرفة  معرفة صريحة مصاغة في قوانين، أو       
 وهـذان النوعـان    .  عن طريق التعلم  تنتقل  المعرفة الضمنية   أن  على حين    ،symbolsوتنقل باستخدام رموز    

 تنقـل والمعرفة الضـمنية    .   وهما موجودان في كل نوع محدد من المعرفة         اآلخر  بعضهما ل يكم المعرفةمن  
 كل أنشطة المعرفة    فيوالمعرفة الضمنية هي متطلب أساسي      .  عموماً بواسطة حاملي هذه المعرفة من الناس      

 تحويلها إلى   يمكنفأما المعرفة الصريحة    .   التقانات الجديدة  تطويرفي  و عملية االبتكار    في دور رئيسي    ولها
 . تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتباستخداممعلومات ويمكن نقلها بسهولة 

 
نشطة فالتعامالت المالية هي أكثر األ    .   االقتصادية باألنشطةأن إنتاج المعلومات يرتبط أساساً      ويالحظ   
د من الميـزة التراكميـة التـي        يستفيالذي  ) وهو إنتاج معرفي  ( اإلنتاج التكنولوجي    وكذلك للمعلومات،   توليدا

 . المدن والجامعات المتخصصة في الدراسات والبحوث التكنولوجيةقدمهات
 

                                                      
)١٢ (It's Not Only What You Inform - It's Also Where You Do It: The Location of Production, Consumption and Contents 

.              pdf.info-web-location/inform-kellerman/research/org.informationcity.www://http, 2000Kellerman, . of Web Information,  A 

)١٣ (Knowledge and Innovation in the new Services Economy, edited by B. Andersen, J. Howells, R. Hull, I Miles & J. 
Roberts, Edward Elgar, 2000.                                                                                                                                                                       
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رة  زمن اإلنترنت فإن بث المعلومات هو ظـاه        وفي.   المعلومات يعتمد على وجود أنظمة لنقلها      ونقل 
 كانت هناك عوائق قانونية تتعلق بالحماية الفكرية، ومن ثـم فـإن             وإنعالمية، غير مقيدة بالعوائق السياسية،      

 . المعرفة الصريحةبث عّجلاإلنترنت ت
وهذا .   من مكان إلى آخر ومن مجتمع إلى آخر        يختلف" المعلومات ونشر   استهالك" أيضاً أن    حظويال 

مرسل للمعلومات ووسط مستقبلها، حيث يمكن لنشر المعلومـات أن يـأتي             وسط ال  تشابهيتوقف أساساً على    
 الصـريحة   المعلومـات فنقـل   .  ومثل هذا التشابه تحدده عوامل مثل اللغة والتعليم والنمو االقتصادي         .  أكله

ـ      وعليه.  واالستفادة منها يتوقفان على مستوى المعرفة الضمنية للمتلقي        ة يمكن القول إن المعلومات والمعرف
  ولكنها أيضاً غير موزعة عملياً بالتسـاوي بـين مجتمعـات            معينة،ليستا حكراً في وقتنا الحالي على بلدان        

 .وإنما يعتمد هذا التوزيع على عوامل اجتماعية وثقافية واقتصادية وقانونية.  يظن قدالعالم كما 
 

 المجتمـع : )١٤(ثالث ساسيةأ بمراحل المعلومات مجتمع نحو سيرها في المتقدمة المجتمعات مرت لقد 
 وكـان .  المعلومات عليه تهيمن الذي المجتمع وأخيراً المعلومات، على القائم المجتمع ثم بالمعلومات، الغني
 وطبيعـة  الباردة والحرب الصناعي والمجتمع الرأسمالية مثل موضوعية، عوامل الثالث المراحل هذه وراء
 لهـا  أسـس  فقد الثانية المرحلة أما.  األولى المرحلة تأسيس إلى دتقا التي المتقدمة الدول في الثقافي النشاط
 المرحلـة  هـذه  وتميـزت  المعلومات، وإنتاج واستخدام المعلومات تكنولوجيا إقامة من األولى المرحلة ناتج

. شخصـي  وحاسـوب  وتلفـاز  وفاكس) ومحمول ثابت (هاتف من المعلومات نشر ألدوات الواسع باالنتشار
 تولدو.  المعلومات شبكات في واالرتباطspecialization  والتخصص العولمة مثل سمات رحلةالم هذه عززتو

 تنتج سلعة أصبحت المعلومات بأن تتميز والتي حالياً المتقدمة المجتمعات تعيشها التي الثالثة المرحلة ذلك عن
 يـرى  ذاتهـا،  بحـد  ثقافة حتأصب قد المعلومات بأن وأخيراً المعلومات، وسائط بين بالتكامل وكذلك وتباع،
 فـي  الهامة الجوانب أحد هو الجانب وهذا.  والمجتمعات األفراد مصلحة فيه لما لها الترويج ضرورة البعض
 .المعلومات مجتمع أو المعلومات نحو والمؤسسات المجتمعات توجه

 
  القيمةوتوليدتحسين األداء :  التوجه نحو مجتمع المعلوماتنهج  -باء

 الفعال للمعلوماتباالستخدام 
 

 تساهم فيه المعلومات أساساً بتحسـين األداء        الذي النظر إلى مجتمع المعلومات على أنه المجتمع         لدى 
 مارسـاتها  االستثمار في تكنولوجيا المعلومات واالتصـاالت وم       بينوتوليد القيمة، يمكن التساؤل عن الصلة       

إذ تنفـق  .  مـن المسـؤولين    يشوبه الشك في نظر كثيرزال أمراًي ذي ال  القيمة ال  وتوليدوتحسين أداء العمل    
 في  ممارساتها الكثير على تكنولوجيا المعلومات، ولكن بعضها ال يجني سوى مكاسب محدودة من              المؤسسات

ـ    واالتصـاالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وأخرى تستخدم تكنولوجيا المعلومـات           ة لتخفـيض الكلف
 اإلنفاق في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت      أقدمت على أن الكثير من المؤسسات     ويبدو  .  وتحسين اإلنتاجية 

ميزة تنافسية يمكن الوصول إليها عن طريق التوجه نحو         سعي لتحقيق    ال منألغراض المتطلبات التنافسية بدالً     
 : يستند إلى ثالث ركائز أو قدرات واالعتماد عليها، وهيالذي )١٥(المعلومات

 

                                                      
)١٤  (The Internet on Earth: A Geography of Information, Aharon Kellerman, 2002, Wiley . 
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 بها المؤسسـة    تتميزالسلوكيات والقيم الفاعلة التي يجب أن       من  مجموعة   هي :لمعلوماتا ثقافة )أ( 
 للمعلومات والشفافية فـي التعامـل       الرسمي عتماد للمعلومات واال  بادلن فيها، من نزاهة ومبادرة وت     ووالعامل
 معها؛

 
 

، مـن استشـعار     في الممارسات الخاصة بدورة حياة هذه المعلومـات       تتمثل   : المعلومات إدارة )ب( 
 وتجميع وتنظيم ومعالجة وتحديث؛

 
 ودعم  العملياتيفي استخدام هذه التكنولوجيا في الدعم       تتمثل  :  واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا )ج( 

 .سيرورة العمل ودعم التجديد واالبتكار والدعم اإلداري
 

 
  المعلوماتثقافة  -١ اإلطار

 
 والسـلوكيات  والقيم المؤسسة الستخدام فاعل للمعلومات ونشر هذه القيم           السلوكيات مجموعة هيثقافة المعلومات    

 : اآلتيةالنقاطي فوتتمثل هذه القيم والسلوكيات .  لدى العاملين في المؤسسة المعنية
 
 السلوك الفردي الذي ال يسمح بالتالعب بالمعلومـات بهـدف الكسـب              في ظهرتوهي قيمة مؤسساتية    : النزاهة  •

غرض حفظ المعلومات ل و أ، معينةو نشر معلومات لتبرير قرارات    أمعلومات غير دقيقة عمداً،      بثالشخصي، مثل   
 .الفعال للمعلومات الحساسةتبادل وتتجسد نزاهة المعلومات في ال.  معين

 
.  هـا مـدى ثقـتهم ب    للمصادر الرسمية للمعلومات و   ما  أعضاء مؤسسة   استعمال  عني درجة   ي: الرسمي االعتماد  •

 أو غير   الرسمي وافتراضيتها وتوزعها الجغرافي، فإن الكفة قد تميل نحو سلوك المعلومات            لمؤسسةاوبحسب حجم   
 .الرسمي

 
 في األفراد وتوجيههم، ومن ثم      للتأثير الخاصة بأداء األعمال لكل الموظفين       المعلوماتوهو الكشف عن    : التوجيه  •

 .توجيه أداء المؤسسة
 
فريـق العمـل    بين أعضاء    بادلويحدث الت   الحساسة وغير الحساسة،   وماتلمعلايشمل  : بادل الحر للمعلومات  الت  •

 ).والشركاءأي مع الزبائن والموردين ( وعبر الحدود الوظيفية وعبر حدود المؤسسات الواحد،
 
ـ   كفي   بما ي  باآلخرالمؤسسة التي يثق كل فرد منها       وهي من سمات    : الشفافية  •  واألخطـاء    اتللحديث عن االخفاق

 .عواقبالخوف من ال ودون ةبناء وة صريحبطريقة
 
 المنافسة،  ة اقتصادية قائمة على   التغيرات في بيئ  ما من نشاط الستطالع      مؤسسةأعضاء  قوم به    ما ي  هو :المبادرة  •

 . وخدمات جديدةمنتجات في كيفية استخدام المعلومات في تحسين المنتجات القائمة وتوليد ويفكرونلها االستجابة و
_________________ 

 .Making the Invisible Visible: How Companies Win with the Right Information, People and IT. Donald A :مصـدر ال
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  هـو أمـر أساسـي فـي التوجـه نحـو             الثالث التجارب إلى أن التفاعل بين هذه القدرات         وتشير 
 عالقة سببية بين أي من قـدرات المعلومـات وأداء           توجدومع أن الدراسات قد أظهرت أنه ال        .  المعلومات
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ن التجربة العملية بينـت أن      ولك.   بالضرورة إلى أداء أفضل في األعمال      يقوداألعمال، فالتمّيز في إحداها ال      
 سلوك وقيم العاملين على حساب ممارسات إدارة المعلومـات، أو التركيـز علـى ممارسـات                 علىالتركيز  
 أفضـل فـي     نتـائج  المعلومات واالتصاالت على حساب قيم وسلوكيات المعلومات، لن يقود إلى            تكنولوجيا
 بالحسبان الجهد والمـال الـذي       أخذلمؤسسات إذا   وقد كانت هذه إحدى النتائج المؤلمة في بعض ا        .  األعمال

 .األخرىصرفته في جعل إحدى القدرات في وضع أمثل مقارنة بالقدرات 
 

.  هـو الصـلة األساسـية بـأداء المؤسسـات          الثالث الدراسات أن التفاعل بين هذه الركائز        وتؤكد 
كون يقدراتها في المعلومات، س    تي تعمل على تعزيز   المؤسسات ال  أي المعلومات،   التي تركز على  فالمؤسسات  

 .المعلوماتالتي ال تركز على المؤسسات ؤها أفضل من أدا
 

 
  المعلوماتإدارة  -٢ اإلطار

 
 : المعلومات فعلياً في دورة حياتها باآلتيإدارة تمثل 

 
مـات   وتحديد المعلومات الخاصة بالتغيرات االجتماعيـة والسياسـية، ومعلو         اكتشافيتضمن كيفية   : االستشعار  •

المؤسسة من خدمات أو منتجات جديدة      زبائن  السوق، وطلبات   تقلبات   التي يمكن أن تؤثر في األعمال، و       المتنافسين
 .الوسط المحيطمع واستباق المشاكل معهم و

 
حاجـات المـوظفين    حديـد    المنهجية في جمع المعلومات الهامة عن طريق ت        العمليةيشتمل ذلك على    : التجميع  •

رف ا المعإتاحة الوصول الىولمنع المعلومات التي ال فائدة منها،    ) باستخدام الحاسوب أو ال   (يح   ترش آلياتوتطوير  
 . ومكافأتهم على ذلكومسؤولواف  المعلومات على نحو جمع، وتدريب العاملين على قائمةالجماعية ال

 
ـ   بيانات   وربط المعلومات وقواعد ال    وتصنيفيتضمن فهرسة   : التنظيم  • ى الوظـائف ووحـدات     لتأمين الدخول إل

 . ومكافأتهم على ذلك ودقيقاً كامالًتنظيماًلمعلومات اتنظيم على تدريب العاملين إضافة الى  األعمال،
 
 بياناتال إلى معرفة مفيدة نتيجة للدخول إلى موارد المعلومات المناسبة وقواعد            المعلوماتتحويل  تشمل  : المعالجة  •

 من أصـحاب المهـارات      العاملينن توظيف وتدريب وتقييم ومكافأة      إو.  وتحليلها قبل أن تصنع قرارات األعمال     
 . معرفة مفيدةإلىالتحليلية هو أمر هام لمعالجة المعلومات وتحويلها 

 
لكـي  بيانات   ثانية، وتحديث قواعد ال     نفسها المعلومات المعلومات لتجنب تجميع     استخداميتضمن إعادة   : التحديث  •

 .المتاحةت لضمان أن العاملين يستعملون أفضل المعلومات وتجديد المعطياللتطور  مواكبة تبقى
 

________________ 
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 بفاعلية األبعاد األربعة الخاصة بممارسات تكنولوجيـا        تديرالمعلومات  تركز على    التي   والمؤسسات 
المعلومات  اإلنفاق في تكنولوجيا     حلقة، وتعرف كيف تخرج من      ٣ في اإلطار    المبينةالمعلومات واالتصاالت   

 استراتيجية الخروج من هذه الحلقة علـى معرفـة          وتعتمد.  واالتصاالت ومن حلقة الحصول على فائدة أقل      
 المعلومات واالتصاالت في طيف من التطبيقات وفي بنية أساسية يمكـن            تكنولوجياكيفية استخدام ممارسات    

 . تقيمها وتطورها مع مضي الوقتأنللمؤسسة 
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، تركز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على ضبط عمليات األعمال         مثالًعملياتي   الدعم ال  مسألةفي  ف 

ولكن استخدام تكنولوجيـا    .   تأهيالً يؤدون عملهم أداء سليماً     األقلأوالً، ومعالجة المداوالت وتأكد أن العاملين       
ساسـية والمعرفـة الفنيـة       حسناً في الدعم العملياتي يعني توفر البنيـة األ         استخداماًالمعلومات واالتصاالت   

 العـاملين حيث ُيطّور انطالقاً منهما تكنولوجيا معلومات لدعم سـيرورات األعمـال، ولمسـاندة              .  الجيدتين
.   العالقـة بالمؤسسـة    ذاتالمستخدمين للشبكات، ولتحسين سيرورات األعمال، وللوصول إلى كل األطراف          

 العمليـاتي يسـهل عليهـا       للـدعم لومات واالتصـاالت    والمؤسسة التي تتفوق في استخدامها لتكنولوجيا المع      
تطـوير  في  المؤسسة ومن ثم    قسام   في كل أ   منهاالمعلومات واالستفادة   بادل  استخدامها في دعم التجديد وفي ت     

 . القيمةوتوليدالمنتجات وتحسين القدرة على االبتكار 
 

 
  واالتصاالتالمعلومات الرئيسية لتكنولوجيا األدوار  -٣ اإلطار

 
 لـدعم   المناسـبتين  المؤسسات على اإلدارة الفعلية لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والبنية األساسـية            قدرة تتجلى 

 :اآلتيةالعمليات واتخاذ القرار وعمليات التخاطب والتواصل في المحاور 
 
لتوجيـه وقيـادة     وشبكات االتصاالت والخبرة الفنيـة       والتجهيزاتتوفير البرمجيات   يتمثل في   :  العملياتي الدعم  •

 .ية ولتحسين فعالية العملياتكفاءة عال تأهيالً بمسؤولياتهم بطريقة متجانسة وباألقلاألعمال لضمان قيام العاملين 
 
  استخدام البرمجيات والتجهيزات الحاسـوبية والشـبكات والخبـرة         علىركز  ي:  سيرورة األعمال  دعم  •

 . عبر الوظائف في المؤسسة وخارجها مع المزودين والزبائن األعمال والعاملينسيروراتلتسهيل إدارة المتوفرة 
 
 البرمجيات والتجهيزات الحاسوبية وشبكات االتصاالت والقـدرات        ذلكيتضمن  :  التجديد واالبتكار  دعم  •

تضمن أيضـاً الـدعم     يو.  ها وتطوير هااستثمارتبادل األفكار و   العاملين والتي تمكّن من      لدىالتي تسهل االبتكار    
 .الخدمات الجديدةإدخال والتجهيزاتي لتطوير المنتجات و البرمجي

 
 وشبكات االتصال والقدرات التي تسـاعد علـى صـنع           والتجهيزاتالبرمجيات  يشمل  :  اإلداري الدعم  •

 السـوق تطـورات   بالمعرفـة و  بادل   وتحليل قضايا األعمال الداخلية والخارجية الخاصة بت       مراقبةالقرار، وتسهل   
 .  األعمالومخاطرمال وموقع المؤسسة في السوق وتوجه السوق المستقبلي واألوضاع العامة لألع

 
______________ 
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دعـم  في   واالتصاالت   المعلوماتم تكنولوجيا   استخدحسن ا لمؤسسات التي ت   يمكن ل   على ذلك،  وزيادة 
بـذلك  هـي    و اإلدارة، ممارساتها في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لدعم        أكبر أن تطور بفاعلية     هاأعمال

معرفـة  مزيـد مـن ال     أعمالها وفي عالقاتها مع أصحاب المنفعة بهدف كسـب           فيتزيد من دور المعلومات     
 تحليـل و ، وفي وضـع االسـتراتيجيات     مستجدة ال الحاجات  وتسليط الضوء على   جديدة" منتجات"الستحداث  
 .المخاطر

 
  المعلومات وتقييم محتواهاشبكات  -جيم
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 المعلومـات واالتصـاالت فـي بـث المعلومـات           لتكنولوجياالسابقة الدور المتكامل     الفقرات   بينت 
، وقـدرات التوجـه نحـو        ووعاء لهـا   لمعلوماتناقال ل  باعتبارها   الرقميةواستقبالها، وخاصة دور الشبكات     

ية حاجات اجتماعيـة واقتصـاد    لوهي في الواقع ال تستجيب فقط       .   وإدارة وثقافة  أساسيةالمعلومات من بنية    
 . توجه وتشكل هذه الحاجات أيضاًوإنما

 
 : وهي قواعد األعمال والتنافس حالياتغير الدراسات العالمية وجود ثالث قوى محركة تظهرو 

 
وكذلك فإن مصادر المواد األولية والمواد      .   واألسواق أصبحت أكثر عالمية    فالمنتجات: العولمة )أ( 

 كبيـرة مـن   أجـزاءً فهناك شركات عديدة تعّهـد  .  أصبحت عالمية تلقت قيمة مضافة واليد العاملة، قد  التي
 صـناعة   وتقـدم .  منتجاتها إلى شركات أخرى في بقع أخرى من األرض حيث توجـد الميـزة التنافسـية               

برمجيـات لشـركات أخـرى فـي     صنع ت انتشار العولمة، فشركات في الهند مثالً      لىالبرمجيات مثاالً حّياً ع   
  على الكثير من المنتجات؛ينطبقكية وألمانيا، واألمر نفسه الواليات المتحدة األمري

 
. know howمعرفة  اإلنتاج الفّعال على المعلومات واليعتمد : المعلومات والمعرفةعلى االعتماد )ب( 

 الدول المتقدمـة    ات في اقتصاد  العاملين في المائة من     ٧٠التسعينيات إلى أن أكثر من      عقد  ات  ءوتشير إحصا 
 م على المعلومات؛يعتمد عمله

 
وكانـت نتيجـة    .   تطور اإلنترنت العالم إلى منطقة متقاربة األطراف       حّول :والشبكات الترابط )ج( 

 الشـبكات  البضائع والخدمات يمكن أن تطّور وتباع وتسلم في كثير من الحاالت باستخدام              منذلك أن الكثير    
لفعاليـة وتسـهيل   ا وزيـادة  الكلفة خفيضتتمثل في ت فوائد كثيرة علىاإللكترونية وتنطوي التجارة   .  الرقمية

 .الوصول إلى األسواق مقارنة بالطرق التقليدية
 

لكبيـرة والموزعـة     وال سيما منها ا    ،إدارة عمليات الشركات والمؤسسات    أهمية الشبكات في     وتبرز 
 .جغرافياً بين عدد من الدول

 
حالة من الكيـان االفتراضـي مـن حيـث           جوانبه، الوضع الجديد من التشبيك يخلق، في أحد         وهذا 

 خاصة شبكة اإلنترنـت، لـيس فقـط مـن           و ،الشبكات تحملها   التيالمسؤولية والمساءلة المتعلقة بالمعلومات     
 بالملكية الفكرية، وإنما من جانب المرسل الذي يمكن أن يبـث            يتعلقجانب المتلقي الذي يمكن أن ُيساءل فيما        

  ضمن هذا السياق تقييم المحتوى؟فكيف يمكن.  رقابةدون بمعلومات 
 

  محتوى مواقع اإلنترنتتقييم عناصر  -١
 

.  ألخطار من أنواع مختلفـة     والجماعات نمو وتطور اإلنترنت من حيث المحتوى يعرض األفراد          إن 
احتوائـه علـى     يحدث يومياً في الوب بسبب       الذي" التلوث"وهذه المسألة تأخذ أهمية خاصة عندما ينظر إلى         

 عملويصعب على مست  .   آثار سلبية  نتج عن ذلك من    صحتها وما ي   منتحقق  تم ال ن المعلومات التي لم ي    مكثير  
 األمر بأعمال تتـرجم     يتعلقوتبرز أهمية هذه المسألة عندما      .   عن غيرها  منهاهذه المعلومات تمييز الموثوق     

 تضـمن  أطـراف ثالثـة   ات   في اآلونة األخيرة شرك    برزتوقد  .  بمداوالت تجري فيها عمليات بيع وشراء     
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 لألعمال وتضع عليها عالمة مميزة تساعد على زيـادة ثقـة            ةموجهالقع  اموال بثهاتموثوقية المعلومات التي    
 .)١٦( المواقع بمضمونهاهذهمستخدمي 

 
 تقييم المعلومات والتحقق منها ونقـدها،       كيفية هذه المسألة عموماً، فمن الضروري معرفة        ولمواجهة 

 . تجاهلها من تلك التي يمكن االستفادة منهاأوعلومات التي يجب رفضها وكذلك تمييز الم
 

 يمكن أن يأخذ أشكاالً متعددة وأن يكون له أبعاد          الوبالتلوث في المعلومات الموجودة في      أن  الواقع  و 
 مـا   ومن أسباب هذا التلـوث    .   يعيق الوصول إلى المعلومات المفيدة فعالً      قدمتعددة أيضاً، ومن ثم فإن ذلك       

 :يلي
 

 ملموسة على الفاعلية، لذا فمن الضـروري معرفـة          بطريقة المعلومات التي تؤثر     في اإلفراط )أ( 
  المعلومات التي تقدمها اإلنترنت؛ كل بين منكيفية الوصول إلى المعلومات المطلوبة 

 
ـ       والصور مثل المحتوى السيئ واإلشاعات      بوسائل مختلفة  التضليل، )ب(  ا  التي جـرى العبـث به

 إلكترونياً، أو عمليات التحايل في المداوالت التجارية؛
 

مـن  ل معايير تمكنـه مـن الثقـة بـالمحتوى        من الضروري أن تكون لدى المستخدم        الغثاثة، )ج( 
مين وبين ما يكتبه مجهول وما      سللمستخدم التمييز بين الغث وال    تيح   خدمات ت  أووجود هيئات     أيضاً الضروري

 من طرف محايد؛الوارد نص التجارية والغراض  ذي األالنص وبين معروف،يكتبه شخص 
 

 . تحث على التمييز العنصري والشذوذانصوصتي تتضمن  المرغوب فيها الغير المواقع تكاثر )د( 
 

 مختلفة مثل جمعية تقييم محتوى اإلنترنـت        ولجانظاهرة التلوث هذه، قامت منظمات      مكافحة   وبغية 
Internet Content Rating Association ) ICRA()األولى إلـى حمايـة األطفـال مـن     بالدرجة التي تهدف ،)١٧  

محتـوى  لتعطي هذه الجمعية عالمة     و.   اإلنترنت في التعبيرالتأذي من اإلنترنت وإلى المحافظة على حرية        
 ذلـك    على وبناء،   مواقعهم  استمارة يجيبون فيها على أسئلة تتعلق بمحتوى       بملء هالمواقع بعد أن يقوم مؤلفو    ا

 لآلباء، باستخدام المتصفح منع بعض المواقع عـن         يمكنو.  مها إلى موقعه  وعالمة يمكن أن يضيف   هم  ترسل ل 
 فـي   هاونيضـع  تحملها العالمة والمعلومات الشخصية التـي        التي" الموضوعية"أبنائهم بناء على المعلومات     
اتحـاد   وضـعها  عامة  عن معاييرنبثقةم  ICRAإليهاستند ت التي والمعايير  . بهونالمتصفح لتحديد ما يسمح

وهـي   ،)Platform for Internet Content Selection) PICS()18 وتدعى منصة انتقاء محتويات الوب W3Cالوب 
 مرغـوب المحتويات التي يعتبرونها غير مناسبة أو غير        حجب   مستخدمي اإلنترنت على     مساعدةتهدف إلى   

 . من قبل أصحابها أو من قبل طرف ثالث مستقلالمواقعيم قييسّهل تواستخدام هذه المعايير .  فيها
 

                                                      
)١٦  ( Building Trust and Loyalty on Electronic Commerce, Zainab Shalhoub, Western Asia Preparatory Conference for 

the WSIS, 4-6 February 2003, ESCWA.                                                                                                                                                    

)١٧  (/org.icra.www://http. 

)١٨  (/PICS/org.3w.www://http. 
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ـ يمكن المحتوىfiltering ترشيح إذ أن حل وسط، نبغي السعي الى تبني  الواضح أنه يومن  ؤدي  أن ي
 نـوع   عنهغياب آلية انتقاء يمكن أن يتولد        في حين أن     وإلى نوع من الثقافة الواحدة    صارمة  رقابة  فرض   إلى

 .مواقف معادية من محتوى اإلنترنتالى فض أو من الالمباالة والر
 

 المعلومات تقييم ضرورة  -٢
 

 جـودة هـذه    يوجـد مـا يضـمن       ال  فإنـه    من أن اإلنترنت تعج بالمعلومات من كل نوع،          بالرغم 
ويتمثل الحل الوسط   .   بإدارة المعلومات  تسمحالمعلومات، خاصة وأنه ال توجد سياسة نشر خاصة باإلنترنت          

 تسـاعد   معـايير وقد وضعت لهذا الغـرض      .   وصحتها المعلوماتلمستخدم إمكانية التحقق من     في إعطاء ا  
نوع من أنـواع المواقـع،      أي   الوب، بعضها عام يمكن تطبيقه على        مواقعتقييم محتوى   في  المستخدم العادي   

معايير فـي    هذه ال  استوحيتوقد    .صة بالتعليم أو التجارة   ا، مثل تلك الخ   المواقعوبعضها خاص بحسب نوع     
 معـايير   إليها المكتبات ومراكز التوثيق لتقييم الكتب والمقاالت، وأضيف         فيمعظمها من المعايير المستخدمة     

 تتعلق بالمحتوى مباشرة، وفئة ثانية تتعلـق        فئة: )١٩(ويمكن تقسيم هذه المعايير إلى فئتين     .  باإلنترنتخاصة  
 .ابهبالمواقع والجوانب التقنية الخاصة 

 
 المحتوى يرمعاي  -٣

 
 حيث اتساع مجال المعلومات وعمقها وصالحيتها لكل وقت أو ارتباطه           من والمحتوى، األفكار )أ( 

 إمـا  دقة المعلومات وحداثتها، وكونها مستقاة من مصادر معروفة يشار إليها في النص،              وكذلك.  بفترة معينة 
 وإظهـار علومات بالموضوع العام،    في صفحة المراجع أو على شكل وصالت مع مواقع أخرى، وارتباط الم           

 المفيد هنـا طـرح      ومن.  المؤلفين لمعرفتهم ورؤيتهم ومقدار تعمقهم في تقديمهم للتفاصيل والتزامهم الحياد         
 :بعض األسئلة عن الموقع ومحتواه مثل

 
  شخصي؟أيتعبير عن ر يقدم الموقع معلومات وحقائق أم أنه مجرد هل )١(  

مجرد هو   آخر وعنوانين ووصالت مع مواقع أخرى مفيدة أم          موقعل الموقع هو موجز     هل )٢(  
 الً؟ الكثير منها مفّعيعد تجميع لعنوانين مواقع لم

 مع محتويات مواقع أخرى؟رنتها بمقا يمكن التحقق من محتويات هذا الموقع هل )٣(  

 إليها في الـنص هـي وصـالت         المشار حددت مصادر المعلومات؟ وهل الوصالت       هل )٤(  
 ثوقة؟مو

تقديم معلومات وحقـائق؟ أو لتفسـير       هل هو    الوب؟   فيوضع الصفحة   من  هدف  ال هو   ما )٥(  
 أو منتجات؟ ويمكن معرفة الجهة المسجلة للموقع        ألفكارللترويج  و  وجهة نظر أو حقيقة؟ أ    

 على معلومـات عامـة عـن        بالحصول تسمح   التي )٢٠(Whoisبيانات  بالعودة إلى قاعدة    
 الموقع؛

                                                      
)١٩ (Web Page Evaluation Criteria, htm.web/edul~cfmgb.eiu.uxl.www://httpevaluation des contenus des ’, Grille d

document Web, Y. Zellouf, J.J Girardot, P. Jaillon, ENSMSE, Saint-Etienne, France.                                                                              

)٢٠  (whois/whois/bin-cgi/com.networksolutions.www://http. 
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عدوانيـة   أم معارضة أم لهجة      ساخرةجدية أم   هل هي   ها المحتوى؟   باللهجة التي كتب     ما )٦(  

 شتائم؟مليئة بال

لكتـب والمقـاالت    بالنسبة ل  وأبدى رأيه فيه كما هو الحال        المحتوىبمراجعة  أحد   قام   هل )٧(  
  مصدر محايد؟من" ثقة" عالمة علىالمطبوعة؟ وهل حاز الموقع 

 
 معروفة  مواقع يدل عليهما كثرة ذكر الموقع في المواقع األخرى وخاصة           ، الموقع وجدية شهرة )ب( 
 :ويمكن طرح عدة تساؤالت تفيد في تحديد شهرة وجدية الموقع.  للمستخدم

 
 شركة معروفة أم وكالة معروفـة؟       أم هم مؤلفو المحتوى؟ هل هم أشخاص معروفون         من )١(  

 في موضوع المحتوى؟ ومن     الموثوقة وما هي خلفية هؤالء؟ وهل يسمح لهم ذلك بالكتابة        
  به؟االتصالهو المسؤول عن الموقع وما هي وظيفته؟ وهل يمكن 

 هل جرى الوصول إلى هذا الموقع       أومواقع أخرى معروفة؟    في  هذا الموقع   رد ذكر    ي هل )٢(  
 من موقع موثوق؟

  التي كتب فيها؟السنة يوجد تاريخ واضح لهذا المحتوى يبين فيه هل )٣(  

، ومـا هـو     موقع يخضع للتحديث المستمر    فيه شيء أم أنه      يتغير الموقع هو موقع ال      هل )٤(  
  للموقع؟تحديثتاريخ آخر يرد ذكر معدل التحديث؟ وهل 

 
 التفاصيل، ووضوح األفكار، وتنظيم المحتـوى الـذي يقـود           وفعالية الخاص بمنطق    التنظيم، )ج( 

بعـض  وفيما يلـي    .  لصفحة، وبدء كل فقرة بمقدمة واضحة      في مطلع ا   المقدمةالقارئ، ووضوح المعلومات    
 : هذا الخصوصفياألسئلة التي يمكن طرحها 

 
 ؟غرضهذا البالمحتوى في بطريقة واضحة؟ وهل يمحدد  المحتوى الهدف من هل )١(  
  بهذا المحتوى، للطالب أم للخبراء أم للجمهور عامة؟المعني يحدد الموقع الجمهور هل )٢(  

 
 مثل خلو النص من األخطاء اللغويـة الكبيـرة واألخطـاء اإلمالئيـة،              ، الكتابة ومعايير غةالل )د( 
  قواعد النشر؛مراعاة و،واستخدام عالمات التنقيط استخداماً صحيحاً.   الداللة في الجملووضوح

 
 الخلفية والنص، واستخدام البيانات بطريقة صـحيحة، واسـتخدام          بين مثل التجانس    العرض، )•( 

 الغرض الرئيسي لمحتوى الموقع، واالرتباطات أو الوصالت الصحيحة مع مواقع           يخدمسائط المتعددة بما    الو
 .أخرى

 
 عمل الموقع مع كل أنواع المتصـفحات، وتنظـيم          إمكانيةتتعلق بعدة أمور من بينها      :  التقنية المعايير 
  ال،أو on line"  الخـط على"عاً تفاعلياً أو ، وكون الموقع موق بسهولة فيهبالتجواليسمح   منطقياًتنظيماًالموقع 
في هـذا   التي يمكن طرحها    سئلة  ومن بين األ  .  الوسائط المتعددة المستخدمة في الموقع بطريقة سليمة      وعمل  

 :ا يليالخصوص م
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 وسهل االستخدام في الموقع؟ وهل يمكن استخراج معلومات مـن           مفيد يوجد محرك بحث     هل )أ( 
 ريقة سهلة؟طالموقع ب

 
وبتحديد مكان المعلومة التي يبحث عنها مستخدم       بسهولة   فيه   بالتجوالتنظيم الموقع   يسمح   هل )ب( 
 الموقع؟

 
؟ وهل تعمل هذه األدوات بطريقة صحيحة؟ وهل        ه تسمح بالتفاعل مع   أدوات يتضمن الموقع    هل )ج( 
  قيمة إضافية؟الموقعتعطي 

 
 وهـل    يكون صعبا؟  دخول إليه يستغرق وقتاً أو     بسهولة أم أن ال    الموقع يمكن الوصول إلى     هل )د( 

 ؟ بطيئاالتفاعل مع الموقعون كي وطويالًوقتاً تحميل  يستغرق البحيثعرض الحزمة محدود 
 

؟ وهل يتطلـب اسـتخدامها      اهقيمة محتو من   المستخدمة في الموقع     المتعددةالوسائط  زيد   ت هل )•( 
 لمتعددة بطريقة سليمة؟ غير شائعة؟ وهل تعمل مختلف الوسائط اتقنيةأدوات 

 
  بمداوالت على الخط؟القياماألمان والخصوصية في حالة للمستخدم  يضمن الموقع هل )و( 

 
فئة تحقق عائداً غير مباشر من محتواها مثـل         :  إلى فئتين  اإلنترنت تقسيم مواقع    يمكن: هامة مالحظة 

 الدعايـة من محتواها عن طريق استعمال      منتجات، وفئة تعتمد على توليد دخل       ل الترويج فيتلك التي تساعد    
 إليها دفع رسوم مقابـل      يدخلوالفئة األولى ال تطلب ممن      .  في محتواها أو التسجيل للحصول على المحتوى      

. فبناء المواقع وتحديثها يتطلب جهداً وماالً     .  ماليةمشاكل  أما الفئة الثانية فقد أخذت تعاني منذ مدة من          .  ذلك
 الثانية في اإلنترنت بالتدني عموماً، والسبب الرئيسي يعود إلى أن المعلومـات             الفئة وقد أخذت جودة محتوى   

 وما.  )٢١( تحقيقه يمكنوالناس يطالبون بالمجانية إضافة إلى الجودة وهو ما ال          .   هي معلومات مجانية   المقدمة
 أو اتجهـت    يد،تجدعلى حالها دون    حتوياتها  مقد أغلقت أو تركت     لمحتوى  االمواقع الجيدة   يحدث حالياً هو أن     

 هذه الكلـف والحصـول      تعويضفالمعلومات الجيدة وتقديمها هو أمر مكلف ويجب        .  نحو أسلوب االشتراك  
 المحتوى الجيد، وهو أمـر فـي بداياتـه    تقديملذا فمن المتوقع قيام صناعة خاصة في        .  على هامش عائدات  

 .حالياً
 

                                                      
)٢١ ( How free content has damaged the htm._free_content22_10_0012nt_/2001/nt/com.gerrymcgovern.www://http

content industry;  Gerry McGoven htm._free_content22_10_2001nt_/2001/nt/com.gerrymcgovern.www://http           .             
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  لإلنترنت العربيمحتوىال  -ثالثاً
  

عينة  ج دراسة تناولت  ائالوب ويقدم نت  /إلنترنتالعربي ل محتوى  ل هذا الفصل في الواقع الحالي ل      يبحث 
 . تطور هذا المحتوىمعوقاتمن المواقع العربية، ويعرض أيضاً أهم 

 
  ولكـن عـدد      . فـي منطقـة مـا      اإلنترنت الطبيعي أن يتعلق حجم المحتوى بعدد مستخدمي         ومن

.  بالدرجة األولى وبعوامل أخرى ثقافية عمومـاً       والخدماتية يرتبط بمجموعة األنشطة االقتصادية      ستخدمينالم
 في مجتمع من المجتمعات تقارب نسبة مساهمة هذا المجتمع في االقتصـاد             اإلنترنتويبدو أن نسبة استخدام     

تطوير مجموعة مـن    تتيح  والمعلومات عموماً، أداة     االتصاالت، مع تكنولوجيا    ظلولكن اإلنترنت ت  .  العالمي
 . التي ستساهم بدورها في تعزيز األنشطة االقتصاديةوالخدمات،األنشطة مثل التعليم 

 
  ودول العالمالعربي في العالم اإلنترنت  -ألف

 
العـدد   و ٢٠٠٢سـبتمبر   /في أيلول في العالم    اإلنترنت   مستخدميعدد  بيانات عن    ١الجدول  عرض  ي

البلـدان  ساهمة  م والنسبة المئوية ل   لغةعدد مستعملي كل    بين   موزعاً بحسب اللغات، وي    ٢٠٠٤في عام   وقع  المت
وللحصول على معلومات تفصيلية يمكن العودة إلـى المصـدر          .  العالميالمتكلمة بهذه اللغات في االقتصاد      

 . )٢٢(الرئيسي
 

  مستخدمي اإلنترنت بحسب اللغاتعدد  -١ الجدول
 

ئوية من  المالنسبة
 االقتصاد العالمي 

 السكان عدد
 اإلجمالي

 )ينيمالبال(

  المتوقعالعدد
 ٢٠٠٤ عام

 )يناليمبال(

 المئوية من النسبة
اإلنترنت خدمي مست

 العالمفي 

 خدمي  مستعدد
اإلنترنت 

 )يينمالبال(

 

 اإلنكليزية ٢٣٠,٦ ٣٦,٥ ٢٨٠ ٥٠٨ ٣٣,٤
  اإلنكليزيةغير ٤٠٣,٥ ٦٣,٥ ٦٥٧ ٥٦٣٣ ٦٦,٦
 )نكليزيةاإلغير  (األوروبية ٢٢٤,١ ٣٥,٥ ٣٢٨ ١٢١٨ ٣٣,٩
 اإلسبانية ٤٧,٢ ٧,٤ ٦٨ ٣٥٠ ٨,٩
 األلمانية ٤٢,٠ ٦,٦ ٦٢ ١٠٠ ٥,٨
 اإليطالية ٢٤,٠ ٣,٨ ٣٥ ٦٢ ٣,٦
 الفرنسية ٢٢,٠ ٣,٥ ٤١ ٧٧ ٤,٢
 البرتغالية ١٩ ٣,٠ ٣٢ ١٧٦ ٣,٦
 الروسية ١٨,٤ ٢,٩ ٢٣ ١٦٧ ١,٨
 نافيةاالسكند ١٤,٠ ٢,٢ ١٥ ١٩,٧ ١,٣
 الهولندية ١٢,٤ ٢,٠ ١٣,٤ ٢٠ 
 التركية ٤,٦ ٠,٧ ٧ ٦٧,٤ ١,١
 اليونانية ٢,٠  ٠,٠٣ ٣ ١٢  ٠,٠٤
  الدول األوروبيةباقي ٥٤,٥ ٣,٣٧ ٢٨,٦ ١٦٦,٩ ٣,٥٦

 
                                                      

)٢٢ (/globstats/com.glreach.www://http. 
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 )تابع (١ الجدول
 

 المئوية من النسبة
 االقتصاد العالمي 

 السكان عدد
 اإلجمالي

 )ينيمالبال(
  عام المتوقعالعدد
 )ينيماللبا (٢٠٠٤

 المئوية من النسبة
 خدمي مست

 العالماإلنترنت في 

 خدمي  مستعدد
اإلنترنت 

 )ينيمالبال(

 

 العربية ٥,٥  ٠,٩ ٧ ٣٠٠  ١,٦
 العبرية ٢  ٠,٠٣ ٢,٨ ٥,٢  ٠,٠٣٢
 الكورية ٢٨,٣  ٤,٥ ٤٣ ٧٨  ٢,٠
 الصينية ٦٨,٤  ١٠,٨ ١٧٠ ٨٧٤  ١٣,٠
 اليابانية ٦١,٤  ٩,٧ ٩٠ ١٢٥  ٨,٠

٨,١  ١,٣ ١٢ ٢٢٩  ٢ 
ماليزيا  (ّييالالم

 )وإندونيسيا
 المجموع ٦١٩  ٩٤٠ ٦٢٠٠ 

 .globstats/com.glreach.www://http: المصدر

 
 مستخدمي اإلنترنت من أهل العربية مقارنة مع دول العالم،          لعدد هذا الجدول النسبة المنخفضة      يظهر

 مستخدم  ١٥إذ ال يزيد عدد مستخدمي اإلنترنت عن        .  الحسبانفي   عدد السكان    أخذ أقل النسب عند     وهي من 
 في  المبينةوكذلك فإن توقعات التزايد     .  ، وهو عشر نسبة المستخدمين في اليونان مثالً       من السكان  ١٠٠٠كل  ل

 بطيئاً أو عانت من مشاكل      هاإليالجدول هي من بين أقل النسب في مجموعة الدول التي كان دخول اإلنترنت              
 . والصينيةلغات اليونانية والتركية كما كان الحال بالنسبة لاللغة في استعمال اإلنترنت، 

 
اإلنترنت مـن ذوي لغـة معينـة ونسـبة          خدمي   نسبة مست  بين أيضاً مالحظة االرتباط الكبير      يمكنو

 مسـألة يسـهل تفسـيرها، ذلـك أن أكبـر            وهذه.   في االقتصاد العالمي   اللغةمساهمة الدول المتكلمة بهذه     
متابعـة  يتضح مـن    و.   في الواقع لألعمال عموماً، المالية والصناعية والتجارية       هياالستخدامات لإلنترنت   

 التـي   الدول مستخدمي اإلنترنت في كل منطقة لغوية أن هذه النسبة تقارب نسبة مساهمة              نسبالتغيرات في   
 إلـى   ٢٠٠٠ في المائة في عام      ٤٩فقد تراجعت نسبة اإلنكليزية من      .  لميتستخدم هذه اللغة في االقتصاد العا     

 فـي   سبتمبر من العام نفسه،   / المائة في أيلول   في ٣٦,٥ ومن ثم إلى     ٢٠٠٢مارس  / في المائة في آذار    ٤٠,٢
 ٢٠٠٢مارس  / في المائة في آذار    ٧,٢ إلى ٢٠٠٠ في عام    المائة في   ٥,٤ منارتفعت  نسبة اإلسبانية   أن  حين  

 .سبتمبر من العام نفسه/ المائة في أيلولفي ٧,٤لغت بثم 
 

منذ مطلع القرن العشرين، اقتصاد معلومات       ، أصبح  العالمي االقتصاد النسب تؤكد مرة ثانية أن       وهذه
 . عليها المعلومات والمعرفةتهيمن هي اقتصادات رىومعرفة، وأن اقتصادات العالم الكب

 
  اإلنترنت في العالم العربيانتشار

 
الحواسـيب التـي لهـا      ( في العالم العربي وعدد المضيفات       اإلنترنتخدمي   عدد مست  ٢ الجدول   بيني

 ٢٠٠١ و ١٩٩٩ الحواسيب الشخصية التقديري في كل دولة وذلك فـي عـامي             وعدد) عنوان ميفاق إنترنت  
 . االتحاد الدولي لالتصاالتتءاإحصابحسب 
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 العالم العربي مستخدمي اإلنترنت والحواسيب في عدد  -٢ الجدول
 

 الحواسيب عدد
  ٢٠٠١الشخصية 

 الحواسيب الشخصية عدد
 ١٩٩٩اإلنترنت خدمو مست ٢٠٠١اإلنترنت خدمو مست  ١٩٩٩

 لكل نسبة
١٠٠ 

 عددال
 )الفباآل(

 لكل نسبة
١٠٠ 

 عددال
 )الفباآل(

 لكل نسبة
١٠٠٠٠ 

 عددال
 )الفباآل(

 لكل نسبة
١٠٠٠٠ 

 عددال
 الدولة )الفباآل(

 الجزائر ٢٠ ٦,٧ ٦٠ ١٩,٥ ١٨٠ ٠,٦ ٢٢٠ ٠,٧١
 مصر ٢٠٠ ٣٢ ٦٠٠ ٩٣ ٧٥٠ ١,٢ ١٠٠٠ ١,٥٥

 ليبيا ٧ ١٢,٨ ٢٠ ٣٦ - - - -
 المغرب ٥٠ ١٨ ٤٠٠ ١٣١ ٣٠٠ ١,٠٨ ٤٠٠ ١,٣١

 السودان ٥ ١,٧٣ ٥٦ ١٧,٦ ٨٥ ٠,٢٩ ١١٥ ٣٦.
 تونس ١٥٠ ١٥٩ ٤٠٠ ٤١٢ ١٤٥ ١,٥٣ ٢٣٠ ٢,٣٧
 األردن ١٢٠ ٢٤٥ ٢١٢ ٤٠٩ ٩٠ ١,٨٤ ١٧٠ ٣,٢٨
 لبنان ٢٠٠ ٦١٨ ٣٠٠ ٨٥٨ ١٥٠ ٤,٦ ٢٠٠ ٥,٦٢
 عمان ٥٠ ٢٠٣ ١٢٠ ٤٥٧ ٦٥ ٢,٦٤ ٨٥ ٣,٢٤
 فلسطين - - ٦٠ ١٨١ - -  
 قطر ٢٤ ٤٠٧ ٤٠ ٦٥٦ ٨٠ ١٣,٦ ١٠٠ ١٦,٤
 السعوديةالمملكة العربية  ١٠٠ ٤٨ ٣٠٠ ١٣٤ ١٢٠٠ ٥,٧ ١٤٠٠ ٦,٣
 سوريةالجمهورية العربية ال ٢٠ ١٢,٤ ٦٠ .٣٦ ٢٣٠ ١,٤٣ ٢٧٠ ١,٦
 اليمن ١٠ ٥,٧ ١٧ ٩ ٣٠ ٠,١٧ ٣٠ ٠,٧٦

 العراق - - - - - - - -
 البحرين ٣٠ ٤٥١ ١٤٠ ١٩٨٩ ٩٣ ١٤ ١٠٠ ١٤,٢
 الكويت ١٠٠ ٥٢٧ ٢٠٠ ١٠١٥ ٢٣٠ ١٢,١٣ ٢٦٠ ١٣,٢
  العربية المتحدةاإلمارات ٤٥٨ ١٩١٠ ٩٦٧ ٣١٤٨ ٣٠٠ ١٢,٥ ٤٢٠ ١٣,٦
 المجموع ١٥٤٤ ٥٧ ٤٤٥٢ ١٦٥ ٣٩٢٨ ١,٤٥ ٥٠٠٠ ١,٨٥

 .ITU 2002 :المصدر

 
. انتشار الحاسوب الشخصي أيضاً في الـدول العربيـة        قلة   و اإلنترنتقلة استخدام    هذه األرقام    وتبين

 خُمـس  كان في مجمل الدول العربية       ٢٠٠١ العالمية نجد أن انتشار اإلنترنت في عام         األرقاموبالمقارنة مع   
 تقريبـاً، علـى     العالميةخُمس النسبة   كانت   ف  مواطن ١٠٠النسبة العالمية، أما أعداد الحواسيب الشخصية لكل        

فيمـا يتعلـق    ذين العامين    العالم بين ه   مجملالرغم من أن معدل التغير في العالم العربي كان أعلى منه في             
 فـي  بـين  هـو م  العالمي في اقتناء الحواسيب بحسـب مـا    التغيرباإلنترنت، ولكنه بقي محافظاً على معدل       

 .٣الجدول 
 

  العربي مع العالمالعالم استخدام اإلنترنت وانتشار الحاسوب في نةمقار  -٣ الجدول
 

 الحواسيب عدد
  عامالشخصية

 ١٠٠ لكل ٢٠٠١
 نسمة

 الحواسيب عدد
  عامالشخصية

 ١٠٠ لكل ١٩٩٩
 نسمة

خدمي  مستعدد
 عاماإلنترنت 
  لكل ٢٠٠١
  نسمة١٠٠٠٠
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 اإلنترنت إلى زيادة انتشار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من جهـة           استخداميعزى ازدياد معدل    

 أووما يدل على هذا التزايـد  .  من جهة أخرى   عربي، إعالمي في معظمه، في اإلنترنت        محتوىوإلى تشكل   
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 ما تبينه الزيادة فـي      بحسبتشكل المحتوى هو زيادة أعداد المضيفات التي يتوافر فيها محتوى باللغة العربية             
 .٤ يبين ذلك الجدول كما ccTLD األعلىأعداد المضيفات التي تحمل اسم الدولة في نطاقات المستوى 

 
 ت في العالم العربي ومقارنتها مع العالم المضيفاأعداد  -٤ الجدول

 
  ١٩٩٩  عامالمضيفات ٢٠٠١عام المضيفات 

 الدولة العدد  نسمة١٠٠٠٠ لكل العدد  نسمة١٠٠٠٠ لكل
 الجزائر ٢٠٠ ٠,٠٧ ٦٦٥ ٠,٢٢
 مصر ٢٣٥٥ ٠,٣٨ ١٨٠٢ ٠,٢٨
 ليبيا ٣ ٠,٠١ ٧٠ ٠,١٣
 المغرب ٢٠٣٤ ٠,٧٣ ٢٤٥٤ ٠,٨١

 السودان ٦٠٠ ٠,٢١ - -
 تونس ٣٣ ٠,٠٣ ٢١٨ ٠,٢٢
 األردن ٦١٢ ١,٢٥ ٢١٨٥ ٤,٢٢
 لبنان ٤٧٢٩ ١٤,٦١ ٧١٠١ ١٩,٩٧
 عمان ٦٧٨ ٢,٧٦ ٤٦٧٨ ١٧,٨٣

 فلسطين - - - -
 قطر ٣١ ٠,٥٣ ١٢٧ ٢,٠٨
 السعوديةالمملكة العربية  ٢٨٢٨ ١,٣٥ ١١٤٢٢ ٥,١٢
 سوريةالجمهورية العربية ال ١ ... ٩ ٠,٠١
 اليمن ٢٨ ٠,٠٢ ٨٠ ٠,٠٤

 العراق - - - -
 البحرين ١١١٧ ١٦,٨ ١٧١٨ ٢٤٣٧
 الكويت ٤٠٦٩ ٢١,٤٥ ٣٤٣٧ ١٧,٤٤
  العربية المتحدةاإلمارات ١٩٧١٨ ٨٢,٢٣ ٧٦٤٥٦ ٢٤٧
 المجموع ٣٩٠٣٦ ١,٤٥ ١١٢٤٢٢ ٤,١٦
 العالم ٧٢٠٠٤٩٧١ ١٢٢,٣٥ ١٤١٣٨٢١٩٨ ٢٣٢,٦
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بل إنها تمثـل    ات التي تتضمن مواقع عربية،      المضيفتمثل عدد    أال تؤخذ هذه األرقام على أنها        يجب
مات تحـت    وهناك العديد من المواقع المستضافة في مخدّ       العربية،فقط عدد المضيفات التي تحمل رمز الدول        

وعليه فال يمكن النظر إلى هذه األرقام باعتبارهـا أرقامـاً           .  gTLD األعلى   المستوىاألسماء العامة لنطاقات    
 تشـكل   العامـة ونظراً ألن المضيفات    .  لى تفاعل المجتمعات العربية مع اإلنترنت     مؤشر ع هي   وإنمامطلقة  
 العامة بين المجتمعات هو تـوزع       األعلىثلثي مجمل المضيفات، فلو اعتبرنا أن توزع نطاقات المستوى          نحو  

ئـة مـن     في الما  ٠,٢٥ نسبة المضيفات العربية ال تتعدى       أنمتجانس ويتناسب مع عدد سكان العالم، لوجدنا        
.  تقريبـاً يمثل سكان الدول العربية خمس سكان العالم          في العالم، في حين    الدولالمضيفات التي تحمل أسماء     

مسجلين معتمدين فقط لدى إيكـان      وهذا التفاعل ضعيف كما يبدو ذلك في الجداول السابقة ويؤكد ذلك وجود             
ICANN،في الكويتخر أحدهما في األردن واآل  . 

 
فقد زاد بمقـدار ثـالث مـرات        .  ٢٠٠١ و ١٩٩٩ ي في عدد المضيفات جلياً بين عام       التزايد ويبدو

ثالث مرات تقريباً كما يظهـر ذلـك فـي          تضاعف   اإلنترنت الذي    إلىتقريباً، والذي ترافق مع ازدياد النفاذ       
 مـن   متفاوتـة  مؤشراً، إذ تستضاف في المضيفات أعـداد         عتبر عدد المضيفات يجب أن ي     ولكن.  ٢الجدول  
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 حالياً معلومات عـن عـدد       تتوافروال  .  لمواقع، ويختلف حجم المواقع وعدد صفحاتها وعدد الداخلين إليها        ا
 .الصفحات المكتوبة باللغة العربية

 
 يمضيها أفراد مجتمع ما في اسـتخدام        التي مؤشرات أخرى أكثر داللة، مثل مجمل الساعات         هناكو

.    ولكن ال تتوافر مثل هذه المعلومات عـن كـل المجتمعـات             .مااإلنترنت، أو عدد الصفحات المكتوبة بلغة       
 سـاعات زيادة كبيرة فـي     حصول   ببعض الدول المتقدمة تشير إلى       الخاصةبعض التقارير الجزئية    غير أن   

الضعف في السنوات األخيرة مقارنة بما كانت عليه في نهاية التسعينيات وخاصـة             بلغت  استخدام اإلنترنت،   
 ٦٤ذات الحزمة الفردية  ( ISDN المتكاملةلخدماتل الشبكات الرقمية مثلالتصال السريعة  أجهزة ااستخداممع 
 )23(شتركغير المتناظر للم  ي  مرقالخط  الأو تقنية   )  كيلوبت في الثانية   ١٢٨بت في الثانية، والثنائية الحزمة      كيلو

ADSL. 
 

سباب ضـعف   ألمن ثم مناقشة    اإلنترنت، و العربي في   لمحتوى  ل التالية وصفاً عاماً     الفقراتوتتضمن  
 .المحتوى

 
  في اإلنترنتالعربي للمحتوى وصف  -باء

 
 اإلنترنت ال يزال محدوداً في العالم العربي، مـن          استخدامأعاله، فإن   الواردة   ما تبين األرقام     بحسب 

قـل،  ولكن المحتوى، ظاهرياً علـى األ     .   العالمي قياسا بالمتوسط  اإلنترنتحيث التجهيزات وعدد مستخدمي     
ومن الضروري التـذكير    .  لمحتوى المتوافر في اللغات األخرى من حيث التنوع       أنه يماثل ا  بيعطي انطباعاً   

 إلـى   اداسـتن اقيمة هذا المحتـوى     قيس  يال يوجد حتى اآلن مقياس      إذ   قياس المحتوى في اإلنترنت،      بصعوبة
موقع ما أنه جيـد كمـا ذكـر    بر عت معايير وصفية تُعتبر ضرورية حتى يهناك وإن كانت ،)٢٤(تعريف موحد 

 .سابقاً
 

 المواقع عينة من دراسة
 

 العربية نشر فـي موقـع عربـي         لمواقعلدليل جزئي   يتضح من تصنيف للمواقع العربية الوارد في        
بتسـويق منتجـات    تعلـق   أكثر من خمسـها ي    إذ أن   االقتصاد والتجارة،   تعلق ب  ي المواقعمعظم   أن   )٢٥(مشهور

 الذي  والرياضة،يلي ذلك عدد المواقع المتعلقة بالتسلية       و.  تصاالت والمعلومات كنولوجيا اال خص ت توخدمات  
 ). مؤسسات، أفراد، مجالتوعقائد،دين (مجتمع : يتساوى تقريباً مع عدد المواقع التي وضعت تحت عنوان

 
 جرى البحث في محتوى المواقع التعليمية، وبالتحديـد مـا           المحتوى، الوقوف على قيمة هذا      وبهدف

 فهو يقل عـن   وقد تبين أن عدد هذه المواقع محدود للغاية في الدليل المذكور سابقاً             ".   بعد عن التعليم"سمى  ي
أمـا  .   عـربيتين  غيـر ثالثين موقعا، ثالثة منها تتعلق بجامعات، وهي تتضمن في الواقع وصلة لجامعتين             

 باللغـة اإلنكليزيـة،     مكتوبةه المواقع   أكثر من ثلث هذ   و.   بالتعليم غير الجامعي   فهي تتعلق المواقع األخرى،   

                                                      
)٢٣ (Asymmetric Digital Subscriber Line  .االستقبال، سرعة عدم التناظر في الواقع بأن سرعة اإلرسال أقل بكثير من يتمثل 

 .نظراً ألن استعمال االستقبال هو أكبر بكثير من اإلرسال

)٢٤ (Measuring ROI in a Web-Based World is More Than meets Eye, Scott Cotter, DM Review, June 2002. 

)٢٥  (com.ajeeb.dalilc://http. 
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 كل هذه المواقع ال يوجد إال موقع واحـد          بينومن  .  وبعضها قيد اإلعداد، وبعضها اآلخر غير موجود فعالً       
 .)٢٦(يبدو أنه جيد

 
 مـن   لمغتـربين ل اللغة العربية، للعرب أو لألجانـب، أو         لتعليم المستغرب أال توجد مواقع جيدة       ومن

ومـن عشـرات    .   التي تعيش في المهجر يمكن أن تمثل سوقاً كبيـرة          الكبيرةلية العربية   الجاإذ أن   ،  العرب
 االستفادة منـه    يمكن بتعليم اللغة العربية، ال يوجد أي موقع يمكن اإلشارة إليه بأنه موقع جيد               المتعلقةالمواقع  
علم اللغة العربية محدودة العـدد،  أن المواقع التي تدل على  يمؤشر  فإنه،اً مطلقاًحكمليس  هذا  ومع أن   .  فعلياً
 اللغـة العربيـة     تعلمويوجد بالمقابل الكثير من المواقع التي       .   منها المتوفر حالياً محدود جداً     الجيدعدد  أن  و

 .لألجانب، ولكنها مواقع تتبع مؤسسات غير عربية
 

ـ  موقع عربي من حيث عدد الداخلين إل       مائة" أفضل" الدليل المذكور سابقاً     ويصنف  مـدة   ا خـالل  يه
أو   تلفزيونية لقنواتالتابعة  (هذا التصنيف أن أكثر المواقع المستخدمة هي مواقع األخبار          ويتضح من   .  معينة

 والترجمة، والحاسـوب واالتصـاالت      والموسوعات، ثم المواقع التي يمكن وصفها بالمواقع الثقافية،         )جرائدل
تجـارة  كالتطبيقات اإللكترونية، التي تتضمن مـداوالت،        ال أوأما مواقع األعمال    ).  نغمات الهاتف المحمول  (
 ! وحتى الصحة، فال تظهر بين األفضل مائة موقع هذهلكترونيةاإلحكومة اللكترونية واإل

  
، هو  إذاعة يتضمنه من جرائد ومجالت أسبوعية وشهرية وتلفزيون و        بمااإلعالم العربي،   أن  الواقع  و

لمعظم الدول العربية وسائل إعالمية يمكن الوصول إليهـا         أن  إذ  .  ت استخدام اإلنترن  فيمن أنشط القطاعات    
 .٥ مواقعها في الوب بحسب ما يبين الجدول طريقعن 

 
  اإلعالم العربية في اإلنترنتوسائل  -٥ الجدول

   الجرائدعدد  المجالت األسبوعيةعدد
 الدولة عربي أخرى عربي أخرى إذاعات  تلفزيونيةقنوات

 الجزائر ٥ ٩ - - ١ -
 البحرين ٤ ٣ - - ١ ١
 مصر ٨ ٣ ٩ ٤ ١ ١
 العراق ٧ ١ ١٢ ٠ - -
 األردن ٥ ٥ ٣ ١ ١ ١
 الكويت ٧ ٣ ٤  ٣ ٢
 لبنان ٧ ٣ ٣ ٣ ٥ -
 ليبيا ١ ٠ - - - -
 المغرب ٢ ٥ - - ٢ ١
 عمان ٣ ٢ - - ١ ١
 فلسطين ٤ ٠ ١٣ ١ ٢ ١
 قطر ٣ ٢ - - - ١
 يةالسعودالمملكة العربية  ١٤ ٤ ٣ ١ ١ ٢
 السودان ٥ ١ - - ١ ١
 سوريةالجمهورية العربية ال ٤ ٣ - - - ١
 تونس ٤ ٤ - - ١ ١
  العربية المتحدةاإلمارات ٥ ٤ ٤ ٠ ١ ٣
 اليمن ٤ ٢ ١٠ ٢ - -
  خارج الدول العربيةمن ٨ ٦ ١٢ ٤ ١٥ ١
 المجموع ١٠٠ ٦٠ ٧٣ ١٦ ٣٦ ١٨

 .news/aabuqarm/a/edu.neu.lynx://http: المصدر

                                                      
 . يقدمها للتجريب المجاني جيدةالتي ينات استخدامه يتطلب االشتراك، ولكن كل وصالته مفعلّة، والعألن)  ٢٦(
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 نظراً ألنها ال تتيح للقارئ حتى اآلن تـداول محتواهـا            الشهريةهر في هذا الجدول الدوريات       يظ وال
 . عرض لمحتويات المجلةاألحوالوإنما هي في أحسن 

 
ربما بسبب وجود محركات البحـث المعربـة، مثـل          ( العدد   قليلة محركات البحث العربية، فهي      أما

Google العربية، و  بنسخته Altavista  .(استخدام أشهر المحركات العربية فـي محاولـة البحـث عـن             ولدى 
قـدم  ، و !)تعذŮر الوصول إليها   (فقطحدة  ا محرك البحث هذا إجابة و     قدم مثالً،" المتنبي" الخاصة بـ    المواضيع

 على محرك بحـث معـّرب، أعـاد هـذا           نفسهطرح السؤال   عند  و.  محرك بحث عربي آخر ثالث إجابات     
 نفسها بعد أسبوع، تغيرت النتيجة تغيراً طفيفاً في عدد          التجربةوعند إعادة   ! نتيجةالمحرك أكثر من ستة آالف      

 ذكر للمتنبي في محرك البحث المعّرب، وبقيت النتيجة ذاتها فـي محركـي البحـث                فيهاالمواقع التي يأتي    
حـدى   إ وفـي .  وكررت التجربة في أكثر من طلب معلومات، فكان الفارق دائماً عدة أضـعاف            .  العربيين
 في المائة من هـذه      ٦٠ محرك البحث العربي مائة نتيجة تقريباً، ولكن تعذر الدخول إلى أكثر من            قدمالطلبات  
 طـرح   وعنـد .  كانت النتيجة هي نفسـها    ف التجربة أكثر من مرة وفي أوقات مختلفة،         وأعيدت  .)٢٧(المواقع
 ممكناً إلى كـل     الدخولنتيجة وكان   محرك البحث أكثر من ثالثة آالف       قدم   محرك معّرب،    علىذاته  السؤال  

 البحث العربية في إيجاد الوثـائق المطلوبـة         محركاتالقدرة المحدودة ل   يدل على وهذا  .  هذه المواقع تقريباً  
 . كثيرة غير موجودة فيهاأخرىوتجديد قاعدتها، علماً بأن هناك سمات 

 
وكانـت  .  ليزيـة كاإلن-العربيـة   جرت تجربتها، مواقع القواميس    التي online بين المواقع الحية     من

وأفضـل  .   معاني الكلمات العربية   تشرحالنتيجة مقبولة عموماً، وكذلك بعض القواميس أو الموسوعات التي          
وكانت نتائجه مقارنة بغيره من     .   إلى اإلنكليزية وبالعكس   العربيةالموجود كان في الواقع موقعاً للترجمة من        

 .الترجمة مساعدة علىكأداة جيدة، ويمكن االعتماد عليه ) رىفي لغات أخ (الحيةمواقع الترجمة 
 

اإلنترنت، من حيث عدد المواقع وجودتها، ال يزال محـدوداً          العربي في   المحتوى  ن   القول إ  خالصةو
 .مواقع الدول المتقدمةضاهي  وجود مواقع جيدة تبالطبعوهذا ال ينفي .  وضعيفاً

 
  العربيالمحتوى تطور معوقات  -جيم

 
 معوقات تقانية تتعلق بالبنيـة األساسـية لتكنولوجيـا          منهاالمحتوى العربي معوقات مختلفة،     اجه  يو

ولكن أهـم   .   للغة العربية  فنية العربية عموماً، ومنها ما يتعلق بالجوانب ال       المنطقةالمعلومات واالتصاالت في    
 بغياب رؤيـة    األولى بالدرجة   تتأثر التي    المعوقات تتعلق بضعف األنشطة االقتصادية أوالً والثقافية ثانياً،        هذه

 منها مشاركة فاعلة مع دول العـالم        تجعل )٢٨(عامة تطمح إلى تطوير فعلي القتصادات ومجتمعات هذه الدول        
معوقـات تشـريعية،    ى ذلك   يضاف إل و.   هذه الرؤية  لتحقيقاألخرى، ومن ثم غياب استراتيجيات وسياسات       

المصرفية عامالت  للتجارة اإللكترونية والم  منظمة   ال والقوانينالفكرية،  ة  حقوق الملكي مثل تطبيق قوانين حماية     
 . اإللكترونية وغيرها

 
 

                                                      
 .page cannot be found ظهور رسالة مع)  ٢٧(

 العربيـة للعـام   اإلنسانية التنمية تقرير  األمم المتحدة اإلنمائي، الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي،برنامج)  ٢٨(
٢٠٠٢  .The Arab World Competitiveness Report 2002-2003, World Economic Forum, Geneva.. 
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  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتانتشار معدل انخفاض  -١
 

مقارنة في العالم العربي    لحاسوب  امعدالت انتشار   انخفاض   إلى   ٣الواردة في الجداول    بيانات   ال تشير
 يصل متوسط انتشار الحاسوب في العالم العربـي إلـى خُمـس المتوسـط               إذم األخرى،   معدالت دول العال  ب

 نجد أن متوسـط انتشـار الخطـوط       حيث ،)٢٩( نفسه فيما يتعلق بانتشار أدوات االتصال      هوواألمر  .  العالمي
مائة  لكل   ا خط ١٦ في حين أن المتوسط العالمي هو        مواطنالهاتفية الثابتة هو بمعدل عشرة خطوط لكل مائة         

لهاتف المحمول فاألمر أكثـر     بالنسبة ل أما  .   العربي أقل من المتوسط العالمي     المتوسطمواطن، وبذلك يكون    
 فـي   مواطن إن متوسط انتشار الهاتف المحمول في العالم العربي هو بمعدل سبعة خطوط لكل مائة                إذسوءاً،  

 .  لكل مائة مواطنا خط١٥حين أن المتوسط العالمي هو 
 
 التكنولوجيات في الدول العربيـة، ونسـبة        هذهانتشار  معدل  انخفاض  شبه مباشر بين    ابط  هناك تر و

 إلى ضـعف    ىخرجهة أ ؤدي من   ت ه  االنتشار هذ قلة  و.   باللغات األخرى  المحتوىبالمحتوى العربي مقارنة    
 في الحكومـة    حدةالوا العربي، مثل تطبيقات النافذة      المحتوى" حجم" التطبيقات التي تزيد من      منانتشار الكثير   

وأسباب ضعف االنتشار هـي إمـا   .   اإللكترونية، وحتى التعلم عن بعدوالتجارة ،one shop stopاإللكترونية 
 فيمـا يخـص شـبكات    األساسيةهذه التكنولوجيا، أو البنية تكاليف  للمواطن العربي مقارنة ب    المنخفضالدخل  

 التقاني والمحتوى، إلى المستوى الذي يجعلها       بعديهاي  المعطيات، أو عدم وصول ما تقدمه هذه التكنولوجيا، ف        
 للداللة على هذه النقطة األخيرة مقارنة انتشار تكنولوجيـا المعلومـات            ويكفي.  حاجة ماسة للمواطن العربي   

 تلفازاً،  تملك في المائة من البيوت العربية       ٧٠فأكثر من   !  انتشار أنظمة االستقبال التلفزيونية    معواالتصاالت  
 مثل هذه التجهيزات تقترب مـن       ةوكلف.  )30(ملك جهاز استقبال المحطات الفضائية    يزل من خمسة منازل     ومن
 وهماوعليه يمكن القول إن المحتوى الجيد سيساعد على انتشار هذه التكنولوجيا،            .   الحاسوبية التجهيزات ةكلف

 . وتحسن نوعيتهمحتوى الحجمأحدهما اآلخر، ولكن ذلك لن يؤدي لوحده إلى ازدياد عزز أمران ي
 

 االقتصادية المبادالت ضعف  -٢
 

وهي خامية  ( الخارجي، وخاصة صادرات العالم العربي       العالم التجارية بين الدول العربية و     المبادالت
وال يبـدو أن  .  أيضاً محدودةهي  المضافة في الصناعات أو المنتجات      والقيمة.  محدودة عموماً  )في معظمها 

تجعلها مضطرة للحـاق بالركـب      ) كما ينظر إليها من داخل هذه الدول      ( وضع حرج    في مجمل هذه األنشطة  
 كما في حالـة     التشبيكولم يدخل العالم العربي حتى اليوم ضمن النشاط الصناعي الذي يحتاج إلى             .  العالمي

ا جزء من    حتى األنشطة التي يكون فيه     أوالشركات المترامية األطراف أو الشركات الموزعة خارج الحدود،         
 استخدام تكنولوجيا يتطلبالذي األمر  مع شركات أخرى، مثالً  outsourcing على عمليات تعهيداالصناعة قائم

 الصناعات العربيـة صـناعات تقليديـة وليسـت          ُجلĊ ال تزال    ،ومن ناحية اخرى  .  المعلومات واالتصاالت 
 من مجمل االقتصاد العالمي، كما يبين ذلـك          العربي لالقتصادفالنسبة المئوية   .  معرفةقائمة على ال  صناعات  
ويعتمد االقتصاد العربي في معظمه على النفط، ولم تشـهد المنطقـة            .   المائة في ١,٦، ال تتجاوز    ١الجدول  
الخمسـة  العقـود   خالل  تقريباً  لم يتغير   دخل الفرد   إذ أن   ،  )٣١( العقود الماضية نمواً اقتصادياً يذكر     فيالعربية  

                                                      
 .٢٠٠٣االت في بلدان اإلسكوا،  األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصالبنية)  ٢٩(

)٣٠  (World Telecommunication Indicators. ITU March 2002. 

)٣١  (The Arab World Competitiveness Report 2002-2003, World Economic Forum, Geneva. 
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التي لـم    في عدد السكان     ةكبيرال ةدازيل نجد أن دخل الفرد قد تراجع نظراً ل        نفط فإننا التثنينا    وإذا اس   .الماضية
 .عمل تترجم نتائجها في عائدات مضافةالفرص ترافقها زيادة مماثلة في 

 
 اإللكترونيـة واألعمـال اإللكترونيـة والحكومـة         التجـارة ك كان انتشار األنشطة اإللكترونية،      لقدو

 العربية، وإن حصل بعض التقدم في دول الخليج مثل اإلمارات العربيـة             الدول جداً في    محدودااإللكترونية،  
 والذي قد يكون مرده إلى أن هذه الدول هي مقر لشركات خارجيـة ذات نشـاط                 والبحرين،المتحدة والكويت   

فـي  لكترونيـة    كانت التجـارة اإل    ، مثالً ٢٠٠٢في عام   ف.   في منطقة الخليج ومنطقة الشرق األوسط      تجاري
 النسبة كثيـراً  تتحسن العالمية، ولن ة حجم التجارة اإللكترونيمن فقط في المائة ٠,٥تمثل  النامية  الدولمجمل  

 .٦ الجدول يبينها التي )٣٢( بحسب التقديرات٢٠٠٦في عام 
 

  موزعة بحسب المناطق ٢٠٠٦ اإللكترونية لعام التجارة توقعات  -٦ الجدول
 )اتدوالرمليارات الب(

 

 المئوية النسبة
 المؤسسات التجارية بين

 المئوية النسبة واألفراد
مؤسسات ال بين

 المنطقة التجارية
 الشمالية أمريكا ٧١٢٧ ٥٨,١ ٢١١ ٣٧,٥
 محيط الهادئوال آسيا ٢٤٦٠ ٢٠ ١٨٥ ٣٣
 الغربية باوأور ٢٣٢٠ ١٨,٩ ١٣٨ ٢٤,٦
 الالتينية أمريكا ٢١٦ ١,٨ ١٦ ٢,٩
 شرقيةال باوأور ٨٤ ٠,٧ ٦ ١,١
  األوسطوالشرق أفريقيا ٦٩ ٠,٦ ٥ ٠,٩
 العالم ١٢٢٧٥ ١٠٠ ٥٦٢ ١٠٠

 .UNCTAD: المصدر

 
الواردة في هذا الجـدول علـى   التوقعات الخاصة بالمنطقة العربية في مجال التجارة اإللكترونية  تدل  

التجارية والمالية   عامالت الم الى كون في الواقع   ذلك يعزى   و.  ضعف هذه المنطقة في هذا النوع من األعمال       
التي تقوم باستخراجها وتسـويقها     ) النفط( يقوم أساساً على المواد الخام       العربي االقتصاد   أنضعيفة أصالً، إذ    

 أفريقيـا  خارج المنطقة، وهذا ما يعبر عنه العمود الثاني من الجدول، الذي يظهـر أن نصـيب                  منشركات  
 .ال اإللكترونية بين الشركاتوالشرق األوسط سيكون األضعف فيما يتعلق باألعم

 
 الثقافية األنشطة ضعف  -٣

 
األمية في العالم العربي    إذ أن متوسط معدل     فهو محدود عموماً،    في العالم العربي     الثقافي   النشاط أما

يبين الجـدول     و  .) في المائة  ٢٧,١كان  لدول النامية    بالنسبة ل  وسطالمت( في المائة    ٣٨,٧ كان   ١٩٩٩في عام   
 .العربيةع ذلك في مجمل الدول توزتي اآل

 

                                                      
)٣٢  (E-commerce Strategy for the Arab Countries, Western Asia Preparatory Conference, ESCWA, 4-6 February 2003. 
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 العربي األمية وعدد سنوات التعليم في العالم نسب  -٧ الجدول

 سنوات التعليم عدد متوسط
٢٠٠٠ 

 سنوات عدد متوسط
 النسبة ١٩٩٢التعليم 

 األميين عدد
 الدولة  ١٩٩٩ )بالماليين(

 األردن ٠,٣ ١٠,٨ ٥,٠ ٦,٩
  العربية المتحدةاإلمارات ٠,٥ ٢٤,٩ ٥,٦ -
 البحرين ٠,١ ١٢,٩ ٤,٣ ٦,١
 الجزائر ٤,٦ ٣٣,٤ ٢,٨ ٥,٤
 لسعوديةالمملكة العربية ا ٢,٧ ٢٣,٩ ٣,٩ -
 السودان ٧,٨ ٤٣,١ ٠,٨ ٢,١
 الكويت ٠,٢ ١٨,١ ٥,٥ ٦,٢
 المغرب ٩,٩ ٥٢,٠ ٣ -
 اليمن ٤,٩ ٥٤,٨ ٠,٩ -
 تونس ٢,٠ ٣٠,١ ٢,١ ٥,٠
 سوريةالعربية ال الجمهورية ٢,٤ ٢٦,٤ ٤,٢ ٥,٨
 عمان ٠,٤ ٢٩,٧ ٠,٩ -
 قطر ٠,١ ١٩,٢ ٥,٨ 
 لبنان ٠,٣ ١٤,٤ ٤,٤ 
 ليبيا ٠,٧ ٢٠,٩ ٣,٥ 
 مصر ١٩,٤ ٤٥,٤ ٣,٠ ٥,٥
 العالم   ٥,٢ 

 .٢٠٠٢ العربية للعام بشرية التنمية التقرير المتحدة اإلنمائي، الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي األممبرنامج : المصدر
 
الحـظ  وي).   في المائة٢٦,٩( لدى الرجال نه أعلى بكثير م) في المائة٥١(لدى النساء ة معدل األمي و
 سنوات في الوقت الذي كـان       ٣,٤ كان   ١٩٩٢ في العالم العربي في عام       التعليمعدد سنوات   متوسط  أيضاً أن   

 .وات سن٥,٢وسط العالمي يساوي مت الفيه
 

 المقبول الذي يسمح لهم بـالقراءة والكتابـة         التعليم  ال يعني بالطبع أن غير األميين هم من ذوي         وهذا
ذلك  مثالً من حملة الشهادة االبتدائية فما دون         سوريةالجمهورية العربية ال  فنسبة الموظفين في    .  بسهولة نسبية 

 . ١٢ ذلك الرسم البياني يبينتقترب من ثلثي عدد الموظفين كما 
 

 سوريةالجمهورية العربية الة التعليمية في  العاملين بحسب الحالتوزƱ  -١٢الرسم البياني 

10.5
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38.4
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أمي

ملم

ابتدائية

إعدادية ومدارس مهنية

ثانوية عامة ومهنية

معاهد متوسطة

جامعة فما فوق

 
 .سوريةجمهورية العربية ال في ال٢٠٠٥-٢٠٠١ لألعوام واالجتماعيةالخطة الخمسية التاسعة للتنمية االقتصادية : المصدر
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 . كوا دول اإلسلمتوسطسورية، وهو من هذه المرتبة الجمهورية العربية ال مصر شبيه بوضع ووضع
 

لشـعوب  ل والنهوض بالمستوى المعرفي     األميةمسألة األمية أو شبه     أنه يجب التصدي ل    الواضح   ومن
 .هذه القضيةفي معالجة  والمعلومات االتصاالتالعربية واالستفادة من تكنولوجيا 

 
 فعدد الكتّـاب  .  عدد القراء في الدول العربية    وهو قلة    مؤشر آخر عن ضعف النشاط الثقافي        هناكو

 كتابـاً   ٣٣٠ترجم إلى اللغة العربيـة      يبلغ متوسط عدد الكتب التي ت       و  .الكتاباتمحدود، على مختلف أنواع     
 اللغة العربية منذ عصر المـأمون حتـى         إلىوما ترجم   ! )٣٣( إلى اللغة اليونانية   يترجم وهذا خمس ما     ،سنوياً

يمكن تعمـيم   و.  )٣٤(يباً في عام واحد    تترجمه إسبانيا تقر   ما كتاب، وهو    ١٠٠٠٠٠الوقت الراهن ال يزيد عن      
 . وما الى ذلك الموسيقية، والمعارض الفنية،والحفالتلمسرحيات، كاذلك على األنشطة الثقافية األخرى، 

  
  التذكير أيضاً بأن بعض المؤسسات والشركات العربية، تضع محتوى خاصـاً بهـا              الضروري ومن

 كما هو الحـال فـي       العربية،ية أو اإلنكليزية، بدالً من اللغة        أجنبية، مثل الفرنس   ات مستخدمة لغ  اإلنترنتفي  
.   العربـي   ما يؤثر على كمية المحتـوى      وهذا  .دول المغرب العربي، وهو حال األفراد أيضاً في هذه الدول         

 في الدول المتقدمة يكتبون عن القضـايا التـي          المقيمين diasporaف إلى ذلك أن مواطني الشتات العربي        اضي
طرق إليـه   نت الومثل هذا المحتوى    .  ، سواء للتعريف ببلدانهم أو بقضاياهم     ذي يعيشون فيه   البلد ال  لغةبتهمهم  

 عـرب فـي قضـاياهم واسـتعمالهم         مـواطنين مساهمة  يمثل  هنا، علماً بأنه يجب احتسابه بطريقة ما كونه         
 .لإلنترنت

 
 الخدمات عموماًقطاع  مستوى الخدمات الرسمية وضعف  -٤

 
لخدمات التي يمكن أن تجد لها صدى في محتوى اإلنترنت هي في حدود تتفـاوت بـين                  ا أنشطة إن
 الشـركات   أوفالمعلومات المتاحة عموماً عن اإلجراءات الرسـمية بـين المـواطنين            .   والضعيف المقبول

ـ     تؤديوالجهات الرسمية، وطريقة تنظيمها وتنظيم المعلومات لدى الجهات التي           د  الخدمات الرسمية، أو توحي
مقارنة بما تقدمه مؤسسـات     قليلة   الخدمات، هي عموماً     هذه في تقديم    مشاركةالمعايير بين الجهات المختلفة ال    

 استنتاج ذلك من مستوى تطور وانتشار التطبيقات اإللكترونية في ما يسمى            ويمكن.  الدول الغربية لمواطنيها  
 وحاجـات   وطبيعـة  المضـمار بمـا يتناسـب         اإللكترونية ومن مستوى المبادرات في هذا      ة بالحكوم إجماالً

 في هذا الصدد هو بين مرحلة تقديم        العربيةإذ ال يزال التقدم المحرز وسطياً في المنطقة         .  المجتمعات العربية 
  .)٣٥( في بعض المجاالت أو التخاطب بالبريـد اإللكترونـي  إلكترونياًوتوافر االستمارات ) نشرات(معلومات 

 ألمــم المتحــدة والجمعيــة األمريكيــة لــإلدارة العامــة       اأجرتهــا )٣٦( دراســةوتصــنف
)ASPA( American Society for Public Administration  بأنها أضـعف  هذه المنطقة  منطقة الشرق األوسط في

 إلى المعلومات، آخذة بالحسبان نسبة الحواسيب الشخصـية لكـل مائـة             النفاذمناطق العالم من حيث إمكانية      
 . بالمنطقةالخاصةاإلنترنت، ومحتوى المواقع مستخدمي ئوية ل الموالنسبةمواطن 

 
  والقوانين التنفيذيةالتشريعات غياب  -٥

                                                      
 لعـام  العربيـة البشرية  تقرير التنمية    األمم المتحدة اإلنمائي، الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي،          برنامج)  ٣٣(

٢٠٠٢. 

 . السابقالمصدر)  ٣٤(

)٣٥ (Study on Capacity Building of ESCWA Members Countries in e-Government and e-Commerce, ESCWA, 2003 . 

)٣٦  (Benchmarking E-government: A global Perspective, UN and ASPA, 2002. 
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        العالميـة للملكيـة الفكريـة      المنظمـة فـي   معظـم الـدول العربيـة       عضـوية    الرغم مـن     على

)WIPO (World Intellectual Property Organization،دول لحمايـة الملكيـة    ووجود مراسيم وقوانين في هذه ال
  يسمح بالحماية الفعليـة الكافيـة لسلسـلة         الذيي معظم هذه الدول ليس بالمستوى       ها ف تطبيقفإن   ،)37(الفكرية

 والسـبب غيـر    .  رئيسـية  المدن الكبيرة أو المؤسسـات ال      علىتطبيقها  إذ يقتصر   .  إنتاج الوسائط المتعددة  
 يمنعـه،   قدالذي  ى النحو المطلوب هو انخفاض دخل الفرد،         تطبيق هذه التشريعات والقوانين عل     لعدمالمعلن  

ولكن هـذا   .   الملكية الفكرية  حمايةفي حال التشديد في تطبيقها، من اقتناء المنتجات التي تنطبق عليها قوانين             
البحث عن حلول وسط تحمـي      ينبغي   والتجديد، و  االبتكارالتبرير يهمل األثر اإليجابي الذي ينجم عن تشجيع         

 جهة أخرى، فال تزال القوانين الناظمة للعمليـات اإللكترونيـة ال تسـمح فـي                منو.   معا هلك والمنتج المست
ناهيـك  .  قانونيـة عامالت   اإللكترونية، التجارية والمصرفية والحكومية، م     عامالت باعتبار الم  الحاليوضعها  

 . privacy والخصوصية confidentialityطبعاً عن الجوانب الخاصة بالسرية 
 

 والمعاهدات ذات العالقة بحمايـة      واالتفاقيات النظر إلى مشاركة الدول العربية في المنظمات         ويمكن
فمن بين المنظمات أو االتفاقيات التي ترتبط       .   مع هذه المسألة   التفاعلالملكية الفكرية باعتبارها مؤشراً على      

 World Trade Organization (WTO)  الميـة الع منظمـة التجـارة   نجد WIPO الفكرية لملكيةالعالمية لمنظمة الب
 ،Paris Convention for the Protection of Industrial Property (PCPIT)باريس لحماية الملكية الصناعية معاهدة و

التفاق المتعلق بجوانـب  ا و،Patent Cooperation Property (PCT)ومعاهدة التعاون الخاصة ببراءات االختراع 
 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rightsالفكرية المتصلة بالتجارة حقوق الملكية 

(TRIPS)  .هـذه المنظمـات أو      في عضويتها   من حيث سكوا  اإل مجموعة من دول     وضع ٨يظهر الجدول   و 
 .توقيع هذه المعاهدات واالتفاقيات

 
  الملكية الفكريةبحمايةالمعنية سكوا والمنظمات واالتفاقيات اإل دول  -٨ الجدول

 
التفاق المتعلق بجوانب ا

حقوق الملكية الفكرية 
  باريسمعاهدة  براءات االختراعمعاهدة المتصلة بالتجارة

 التجارة منظمة
  العالمية

 الكويت *   ١٩٩٥
 السعوديةالمملكة العربية     
 البحرين * ١٩٩٧  
 قطر * ٢٠٠٠  
 المتحدةالعربية  اتاإلمار * ١٩٩٦ ١٩٩٩ ١٩٩٦
 عمان * ١٩٩٩ ٢٠٠١ ٢٠٠٠

 لبنان  ١٩٢٤  
 سوريةالجمهورية العربية ال  ١٩٢٤  
 األردن * ١٩٧٢  ٢٠٠٠
 مصر * ١٩٥١  ١٩٩٥

 .The Global Information Technology Report; 2002-2003, Readiness for the Network World. Oxford University Press, 2003: المصدر
 

                                                      
)٣٧ (htm.laws/org.aspip.www://http بخصوص الملكية الفكريةالعربية هذا الموقع المراسيم الصادرة في الدول ذكري . 
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سكوا والدول العربية عموماً وتشكل عائقاً      اإل مشكلة حقيقية في دول      تمثل قرصنة البرمجيات فهي     أما
تزيـد فـي     المقرصنةالبرمجيات  أن   للمحتوى الرقمي وأمام مسألة نقل التكنولوجيا، إذ         المحليأمام التطوير   

 .١٣عن البرمجيات األصلية كما يبين ذلك الرسم البياني معظمها 
 

 سكوااإل المقرصنة في بعض دول البرمجيات نسبة  -١٣ البياني الرسم
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  باللغة العربيةالخاصة الجوانب  -٦
 

 الفئة األولى تخـص اللغـة نفسـها فيمـا     .  إلى فئتين الجوانب الخاصة باللغة العربية     سم   تق أن يمكن
 الدول العربية، ومسائل تدقيق النصوص المنشورة واألخطـاء اإلمالئيـة           بينيتعلق بالمصطلحات وتوحيدها    

 للحل، في طريقها     هي تلك المتعلقة بمقاييس استخدام اللغة العربية في الحاسوب، وهي          الثانيةوالفئة  .  خاصة
 والتدقيق اإلمالئـي    اآللية،ولكن األهم في هذه الفئة هو ما يتعلق بمعالجة الحاسوب للغة العربية مثل الترجمة               

 على النصوص، والتحليـل الصـرفي       الضوئيوالقواعدي، وتعرف الكالم وتحويله إلى نصوص، والتعرف        
المحتـوى  في الوقت الـراهن أمـام        مباشراً    كانت ال تمثل عائقاً    وإن وهي.  والبحث واسترجاع النصوص  

 في محركات البحث ورقمنة الوثائق العربية والكتابة الصحيحة قواعـدّياً           الفهرسة تعيق مسائل    فإنهاالعربي،  
 ال تنظر في    الدراسةفكل محركات البحث التي استخدمت في إعداد هذه         .   وتحويل النص إلى صوت    وإمالئياً

 التي تتضمن الكلمـات زوائـد       الحاالتى مصدرها كي تقدم نتيجة بحث وحيدة في         أصل الكلمة وال تعيدها إل    
  نتـائج مختلفـة تمامـاً       سيعطي"  اللغة العربية  تعليم"فالطلب من محرك البحث عن مواقع تتعلق بـ         .  بسيطة

فسيكون  الصرفيوعند الحديث عن التحليل     ".   لغة عربية  تعليم" في حالة طلبĆ مثل      سيقدمهاعن المواقع التي    
 . إال في حدود ضيقة جداًاإلنكليزيةاألمر أكثر تعقيداً وصعوبة، ومثل هذه المشاكل ال تعاني منها اللغة 
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 بعد، فيما يخص اللغة العربية، إلـى المسـتوى          يصلن موضوع معالجة اللغات الطبيعية لم       أالواقع  و
 العربيـة لهـا     اللغـة و  .جمة اآلليـة   شوطاً مقبوالً، مثل التر    قطعتالمطلوب، وإن كانت بعض الوظائف قد       

 اللغة  أنه ال يتعدى في    مفرداتها أكبر ويصل إلى عدة ماليين، في حين          فعددخصوصيات مختلفة عن غيرها،     
بينت هذه الدراسات مثالً    وقد  .  )38( في دراسات مختلفة   الواردةحصاءات  اإل  حسب  ألف، مائةاإلنكليزية ثالث   
أما فـي   .  ربي مؤلف من عشرين ألف كلمة هو تقريباً سبعة آالف كلمة           في نص ع   المتباينةأن عدد الكلمات    

ـ  قليال يزيد إنكليزي مؤلف أيضاً من عشرين ألف كلمة فقد كان عدد الكلمات المتباينة              نص ن ثالثـة آالف    ع
 أكثر من ضعف عدد     في المتوسط  هي   العربيةوهذا يعني أن عدد الكلمات التي تعّبر عن شيء ما في            .  كلمة
 يعني مرة أخرى صعوبة في البحث عن المطلـوب          وهذا.  ات التي تعّبر عن الشيء نفسه في اإلنكليزية       الكلم

 .بياناتفي محركات البحث أو قواعد ال
 

 على المعلومات المطلوبة في اإلنترنت أو نقل المعلومـات          لحصولاى التي تعيق    خرومن العقبات األ  
 :ما يلي، الواسطة ت أياً كاناإلكتروني

 
 النصوص العربية، وهذه قضية هامة في موضوع        في" العشوائي" بـ   وصفه يمكن   الذي لتنقيطا )أ(

  مختلفة؛غراضنص ما، أو تحليل النص أللآلية إعداد خالصة  آلياً، بهدف النصتقطيع 
 

 والكثيـر مـن     والمجـالت فكثير من النصوص المنشورة في الجرائد       :  الشائعة اإلمالء أخطاء )ب(
 فـي أربعـة     فنجـدها " أو"التفريق  / أما أداة العطف   ،"علي" االسم   وبين" على"ن حرف الجر    الكتب ال تميز بي   

 حـرف الجـر     فيهـا  فظهر   ،"الحياة"وقد أجريت دراسة على عدد من أعداد جريدة         .   او، آو، إو   أو،: أشكال
  كثـر أ" جامعـة "وظهرت كلمة   .   آالف مرة  ٧ من أكثر" علي" ألف مرة، وظهر االسم      ٢٨٠ من   أكثر" على"

 ٢٤٠٠ بحـوالي " االتصاالت"وكلمة  .   مرة ٢٠ بحوالي" جامعه "شكلالف مرة، ولكنها ظهرت على      آ ٣من  
 عن المعلومـات    البحثوهذه مسألة ستزيد من صعوبة      .   مرة ٤٣٠ حوالي" تصاالتاإل" وبتهجية خطأ    مرة،

فكيف يمكـن   .   ذاتها بحدة  طبع مسألة التشكيل التي هي مشكلة كبير      يضاف الى ذلك بال   .  بشكلها اإللكتروني 
 نصوص؛داللي لل أو محلل تشكيلدون ب" رĉجńلą"عن  " رłُجلą"تمييز 

 
 بيانـات  أهم المشاكل التي تواجه عمليات الفهرسة والبحث في قواعـد ال           من: الصرفي التحليل )ج(

ـ                 التحليلمسألة     األنظمـة ض   الصرفي التي لم تجد بعد حالً نهائياً في اللغة العربية بالرغم مـن وجـود بع
 إلى جذرها، أو اشتقاق جميع      المشتقةوتشمل تقنيات التحليل الصرفي على إعادة الكلمة        .  المقبولة هنا وهناك  

 فقط عملية البحث التي تقوم بها محركات البحث فـي           تعيقوهذه المسألة ال    .  الكلمات الممكنة من جذر معين    
ترابطـي  ال الـنص تأشير  والوصالت التي تستخدمها لغات      عملية إجراء الروابط     أيضاًتعيق  بل  اللغة العربية   

HTML ؛البحث، إضافة طبعاً إلى مسألة التلخيص اآللي لموضوع ما لوضعه على صفحات محرك 
 

 من أبرزهـا المسـاعدة      كثيرة،ال يزال في بداياته، وستكون له تطبيقات هامة         : الداللي التحليل )د(
هذا الموضوع هو من أعقد المواضـيع فـي         و.  والدالليةالقواعدية  على الكتابة بأقل قدر ممكن من األخطاء        

  فيه إلى جهود مراكز بحوث وشركات كبيرة؛العملمعالجة اللغات الطبيعية، ويحتاج 
 

                                                      
)٣٨  (Assessment of a significant Arabic Corpus, Abduelbaset Goweder, Anne De Roeck, ACL/EACL 2001 workshop: 

ARABIC Language Processing: Status and Prospect, Toulouse, France, 6 July 2001.                                                                                



 -٤٠-

نقـال  و موبايـل  فكلمـات  :الجديدةفتية وخاصة الكلمات ال    لكلمة أجنبية واحدة   مختلفة ترجمات )•(
 مـن فهم المقصود   ألي قارئ عربي أن ي    ويمكن  .  ن الشيء نفسه  خلوي تستعمل للتعبير ع   ومحمول  وجوال  و

 عالقة بهذا النـوع مـن أجهـزة         لهاسيجعل البحث عن المواضيع التي      التعدد  معظم هذه الكلمات، ولكن هذا      
اختالف المصطلحات المسـتخدمة بـين البلـدان         في الصعوبة الكبرى تكمن     ولكن.  االتصاالت أمراً صعباً  

فـي  ن المصطلحات المستخدمة    مثل الطب والزراعة واالقتصاد والعلوم الهندسية، حيث إ        العربية في مجاالت  
ففي معجم مصـطلحات    .  األخرى، أو حتى ضمن البلد نفسه     العربية  غير مفهومة في البلدان     تكون   عربيبلد  

 فكـم مـن     ،"نسيقة "بـ module الصادر عن الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، ترجمت كلمة          المعلوماتية
 ! بجوار كلمة نسيقةاإلنكليزيةقارئ عربي سيعرف المقصود بهذه الكلمة إذا لم ير الكلمة 

 
أخرى من محتـوى،  عربية  عربية مما تضعه دولة دولةمن استفادة المواطنين في   شكلة   هذه الم  وتحد

 voltageمثـل   (مختلفة   األصل ترجمت إلى العربية بكلمات       الغربيةإذ أن الكلمات    .  وخاصة في مجال التعليم   
 يميلـون إلـى االكتفـاء    الطـالب وهذا سيجعل جمهور )  تسمى جهد في دولة ما وتوتر في دولة أخرى     التي

 .بلدهمبالمحتوى الذي تنشره مؤسسات 
 

تبـادل المعلومـات بالعربيـة فـي        ب العربية، و  واللغةتتعلق بالحاسوب   فنية   إلى ذلك مسائل     يضاف
 العربية، الذي وجد له حلą شبه نهائي مع اعتمـاد ترميـز             للمحارف قياسي   فقد تأخر وضع نظام   .  الشبكات

UNICODE،     الكثيـر مـن     فـي وأخذ هـذا النظـام باالنتشـار        .   المتضمن لمحارف اللغة العربية وغيرها  
 للغـة  HTML لغـة    تŽقŽّبلكانت هي   فالمسألة الثانية   أما  .  الحواسيب الشخصية في  البرمجيات األساسية وكذلك    

 ؛XML وكذلك لغة الالحقة،ية، وهو ما يسمح به حالياً اإلصدار الرابع لهذه اللغة واإلصدارات العرب
 

 توجـد حتـى اآلن      ال.  الخاصة باللغـة العربيـة    فنية   فاعلة تُعنى بالقضايا ال    مؤسسات غياب )و(
هنـاك  و.   في الدول العربية لهيكل أو تنظيم عربـي عـالي المسـتوى            المعلوماتمبادرات إلخضاع نشاط    

 الربط على مستويات مختلفة من قبل بعض المؤسسات والجمعيات والشركات، التـي             لتحقيقمبادرات خاصة   
 دعم التكامـل    في على تنسيق العمل العربي في مجال االتصال والمعلومات، أو االستفادة من اإلنترنت              تعمل

 األولى، وهذا ما يجعـل مسـألة        هامراحلوالكثير من هذه المبادرات مازالت في       .  العربي في قطاعات معينة   
 بعض المؤسسات التي تعنى بمسائل تكنولوجيـا        ٤ اإلطاريبين  و.  صعباً أمراًحصر نشاطاتها وتقييم فاعليتها     

 .العربيةالمعلومات واالتصاالت في الدول 
 

 
 العربيةبمسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الدول معنية  المƊسسات البعض  -٤ اإلطار

 
 بالتعاون بـين    ١٩٩٢ هذا المركز عام     تأسس ):RITSEC (البرمجياتومات وهندسة   ل اإلقليمي لتكنولوجيا المع   المركز

ويهـدف  .  القـاهرة فـي   مقره  الذي   واالجتماعي، االقتصادي   اءنموالصندوق العربي لإل  اإلنمائي  برنامج األمم المتحدة    
البرمجيات في المنطقة العربية، بحيث تسهم فـي بنـاء قاعـدة             وصناعةالمركز إلى دعم تطوير تكنولوجيا المعلومات       

 المركـز فـي تبـادل       ويسـاهم .   التنمية االجتماعية واالقتصادية للشعوب العربية      تعزيز  على تساعدصناعية منافسة،   
 الملكيـة    عن بعـد، وحقـوق     والتعليم في األنشطة المعلوماتية واالتصاالتية، مثل التجارة اإللكترونية،         العربيةالخبرات  

 .الفكرية، واستخدام اللغة العربية في المعلومات
 

، واليونسكو وما تقـدمان     )سكوااإل( االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا      اللجنةوخاصة  :  التابعة لǔمم المتحدة   المنظمات
ه دول غربـي    ي توج فيسكوا  اإلرسم االستراتيجيات ونشر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وجهود          على مساعدةمن  

 .آسيا نحو مجتمع المعلومات
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 )تابع (٤ اإلطار
 

 المعلوماتية في الكثير من الدول العربية، ولكن دورها ال يزال محصوراً بالترويج للثقافة            انتشرت:  المعلوماتية الجمعيات
 .ونشرها

 
 مثـل الواليـات المتحـدة     الواقع، ومعظمها جامعات ومراكز في دول متقدمة،   فيهي كثيرة   : بحثال ومراكز   جامعاتال

تطلـق بعـض    و.  نشاطها محدود وكذلك    فعددها المراكز والجامعات العربية التي تعمل في هذا المجال،          أما.  وفرنسا
نذكر منها المبادرة األوروبية المتمثلة فـي مشـروع    الخصوص،الدول الغربية أو جامعاتها برامج بحث محددة في هذا        

INAR-MBC)أ(. 
 

وتعنى أساساً بالتطبيقات التـي     .   أو أجنبية في معظمها    عربيةهي شركات   : ا المعلومات واالتصاالت   تكنولوجي شركات
 . لدى مستخدمي اللغة العربيةأسواقتؤدي إلى منتجات لها 

 
 متكاملـة   هيكلـة حاجة إلى   ال تزال هناك     المبادرات وغيرها لتنسيق العمل والربط اإلقليمي، ف       هذه من   وبالرغم 

 .مستوى الدول العربيةومستقرة على 
 

_________________ 

 من االتحـاد األوربـي   بتمويل مشروع وهو ،Dictionnaire Informatisé de l`Arabe, Multilingue et Basé sur Corpus) أ( 
)INCO-DC(  ،الثانية، والمدرسة الوطنية العليا للمعلومات والمكتبات          ليون جامعة   ضم EBSSIB، فـي   نياتاإللكترو بحوث   ومعهد 

 في تونس، والجامعة الكاثوليكية فـي       واالتصاالتث التعريب في المغرب، ومعهد بحوث المعلومات        ومصر، ومعهد دراسات وبح   
 .هولندا

 
 

  المحتوى العربيصناعة  -دال
 

ات أعداد المضيفات ومقدمي خدم    و اإلنترنتت السابقة المتعلقة بأعداد مستخدمي      ءا اإلحصا منيستنتج  
 حاليـاً  تتـوافر وال .   العربي أن هذه الصناعة هي في حـدودها الـدنيا    العالمسجلي المواقع في    وماإلنترنت  

معلومات إحصائية عامة يمكن الرجوع إليها، ولكن االنطباع العام هو أن الشركات العاملة في هذا المجـال،                 
وكثيراً ما  قليلة  صل األول،    موقع وب، بحسب ما ورد في الف       إقامةالتي تقوم بكامل سلسلة األعمال الداخلة في        

مات خارج المنطقة   ومن المؤكد أن الكثير من المواقع العربية تستضاف في مخدِّ         .  خارجيةتكون فرعاً لشركة    
 في حل بعـض     التأخرولهذه المسألة جوانب قد تسبب بعض المشاكل أحياناً مثل          .   مناطق متباعدة زمنياً   وفي

 سلبي على المواقع الديناميكية، أو      انعكاستضاف خارج المنطقة، وهذا له      القضايا التقنية الخاصة بالموقع المس    
 .  محتويات الموقع، وبالمحافظة على الموقع نفسهبحمايةارتفاع كلف االستضافة، أو ربما جوانب تتعلق 
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  في الشبكات الرقمية العربيالمحتوى لتحسين مقترحات  -رابعاً
 

.  على جملة من العوامل والمبادرات الممكنـة       اإلنترنتي في    موضوع االرتقاء بالمحتوى العرب    يعتمد
 لخدمة أغراض معرفية أو اقتصادية أو خدمية أو تخاطبية وغيرها،           معلوماتوضمن منظور أن المحتوى هو      

 هذه  مساعدة يبقى مرهوناً بتطوير موقف المجتمعات العربية من المعلومات ودورها في            المحتوىفإن تطوير   
الحديث قائم علـى     االقتصادفقد ذكر مراراً في هذه الدراسة أن        .  ناء مشروعها الحضاري  المجتمعات على ب  

 نحو مجتمع المعلومات ال يمكـن أن        االنتقالمعرفة، وأن المجتمعات تسير نحو مجتمعات المعلومات، وان         ال
حقيقي لهـذه    وخاصة تلك المتمثلة بالعمل على تطوير        بذلكيكون منفصالً عن الشروط الموضوعية الخاصة       

 . ضمن هذا السياق سيكون تطوير المحتوى أمراً تلقائياًو.   لنشاطاتهاالمختلفةالمجتمعات في األبعاد 
 

ربمـا  التي  و هذا المحتوى وزيادة حجمه،      تحسين يلي مجموعة من المقترحات التي تساهم في         فيماو
 .)ولكنها ليست شروطاً كافية(لتحسينه الزمة بعضها شروطاً يكون 

 
  واضحة للسير نحو مجتمع المعلوماتسياسات اعتماد  -فأل

 
تنفيذ هذه الخطـط فعـالً هـو        لآليات  تحديد  ، و لتنفيذهاخطط  رسم   استراتيجيات تفصيلية، و   وضع إن
 حالياً  يجريوما  .   الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تحسين األداء وتوليد القيمة         ملحةضرورة  

 تسعى لتحقيق هـدف     استراتيجية ناظم عام يشير إلى      متفرقة تفتقر الى   مبادرات   وة ه في معظم الدول العربي   
 لمستقبل هذه المجتمعـات، أو غيـاب        الرئيسيةوقد يكون السبب األساسي في ذلك هو ضبابية الرؤية          .  محدد

 . تسمح بتحقيقهامستقبليةاستراتيجية عامة في حال وجود رؤية 
 

 بين الدول المستخدمة للغة العربية، سواء في جزئها         تكاملياًمن بعداً    هذه االستراتيجيات أن تتض    وعلى
  تكنولوجيا المعلومات واالتصـاالت، أو بخصـوص إنشـاء صـناعات            مجالالخاص بإنشاء صناعات في     

 منها الناطقون بالعربية وخاصة في الجوانب المعرفية وهـو الجـزء            فيديست ةرقميللشبكات ال محتوى عربي   
 .األهم

 
 تنفيذها، القيام ببعض اإلجراءات     ويبدأوضع االستراتيجيات   إلى أن يتم    ، و ةًمرحلفي هذه ال  مفيد   ال ومن

 :ن قبيل ما يليمالتي تساعد على التحضير نحو هذا االنتقال 
 

  المعلومات واالتصاالتتكنولوجيا جهة مسƊولة في كل دولة عن قطاƱ تحديد  -باء
 

الـبعض  على حـين أن      واالتصاالت،   المعلوماتبشؤون   الدول العربية وزارات تعنى      بعضأنشأت  
 مهمة تنظيم ورعاية قطاع المعلومات واالتصـاالت        وبقيتاآلخر حافظ على التشكيلة المألوفة في الوزارات،        

 العربيـة، بدرجـة     الحكومات مسؤول في    تسمية يمكن اقتراح    الخصوصوفي هذا   .  موزعة بين عدة جهات   
 واالتصـاالت واإلشـراف عليـه،       المعلومـات ى عاتقه تنظيم ودعم قطاع      قع عل يمعاون وزير على األقل،     

والعالمية، واستشـراف   ) وخاصة في مسألة العناية بالمحتوى    (والتنسيق مع الجهات الداخلية المعنية، والعربية       
 المعلومات واالتصاالت وخاصة تلك التي تمس المواطن، من حيـث           تكنولوجياالتغيرات السريعة في أدوات     

 . والفاعلية، وكذلك المسائل الخاصة بنشر هذه التكنولوجياوالكلفة فرتوال
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 اإللكترونية التطبيقات تفعيل  -جيم
 

 الدولة الجغرافية، وكـذلك فـي األعمـال         بحدود الجانب انعكاسات متعددة في المجتمع المحدد        لهذا
سيصبح وكما ذكر سابقاً،    .  لعالم كله  التجارية والصناعية مع ا    األعمالالجارية بين الدول العربية، وأيضاً في       

السائد مع مرور الوقت، وال مناص من الدخول فـي هـذا النـوع مـن                النمط   هو   اإللكترونينمط التعامل   
 عائدات كبيـرة    تحقيقوعن طريق بعض التطبيقات الهامة يمكن       .   الستخدام هذا النوع من التعامل     التطبيقات

 :على المدى المتوسط والبعيد، مثل
 

 واالتصاالت لالرتقاء بعملية التعليم والـتعلم       المعلومات التعليمية واستخدام تكنولوجيا     التطبيقات )أ( 
 األمية؛في كل مراحلهما ومحاربة 

 
 افتراضية؛ ثقافية معرفية، مثل إنشاء مكتبات تطبيقات )ب( 

 
 غيرها؛ والتطبيقات السياحية والتجاريةاقتصادي، مثل التطبيقات بعد  ذات تطبيقات )ج( 

 
 مراكز المعلومات وأدوات المساعدة على اتخـاذ القـرار، وحكومـة            بناء إدارية مثل    تطبيقات )د( 

 . على األقل مثل النافذة الواحدة في المؤسسة الواحدةاألدنىإلكترونية في حدها 
 

 العربية  فالنمط السائد في الصناعة والتجارة    .   له الترويج جوانب تفعيل نمط األعمال اإللكترونية       ومن
والكثيرون من أصـحاب األعمـال      .   بعالقاته وأعماله بوضعها الحالي    الراضيهو النمط األسري التقليدي،     

 والشـراء  ال يعرفون ما الذي تتيحه لهم التكنولوجيات الجديدة في مجاالت التسويق والبيـع               هؤالءالتقليديون  
 في كـل    والتجارة مع غرف الصناعة     قاويمكن في هذا الخصوص وضع برامج محددة باالتف       .  عامالتوالم

  ويمكـن    . اإللكترونية نجاحاً سريعا   األعماليمكن أن تحقق فيها      التي   مجاالتالسكوا لتحديد   اإلدولة من دول    
 . والصحة وفي المستويين الشاقولي واألفقيالتعليم في مجاالت أخرى مثل فعل الشيء نفسه

 
 علومات واالتصاالتتكنولوجيا المفي مجال  قدراتال تعزيز  -دال

 
 القادرة على استخدام هذه التكنولوجيات، وإتاحـة        البشرية األساسية   موارد هذا بتعزيز تكوين ال    يتمثل

 . تعزيز التوجه نحو المعلوماتوكذلك" للجميع"استخدامها 
 

  البشريةاألساسية البنيةتكوين   -١
 

ومع أن جهوداً كبيرة قد بذلت في       .  لوجيا هذه التكنو  استخداملتمكينهم من   تدريب األفراد   ذلك   ب ُيقصد
غياب االستراتيجيات الخاصة بذلك يجعل المحصلة العامة أقـل         فإن   العربية،   الدولهذا الخصوص في معظم     

 المدرسين مثالً ال    غالبيةفمثالً ُيدرَّس استخدام الحاسوب في معظم مدارس الدول العربية، ولكن           .  المتوقعمن  
الشيء و.   في استخدامات معرفية عظيمة الفائدة     لهالذين تقع عليهم مسؤولية الترويج      وهم  ! يعرفون استخدامه 

 ا في الدوائر الرسمية، حيث ال يزال استخدام الحاسوب محدود         الحاسوبنفسه يمكن أن يقال بالنسبة الستخدام       
مـن  ) المعلوماتأو حتى استخدام    ( الموظفين محدود أيضاً عموماً، واستخدامه       منمن يعرف استخدامه    عدد  و

 . القرار في هذه المؤسسات شبه معدوممتخذيقبل 
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 باالعتماد على برامج معيارية، ذات صفة دولية،        التكنولوجيات تعزيز التعلم على استخدام هذه       يمكنو
 التي تتضمن برامج عامة وأخـرى متقدمـة، وبـرامج           ،ICDL)39(" الحاسوب الدولية  قيادة شهادة"مثل برامج   

 . مثالً ولفئات مهنية أخرىمعلمينللمتخصصة موجهة 
 

  إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاألفراد وصول إتاحة  -٢
 

بسبب البنية  (توافر مستلزماتها   قلة   دخل الفرد، و   سطمتوب الرتفاع أسعار هذه التكنولوجيا مقارنة       نظراً
يميـة تتـيح اسـتخدام هـذه         البحث عن حلول تكنولوجية أو تنظ      الضروري، فمن   )األساسية أو بسبب كلفتها   

 . المجتمع قاطبةأفرادالتكنولوجيا من قبل 
 

 اآلخذة باالنتشار، والسماح للطالب باستخدام صـاالت        اإلنترنتمقاهي  ك اعتماد حلول جماعية     يمكنو
خصـيص  كذلك ت يمكن  و.  نترنتربط الحواسيب فيها بشبكة اإل     أوقات الدوام و   خارجالحاسوب في المدارس    

 communityمراكز اإلنترنـت الجماعيـة   تستطيع و.  المؤسسات الحكومية والخاصةرض في قاعات لهذا الغ
Telecenters ، أن في مناطق مهنية مختصة، مثل األسواق العادية أو التجمعـات الريفيـة،   إنشاؤها يمكن التي 

 .جمعات هذه األسواق أو التفي للعاملين) البريد اإللكتروني(تقدم خدمات المعلومات واالتصاالت 
 

إعـادة  يخضع لعملية   مستمر، وأن قطاع االتصاالت      على نحو رها  فيزداد تو  االتصال أدوات أن   ومع
 وسائل النفاذ السريع ال تزال غير متاحة تماماً في كل الدول العربية، مثـل                فإن دول العربية، الهيكلة في كل    

الكبيرة، مثـل   تجمعات   والشركات وال  المؤسساتو".  ADSL شتركللم متناظررقمي غير ال   ال خطال "تكنولوجيا
ستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    المثل هذه األدوات    بحاجة ماسة الى    الجامعات والمعاهد والمدارس    

 .العربيةالتقارير إلى أن هذه المسألة هي في طريقها للحل في معظم الدول تشير و.  عديدةفي تطبيقات 
 

  نحو المعلوماتالتوجه تعزيز  -٣
 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   تستخدم   العربية،غياب استراتيجيات محددة في معظم الدول       نظرا ل 
قترن ولم ي .   أدخلت الكثير من المؤسسات أنظمة أتمتة شاملة أو جزئية لعملياتها          فقد.  في حدودها الدنيا تقريباً   

 منظـور   ضمنوضعت أنظمة األتمتة    قد  و.  التوجه نحو أنظمة للمعلومات يستفيد منها أصحاب القرار       ب ذلك
 نفسها أو مـع مؤسسـات       المؤسسةخاص بالمؤسسة، دون التفكير في إمكانات مكاملتها مع أنظمة أخرى في            

 .أوسعذات عالقة، لتشكل نظاماً واحداً يبنى عليه نظام معلومات 
 

ـ        ثالث نحو المعلومات يرتكز في الواقع على        والتوجه تكنولوجيـا  : ي قدرات كما ذُكـر سـابقاً، وه
وقد تكون إحدى البدايات في هـذا       .  ثقافة المعلومات إضافة الى    المعلومات،المعلومات واالتصاالت، وإدارة    

 مثـل   ومكاسب مواضيع ضمن المناهج المدرسية تعرف بمعاني مفردات التوجه نحو المعلومات            تقديمالتوجه  
  والوسائط المتعددة األخرى،   اإلنترنتل عليها من    هذا التوجه واألسس التي تسمح بتقييم المعلومات التي نحص        

 القيادية تتمركز حول مجتمع المعلومـات وآليـات      الشخصيات القيام بحمالت توعية على مستوى       عالوة على 
 .الوصول إليه

                                                      
)٣٩ ( /org.unesco-icdl.www://httpInternational Computer Driving Licence,   .   عدد الدول التي اعتمدت فيها هـذه البـرامج

المتحـدة والكويـت     العربية    واإلمارات واألردنسكوا التي اعتمدت هذا البرنامج فهي مصر        اإلأما دول   .   دولة في العالم   ٨٥ اآلنيتجاوز  
 .سورية مؤخراًالجمهورية العربية الولبنان و
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 أي تحويلها من    الوثائق، digitization هو رقمنة    األقل، األمور المساعدة، في الوسط العربي على        ومن
  فـي البيئـة     المكتبـي  يزال العمـل     فال.   قابل للمعالجة  رقميع على الورق إلى شكل ترميز       شكلها المطبو 

ذلك العديـد مـن الوثـائق       شمل  وي.  الكاتبةاآللة  على  العربية في أغلبه يعتمد على الكتابة اليدوية، أو حتى          
 .مل معها إلى وثائق رقمية يمكن للحاسوب التعاالحاليوالكتابات التي يصعب تحويلها بوضعها 

 
  اللغة العربية في الوباستخدام تسهيل  -٤

 
 الوب باللغـة العربيـة مثـل تحسـين أداء           لمستخدمي العديد من التسهيالت التي يمكن تقديمها        هناك

 بالعربية، وتوفير أدوات البريد اإللكتروني لكـي يقبـل          العربيةالمتصفحات العربية، وكتابة عناوين المواقع      
في هذا الخصوص أن عدد المشتركين في البريـد  جدر بالذكر   وي.   كتابة العنوان  وفينص  العربية في كتابة ال   

 يقبل كتابة الرسائل بالعربية وقراءة الرسائل المكتوبة بالعربية مهما كـان نـوع              الذي ،maktoobاإللكتروني  
 عـدد ساوي ثلثـي    يوهذا الرقم   !  المستخدم ومن أي موقع في العالم، يزيد عن ثالثة ماليين مشترك           الحاسوب

 السـتخدامها بـين     سـيروج على أن استخدام اللغة العربية في اإلنترنـت         يدل  مستخدمي اإلنترنت العرب، و   
 .مواطني الدول العربية

 
 ) URI" (للمـوارد النظاميـة   ةهوّيال" بكتابة العربي المفيد هنا البحث عن حلول تسمح للمستخدم ومن

Uniform Resource Identifier) مورد نظـامي عنوان"أيضاً ى تي تسمال ) "URL (Uniform Resource Locator (
 البحـث عـن    ويمكـن كـذلك     .   الالتينية الحروف العربية وكذلك عنوان البريد اإللكتروني، بدالً من         باللغة

 دون الحاجة إلى معرفة الحـروف أو الكلمـات          العربيةحلول تسمح للمواطن العربي بالوصول إلى المواقع        
 .األجنبية

 
  باللغة العربيةالخاصة البحوث تنشيط  -هاء

 
.  معالجة اللغات الطبيعية في مجال اللغة العربية       مسألة سابقاً أن اللغة العربية ال تزال متأخرة في          ذكر

 ومحركات البحث، وفي اسـترجاع      بيانات تتعلق بالفهرسة والبحث في قواعد ال      مختلفةولهذه المسألة تطبيقات    
ويتطلب ذلـك   .  وغيرهاآللية، ورقمنة الوثائق، ومعالجات النصوص والمدققات اإلمالئية         والترجمة ا  الوثائق،

 :إجراء بحوث في المجاالت اآلتية
 

عربـي  ( ثنائيـة    وقـواميس  في اللغة نفسـها      اإللكترونية، Lexicon والقواميس   المعاجموضع   )أ(
 وفي عدة لغات؛)  وانكليزي عربيإنكليزي

 
 من أصعب اللغات اإلنسانية فـي  هي فاللغة العربية ،Morphological Analysis الصرفي التحليل )ب(

  مثالً؛اإلنكليزيةمسألة ال تمثل معضلة في اللغة في حين أن التحليل الصرفي مسألة الصرف، 
 

وسيفيد   يفيد في تقطيع الجملة وتحديد مكوناتها،:Syntactic Analysisاإلعرابي /القواعدي التحليل )ج(
 لتحليل الداللي؛ا في من ثم

 
 ،وقـت الجهـد و قدر كبير من ال التحليل الداللي يحتاج إلى :Semantic Analysis الداللي التحليل )د(

 ؛ه التقدم فيبعض حرزوإن كان قد أ
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 النص إلى صوت لما لذلك من تطبيقـات كبيـرة،           تحويل مسألة   وبخاصة:  الكالم على التعرف )•(
حصل تقدم مقبول فـي هـذا       وقد  .   ومعاهد البحوث مع الشركات    اتالجامعوهنا أيضاً تبرز ضرورة تعاون      

 تحويل الكالم الصوتي    أما.   إلى تحسينات هامة تحتاج إلى المزيد من العمل        بحاجةالخصوص ولكنه ال يزال     
 . والتطوير في اللغة العربيةالبحث في مجمل أعمال اًديقكثر تعإلى نص فهي المسألة األ

 
 المسـاعدة  جـال    عموماً، وخاصة فـي م     العربية آثار على مستخدمي اللغة       مثل هذه البحوث   لنتائجو

وال يمكـن لغيـر    .   اإلنترنت وإمكانيات االسـتفادة منـه      فيعلى الكتابة الصحيحة، وعلى المحتوى العربي       
ومن المفيد هنا تعاون عـدة جامعـات ومعاهـد       .   القيام بمثل هذه البحوث    البحوثالشركات الكبيرة ومراكز    

 يتطلبهـا  بحث مشتركة نظراً لضخامة وكلفة العمل المطلوب والخبرات الكبيرة التـي             مشاريعت في   وشركا
 .ذلك

 
 محـارف ضـوئياً   ف ال تعـرّ تقنية   من البحوث، مثل     المزيد مسائل تقنية يتطلب بعضها إجراء       هناك

)OCR(Optical Character Recognition  واسـطة   بالحاسوب تسمح بإدخال النصوص المطبوعة مسبقاً إلى التي
.   كاتبة وبخطـوط معياريـة  بƉلةفقد تحققت نتائج ال بأس بها في تعرف النصوص المكتوبة       .  المسح الضوئي 

 النقطة األخيرة هامة جداً خاصة فيما يتعلق بالوثائق         وهذه.  أما الكتابة اليدوية فال يزال تعرفها محدوداً عملياً       
 شخصيرقمي   مساعد مثل لتطبيقات الكثيرة التي تبنى على خط اليد،       إضافة إلى ا   اليد،التراثية المكتوبة بخط    

)PDA (Personnel Digital Assistant. 
 

 خاص مستخدمو   بوجهنتائج هذه البحوث واألعمال التي يمكن أن يستفيد منها          ل التطبيقات الهامة    منو
 :ا يلي اإلنترنت، م

 
ي يمكن أن يتصدى لها العـاملون فـي مجـال           الت تعقيداًالمهام  كثر   من أ  وهي: اآللية الترجمة )أ(

بالنسـبة    والوصول إلى حلول عملية في هذا المجال هو من األمـور الحيويـة                .العربيةتطوير تقنيات اللغة    
  من المعلومات المتوفرة بلغات متعددة؛ةضخم التي تحتوي على كمية  اإلنترنتلمستخدمي

 
 ، ولكـن  حـاً معقـوالً  اجنحقق بعضـها  وقد .  جالالم العديد من الشركات التي تعمل في هذا     يوجدو

 .)٤٠( يزال في خطواته األولى في اللغة العربيةالاألمر يحتاج إلى المزيد من الجهد وهو 
 

 المقـروء   ويخط اليـد  بـال باستخدام آالت الكتابة أو     سواء   المكتوبة،   فالوثائق: الوثائق رقمنة )ب(
 سـيكون   هائالً العادي، تمثل محتوى     ويأو المكتوبة بالخط اليد   )  العربية قبل اختراع الطباعة    والكتبالوثائق  (

 .للغايةلنشره، جزئياً على األقل، في اإلنترنت أو الوسائط المتعددة فوائد كبيرة 
 

  العربيةاللغة مجامع تفعيل  -واو
 

إلـى   يسيء    الذي الترجمات من بلد إلى آخر    اختالف  و الجديدة في كل المجاالت،      الكلمات لكثرة   نظراً
 للتواصل فيمـا بينهـا،       اللغة العربية  نترنت لمجامع على اإل مواقع   أو    موقع إنشاءمن المفيد    ف قيمة المحتوى، 

                                                      
 على السياق، أو تحليل للجملة تدخل فيـه الكلمـات           يعتمدى عمل ذهني    يتوقف فهم اللغة العربية المكتوبة غير المشكلة عل       ) ٤٠(

فمـن  !  المدرسة الجديدة  معلمةجاءت  ( باستخدام التشكيل     إال  يمكن فهمها  ال، علماً بأن بعض الجمل      !!)ضخمةرجل ضخم، رجل    (المتممة  
 .)الجديد هنا، المدرسة أم المعلمة؟
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فالمجامع اللغويـة   .  خدمي العربية  مع مست  عالحوار ف إلجراء  ، و  استخدامها  من يريد  كل عملها ل  نتائجتوفير  و
مع التفاعل   لها فرصة للتواصل فيما بينها و      فرواإلنترنت ت شبكة   عن مستخدمي هذه اللغة، و     اآلنمعزولة حتى   

 .وسط المعلومات الذي سيكون األكثر انتشاراً وسعة
 

  المƊسسات العامة والخاصة والمجتمع المدني، إلنشاء مواقع معرفيةمبادرات تفعيل  -ايز
 

لـذين  جع متخصصة لألفراد ا   امروفر   يمكن أن ت   وإعالمية، مبادرات ذات أهداف تعليمية وثقافية       ذهه
ف إنشاء هـذه المواقـع وأجـور        يلاكتتتحمل هذه المؤسسات بالطبع     و.  مايبحثون عن معلومات في ميدان      

 .ويمكن لهذه المؤسسات أن تسمح لألفراد بنشر ما يłصńلُح على موقعها.  إدارتهااستضافتها وأمور 
 

  وتطبيق الحماية الفكريةتشريع  -حاء
 

 وضـع التشـريعات    عامة والخاصـة والمجتمـع المـدني        مبادرات المؤسسات ال  جوانب تفعيل   من  
 بحماية الملكية الفكرية،    الخاصةاألعمال اإللكترونية، وكذلك تطبيق القوانين الدولية       لتنظيم   الالزمة   والقوانين

 .ديث يعتبر إحدى المحركات الهامة في االقتصاد الحالذيالتي ستكون أهم نتائجها تشجيع االبتكار والتجديد 
 

  واالتصاالتالمعلومات هيئة في الجامعة العربية لتكنولوجيا إحداث  -طاء
 

 بين الـدول العربيـة فيمـا يتعلـق          المشتركة متابعة مسائل االستراتيجية     الغرض من هذه الهيئة هو    
  قضايا تقنيـة هامـة مثـل مسـألة تقيـيس            ومتابعة،  وتطبيقاتهاباستعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت     

هيئـة إيكـان    المشاركة في نشاطات     إضافة الى     بدون حل،  زالت في بعض الجوانب التي ال       الحرف العربي 
ICANN والمشاركة الفاعلة أيضاً في تجمع الوب اإلنترنت تشرف على التي W3C . 

 
مكتبة عربية افتراضيةنشاء إ  -ياء  

 
ظمـة العربيـة للتربيـة       العربية أو المن   الجامعةالتطبيقات الهامة التي يمكن أن تمارس فيها        إن أحد   
سكوا واليونسكو دوراً هاماً هـو إنشـاء مكتبـة          اإل مع منظمات دولية مثل      بالتعاون) أليكسو( والثقافة والعلوم 

 أنحاء العالم العربي    في بالتعاون مع المكتبات الوطنية ومراكز التوثيق ومراكز المعلومات المنتشرة           افتراضية
 .وفي العالم

 
إذا أخذ بالحسبان فقر المكتبات العامـة       ال سيما    عموماً،كتبة الباحثون والناس     من مثل هذه الم    وسيفيد

 الكتـب يضاف إلى ذلك ارتفاع أسـعار       .  األريافوعدم وجودها في     والصغيرةعموماً في المدن المتوسطة     
مـواطنين   سيسهل على ال   المكتبة مثل هذه    إنشاءوكذلك فإن   .  عموماً مقارنة بالقوة الشرائية للمواطن العربي     

 .البحث عما يريدون دون عناء كبير
 

  مركز معلومات عربي افتراضيإقامة  -كاف
 

 والمؤشـرات الخاصـة بالعـالم       تءاباإلحصاكل الوثائق الخاصة    مثل هذا المركز    يمكن أن يتضمن    
 فـي مجمـل الميـادين االقتصـادية والعلميـة           التوجهـات العربي والعالم، وكذلك المؤشرات العالمية عن       

الدراسات المختلفة التي تنشر في العـالم العربـي وغيـره،            أيضاً يتضمنويمكن أن   .  كنولوجية وغيرها والت
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المواضـيع السياسـية واالقتصـادية      فـي    التي تنشرها المجـالت المتخصصـة        المترجمةوكذلك المقاالت   
 .ها من المواضيع وغيرواالجتماعية

 
وقـد  .   ورجال األعمال والدارسين وغيرهم    رارالق هذا المركز سيفيد بالدرجة األولى أصحاب        مثلو

 .جوانب المجتمع العربيبعض  المدقع في المعلومات الخاصة بالنقصالى في مواقع ومؤتمرات كثيرة أشير 
 

 نظراً إلمكاناتها الخاصـة وكـذلك لتماشـي هـذا        المجالدور رائد في هذا     القيام ب سكوا  وتستطيع اإل 
 . االقتصادية واالجتماعيةةالتنميالموضوع مع أهدافها في خدمة 

 
 


