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  : املقدمة 
  

 ، وهـو    اإلنسانيةمختلف مناحي الحياة    وتفاعل مع   ،  المعلوماتية مفهوم شاع في هذا العصر       
تـصاالت والتجهيـزات    الالحواسيب وشبكات ا  التجهيزات المادية   :  هي   أساسية عناصريتضمن ثالثة   

والذي يـشمل     المعرفي ، المحتوى ) Software(البرمجيات  النظم و ،   ) Hardware (ةااللكتروني
ونظرا لما باتت تمثله المعلوماتية من أهمية بالغة في مختلف أوجه            . تواالتجاهامعلومات  البيانات و ال

 االهتمام بالمعلوماتيـة بمختلـف      توسيع نطاق نحو  ب تتجه بلدان العالم اليوم      حياة المجتمعات والشعو  
 في إدارة التنمية وتحسين مـستوى        التي تحققها  خصائصالميزات و الضمان اإلفادة من    وذلك ل  فروعها

   .والدفع نحو تحقيق التطور الشاملاألداء االقتصادي 
 النـشاط مجـاالت   مختلف   دورها في    ميوتناالمجتمعات  المعلوماتية في حياة    ل  غتغللقد أدى   

 اقتـصاد   أوفظهر ما يعرف باقتصاد المعرفـة       ،  االقتصادية للبلدان    ير مكونات البنى  ي تغ إلى اإلنساني
 والمجتمعـات   األفـراد  العالقات بـين     أنماطسيع  تغيير وتو في  المعلوماتية  ساهمت  كما  المعلومات ،   

توجيـه   ، وإعـادة     وثقافيـة  سياسية واقتصادية    لفةوالشعوب وتغلغلت لتؤثر على مناحي الحياة المخت      
 واإلدارة، وخدمات الـصحة ،       على التعليم    ها فأثرت بمختلف جوانب للبلدان  سياسات التنمية والتطوير    

 وفـي األعمـال التجاريـة ،        ة ، والعلمي  ةوالعسكري،   ة السياسي تمجاالال ، وفي    واإلعالمالحكومية ،   
عدد من المجاالت فأصبحنا نـسمع عـن         تغيير المفاهيم التقليدية في      ت إلى أدو ،   هيةة والترفي يوالثقاف

التعليم االلكتروني ، والصحة االلكترونية ، والتجارة االلكترونية والحكومـة االلكترونيـة ، واإلدارة              
 تقنية  إمكانات من   أتاحته واالنجاز الفردي والمؤسسي بما      األداء على مستوى    كما أثرت  .االلكترونية  

وهكذا فان المعلوماتيـة     .ة وسرعة االنجاز وتقليل التكلفة      لكفاءة والفعالي ائل ووسائل غاية في ا    تقدم بد 
  للصراع والتنـافس   إلى ميدان  وتحولت، بل   التنمية والتطور    أولويات في   أساسية وغاية   أداة أصبحت

  . بين البلدان
 إلـى مل للمجتمعات والبلدان    لمعلوماتية في التنمية والتطوير الشا    قد أدى هذا الدور المتنامي ل     و

في فرع أو أكثر من فـروع        التميز    امتالك مقومات  فسعت العديد منها إلى    اهتمام البلدان    جعلها مجال 
  .والتأثير عليه والمنافسة فيه الدخول إلى مجتمع المعلومات العالمي لها المعلوماتية بما يتيح 

 فـي   بي من اقل التجمعات العالمية أثـراً      وإذا عدنا لواقعنا العربي فإننا سنجد أن الوطن العر        
 مقومـات التنـافس أو       أو منفردةً  وله مجتمعةً بمجموع دُ الوطن العربي   فال يمتلك   المعلوماتية ،   مجال  

امتالك تقنية المكـون     ، حيث نجد أن فرصته اليوم ضعيفة في          التأثير على مجتمع المعلومات العالمي    
ما زالت مواتية لتحقيق تميز ونجـاح       أمام العرب   الفرصة   إال أن ) (Hardware للمعلوماتيةالمادي  
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 ،يمتلك العرب فيه فرص نجـاح كبيـرة         المحتوى والذي    هو المعلوماتية   من مجاالت آخر   في مجال 
 كون  للتنافس وتحقيق مكانة متميزة على المستوى العالمي         كبيرة   اًفصناعة المحتوى تتيح للعرب فرص    

 وإنمـا    ، تعتمد على عناصر تقنية بحتة واستثمار فـي التكنولوجيـا          النجاح في هذا المجال ال       عوامل
  .  وتخطيط جيد مع استثمار في العقول البشرية ةمستقبلي ىؤر سياسات  وتحتاج إلى 

 تطوير قدراتها وتجميع جهودهـا فـي مجـال          إلى تتجه   أن أهمية البلدان العربية    أدركتوقد  
 اهتمامـاً الرؤى العربية للقمة العالميـة للمعلومـات         القاهرة الخاص بتوحيد     إعالنالمحتوى فتضمن   

 إلى أهمية االهتمام بالمحتوى كونه المجال الذي        إشارات العربية   اإلستراتيجية كما تضمنت    ،بالمحتوى  
فـي مجتمـع المعلومـات      واالستقاللية   الفرص للبلدان العربية في امتالك مقومات التميز         أفضليتيح  

  .العالمي 
 تـأتي  على أي دولة فيه ، ومن هذا المنطلق  أيضاًوطن العربي ككل ينطبق     وما ينطبق على ال   

لتقـدم    -JITCOM-2006 المقدمة لفعالية معلوماتية سنوية هامة هي معـرض  -هذه الورقة 
صناعة المحتوى وأهميتها والعناصـر المكونـة لهـا         األبعاد الرئيسية لمفهوم    حول   إيضاحية   صورة

 بواقع صناعة المحتوى فـي الـيمن        اً خاص اً، كما تضمنت الورقة جزء     هاوالمقومات الالزمة لتوطين  
  .وطموحاته وبصورة مسايرة لما تم ويتم طرحه في مجال صناعة المحتوى على الصعيد العربي 
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  : Information Contentمفهوم صناعة احملتوى  -١

  
تتم عن طريق مؤسسات    صناعة  : "ن التعريف المختصر لصناعة المحتوى ينحصر في أنها         إ

 عـن    من المحتـوى المعلومـاتي    الملكية الفكرية   مخرجات   تقوم بإنتاج في القطاعين العام والخاص     
 وهؤالء يبيعون عملهم للناشرين والموزعين وشـركات اإلنتـاج          ، خ ال …طريق الكتّاب ، المحررين     

. التي تأخذ الملكية الفكرية الخام وتجهيزها بطرق مختلفة ثم توزعها وتبيعها لمستهلكي المعلومـات               
 عالقة باإلبداع وإنما يهتم بجمـع المعلومـات         من المحتوى المعلوماتي المنتج ليس له      يوجد جزء    كما

  .   "األعمال المرجعية وقواعد البيانات والسالسل اإلحصائية جمع القائمين علىمثل 
وسيلة تحقيق الغايـات    بأنها   -فقا لتقرير اليونسكو     و -من منظور التعليم والتعلم          كما تم تعريفها    

علـم لتكـون ، تعلـم لتـشارك         تعلم لتعرف ، تعلم لتعمـل ، ت       : تربية في عصر المعلومات     األربع لل 
  ).اآلخرين
: صناعة المحتوى بمكونين أساسيين همـا        في كتابه الفجوة الرقمية مفهوم       نبيل علي .  ربط د  وقد

  .ناتج صناعة المحتوى ، أدوات تطوير المحتوى وتأمينه وتوزيعه 
 األساسـية  للمحـددات     ووفقاً أعاله مفهوم صناعة المحتوى الذي نقصده هنا يرتبط بالتعريفين          نإ

  :التالية 
التـي تـم     ( مدخالتـه تحويل   تقنية متعددة ل   أدواتاستخدام   و ات معالجة فيها عملي  تجري   أنه -

قصة فيلم ، مسح ميداني ، حكاية تراثية ، محتوى ورقي لبرنـامج إعالمـي أو                 )إنتاجها سلفا 
، أو  تستخدم فيها أدوات ووسائل  تكنولوجيـا االتـصاالت والمعلومـات            والخ  ... تلفزيوني  

 أو غيرها من وسائل إنتاج وعرض هـذا المحتـوى ،          والفنيةتقنيات إنتاج الوسائط اإلعالمية     
تم إنتاجه بوسائل تقليدية    وبالتالي ال يدخل في هذا المفهوم المحتوى الفردي أو اإلنساني الذي            

  . بصورة تقليدية أو في الذاكرة اإلنسانية ما ورقياًويخزن إ
 فهناك فـرق    .نهائي ليس الربح    ن كان هدفها ال   إو،  لها تكلفة وقيمة     تتم بطريقة اقتصادية     أنها -

بين أسطورة من أساطير الشعوب يتم تداولها عبر الحكايات وفي كتب التراث ، وبين قـصة                
أسطورية تم تحويلها إلى فلم أو لعبة فيديو رقمية ، فاألول يدخل تحت مفهوم إنتاج المحتوى ،                 

 .أما الثاني فيدخل تحت مفهوم صناعة المحتوى 

 ) .الخام(لعة جديدة تختلف في بعض أو كل خصائصها عن مدخالتها أن يتم فيها إخراج س -

بفرع من فـروع صـناعة      يعنون  مختصون  أو أفراد   مؤسسة متخصصة   من قبل   يتم إنتاجها    -
 .يمكن االعتماد على جودتها وال تحتوى على محتوى مضلل المحتوى 
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ليـة معالجـة وتحويـل       بأنها عم   على هذه المحددات يمكن معرفة مفهوم صناعة المحتوى         وبناًء
  .لمخرجات اإلنتاج الفكري تقوم بها شركات صناعة المحتوى المختلفة 

 هذه الورقة أن مفهوم صناعة المحتوى يتجه ليستقر نحو كل ما يتعلق بالمحتوى              معد      ويرى  
. بر وسائط رقمية وتكنولوجية حديثة    الذي تم معالجته أو عرضه والتعامل معه بصورة رقمية أو ع          

دا ذلك فهو سيدخل في إطار مفهوم أشـمل          بحت  وما ع     أو توعوي  رض اقتصادي أو تعليمي   وبغ
يقـوم علـى    ن مفهوم الصناعة أكثر تخصصية ويبنى على نموذج اقتصادي          هو إنتاج المحتوى أل   

 .لمنتجات هذه الصناعة دوافع خلق  العرض والطلب 

لتداخل الذي قد يحصل بـين       ا بدقة أكثر ، ونزيل    لكي نتعرف على مفهوم صناعة المحتوى     و
التـي يـشملها     والعناصر    يجب معرفة مفهوم المحتوى ذاته      المحتوى وصناعة المحتوى   إنتاجمفهوم  
  : وذلك على النحو التالي  المحتوى مفهوم

  :احملتوى تعريف  ١ -١
واألفكـار والخبـرات    المعلومات   يقصد بالمحتوى كل ما يتعلق باإلنتاج الفكري اإلنساني من        

التطبيقـات  و الرقمية والورقية واإلعالميـة  الوسائط العقل البشري ، والوسائط  مختلف  تخزن في   التي  
 ةلكترونية واإل  الورقي كل ما يخزن في مختلف الوسائط      المحتوى   ل، كما يشم  البرمجية وقواعد البيانات    

 اإلنتاج اإلبداعي    وغيرها من  البرمجيات اإلنتاجية ، العاب فيديو    و محتوى الوسائط المتعددة     ةواإلعالمي
  . واإلحصاءاتللفكر اإلنساني بما في ذلك المواد الخام المعلوماتية 

عبارة عن نتاج لصناعة النشر واإلنتاج اإلعالمي       بصورة عامة خام ومنتج     وبالتالي فالمحتوى   
رتها باإلضافة إلى نتاج ثقافة الشعوب وتراثها المدون أو المختزن في ذاك          لتطبيقات البرمجية   اوالفني و 

 فلم توثيقي لعادات شعب ما في مناسـبة        أو تقديم برنامج تلفزيوني     إن ( اإلنسانية الممكن الوصول إليه   
 فاإلذن بالتصوير لهذه الفعاليات مثلما اإلذن       معينة هو استخدام لمحتوى تراثي متاح يمكن التعامل معه        

 لما تضمنته   وفقاً و . )ل منهما   ن اختلفت مستوى اإلتاحة في ك     ، وإ لكتروني مثالً  إ بتصفح محتوى موقع  
 أنـه   ا في ما يعرف باقتصاديات المعرفة كم      أساسي عنصر   هوأدبيات قمة المعلومات فالمحتوى اليوم      

  : وهو يتضمن العناصر التالية .حد مقومات مجتمع المعلومات أ
    :  عناصر احملتوى ١-٢

موقعهما من   من حيث     متداخلين من حيث التفاصيل والمكونات منفصلين      نوهو يتضمن جزئي  
  :صناعة المحتوى وهما كما يلي 

  : ) موارد احملتوى(احملتوى اخلام 
 تدخل في صناعة المحتوى ويتضمن      أنوهو يتضمن كل العناصر التي تمثل مورد خام يمكن          

  :العناصر التالية 
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 وبنـوك   لكترونيـة يـة واإل  قالمحتوى المنشور في الكتب والوثائق ومستودعات البيانات الور        •
 .الحكومي والخاص الصور ، الخرائط والرسوم والمخططات واألدلة العلمية المختلفة 

 .ها  وغيرةمحتوى الوسائط اإلعالمية التي تخزن مواد صوتية وفيلمي •

كما يمكن أن يضمن مكونات المحتـوى تـراث وثقافـة           :  تراث الشعوب ومخزونها الثقافي     •
تناقلها عبر لغاتها وطقوسها وعاداتها وهـي       الشعوب التي تخزنها في ذاكرة أفرادها ويجري        

 . محتوى ضخم يجري التنافس على اإلفادة منه وإدخاله ضمن مفهوم صناعة المحتوى 

  :احملتوى املنتج
  :وهو يشمل كل مخرجات صناعة المحتوى ويتضمن العناصر التالية 

، يـة    وثـائق حكوم    أنـشطة وثائق تراث ، وثائق     صحف مجالت نشرات ،    :ورقي  النشر  ال •
   .)الخ... قواميس ، موسوعات 

يانـات ، مواقـع انترنـت ،     ، بنوك الـصور ، قواعـد ب      ة وسائط متعدد   :كترونيلنشر اإل ال •
  ) .لكترونيةموسوعات إ

 ، نتـاج الفـن      أفـالم  التلفزيوني ،    اإلنتاج ، مواد    إعالميةبرامج   ( :فنيال و عالمياإل نتاجاإل •
   ....)التشكيلي ، 

 التـشغيل   أدلة دوريات علمية ، كتالوجات ، براءات اختراع ،          :لوجي  تكنوالعلمي و النشر  ال •
   .)والصيانة ، تصاميم 

  ) .لعاب فيديو ، مكتبات خاصة  ، أاإلنتاجية برمجيات التطبيقات ، برمجيات :برمجيات ال •

  : احملتوى حسب مصادر إنتاجه
 النهـائي   ل يكون هدفه  األو: هو نوعان    بصورة شخصية و   أفرادالذي يقوم به     اإلنتاج الفردي  -

. وهوال يدخل تحت مفهوم صـناعة المحتـوى       غير اقتصادي وإنما لعوامل ثقافية أو شخصية        
  .  منتجاتهملتسويقاالقتصادية األطر المؤسسية يستخدمون قد ال اقتصادي ووالثاني هدفه 

ف بمختلبإنتاجه و المؤسسات والشركات   وهو يشمل كل المحتوى الذي تقوم        اإلنتاج المؤسسي  -
  . تحقيق ربحبهدف طلب والعرض و لعوامل الوفقاًأنواعها وإلغراض اقتصادية 

 الدولة أو من محتوى ، سواء منه ما تنتجه        مجتمع  وهو يشمل كل ما ينتجه ال      اإلنتاج المجتمعي  -
في الغالـب  و، مجمل مؤسسات صناعة المحتوى في مجتمع معين   المؤسسات الغير ربحية أو     

 .الربح وإنما ألهداف اجتماعية وثقافية  المحتوى ليس بغرض منإلنتاج الحكومي يكون ا

وهو المحتوى الناتج عن عمليـات   يتم إغفاله أحياناًبرامج تطبيقية هناك محتوى تنتجه    أن   اكم -
المعالجة والتحليل اآللي لنظم المعلومات مثل مخرجات نظم النمذجـة ، ومحتـوى التقـارير               

قارير في قواعد بيانات ومخرجات بعض النظم التي تتعامل         العالئقية التي تقوم بها مولدات الت     
وتؤدي إلى مخرجات جديدة    ) الصور والرسوم واألشكال المولدة بصورة آلية       ( مع الملتيميديا   



 

 ٨

 ، حيث أن التعامل مع التكنولوجيا اليوم أصبح يولـد           يجري توليدها من استخدام برامج معينة     
  .   اج محتوى آخر وبحلقة متتالية ومترابطة محتوى جديد يستخدم بصورة فعالة في إنت

 
   : ًحجم صناعة احملتوى عامليا

ونمـت   اتسعت صـناعة المحتـوى    لماذا  :  بصورة متكررة وهو     اًهناك سؤال يطرح نفسه كثير    
  ؟بدرجة كبيرة قتصادية عوائدها اال

ه اقتصاديات   والنمو الذي تشهد    سابقاً صناعة المحتوى بمكوناتها التي تم ذكرها     حجم وتنوع    إن
كـل ذلـك    ،  هذه الصناعة لالستثمارات     البلدان التي تقوم على اقتصاد المعرفة وتنامي استقطاب       

وتناميـه  بشكل عام   العرض والطلب العالمي لهذه الصناعة      حجم  أمر واحد هو ضخامة      شير إلى ي
  مفردات مـا يعـرف     وإحدىجعل من المحتوى المعلوماتي سلعة هامة بل        مما  ،  بصورة مطردة   

ليس فقط المحتوى   كل عناصر المحتوى المتاح     يتجه العالم اليوم لتسويق     ، حيث   باقتصاد المعرفة   
 الفكـري   اإلبداع ومختلف مخرجات     وتراث الشعوب ،   ثقافاتتسويق   وإنما،  العلمي والتكنولوجي   

 يتم تصنيعها في مؤسسات متخصصة بصناعة المحتـوى وفـي           بأشكال سلعية متعددة  ، و الثقافي  
ينما ، وصناعة اإلعالم ،     صناعة الس نمو   في   ويظهر ذلك جلياً  ،    مجاالت صناعة المحتوى   مختلف

  الموسوعات الثقافية ، تطبيقات الحكومة االلكترونية،        ،  ووسائط الملتيميديا  لعاب الفيديو وصناعة أ 
  .وغيرها من منتجات صناعة المحتوى ... 
 فـي جوانـب     أوي الشق العلمـي     محصورة ف لم تعد   ناعة المحتوى   مما سبق يتضح أن ص    و

مختلف مجاالت اإلنتاج الفكري     اتسعت بفضل تطبيقات تكنولوجيا المعلومات لتشمل        وإنمامحدودة  
لها الكثير من المستخدمين ، وبات الطلب والعـرض فـي هـذه             لإلنسانية قديمه وحديثه ووجدت     

، من أنماط استهالكية جديـدة      وما أفرزته   ثقافة العولمة    انتشار أسهم   الصناعة واسع النطاق ، كما    
 وما حققته من ميـزات فـي إنتـاج           تكنولوجيا المعلومات  تطبيقاتاتساع استخدامات   إلى جانب   

ومخرجاتها بـل   صناعة المحتوى   طرق إنتاج   تنويع  وسيع و تأدى ذلك كله إلى      وعرض المحتوى 
المحتوى وزيادة   مما أدى إلى اتساع االستخدام لمخرجات صناعة         هااتاموأساليب عرضها واستخد  

  .الطلب عليها 
  : كما يلي ويمكن عرض بعض المؤشرات التي تعكس حجم هذه الصناعة عالمياً

 بمعدلوهي تنمو     دوالر مليار ٤٣٠ من   بأكثرتقدر بعض اإلحصاءات حجم صناعة المحتوى        -
  . سنوياً% ٣٠يصل إلى 

مليـار دوالر    ٥٠د عن     تزيفي العالم   لعاب الفيديو    التقديرات إلى أن عائدات صناعة أ      تشير -
 .مليار منها تحتكره ثالث شركات فقط  ٢٠  .سنوياً
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 عـشرات   تتجه االستثمارات في مجال صناعة المحتوى نحو النمو المطرد حيث تضخ سنوياً            -
 . في هذه الصناعة من الدوالرات المليارات 

ثيـة االنترنـت    مع تنامي واتساع استخدام الهاتف الجوال واالنترنت وتزاوج العالقة بين ثال           -
ونمو حجم الطلـب     والتنوع   والتلفزيون والمحمول ، تتجه صناعة المحتوى للتضخم واالتساع       

  .والعرض فيها بنسبة كبيرة جداً

  
  : صناعة احملتوى والدوافع التي حتتم االجتاه حنو  األبعاد
         
اعة المحتوى واالهتمـام    التوجه نحو صن  ت وتفرض   رضف التي    والدوافع هناك العديد من األبعاد         

لالهتمام  هامة تؤدي    وهي تمثل أبعاداً  بعضها   )) الفجوة الرقمية  (( في كتابه    نبيل علي . بها وقد ذكر د   
  : دوافع تفرض االهتمام بالمحتوى ويمكن اإلشارة إليها باختصار كما يلي كما تعد بالمحتوى ، 

تفعـة وتتزايـد بـاطراد أهميتهـا فـي           حيث تحقق صناعة المحتوى عوائد مر      : البعد االقتصادي  -
  .  اقتصاديات الدول 

والتلفزيون ويتم النقل لهذه المحتويات عبر      نترنيت  هناك نقلة نوعية ستتم بين األ      :البعد التكنولوجي    -
  .  جديد رقمييتطلب محتوى مما شبكات نقل ذات السعات العالية 

أساسي لعملية التربية والتعلم في ظل اقتصاد        صناعة المحتوى واالهتمام به عنصر       :البعد التربوي    -
تعلـم   : تقرير اليونـسكو  وهـى      ل وفقاً أربع وسيلة تحقيق غايات      فهي ؛المعرفة ومجتمع المعلومات  

  .علم لتشارك اآلخرين ، تتعلم لتكون ، تعلم لتعمل ، لتعرف 
 المعلوماتية  لمصالحا تظهر مالمح لخريطة سياسية عالمية جديدة على أساس          أتبد  :السياسيالبعد   -
يتجه العالم في ظل العولمة ومجتمع المعلومات العالمي لتكوين تكـتالت           ، حيث   ) الجيو معلوماتية   ( 

 فيها ، وهي تنطلق في       أساسياً  المحتوى عنصراً   صناعة عدت،   أبعاد معلوماتية وتكنولوجية     ذاتسياسية  
ة والمصالح االقتصادية المشتركة وبالتالي     ذلك من بعد المحتوى والذي يرتكز على وحدة اللغة والثقاف         

 للتحالفـات    هامـاً  كونه منطلقاً   في بنية  الخريطة السياسية العالمية       هاماً اًيتجه المحتوى ليكون محور   
   .السياسية واالقتصادية 

صراع الثقافات في ظل العولمة تتجه نحو التأثير السلبي على بعض المجتمعات             : االجتماعي البعد   -
 الفجـوة الرقميـة داخـل       سديتطلب  ها هويتها والتأثير على تناسق المجتمع بفئاته المختلفة مما          وإفقاد

إنتاج محتوى محلى لخدمة جميع الفئات وتلبية المتطلبات الخاصـة بالمجتمعـات            من خالل   المجتمع  
   .  السكانية

  .عولمتها والترويج لها والمحلية للمجتمعات والبلدان  نشر الثقافة :الثقافي  البعد -
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الحـديث بحيـث     اإلعـالم  مفهوم   فينقلة نوعية   لحدوث   التطور المعلوماتى    أدى : اإلعالمي البعد   -
 احدمجرد بث من اتجاه و    بين المرسل والمستقبل وليس      يجابياًإ اإلعالمي    حوارال فصار   أصبح تفاعلياً 

والترفيـه  عن بعد ل التعليم   مثة في جوانب أخرى     ثتم االستفادة من تطبيقات اإلعالم بصورته الحدي       و ،
  .واسترجاع المعلومات والتراسل وعقد المؤتمرات 

 الـسيطرة   ع تـستطي   واستخداماً صناعة المحتوى ترتبط باللغة واللغة األكثر انتشاراً       : اللغوي البعد   -
تها  ولذا تتجه العديد من البلدان لالهتمام بصناعة المحتوى لتحافظ على ثقاف            ؛ وفرض الثقافة من خاللها   

  .وتحفظ لغتها وتوسع من انتشارها ما أمكن وهويتها ووجودها 
 ولذا فصناعة    ؛ من خالل المحتوى وما يتم نشره يمكن نشر األفكار الدينية أو هدمها             :الديني البعد   -

 في نشر األفكار والمعتقدات من خالل اإلبداعات الفنيـة وصـناعة الـسينما               بارزٌ المحتوى لها دورٌ  
 صناعة المحتوى التي يمكن من خاللها أما الترويج ألفكار دينية أو هـدمها ، كمـا                 ومختلف منتجات 

  .حوار األديان  ما يعرف بيمكن أن تمثل صناعة المحتوى مسرحا لصراع األديان أو
مـات باالضـافة الخبـرات      صناعة المحتوى تهتم بالتعامل مع المعرفة أي المعلو       :المعرفي   البعد   -

معلومة والخبرة التي تتيحها صناعة المحتوى تجعل االهتمام بصناعة المحتـوى           ن تالقح ال  وبالتالي فإ 
  .أمر هام وضروري سواء من قبل المنتج او المستخدم 

 واسعة فـي تطـوير القـدرات         تتيح تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها آفاقاً     : اإلبداعي الفني البعد   -
  .نية واإلبداعية بصور متعددة اإلبداعية والفنية وإعادة إنتاج وعرض األعمال الف

 تتيح تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لمختلف الجماعات في العالم عرض أفكارها            :األمني البعد   -
تصال الشبكي المعلوماتي نقل    اال ألخالقيات مجتمعات أخرى كما تتيح نظم        التي قد تكون بعضها هداماً    
  .من المجتمعات ل تهدد أماعات العنف  وتنفيذ أعمامعلومات خطيرة لربط ج

  
  .بنية صناعة احملتوى ومكوناتها  -٢

،  هذه الـصناعة     بنية وهيكل تعكس في مجملها    وعناصر   أي صناعة البد لها من مكونات        إن
موحـدة لهـا     وعناصر التي تشكل في مجملها بنيـة         وصناعة المحتوى بهذا المفهوم لها مكوناتها     

   : للمكونات التالية قاًتحدد وفتخصائصها المنفردة وهذه البنية 
   .) املادة اخلام(موارد احملتوى  ٢-١

ما قدمه ويقدمه العقل البشري من      ل  بأنها ك  الخام في صناعة المحتوى      ادالمويمكن أن نعرف    
ونتاج المعرفة التي حـصلها     ،   االجتماعي   أو الفكري الفردي    إنتاجه ومعلومات ومخرجات    أفكار

 الخام لصناعة المحتوى هي المحتوى ذاته بمكوناته المختلفة قبـل           ن المادة  ، وبالتالي فإ   من حوله 
ن مخرجات صناعة المحتوى ذاتها هي مواد خام         ، وبالتالي فإ    والمعالجة له  اإلنتاج عمليات   إجراء
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 بصورة  وإتاحتهليات جديدة   تخدام المحتوى المتاح ومعالجته بآ     اس إعادة أنلصناعة المحتوى ، أي     
  . جديدة وهكذاإنتاجية يستخدم كمادة خام في عملية أنصناعة المحتوى يمكن  لمختلفة تقدم مخرجاً

المحتوى الذي استخدم كمدخالت في عملية      عناصر   هي   إذاً  المحتوى فالمادة الخام في صناعة   
مـرات  وعرضـه   نه محتوى تم إنتاجـه      أو أ أنتج ألول مرة    واء كان هذا المحتوى خام       س اإلنتاج
  . مختلفة وبصورمتعددة 

  . وحدات اإلنتاج  ٢-٢  
شراء اإلنتاج الفكـري    يتولى   المؤسسي والتنظيمي الذي     اإلطار يقصد بها    اإلنتاج    وحدات  

التحويل الصناعي أي العمليـة     عملية  تنظيم وتنفيذ    وتسويقه ، وبالتالي فهي تهتم ب      تهوإعادة معالج 
 فـي   اإلنتـاج  ووحـدة    . نتاجاإلمثل الموزعين والناشرين والشركات التي تقوم بعملية         يةاإلنتاج

 فقد تكـون وحـدة كبيـرة        أخرى نفس أبعاد وحدة اإلنتاج في أي صناعة         تأخذصناعة المحتوى     
 ولكـن   أفـراد  وأحياناً وحدة متوسطة أو وحدة صغير ،        أووتدخل تحت مفهوم الصناعات الكبيرة      

من األفراد الـذين     فهناك العديد    . أسس تنظيمية متعارف عليها         اقتصادي ووفق  إطاريعملون في   
يقومون بتصميم برامج تطبيقية وبناء قواعد بيانات ، وغيرها من أنشطة صناعة المحتـوى وقـد                

نترنت وبالتـالي فهـو يقـوم       عبر موقع خاص به على األ     أو   بنفسه   تسويقها أيضاً بعضهم  يتولى  
لمتاحة له صناعة    على التكنولوجيا ا   بمختلف مهام العمل للعملية الصناعية وبصورة منفردة معتمداً       

   .وتسويقاً
   :)املخرجاتوعرض  وسائل املعاجلة( اإلنتاجوأساليب  أدوات ٢-٣

الرقمنة والتحويل واإلضافة وتطوير البرمجيات ،      : هي تشمل عمليات معالجة المحتوى           و
،  شبكات المعلومات و الحواسيب البرمجيات    أجهزةكما تشمل التجهيزات التقنية لعملية اإلنتاج مثل        

، وتتنوع  األساليب المستخدمة في صناعة المحتـوى          ووسائط اإلنتاج والنشر اإلعالمي      وأجهزة
، وقـدراتها اإلبداعيـة     وخبرة اليد العاملة المنتجة      لنوع المحتوى وطبيعة المنتج والمستهدف       وفقاً

 فيـديو   اإلعالميـة  تستخدم الوسائط الرقمية     أساليب حاسوبية وبرمجية فقط وهناك      أساليبفهناك  
حاسـوبية  المعالجـة   البـرامج   ي المعالجة بوسائل متعددة مثل      تجرنتجة و َمالوأجهزة  وكاميرات  

   . غيرهاللصور والملتيميديا و
 قـراص األ: مثـل   مخرجات صناعة المحتـوى     وتسويق  عرض  وفقها تحديد طريقة    كما يتم   

 أفالم  أو نترنتاإل أو عبر مواقع  ها من وسائط التخزين والعرض الرقمية       وغير DVDممغنطة و ال
  .الخ ... .والهوائيات الفضائية والوسائل اإلعالمية المختلفة  التلفزيون أجهزة عبر أوفيديو 
ن التزاوج الذي جرى ويجري بين الحاسوب واالتـصاالت والتقنيـات اإلعالميـة             وهكذا فإ  

 فـي أفرزت تكامل وتنـوع      معالجة وعرض وتسويق المنتج التي       حرية اإلبداع في  باإلضافة إلى   
 واسعة لتطور صناعة المحتـوى      فتحت آفاقاً  مخرجاتهاصناعة المحتوى وأشكال ووسائط      أساليب
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لمحتـوى ال   وأساليب إنتاجها وعرضها حتى أن البعض لديه أساليب وطرق إبداعية في صناعة ا            
 دخـل عنـصر    فقـد نه تتوفر له نفس اإلمكانات المتاحة لمنافسه وبالتالي     تتاح لغيره على الرغم أ    

    .   ضمن مكونات صناعة المحتوى  كعنصر أساسياإلبداع واالبتكار
  . العنصر البشري ٢-٤

صناعة المحتوى كغيرها من الصناعات تحتاج للعنصر البشري المتخصص والمدرب ولكـن            
 وبالتالي ال تكفـي خبـرة العنـصر          بدرجة أساسية  الفرق فيها عن غيرها أنها تعتمد على اإلبداع       

بشري العادية في تطوير صناعة المحتوى وإنما البد من توافر العنصر البشري القـادر علـى                ال
 وليس على الجودة فحـسب ،  الجذب كون بنية صناعة المحتوى والتنافس فيها تقوم على  ؛اإلبداع  

 وتحقيق عناصر   افاالنجذاب للعبة أو برنامج تطبيقي يرتبط بحجم الجهد الفكري اإلبداعي في بناءه           
تحديد االحتياجات  بالتالي فان    المستخدم و  وبين ها وخلق العالقة التفاعلية بين    التشويق واإلثارة فيه  ا

فـي صـناعة    ال يتم بصورة تكاملية إال      للمتعامل مع المنتج    ..) نفسية وثقافية ، وعلمية     (المختلفة  
  .    المحتوى 
قوة العمل فهي     جانب  الصناعات ذات الخصائص الشمولية في      من صناعة المحتوى وتعد      
 ومقـدمها ،    اإلعالميـة المبرمج ، والفنان ، والمخرج السينمائي ، ومعـد البـرامج            إليها  تجذب  

 كونها تشمل كامل مـساحة االهتمـام        اإلنسانيةوالمختصين في مختلف مجاالت العلوم والمعرفة       
جال صناعة المحتوى   لم البشري بمختلف جوانبها ، طبيب ، معلم ، مهندس ، كاتب ، فنان ، ووفقاً              

وال يعني ذلك االستغناء     يتم استخدام العنصر البشري في صناعة المحتوى         لمنتجاتهاوالمستهلكين  
صـناعة  نصر البـشري فـي      العيكون  أن   بل يجب    عن المؤهالت النوعية لدى العنصر البشري     

تحتاجهـا   التي    التعامل مع الحواسيب ونظم االتصال والتطبيقات البرمجية       تقنياتبالمحتوى مؤهال   
 المقدرة علـى اإلبـداع      لديه أن تتوفر    هميةذلك فان من األ   إلى جانب   ،   طبيعة عمله التخصصي  

واالبتكار ، وهو شرط تسعى لتحقيقه العديد من البلدان التي تنافس في مجال صـناعة المحتـوى                 
اجهـا  التـي تحت  البـشرية    القـدرات     تمكنها من بنـاء     نظم تعليم وتأهيل   تعمل على تطبيق  حيث  

   .لالستمرار في المنافسة في صناعة المحتوى وامتالك زمام القيادة فيها مستقبالً
  

    .)العرض والطلب( السوق ٢-٥
 تحقيق عوامل السوق التي تتيح لها النمـو         إلىصناعة المحتوى تحتاج كغيرها من الصناعات       

المنافسة المحمومة   إطار خلق عوامل الطلب وتوسيع نطاق العرض لها وفي          من خالل واالزدهار  
 اتـساع اسـتخدام     حيـث يـؤدي   طاق العرض في سوق صناعة المحتوى       في هذا المجال يتسع ن    

وتكريس عولمة الثقافـة   ، اإلعالموالتطور الجاري في صناعة     تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    
 إلـى تجاه  يزيد من ذلك اال    على صناعة المحتوى ومخرجاتها ، و       متزايداً خلق طلباً إلى   واالقتصاد
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 األعمـال  إدارة االعتماد عليها في     وتناميتوسيع نطاق التعامل مع تطبيقات تكنولوجيا المعلومات        
وتقديم الخدمات واتساع استخدامها في المجاالت االقتصادية والتجارية ، وبروز تطبيقات مختلفـة             

 ، فظهـر    ألعمـال ااألنـشطة و   إدارةلتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت غيرت مفاهيم كاملة في        
وهو ما يـؤدي إلـى       الخ  ...   ، والسياحة االلكترونية ،    التعليم االلكتروني ، والتجارة االلكترونية    

      .تنامي الطلب على صناعة المحتوى 
  .رأس املال األصول و ٢ -٦

ن حجـم   حتاج إلى األصول ورأس المـال إال أ       في صناعة المحتوى كغيرها من الصناعات ت      
 حسب نوع مجال صناعة المحتوى ، فصناعة اإلعالم تحتاج إلى رأس مـال      وت كثيراً رأس المال يتفا  

عة التطبيقات البرمجية ، وصناعة ألعاب الفيديو والنـشر          بالمقارنة مع صنا   كبير وأصول كبيرة نسبياً   
العنصر البشري المبـدع    تحتاج إلى   لكتروني لقواعد البيانات غيرها من مجاالت صناعة المحتوى         اإل
مـن أهـم     المبدع وعنـصر التنظـيم واإلدارة         البشري العنصرولذا فان     ، اباره أصل هاما لديه   باعت

صناعة المحتوى إلى جانب التجهيزات الحاسوبية والبرمجية ووسائل االتصال والتي قـد            في   األصول
  .   ال تحتاج إلى استثمار كبير بالمقارنة مع عنصري الكادر البشري وعنصر التنظيم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :  صناعة احملتوىيف  التطبيقيةاالت اجملبعض 
  : ناعة المحتوى العديد من المجاالت مثل تشمل تطبيقات ص

  .لكترونيةاإلتطبيقات الحكومة  -
 .لكترونياإلالتعليم خدمات  -
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 .لكترونيةاإلخدمات األعمال  -

 .لكترونيةاإلالسياحة  -

 .  المهنيةالتطبيقات العلمية -

 .لكترونيةاإل والترفيهالثقافة تطبيقات  -

  .لكترونيةاإلخدمات الصحة  -

   .اإللكترونيتطبيقات اإلعالم  -
  

   :  مقومات حتقيق صناعة احملتوى
في المجتمعات النامية تتحدد مقومات تحقيق صناعة المحتوى بصورة مغايرة عـن المجتمعـات              

في تـوفير هـذه     كبر  تحتاج إلى جهود أ   ومقومات  الة من   المتقدمة كون األولى تفتقد إلى عناصر كثير      
 ولـذا   ؛كبر في توفير مقومات تحقيق التغيير       لدان المتقدمة التي لديها مرونة أ     المقومات على عكس الب   

  :فان أهم مقومات  تحقيق صناعة المحتوى في مجتمعنا العربي مثال تتحدد كما يلي 
صادية اقت(تطوير صناعة المحتوى    سياسات وتوجهات   تحديد    :التوجهات اإلستراتيجية تحديد   -

توفير رسم توجهات   ،  مجاالت صناعة المحتوى الرقمي     تحديد   ،وأهدافها الرئيسية    )أو تنموية 
 علـى المـستوى     األساسينالشركاء  ،  وسائل توفير التمويل     لبيئة التمكينية األخرى  اعناصر  

   .الوطني واإلقليمي وأدوارهم
عمل على إيجاد الحاجة    ال :) ورفع مستوى العرض  توسيع نطاق الطلب    (توسيع نطاق السوق     -

لدى المجتمع التي تجعله يقبل على استخدام مخرجات صناعة المحتوى مثل تقـديم خـدمات               
 توسيع نطاق إدخال التعلـيم      لكترونيةاإل بوابات الحكومة     في اإلجراءاتنظم  المعامالت عبر   

،  لكترونيـة اإللكتروني ، اإلسهام في توفير البيئة الالزمة لتوسيع نطاق تطبيقات األعمال            اإل
البحث العلمي ، نشر    (انتهاج سياسة تطوير اإلنتاج المعرفي      من خالل   ورفع مستوى العرض    

 ) .وتبادل المعلومات 

نترنـت  اإلء واستخدام الحاسوب و   تسهيل اقتنا : ) النفاذ( لتكنولوجياا اقتناء واستخدام  تسهيل -
ت االتـصال عبـر الـنظم       وتوفير مقوما وتوسيع نطاق خدمات االتصاالت الثابتة والخليوية       

 .الشبكية بسعات وخصائص عالية المستوى 

توفير مقومات تحقيق البيئة البرمجية المساندة تسهم فـي تطـوير            :البيئة البرمجية المساندة     -
  .  لترجمة ، البرمجيات المفتوحةمحركات البحث ،صناعة المحتوى ومن أهمها 

ي المبدع والقـادر علـى االبتكـار وتـسليحه          االهتمام ببناء الكادر البشر      :البشريالكادر    -
 .بالمعارف النوعية التي تحتاجها بيئة العمل الرقمي 
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البيئة الرقميـة والعمـل علـى       في  التعامل مع اللغة     الترجمة و   تطوير أدوات  :اللغة والثقافة    -
 .االهتمام بالمحتوى الثقافي وتوسيع انتشاره وتوفير المقومات البرمجية للتعامل معه 

 قوانين حماية الملكية الفكرية وحماية المنتج الصناعي ، وقـوانين نوعيـة              :التشريعيةئة  البي -
تهتم بحماية المستهلك ، قوانين تنظيم استخدام وإدارة المحتوى علـى شـبكات المعلومـات ،             

 .قوانين توفير بيئة استثمارية جاذبة لصناعة المحتوى 

 ،تشجيع وتسهيل إنشاء شركات لـصناعة المحتـوى       ل المناخ المالئم    إيجاد :االستثماريةالبيئة   -
والعمـل علـى تـوفير      لمشروعات صناعة المحتوى     تشجيع القروض الصغيرة والمتوسطة   و

   .رقميالمقومات التي تحقق تخفيض تكلفة إنتاج المحتوى ال
  

  :  نظرة عامة على إنتاج وصناعة احملتوى يف اليمن الواقع والطموحاتنظرة عامة
بيانات الخاصة بمسح الواقع المعلوماتي الراهن الذي أعده المركز الوطني          ال من خالل استقراء  

 إلى ما تتيحه المؤشرات التـي تتعلـق بـصناعة           للمعلومات فيما يتعلق بإنتاج المحتوى ، إضافةً      
  :  المحتوى يمكن تحديد الجوانب الرئيسية لواقع إنتاج وصناعة المحتوى كما يلي 

  :برز خصائص إنتاج المحتوى بما يلي وتتحدد أ  :من يف الي إنتاج احملتوى-١-٤
ـ   إذ أن اإلنتاج الفكري محدود جداً      عموماً في اليمن ومحدوديته   المحتوى   ضعف إنتاج  - ال ف

كتاب في المتوسط خـالل الفتـرة       ٣٠٠ يتجاوز متوسط الكتب المسجلة والمنشورة سنوياً     
مؤتمرات ، ندوات   (ات  م ، كما أن ما تم رصده من أوراق عمل في الفعالي           ٢٠٠٤-٢٠٠١

 حيث بلغ   المختلفة المنعقدة في اليمن محدود هو     ) الخ  ...، ورش عمل ، حلقات نقاشية ،        
لق بالتراث الثقافي للـيمن مـازال        وفيما يتع   ) . فقط  عنوان ٧٠٠( م  ٢٠٠٥ العام   خالل

 . لصناعة المحتوى مورد هامعلى الرغم أنهغلبه خام ولم يجد حقه من االهتمام أ

ملين في إنتاج المحتوى للكثير من      االع تقليدية ويفتقر    العمل في إنتاج المحتوى عموماً    آلية   -
  .لتطوير قدراتهم وتحسين إنتاجهم الفكري والمعرفي المقومات واإلمكانات الالزمة 

صناعة المحتوى في اليمن تتحدد في ما سمات واقع برز  أإن : صناعة احملتوى يف اليمن -٢-٤
  :يلي 

تمتلك اليمن رؤية خاصة بها في تطوير صناعة المحتوى من خـالل             :التوجهات  السياسات و  -
ما تضمنته اإلستراتيجية الوطنية للمعلومات ، كما تتجه سياسة االهتمام بصناعة المحتوى في             
اليمن مع االتجاهات العربية المشتركة التي حددتها الورقة المقدمة من الدول العربيـة لقمـة               

 لتحقيقهـا   جنيف وتونس إال أن بلورة هذه السياسات وأولويات العمـل            المعلومات في كل من   
  .مازال غير متوفر 
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نتيجة العديد من المعوقات    ضعيفة جداً   عوامل خلق الطلب    ) : العرض والطلب (نطاق السوق    -
 مجاالت صناعة المحتوى في الـيمن       أنويمكن القول   ،   حجم العرض المتاح متدني      أنكما  ،  

 التي تقـوم بانـشطة      المؤسسات، ف  النشر الورقي وااللكتروني وهو قليل       محدودة وتتركز في  
وفيما يتعلق  واغلب مؤسسات النشر الموجودة تسوق لمنتجات من خارج البلد ،            محدودة النشر
 ومجلة عام   صحيفة) ١١٥ ( حيث بلغ عددها  كبير نسبياً    بالرغم أنه الصحف والمجالت   بعدد  
 خمس صحف   ألكبرال يتجاوز حجم النسخ الموزعة      حيث    محدود جداً  إنتاجهاإال أن   م  ٢٠٠٤
ضعيف حيـث    اآلخرلكتروني فهو    وفيما يتعلق بالنشر اإل    ،  نسخة للعدد  )ألف ٨٣,٣( انتشاراً

 تقديرات عدد المواقـع     أنموقع كما   ) ٢٨٦(  المزود المحلي    علىنترنت  صل عدد مواقع اإل   و
 إلـى  اإلحصاءاتعدد وتشير بعض    يتجاوز ضعف هذا ال    للمؤسسات في مزودات خارجية ال    

 مـن   أما . يمني على االنترنت بما فيها المواقع الشخصية         موقع ١٠٠٠وجود ما يقارب من     
إصـدار  ) ٢٥(لم يتجاوز   حيث    متواضع   أيضاحيث اإلصدارات على أقراص ممغنطة فهو       

اضـعة   فهي متو   المرئي والمسموع   وبالمثل فيما يتعلق بصناعة اإلعالم     .م  ٢٠٠٥خالل العام   
وتنحصر في إنتاج محدود لمؤسسات الحكومة ومازال القطاع الخاص لم يدخل في هذا المجال               
إال في نطاق محدود ، ومن حيث  صناعة البرمجيات التطبيقية وحجم إنتاجها فهـو اآلخـر                 

شـركة وتـوفر    ) ٢٣(س به من شركات البرمجيـات       سيط على الرغم من توافر عدد ال بأ       ب
 فـي بـرامج   هذا الفرع من صناعة المحتـوى خاصـةً     لفرص نجاح    وجودإمكانات بشرية و  

 وفيما يتعلق بوضع مقومات بناء الحكومة االلكترونيـة وبنـاء           .ة  ي والثقاف يةتطبيقات التعليم ال
العنصر التقني والبرامجي لها فما زال األمر مقتصر على توجهات ووجود مـشروع وحيـد               

نية للمعلومات الذي يؤسس لحكومة الكترونيـة  طموح في هذا االتجاه هو مشروع الشبكة الوط     
 من تطور    الجهات المختصة  بما تحققه في اليمن ، إال أن تحقيق نجاح في هذا المجال مرهون            

إلى األساليب المعتمدة علـى     التقليدية   إدارة المعلومات لديها وتحويل أساليب تقديم خدماتها         في
 .تطبيقات الكترونية 

 منخفضة نتيجة    في اليمن  القدرة الشرائية للفرد  : ) النفاذ (تكنولوجياتسهيل اقتناء واستخدام ال    -
 الحاسـوبية   األميـة  معدل   أن ، كما    م٢٠٠٤ دوالر عام      )٦٥٠( تدني مستوى دخل الفرد     

الحواسيب نتشار  كثافة ا  وقد انعكس ذلك في انخفاض    ،   من السكان تقريباً  ) % ٩٧ (مرتفع جداً 
م ، كما أن مستوى انتـشار اسـتخدام         ٢٠٠٥ص عام   شخ ١٠٠لكل    جهاز )١,٣(حيث بلغت   

 أما من حيث شبكة االتـصاالت ومـستوى         .من السكان   ) % ١(االنترنت محدود هو اآلخر     
مستوى تقديم  و ، إال أن حجم التغطية لها محدود      تغطيتها ، فيتوفر لليمن شبكة اتصاالت حديثة        

 ضـعيفة وتحتـاج إلـى       شـبكياً بعض الخدمات المتعلقة بجوانب تبادل المعلومات الرقمية          
 .استثمارات كبيرة لتطويرها 
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ن اليمن في جانب البيئة البرمجية المفتوحة كشأن العديد من          إن شأ  :البيئة البرمجية المساندة     -
تـدنى مـستوى    وينطبق األمر على     المفتوحة   برامجيتم التعامل مع ال   البلدان العربية حيث ال     

  . مةالترجحجم وضعف محركات البحث ، توفر 
 تستند عليه صناعة المحتـوى فـي        أنالكادر البشري المتاح والذي يمكن        :الكادر البشري     -

 ال يتجاوز حجمه كل الكـادر       إذ ،من حيث العدد ونوعية التخصصات     محدود اآلخراليمن هو   
انب الحوسـبة   العامل والمؤهل في مجال البرمجيات وهندسة الحاسوب والشبكات ومختلف جو         

 مـن المختـصين فـي    سنوياً مختص ويجري تخريج أعداد محدودة       )٤٠٠٠ (لكترونياتواإل
يغيـب عـن الواقـع       كمـا ،  في المتوسط    سنويا   خريج) ٣٠٠(مجال الحاسوب والمعلومات    
بالمعـارف   هوتسليح منه ،    كافيةوتوفير مخرجات   المعلوماتي ،   االهتمام ببناء الكادر البشري     

ذلـك كلـه    مازال  و،  حتاجها بيئة العمل الرقمي     تلتي  ، وبمقومات اإلبداع واالبتكار ا    النوعية  
الجهـود  وتقتـصر   .  السياسة التعليمية للبلـد    إطارحيز التنفيذ في    ينتظر االنتقال إلى     هاًتوج

 أثناء لتأهيلمن خالل ا   على جهود القطاع الخاص       المعلوماتي قدرات الكادر الجارية في تنمية    
 .  لتطوير قدراته  ذاته الجهود الفردية للكادرأوالخدمة 

ن البلدان العربية فهو    عن شأ أيضا  فإن شأن اليمن ال يختلف      وفي هذا الجانب     :اللغة والثقافة    -
 .   بجهود عربية مشتركة إال وال يمكن تحقيق نجاحات فيه محدود جداً

إلى حد اآلن ال تتوفر بيئة تشريعية مالئمة لتطوير صناعة المحتوى بـل              :البيئة التشريعية    -
ير المجال المعلوماتي ككل وينحصر األمر في قانون قديم لحماية الملكية الفكرية ، كمـا               وتطو

م إنتـاج وتبـادل إدارة      تسعى عدد من الجهات الرسمية لدراسة مشروعات قوانين تعنى بتنظي         
 .   قانون جديد لحماية الملكية الفكرية المعلومات باإلضافة إلى

 وهـو   ضـعيفاً يل الكافي لتطوير مجال المعلومات مازال       إن توفير التمو   :البيئة االستثمارية  -
العائق الكبير الذي يواجه اليمن ، فعلى مستوى االستثمار الحكومي في إقامة وتطوير البنيـة               

 ، مقارنـة بمـا   التحتية للمعلومات نجد أن حجم االستثمارات الحكومية المخصصة متدني جداً    
مليـون دوالر   ) ٤٣(امة وتطوير البنية التحتيـة      يحتاجه مجال المعلومات من موارد مالية إلق      

نفقات الحكومة االستثمارية في مختلف مجاالت المعلومات واالتصاالت خالل          هو حجم    تقريباً
هـو   اًنجده ضـعيف  مجال صناعة المعلومات    ، وفيما يتعلق باالستثمار الخاص في        سنة واحدة 
 هذا المجال محدودية السوق     إلى اتبرز العوامل التي تحد من جذب االستثمار      ومن أ األخر ،   

هم من ذلك كله عدم وجـود       واأل، وغياب البيئة التشريعية المالئمة لتطور صناعة المحتوى ،          
 خارجية لها في    أسواق وإيجاد نجاح مثل هذه الصناعة وتوطينها في البلد         فرصدراسات تحدد   

 أن إالت يمكن البدء بها      ، فعلى الرغم من وجود مجاال      محدود  الداخلية حال كان حجم السوق   
 . اً لم يكـن منعـدم     نإخول في صناعة المحتوى محدود      د المال المستثمر على ال    رأس إقبال



 

 ١٨

 تـسهيل وإنشاء شركات لـصناعة المحتـوى     وبالتالي فأنه من الضروري العمل على تشجيع        
 والعمل على توفير المقومات التي تحقق تخفيض تكلفة إنتـاج         القروض الصغيرة والمتوسطة    

  .رقميالمحتوى ال

  : وطموحاته توجهات العمل ٣-٤
ن االهتمـام   ولذا فإ ،  إن نجاح توجهات التنمية مرهون بتحقيق تطور حقيقي لصناعة المحتوى           

بصناعة المحتوى لم يعد من قبيل الترف وإنما أصبح ضرورة تقتضيها متطلبات الواقع وتوجهات              
قـل  أ بالتحرك نحو تحقيـق أ     لعربية أدرك ذلك وبد   اليمن كغيره من البلدان ا    و؛  التنمية والتحديث   

 مـن معوقـات الواقـع       العديـد الطموحات في مجال صناعة المحتوى وبصورة تحقق له تجاوز          
  :  التاليةتوجهاتالوتحدياته وتجعله يحقق مستوى مقبول من طموحاته ويبرز ذلك من خالل 

المركز الـوطني للمعلومـات ،       اتبناهي  التوطنية للمعلومات   ال اإلستراتيجية إعداد مشروع   -١
ضمن فـي إطارهـا     تهدف إلى بلورة رؤى إستراتيجية لتطوير المجال المعلوماتي وتت        وهي  

  .صناعة المحتوى االهتمام ب
اإلسهام مع مختلف البلدان العربية في تقديم رؤية عربية مشتركة إلى قمة المعلومات لتطوير               -٢

 لتحويل  توى بشكل خاص وتعمل اليمن داخلياً     المجال المعلوماتي ككل واالهتمام بصناعة المح     
هذه الرؤية إلى واقع من خالل إعادة استيعابها في إطار توجهـات اإلسـتراتيجية الوطنيـة                

 .للمعلومات 

التوجه نحو تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية للمعلومات والتي تدعم صناعة المحتوى              -٣
للوصـول إلـى      أساسياً مات الذي يمثل مرتكزاً    مشروع الشبكة الوطنية للمعلو    :ها  ومن أهم 

لكترونية ، ومشروع شبكة التعليم الجامعي ، ومشروع تطوير الخدمة المدنيـة ،             الحكومة اإل 
وجميعهـا  ومشروع نظـام معلومـات اإلدارة المحليـة ،          ومشروع النظام المالي الموحد ،      

لكترونية ال الحكومة اإل  ناعة المحتوى في مج   مشروعات تؤسس لبنية تحتية تدعم تطبيقات ص      
  .لكتروني م اإلوالتعلي

توجه القطاع الخاص لتنفيذ بعض المشروعات التي تخدم تحقيـق االنتقـال إلـى تطبيقـات                 -٤
 بعـض الـشركات لمواقـع علـى         إنشاء البنوك التجارية ،     أتمتة :مثل  اإلعمال االلكترونية   

 .جارة االلكترونية نترنت تعرض فيها منتجاتها وهي خطوة لتحقيق تطبيقات التاأل

عنـى بالمجـال    قيام بعض الجهات الحكومية بدراسة عدد من مشروعات القـوانين التـي تُ             -٥
المعلوماتي ، قانون حماية الملكية الفكرية وزارة الصناعة ووزارة الثقافة ، قانون تنظيم إنتاج              

نظـيم إنتـاج     بت عنَى قانون اإلحصاء والذي يُ    وتبادل المعلومات المركز الوطني للمعلومات ،     
 .ونشر اإلحصاءات



 

 ١٩

اتجاه العديد من الجهات الحكومية لتحويل محتواها الورقي إلى محتوى رقمي وتبني بعـضها       -٦
  . لمشروعات رقمنه مثل المركز الوطني للمعلومات ، مركز الوثائق

إسـتراتيجية  (بمختلف مجاالتـه    االتجاه نحو تبني إعداد وتطبيق استراتيجيات تطوير التعليم          -٧
 ) ، إسـتراتيجية التعلـيم الفنـي         ر التعليم األساسي ، وإستراتيجية تطوير التعليم العالي       تطوي

          .  تعطي اهتمام بإعداد مخرجاتها للتفاعل مع متطلبات مجتمع المعلومات وجميعها
  
  
  

  :التوصيات 
مـن  ومما سبق عرضه في هذه الورقة اإليضاحية نخلص إلى أهمية أن تتجه البلدان العربية و           

 لها مكانـة    تحققبينها اليمن إلى العمل الجدي إليجاد مقومات البناء والتطوير لصناعة محتوى عربي             
 االنتقال إلى تطبيق كل ما       والعمل على تحقيق ذلك من خالل      في الخارطة العالمية للمعلوماتية ،    وتميز  

إلـى  باإلضافة  ربي ،   حول تطوير صناعة المحتوى الع    توصلت إليه البلدان العربية من رؤى مشتركة        
  : أهمية األخذ بما يلي يرى الباحث ذلك 
توفير المقومات المشتركة لصناعة المحتـوى      من اجل   توسيع وتفعيل العمل العربي المشترك       -١

 األدبياتيمكن للدول العربية القيام بها بصورة منفردة ، ووفقا لما حددته             وخاصة تلك التي ال   
  . قمة المعلومات ىإل بها الدول العربية تالتي تقدم

 مقومات صناعة المحتوى    لها توفير قيام كل دولة عربية بانجاز العناصر الرئيسية التي تحقق           -٢
والتي يمكنها بصورة منفردة القيام بها مثل توسيع نطاق استخدام تكنولوجيا المعلومات بـين               

 .سكانها ، وتحسين مختلف مؤشرات البنية التمكينية للمعلوماتية لديها 

 المـستثمرين ورجـال     أوساط وفرصها بين    حتوى صناعة الم  بأهميةيع مستوى الوعي    توس  -٣
 . سواء في إطار كل دولة وعلى المستوى العربي ككل األعمال

العمل على دعم وتشجيع مشروعات صناعة المحتوى الصغيرة من خـالل مـنح القـروض                -٤
 .والتسهيالت لها 

 .ت النجاح لالستثمار في صناعة المحتوىإعداد الدراسات والتحليالت الخاصة بفرص ومجاال -٥

إعداد النظر في سياسة التعليم والتأهيل للكادر البشري باتجاه يؤسس لتوفير مخرجات نوعيـة               -٦
 .تستوعبها صناعة المحتوى 

تنفيذ مشروعات وطنية في كل دولة للتحول الرقمي وخاصة تلك التي يمكنها تحويل المحتوى               -٧
 .عربية إلى محتوى رقمي المعلوماتي الورقي في الدول ال



 

 ٢٠

صناعة المحتـوى   ل مشروعات استثمارية عربية مشتركة في بعض المجاالت األساسية          إنشاء -٨
وخاصـة  مـستقبال    االهتمام بهـا     ويتزايدتحتاجها المجتمعات العربية في الوقت الحالي       التي  

 .  ق العالمية أو تلك التي يمكن المنافسة بها في األسوامشروعات التعليم  والثقافة والترفيه 

االهتمام بالوضع التكنولوجي المعلوماتي العربي وتقييمه ، ومحاولة إيجاد مقومـات تطـويره         -٩
  .وعلى وجه الخصوص نشر البرمجيات المفتوحة 

طر مؤسسية حكومية تهتم بتشجيع وتحفيز المبدعين في مجال إنتاج المحتوى أو في             إيجاد اُ  -١٠
 .اتهم أو مساعدتهم على تطويرها وتسويقها  وتقوم بشراء منتج،مجال صناعة المحتوى

العمل على تشجيع إقامة معاهد االبتكار واإلبداع في مجال صناعة المحتوى والتـي تقـوم                -١١
 .بشراء وبيع وتطوير أفكار ابتكاريه في مجال صناعة المحتوى 
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  :املصادر واملراجع 
  

  العـدد  نبيل على ، سلسلة عالم المعرفـة      .ع المعرفة، د  رؤية عربية لمجتم   ،   "الفجوة الرقمية   " -١
 .م٢٠٠٥ أغسطس) ٣١٨(

، عرض تقديمي ، د نبيل علي ، جامعة الـدول العربيـة             " تنميـة صناعة المحتوى العربية   " -٢
 .جمهورية مصر العربية وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

نبــــال   ،    ورقة عمـل   "يجياتالمحتوى الرقمي العربي الفرص واألولويات واالسترات     ". -٣
 ، مؤتمر الشام     )اإلسكوا(لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا         ،   إدلبــي

  .٢٠٠٥سبتمبر /  أيلول ٦ -٤الدولي الثالث للمعلوماتية 
مبادرة المحتوى الرقمي العربية ، تحليل الفرص االقتصادية ، نتائج دراسة لحساب األسكوا ،  -٤

 العيطة ، مؤتمر الشام الدولي الثالث للمعلوماتية ، التنمية المعلوماتية والحد من آثار سمير
   .٢٠٠٥سبتمبر / أيلول٦-٤الفقر ، دمشق 

ورقة عمل مقدمة إلى مـؤتمر الـصناعيين        .  رؤية عربية ، نبيل حجازي       صناعة المحتوى  -٥
   .٢٠٠٣ سلطنة ُعمان سبتمبر –التاسع مسقط 

 ،مجلـة   سالم محمـد الـسالم    .د  .أ ، مقالة ،     صطلحات في المعلوماتية  نظرة على إشكالية الم    -٦
 .نترنت  موقع على األالتابعة لوزارة التربية السعودية ،المعلوماتية 

م ،  ٢٠٠٥أغـسطس    رضـوان ،     رأفت.  العربية للمعلومات ، عرض تقديمي د      اإلستراتيجية -٧
  .نترنت الموقع على األ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 

 .، المركز الوطني للمعلوماتوثيقة اإلستراتيجية الوطنية للمعلومات المسودة النهائية ل -٨
سـبتمبر  ١٢سكوا ،   ة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا األ     مبادرة المحتوى العربية ، اللجن     -٩

 .م ٢٠٠٣
االجتماعية ة االقتصادية و  ، اللجن " المحتوى الرقمي العربي الفرص واألولويات والتوجهات     " -١٠

 .م ٢٠٠٥ أغسطس ٢٩سكوا ، لغربي آسيا األ
  .م ٢٠٠٦ ملحق مجلة العربي ،الكويت ، عدد يونيو ،العربي العلمي -١١

 
   


