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واقع صناعة املحتوى الرقمي 

 
ً
، محليا

ً
، عربيا

ً
عامليا

ميةإشكاليات إنتاج وتوليد املحتوى وتوظيفه في التن

سلسلة القيمة املضافة، البيئة التمكينية

بات صناعة املحتوى الرقمي العربي
ّ
مقومات ومتطل

آليات تحفيز السوق، املوارد البشرية، العتاد والبرمجيات، حماية املحتوى 

تأسيس 

...إشكالية تعريف املصطلحات، الخصوصية، القطاعات ألاساسية، 
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البحث والتطوير في صناعة املحتوى الرقمي 

الوب الداللي، التنقيب واملخازن، املحتوى التلفزيوني، النشر حسب الطلب

مبادرات ومشاريع في صناعة املحتوى الرقمي العربي

عربية، محلية

الخالصة والهدف من املؤتمر

نحو مالمح إستراتيجية وطنية في صناعة املحتوى الرقمي العربي
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جهويتإلانسانهدفهجامعمعلوماتمجتمعبناء”
فيهفردكليستطيعمجتمعالتنمية،نحو 

إليهاوالنفاذواملعارفاملعلوماتاستحداث
ألافرادفيهويتمكنوتقاسمها،واستخدامها
همإمكاناتكاملتسخير منوالشعوبواملجتمعات

عيةنو ولتحسيناملستدامةبتنميتهمللنهوض
”حياتهم

تأسيس
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نأومع.املعرفةاقتصادفيامللكهو املحتوى ”
نىالبإرساءعلىآلانحتىانصبقدكانالتركيز 

يقنأفقداملعلومات،ملجتمعألاساسيةالتحتية
،القادمالحقيقيالتحديهو املحتوى أنالجميع

”منازعبال املجتمعهذامقّوماتأهموهو 

(2003إلاسكوا )مبادرة املحتوى العربي 

تأسيس
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تعريف

تأسيس

صناع
ة

ياملحتوى الرقم صناع
ة

ياملحتوى الرقم

ّجه إلى املعلومات الحاملة للقيمة في سياق محّدد واملو 
جمهور معين بهدف تحقيق غاية مثل إلاعالم أو 
فة أو التعليم أو التثقيف أو الخدمات بأنواعها املختل

ومات ُيمكن أن تخضع هذه املعل. الترفيه أو غير ذلك
يل رقمنة وفهرسة وتمث)إلى عمليات تحديد وتكميم 

عة وبحث وتصنيف وعنق
ّ
دة بواسطة معطيات مترف

لومات لتصبح هذه املع...( وترتيب وترشيح وتقييس 
 قابلة لإلدارة والتجزئة والتجميع وحاملة للقيمة

 يمكن إيصال املحتوى بأية وسيلة مثل. املضافة
 إلانترنت والتلفاز وألاقراص املدمجة واملؤتمرات

الفيديوية وغيره

املحتوى الرقمي

عملية خلق منتج أو
خدمة باستخدام آلاالت 

وألادوات وألايدي 
العاملة

صناعة

ي سياق املعلومات الحاملة للقيمة ف)عملية بناء املحتوى الرقمي 
عالم محّدد واملوّجه إلى جمهور معين بهدف تحقيق غاية مثل إلا 

لترفيه أو التعليم أو التثقيف أو الخدمات بأنواعها املختلفة أو ا
اع املحتوى ( أو غير ذلك

ّ
(  أشخاص أو منظّمات)من قبل صن

يله بواسطة ألادوات وألانظمة املعلوماتية، ومن ثم إدارته وتوص
 إلى ا

ً
ملحتوى بواسطة إلانترنت وألاقراص املدمجة وغيرها، إضافة

الرقمي نفسه
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صيغ املحتوى الرقمي

تأسيس

الوسائط الفائقة

، الوب الدالليالوب

الوسائط املتعّددة

بيقات ، التطالفيديوية، الصور املتحركة، املقاطع الرسومياتالنصوص، الصور، ألاصوات، 
التفاعلية

ى بناء وتوليد املحتو ... املحتوى رقمنة
...املعطيات املترفّعة ... الرقمي 
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مواصفات املحتوى الرقمي

تأسيس

الاستمرارية 

(Durability)

النفاذية

(Accessibility)

التشغيل البيني 

(Interoperability)

إعادة الاستخدام

(Reusability)

الاعتمادية 

(Accreditation)

التقييس

(Standardization)
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مصادر املحتوى الرقمي ألاساسية

تأسيس

رية إلالكتروني والورقي الذي تصدره دور النشر واملؤسسات إلاعالمية والحكومية والتجاالنشر 

وألاكاديمية

قمية، النظم إلانتاج السينمائي، الفيديو، الفنون الر : بمعناها الواسعالوسائط املتعّددة 

الافتراضية، التسجيالت املوسيقية، قواعد البيانات، بنوك الصور، ألارشيفات إلالكترونية

إلاذاعي والتلفزيوني والشبكيالبث الجماهيري 

برمجيات خاصة باملحتوى 

ترجمة آلالية، البرمجيات التعليمية والترفيهية، وبرامج ألالعاب إلالكترونية، ونظم ال)برمجيات تطبيقية 
(وغيرها

(ترنتخاصة بإعداد املحتوى وأرشفته وتأمينه، وتصميم إدارة مواقع خدماته على إلان)مساعدة برمجيات 
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ياملجاالت ألاساسية في صناعة املحتوى الرقم

تأسيس

م إلالكتر
ّ
ونيالتعل

إلاعالم والترفيه

إلالكتروني
ونيةالثقافة إلالكتر

الحكومة 

إلالكترونية
يةألاعمال إلالكترونيةالصحة إلالكترون

الاحتواء إلالكتروني والجماعات 

املحلية
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بات ومقومات صناعة املحتوى الرقمي
ّ
متطل

تأسيس

السياسات 

والتشريعات
املوارد البشرية

البرمجيات 
املتخصصة 

والعتاد

حماية املحتوى 
حماية امللكية 

الفكرية

 آليات التحفيز 

والتسويق
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املنظمات واملؤسسات ذات الصلة باملحتوى 

الرقمي

تأسيس

املؤسسات الحكومية 
ية التشريعية والتنظيم

والرقابية 

الجامعات ومراكز 
البحوث والتطوير 

ومعاهد التدريب وإعادة 

التأهيل

منظمات 

املجتمع املدني

املنظمات 
إلاقليمية 

والدولية

املصارف 
ومؤسسات 

التمويل
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يالصناعات ذات الصلة بصناعة املحتوى الرقم

تأسيس

صناعة 

النشر

صناعة 

إلاعالم

صناعة 

السينما

صناعة 
املكتبات

واملتاحف

صناعة 
الترفيه 

وألالعاب

صناعة 

البرمجيات

صناعة 

العتاد
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قنوات توزيع املحتوى الرقمي

تأسيس

الهاتف الخلوي 

إلانترنت

البرمجيات 

املتخصصة

قنوات البث 

إلاعالمي

وسائط 
التخزين 

الرقمية

العتاد 

املتخصص
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املهام ألاساسية لصناعة املحتوى الرقمي

تأسيس

ع توفير مصادر التمويل ملشاري
ه صناعة املحتوى وعناصر بنيت

التحتية

حماية تأمين املحتوى 

يهوحقوق موّرديه ومستهلك

ى اقتناء املحتو 
إنتاج وتوليد 

املحتوى 

تقييم تقانة 
صناعة 

املحتوى 

التوعية بأهمية صناعة

املحتوى ومتطلباتها

تسويق سلع 
صناعة املحتوى 

وخدماته
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ً
مستخدمو إلانترنت عامليا

واقع صناعة املحتوى الرقمي
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ً
مستخدمو إلانترنت عربيا

واقع صناعة املحتوى الرقمي
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نسبة مستخدمي إلانترنت حسب اللغة ألام

أعلى عشر لغات 

 لإلنترنت
ً
استخداما

النسبة من 
مستخدمي 

إلانترنت 

تعدد مستخدمي إلانترن
باللغة

نسبة 
مستخدمي 

إلانترنت

نتنمو اللغة باإلنتر 
(2000 - 2008)

عدد السكان في عام
2008

2,039,114,892% 203.5% 430,802,17221.1% 29.4إلانجليزية

1,365,053,177% 755.1% 276,216,71320.2% 18.9الصينية

451,910,690% 405.3% 124,714,37827.6% 8.5إلاسبانية

127,288,419% 99.7% 94,000,00073.8% 6.4اليابانية

410,498,144% 458.7% 68,152,44716.6% 4.7الفرنسية

96,402,649% 121.0% 61,213,16063.5% 4.2ألاملانية

357,271,398% 2,063.7% 59,853,63016.8% 4.1العربية

239,646,701% 668.0% 58,180,96024.3% 4.0البرتغالية

72,711,933% 82.9% 34,820,00047.9% 2.4الكورية

58,175,843% 162.9% 34,708,14459.7% 2.4إلايطالية

1,458,046,442% 580.4% 220,970,75715.2% 15.1باقي العالم

واقع صناعة املحتوى الرقمي
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...  تجارب عاملية 

واقع صناعة املحتوى الرقمي

ديةالتجربة ألايرلنةالتجربة الهندي يةالتجربة املاليز 

مجتمع معرفي

التحويل النوعي

خلق القيمة

الشفافية والعدالة

إلانسان
تطوير كامل 

للمواطنين

التطبيقات
للعملحلول 
الحياةو

أساسيةبنى
ومحتوى تجهيزات

قوانينو 

إنشاء الوسائط املتعددة

ىاملرحلة ألاول

1996-2003

ربط الوسائط املتعددة 
باملجمعات التقانية في ماليزيا 

والعالم

2004-2010

يةاملرحلة الثان
تحويل ماليزيا إلى مجتمع 

معرفي

ثةاملرحلة الثال

2010 - 2020

التجربة املاليزية ... تجارب عاملية 
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 في كل... إحصاءات عربية 
ً
بلدأكثر املواقع زيارة

واقع صناعة املحتوى الرقمي

لبنان الجزائر ألاردن سوريا مصر

Google Google Yahoo Google Google

Facebook Windows 
Live

Google Windows 
Live

Yahoo

Windows 
Live

Yahoo Facebook Yahoo Facebook

Yahoo YouTube Windows 
Live

MSN Windows 
Live

MSN MSN YouTube Maktoob YouTube

YouTube Startimes2 MSN Syria-news RapidShare

Tayyar Facebook Maktoob kooora Maktoob

Elnashra wikiPedia kooora aljazeera MSN

Wikipedia Skyrock alrai Microsoft MYEqy

The 
Lebanon 
Forces

Maktoob aljazeera ترافيان perfspot

فلسطين املغرب تونس السعودية إلامارات

Google Google Facebook Google Google

Windows 
Live

Windows 
Live

Google Windows 
Live

Yahoo

YouTube YouTube Windows 
Live

YouTube Windows 
Live

Yahoo Facebook Yahoo Yahoo YouTube

MSN Yahoo MSN الاتصاالت 

السعودية
MSN

Maan 
News 

Agency

MSN Tunisia-sat Maktoob Facebook

Facebook Skyrock WikiPedia ترافيان Maktoob

Maktoob Startimes2 Skyrock MSN Mozook

Paldf Kooora RapidShare Facebook Friendster

RapidShar
e

Wikipedia Mosaiquef
m

Microsoft Blogger
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 ... إحصاءات عربية 
ً
أكثر املواقع زيارة

واقع صناعة املحتوى الرقمي

ية أكثر املواقع العرب

زيارة
 املغربالسعوديةسوريامصر

ً
عامليا

85719146مكتوب

2971211248كووورة

91106730509الجزيرة

214368100310549ستارتايمز

22323851616نتبرامج 

53573052827طرب

42224468847جيران

18128815297975عالم حواء

39132285311071توبطرب 

DVD2182675175340151574للعرب
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لعربي االرقمي قضايا إشكالية في صناعة املحتوى 

واقع صناعة املحتوى الرقمي

(ض وطلبعر )، السوق شكل الحروف، اتجاه الكتابة، التشكيل... اللغة العربية وإلانترنت 

ي سوريةاملوسوعة العربية العاملية، املوسوعة العربية ف... املوسوعات الرقمية العربية 

 ... ألانطولوجية العربية 
ً
بحاجة إلى جهود جماعية وكبيرة جدا

إنكوش، ، عربي، أينغوغل...محركات البحث العربية 
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ميالرقفي صناعة املحتوى الواقع العربيمالمح 

واقع صناعة املحتوى الرقمي

املالمح املتعلقة بدور املوقع ومقوماته الرئيسية 

عدم وجود تشابك، غياب مفهوم هندسة الاحتياجات في عدد كبير من املواقعغياب الرؤية الشاملة، 
ما بين البلدان العربيةمحتوائياتصالي وال تشارك 

املالمح املتعلقة بتصميم املواقع

حلقات قلة املنتديات و ، ضعف عنصر التفاعلللتطبيقات، املنظومية، غياب النظرة تخلف التصميم
الرأي والتصويت الفوريستطالعاتواالنقاش

املالمح املتعلقة بموارد املحتوى 

غياب مفهوم إعادة استخدام موارد املعلومات، طغيان النصوص، فقر املحتوى 

املالمح التقانية

فتوحةضعف الاهتمام بثورة املصادر امل، استبعاد العرب من تطوير تقانات املحتوى الفجوة التقانية، 
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عربيألابعاد املتعلقة بصناعة املحتوى الرقمي ال

البعد 

الاجتماعي
البعد 

إلاعالمي

البعد

السياس ي

البعد 

إلابداعي

البعد 

التربوي 

البعد
الاقتصاد

ي

البعد 

اللغوي 

واقع صناعة املحتوى الرقمي
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ي الصعوبات التي تواجه صناعة املحتوى الرقم

العربي

واقع صناعة املحتوى الرقمي

ال ضعف تعريب املصطلحات الجديدة في مج
 وفي مجال صناعة املحتوى 

ً
 التقانة عموما

 
ً
خصوصا

عدم وجود منظمات مرجعية 
ي في صناعة املحتوى الرقم

العربي

ى تعريف املحتو 
رقمنةضعف 

املحتوى 

امليتاغياب 

محتوى 

ضعف شركات صناعة 

املاملحتوى أو حتى غيابها الك

ضعف بناء البرمجيات 
املتخّصصة في إدارة وإنتاج 

وتوصيل املحتوى 

بيةضعف إدراج صناعة املحتوى الرقمي العربي ضمن الخطط الحكومية العر 
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معوقات صناعة املحتوى الرقمي العربي

واقع صناعة املحتوى الرقمي

غياب إستراتيجية لصناعة 
املحتوى العربي على جميع 
ألاصعدة إلاقليمية وشبه 
يةإلاقليمية والقطرية والقطاع

عدم مواكبة 
التقانيالتطور 
يع في جماملتسارع

جوانب صناعة 
املحتوى 

نقص شديد في 
ة الكوادر البشري
املتخصصة

ي الكلفة العالية إلنتاج محتوى عال
 من 

ً
الجودة خاصة وأن كثيرا

ال املؤسسات الرسمية وغير الرسمية
تزال تقيم مواقعها بدافع الوجاهة 

إلالكترونية
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!قفزة هائلة لكن... الواقع السوري 

واقع صناعة املحتوى الرقمي

زيادة عدد مزودي خدمة 
 إلانترنت وحركتها إلاعالمية

الواسعة وتقديم التسهيالت
ه الالزمة لزيادة رقعة انتشار هذ

الخدمة

تحول املجتمع العاملي إلى 
اصل مجتمع إلكتروني يتطلب تو 

أفراده عن طريق الانترنت

 دعم خدمة إلانترنت من شركات
الاتصاالت الخلوية وتقديم 

هذه التسهيالت الالزمة النتشار 

الخدمة

اهتمام الحكومة السورية 
وحرصها على نشر ثقافة 
زمة إلانترنت وتأمين السبل الال 

الستخدامه
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زيادة استخدام إلانترنت... الواقع السوري 

واقع صناعة املحتوى الرقمي

نسبة الزيادةنسبة املستخدمينعدد السكانعدد املستخدمينالسنة

ــــــ200030000178681000.2%

2002220000185867431.2%630%

2005800000190465204.2%263%

200821320001974758610.8%166%
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 ... الواقع السوري 
ً
أكثر املواقع العربية زيارة

واقع صناعة املحتوى الرقمي

ترتيبه العاملياسم املوقع

146(Maktoob)مكتوب1

3761(Syria-news)سوريةأخبار 2

248(Kooora)كووورة3

Travian291موقع4

509الجزيرةقناة5

17729(SCS-Net)الجمعيةفيالانترنتخدمةمزود6

12674(Sitamol)سيتامول 7

1114العربيةقناة8

8423(Aksalser)السيرعكس9

22265(Champress)الشامصحافة10
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 ... الواقع السوري 
ً
أكثر املواقع السورية زيارة

واقع صناعة املحتوى الرقمي

 ترتيبه العاملياسم املوقع
ً
عدد الزائرين يوميا

3761373112(Syria-news)سوريةأخبار 1

17729102303(SCS-Net)الجمعيةفيالانترنتخدمةمزود2

8423110202(Aksalser)السيرعكس3

1267489735(Sitamol)سيتامول 4

2226580290(Champress)الشامصحافة5

2239485012ساناوكالة6

2254942506(Syriarose)روزسوريا7

2017758250(Syriaroom)سورياغرفة8

1248455857للصحافةالوحدة9

4142333060سيريتل10
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املحتوى الرقمي... الواقع السوري 

واقع صناعة املحتوى الرقمي

مواقع إخبارية، مواقع الصحف واملجالت... املحتوى إلاعالمي 

مواقع فنية، مواقع أدبية وعلمية، دور نشر... املحتوى الثقافي 

أغلب املناطق السياحية في سورية...املحتوى السياحي 

ع مواقع عن مسائل ألاسرة واملرأة والطفل ومواقع عن واقع املجتم... املحتوى الاجتماعي 

السوري

مواقع بلديات، خدمات حكومية وإدارية... الخدماتياملحتوى الحكومي 
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صناعة املحتوى الرقمي العربي في سورية

واقع صناعة املحتوى الرقمي

أسباب الضعف

أزمة املحتوى الورقي قبل الرقمي
أزمة صناعة البرمجيات قبل صناعة 

املحتوى 

اعة نقص في الاختصاصات الالزمة لصن

املحتوى 

ضعف البحث العلمي في مجال صناعة

املحتوى 

قصور الرؤية وغياب إلاستراتيجيةالتحتيةالعتاديةضعف البنية 

ى عدم جدية املؤسسات املنتجة للمحتو 

املحتوى برقمنةفي الاهتمام 

ضعف الحضور السوري في املحافل 
عة إلاقليمية والدولية املتعلقة بصنا

املحتوى الرقمي
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صناعة املحتوى الرقمي العربي في سورية

واقع صناعة املحتوى الرقمي

دوافع الاهتمام

الاستفادة من عامل اللغةتوفير كّم كبير من فرص العمل النوعية

 
ً
املحتوى الثقافي السوريرقمنةاملشاركة في موارد املحتوى عربيا

ق عوائد هامة ترفد الاقتصاد الوطنييحقتتباتإدخال التقانة الرقمية إلى املتاحف واملك

ر بالعالم في مجال ص
ّ
ناعة فرصة اللحاق املبك

املحتوى الرقمي

 صناعة املحتوى عربيضعف الاستفادة من 
ً
ا

 ف
ً
 أساسيا

ً
ي هذه بحيث تكون سورية منِتجا

الصناعة



خطة العرض
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واقع صناعة املحتوى الرقمي 

 
ً
، محليا

ً
، عربيا

ً
عامليا

ميةإشكاليات إنتاج وتوليد املحتوى وتوظيفه في التن

سلسلة القيمة املضافة، البيئة التمكينية

بات صناعة املحتوى الرقمي العربي
ّ
مقومات ومتطل

آليات تحفيز السوق، املوارد البشرية، العتاد والبرمجيات، حماية املحتوى 

تأسيس

...إشكالية تعريف املصطلحات، الخصوصية، القطاعات ألاساسية، 



حكومة 

ةإلكتروني
تجارة 

ةإلكتروني

أعمال 

ةإلكتروني

صحة 

ةإلكتروني

 
ّ
م تعل

إلكتروني

إعالم 

إلكتروني

مجتمع 

املعلومات
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دور صناعة املحتوى الرقمي في مجتمعي املعلومات

واملعرفة

إشكاليات إنتاج  وتوليد املحتوى وتوظيفه في التنمية

صناعة 
املحتوى 

الرقمي

مجتمع املعرفة



جمع 
املعلوما

ت 

اوتحليله

رقمنة
املعلوما

ت 

وإدخالها

تطوير 
االتطبيق

ت 

املالئمة

استضاف
ة 

االتطبيق
ت 

وإدارتها

إلاعالن 

والتوعية

التسويق 

واملبيعات
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سلسلة القيمة املضافة في صناعة املحتوى 

الرقمي

إشكاليات إنتاج  وتوليد املحتوى وتوظيفه في التنمية

تطوير البرمجيات أو 

يةتكييفها مع اللغة العرب

تقديم 
خدمات 

إلانترنت
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البيئة التمكينية لصناعة املحتوى الرقمي

إشكاليات إنتاج  وتوليد املحتوى وتوظيفه في التنمية

دور الحكومات

نية صياغة الاستراتيجيات الوط
أو إلاستراتيجية إلاقليمية
لصناعة املحتوى الرقمي 

والسعي إلى تنفيذها

تهيئة البيئة القانونية 
يةاملؤاتوالتشريعية واملالية 

إلنشاء صناعة املحتوى 

الرقمي وتطويرها

إطالق مشاريع تطوير البنى
لف  ألاساسية لالتصاالت بمخت
أنواعها والنفاذ السريع إلى 

إلانترنت 

ية تقديم التسهيالت القانون
وإلاجرائية واملالية إلنشاء 
شركات تعمل في مجال 
صناعة املحتوى الرقمي 

والبرمجيات
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البيئة التمكينية لصناعة املحتوى الرقمي

إشكاليات إنتاج  وتوليد املحتوى وتوظيفه في التنمية

دور الجامعات ومراكز البحوث

إعداد ألاطر والكوادر البشرية

املتخّصصة

إجراء دراسات وبحوث في 
لغة مواضيع ترتبط بمعالجة ال

العربية واملحتوى الرقمي 

العربي

شاء إنشاء حاضنات تقانية تعنى بصناعة املحتوى الرقمي وتساعد الشباب على إن

لبحوثشركات متخصصة ومرتبطة باألبحاث التي يجرونها في الجامعات أو في مراكز ا
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البيئة التمكينية لصناعة املحتوى الرقمي

إشكاليات إنتاج  وتوليد املحتوى وتوظيفه في التنمية

دور القطاع الخاص

ة تطوير البرمجيات ألاساسي

ومواءمتها مع اللغة العربية

مية التعاون مع الشركات إلاقلي

والعاملية في هذا املضمار

دور املصارف ومؤسسات 

التمويل

تقديم القروض واملعونات 

رقمياملالية ملشاريع املحتوى ال

تمويل إنشاء الشركات 
ل الصغيرة واملتوسطة من خال

القروض واملعونات املالية
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البيئة التمكينية لصناعة املحتوى الرقمي

إشكاليات إنتاج  وتوليد املحتوى وتوظيفه في التنمية

دور املؤسسات غير الحكومية

توعية جميع فئات املجتمع 
بأهمية املعلومات ونشرها 

يةواستخدامها في الحياة اليوم

السعي لدى الحكومات التخاذ
بعض إلاجراءات وسن قوانين
بما يتالءم مع خصوصيات 

املجتمع العربي

ن الاضطالع بدور الوسيط بي
الحكومة واملجتمع في مجاالت

مختلفة

ر يإشراك املجتمع في تطو 
صناعة املحتوى الرقمي 

بوسائل مختلفة
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البيئة التمكينية لصناعة املحتوى الرقمي

إشكاليات إنتاج  وتوليد املحتوى وتوظيفه في التنمية

ةدور املنظمات إلاقليمية والدولي

د إجراء الدراسات لتوضيح أبعا
صناعة املحتوى الرقمي 

وأهميتها

تجميع الخبرات إلاقليمية 
وتنظيم اجتماعات للنقاش 

والحوار

ية املقارنة بين التجارب العامل

والاحتياجات العربية

ت تقديم الدعم الفني لحكوما

البلدان العربية

تنسيق الجهود بين أصحاب 
ناعة املصلحة ألاساسيين في ص

املحتوى الرقمي

تطبيق الدراسات بطريقة 
علمية ومراقبة ألاداء في 

تنفيذها
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وليد في توفير املعلومات وتاملحتوى الرقميدور 

املعرفة

إشكاليات إنتاج  وتوليد املحتوى وتوظيفه في التنمية

معارف
تول 

د ّّ معلوما

ت

ر
ّ
يوف

محتوى أّولي

محتوى جديد

محتوى رقمي

يبني

خبرات

ل
ّ
اكمتر /تشك

عند )
التطبيق 

(الجيد تغني/تغذي



خطة العرض
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واقع صناعة املحتوى الرقمي 

 
ً
، محليا

ً
، عربيا

ً
عامليا

ميةإشكاليات إنتاج وتوليد املحتوى وتوظيفه في التن

سلسلة القيمة املضافة، البيئة التمكينية

بات صناعة املحتوى الرقمي العربي
ّ
مقومات ومتطل

آليات تحفيز السوق، املوارد البشرية، العتاد والبرمجيات، حماية املحتوى 

تأسيس

...إشكالية تعريف املصطلحات، الخصوصية، القطاعات ألاساسية، 
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تحفيز وتسويق صناعة املحتوى الرقمي

بات صناعة املحتوى الرقمي العربي
ّ
مقومات ومتطل

خطوات 

أساسية

زيادة الطلب على املحتوى 
الرقمي العربي

لقيام بحمالت التوعية ا
املكثفة عن أهمية صناعة 

املحتوى وأثرها في بناء مجتمع 

معرفي

بلورة الرؤية إلاستراتيجية 
ة للتنمية املعلوماتية والتوعي

على طبيعة الصراع 

املعلوماتي

ضع تعريف دقيق للمقصود و

باملحتوى العربي
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تحفيز وتسويق صناعة املحتوى الرقمي

بات صناعة املحتوى الرقمي العربي
ّ
مقومات ومتطل

خطوات 

أساسية

تعزيز املوارد البشرية بالحد 

من هجرة ألادمغة

دعم بناء ألانظمة املتعلقة 
بمعالجة اللغة العربية 

واستخدام أحدث التقنيات

وضع قوانين لحقوق امللكية، 
وذلك يتطلب مستوى عالي 
من التنسيق بين ألاقطار 

العربية

التعريف الدقيق بصناعة 

املحتوى كإجرائية تطوير
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تحفيز وتسويق صناعة املحتوى الرقمي

بات صناعة املحتوى الرقمي العربي
ّ
مقومات ومتطل

خطوات 

أساسية

اب املحتوى بأهمية
ّ
توعية كت

تعزيز كتاباتهم بالروابط 

التشعبية

تقديم ألادوات املناسبة 
والذكية لبناء محتوى رقمي 

عربي ذي قيمة مضافة

سواء الرقمنةتنشيط مهمة 
للمعلومات العربية أو ألاجنبية 

بعد ترجمتها ترجمة علمية 
دقيقة

وح تبني برمجيات املصدر املفت

كبديل عن البرمجيات املغلقة



إعطاء أهمية كبرى لتحقيق
 الحكومة إلالكترونية ودعم

الصحة إلالكترونية
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تحفيز وتسويق صناعة املحتوى الرقمي

بات صناعة املحتوى الرقمي العربي
ّ
مقومات ومتطل

خطوات 

أساسية

تنمية كوادر هندسة 
املتطلبات ونظم املعلومات 

والبرمجيات

إعطاء ألاولوية ألاعلى 
م 

ّ
لصناعة محتوى التعل

إلالكتروني

تبيان أهمية مفهوم ألارشفة، 
ودوره في الحفاظ على القديم 

والاستفادة من املعلومات 

السابقة
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قمياملوارد البشرية الالزمة لصناعة املحتوى الر 

بات صناعة املحتوى الرقمي العربي
ّ
مقومات ومتطل

مهندسو البرمجيات•
الرسومياتمصممو •
أخصائيو ضمان الجودة•
مهندسو إدارة املعرفة•
مهندسو إدارة املورد البشرية•

املساندون املخططون ألاخصائيون 

الباحثون املديرون

املدربون املسوقون 

املزودون املقّيمون  املستفيدون 
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قمياملوارد البشرية الالزمة لصناعة املحتوى الر 

بات صناعة املحتوى الرقمي العربي
ّ
مقومات ومتطل

املصممون التربويون •
خبراء املادة التعليمية•
مطورو املحتوى التعليمي•
املعلمون واملدربون •
إلاداريون •

م 
ّ
التعل

إلالكتروني

نيةمصممو البرامج التلفزيو •
الصحفيون •
اب والباحثون •

ّ
الكت

مهندســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكات •
الحاسوبية

مهندسو البرمجيات•

يإلاعالم إلالكترون

ســــــة خبــــــراء فــــــي التــــــاريش والتــــــراث وألادب والشــــــعر والصــــــحة والطــــــب وإلابــــــداع الفنــــــي والسيا
...والاقتصاد 

ونيةالثقافة إلالكتر

مبرمجــــــــــــــــــــــــــــو 
ألالعـــــــــــــــــــــــــــــــاب 

يةإلالكترون

الترفيه 

يإلالكترون
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قمياملوارد البشرية الالزمة لصناعة املحتوى الر 

بات صناعة املحتوى الرقمي العربي
ّ
مقومات ومتطل

خبــــــــــــــــــــــراء فــــــــــــــــــــــي التســــــــــــــــــــــويق •

والاقتصاد
خبــراء أمــن نظــم املعلومــات•

املنــــــــــاقالتلضــــــــــمان ســــــــــالمة 

املالية إلالكترونية
خبــــــــــــــــــــــــراء فــــــــــــــــــــــــي الدعايــــــــــــــــــــــــة •

وى إلالكترونيــــــــة لبنــــــــاء املحتــــــــ

الرقمي إلاعالني
خبــــــراء فــــــي نظــــــم املعلومــــــات•

لتـــــــــــــــــأمين تكامـــــــــــــــــل ألاعمـــــــــــــــــال 
إلالكترونية

يةألاعمال إلالكترون

ألاطباء واملمرضون •
ياملشافإلاداريون في •

يةالصحة إلالكترون

الخبراء الاجتماعيون •
املخططون •
ن الناشطون واملتبرعو •

نيالاحتواء إلالكترو

الجهــــــــــــــــــات الحكوميــــــــــــــــــة 
عـــن توصـــيفاملســـؤولة

تــــــــــــــــــــدفق العمــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــي 
معـــــــــــــــــــــــــــامالت الدولـــــــــــــــــــــــــــة 
وتحـــــــــــــــــــــــوي معلومـــــــــــــــــــــــات 

املواطنين

الحكومة 

إلالكترونية
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توليد وإدارة وتوصيل املحتوى الرقمي

بات صناعة املحتوى الرقمي العربي
ّ
مقومات ومتطل

م إلالكتروني 
ّ
مجياتالبر -التعل

ألانظمة ألاساسية
نظام إدارة املحتوى 

التعليمي
م

ّ
نظام إدارة التعل

نظام إدارة التقييم

مخزن ألاغراض التعليمية

البرمجيات 
ألاساسية

برمجيات التوليد
برمجيات إلادارة

لبرمجيات التوصي
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توليد وإدارة وتوصيل املحتوى الرقمي

بات صناعة املحتوى الرقمي العربي
ّ
مقومات ومتطل

م إلالكتروني 
ّ
ادالعت-التعل
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توليد وإدارة وتوصيل املحتوى الرقمي

بات صناعة املحتوى الرقمي العربي
ّ
مقومات ومتطل

اتالبرمجي-الحكومة إلالكترونية 

البرمجيات 
ألاساسية

برمجيات التوليد
برمجيات إلادارة

لبرمجيات التوصي
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توليد وإدارة وتوصيل املحتوى الرقمي

بات صناعة املحتوى الرقمي العربي
ّ
مقومات ومتطل

ادالعت-الحكومة إلالكترونية 
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توليد وإدارة وتوصيل املحتوى الرقمي

بات صناعة املحتوى الرقمي العربي
ّ
مقومات ومتطل

البرمجيات-ألاعمال إلالكترونية 

البرمجيات ألاساسية
برمجيات إدارة سالسل 

التزويد
نيةتطبيقات الشراء إلالكترو

CRMأنظمة 

نظم اتخاذ القرار

البوابات
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توليد وإدارة وتوصيل املحتوى الرقمي

بات صناعة املحتوى الرقمي العربي
ّ
مقومات ومتطل

دالعتا-ألاعمال إلالكترونية 
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توليد وإدارة وتوصيل املحتوى الرقمي

بات صناعة املحتوى الرقمي العربي
ّ
مقومات ومتطل

البرمجيات-إلاعالم إلالكتروني 

البرمجيات ألاساسية
برمجيات استقبال وتخزين وتحرير

إدارة املحتوى 
مازجات صوت

حريرهاوتوفلترتهااملوجات الصوتية رقمنة

إدارة التدفق
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توليد وإدارة وتوصيل املحتوى الرقمي

بات صناعة املحتوى الرقمي العربي
ّ
مقومات ومتطل

العتاد-إلاعالم إلالكتروني 
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حماية املحتوى الرقمي

بات صناعة املحتوى الرقمي العربي
ّ
مقومات ومتطل

القوانين والتشريعات الالزمة لضمان حقوق امللكية الفكرية
للمحتوى الرقمي

إدارة حقوق نشر الوسائط املتعّددة

أهمية حماية املحتوى الرقمي

أهمية املحافظة على امللكية الفكرية للمحتوى الرقمي



خطة العرض
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البحث والتطوير في صناعة املحتوى الرقمي 

الوب الداللي، التنقيب واملخازن، املحتوى التلفزيوني، النشر حسب الطلب

مبادرات ومشاريع في صناعة املحتوى الرقمي العربي

عربية، محلية

الخالصة والهدف من املؤتمر

نحو مالمح إستراتيجية وطنية في صناعة املحتوى الرقمي العربي
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الوب الداللي وصناعة املحتوى الرقمي

صناعة املحتوى الرقميالبحث والتطوير في 

طبقة املعطيات •

RDFطبقة •

طبقة ألانطولوجية•

الطبقة املنطقية•

البنية
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الوب الداللي وصناعة املحتوى الرقمي

صناعة املحتوى الرقميالبحث والتطوير في 

إلايصال

التجاوب

الوصول املباشر

الاندماج

الاستمرارية

التناسق

التخصيص 

الشخص ي
الديناميكية
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الوب الداللي وصناعة املحتوى الرقمي

صناعة املحتوى الرقميالبحث والتطوير في 
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الرقميلغات تأشير املحتوى 

صناعة املحتوى الرقميالبحث والتطوير في 

HTML

DHTML

SHTML

SGMLXML

CML

RDF

SRML

SVG

SMIL

VoiceXML

MathML
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الرقمياملحتوى تخزين ومعالجة البيانات في 

صناعة املحتوى الرقميالبحث والتطوير في 

 Data)التنقيب في البيانات

Mining)

(Data Warehousing)مخازن البيانات

(Web Mining)التنقيب في الوب 

(Databases)البيانات قواعد
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مجاالت أخرى 

صناعة املحتوى الرقميالبحث والتطوير في 

يثةأنظمة البث التلفزيوني الحد

قلالتلفزيون املتن

عليالتلفزيون التفا

وى النشر حسب الطلب وتسعير املحت

(Metadata)البيانات املتّرفعة 

تصميم مواقع 

إلانترنت

إدارة املحتوى 

التفاعلية وتخصيص 

املحتوى 

التدفق



خطة العرض
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البحث والتطوير في صناعة املحتوى الرقمي 

الوب الداللي، التنقيب واملخازن، املحتوى التلفزيوني، النشر حسب الطلب

مبادرات ومشاريع في صناعة املحتوى الرقمي العربي

عربية، محلية

الخالصة والهدف من املؤتمر

نحو مالمح إستراتيجية وطنية في صناعة املحتوى الرقمي العربي
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م إلكتروني... مبادرات ومشاريع عربية 
ّ
تعل

مبادرات ومشاريع في صناعة املحتوى الرقمي العربي

مهامودعمالتعليميةللبرمجياتإنتاج
تصميم وتجهيز مناملختلفةتطويرها

والاختباروالبرمجةاملادة التعليمية

والتقييم

بمنتدياتمزودةافتراضيةفصول 
نقاش وبنوك أسئلةوحلقات

الجامعات الافتراضية، ودعم الجامعات 

م إلالكتروني
ّ
العادية بالتعل

ير وغللناطقينالعربيةاللغةتعليم
ألاعمارلكافةبهاالناطقين 
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حكومة إلكترونية... مبادرات ومشاريع عربية 

مبادرات ومشاريع في صناعة املحتوى الرقمي العربي

املواطنينشكاوى الاستعالماتمعلومات

وشبكاتألاراض يمعلومات
الطرق 

الضريبيةإلاقرارات

السجل املدنياملرافقخدماتفواتير

إلارشاد الزراعيإصدار التراخيص والرخص
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أعمال إلكترونية... مبادرات ومشاريع عربية 

مبادرات ومشاريع في صناعة املحتوى الرقمي العربي

وخدماتخدمات مصرفية عبر إلانترنت
 التجزئة البنكية من قروض شخصية

لإلسكان وشراء السيارات وما شابه
وحساب ألاقساط والقروض والفوائد

للصناعاتبياناتقواعد
فيبأدوات للبحثمجهزةالعربية

والنصوصالخرائط

منالبورصةأنشطةعرض
التعامالتألاسهم وحجمأسعار

شابهوما

وتشمل التجارة إلالكترونيةخدمات
مات والعال تسجيل املتاجر إلالكترونية

والخدماتوقوائم السلعالتجارية
سلع جديدةوإضافةوخدمات إلاعالن

ماواملناقصات و واملزادات إلالكترونية
شابه

قبيلمنالتأمينشركاتخدمات
وقيمتهأقساط التأمينحساب
الحالية
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إعالم إلكتروني... مبادرات ومشاريع عربية 

مبادرات ومشاريع في صناعة املحتوى الرقمي العربي

التياملجمعةالصحفيةألارشيفاتبناء
ووهصحفية،منأكثرفيهايشترك

بين الجمعتوجهلتنفيذنموذج
ائدةبالفيعودالذيوالتنافسالتعاون 

املشاركةالصحفعلى

البرامجتعريبفيالتوسع
تذبتجأصبحتالتيالوثائقية

 
ً
دبعيومااملشاهدينمنمزيدا

يوم

ةالعربيللمجالتأرشيفبناء

درصفياملدوناتاستخدام
العامالرأيتوجهات

قالةالنالهواتفمحتوى فيالتوسع
رنتإلانتمعاندماجهامطالبلتلبية
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صحة إلكترونية... مبادرات ومشاريع عربية 

مبادرات ومشاريع في صناعة املحتوى الرقمي العربي

راكزومللمستشفياتالطبيةألارشفة
والتشخيصالعالج

م إلكتروني لتدريس
ّ
موادتعل

وأطقمألاطباء،وتدريبالطب،
التدريب

ةوالرعايالتوعية،محتوى 
يالوقائوالطبالصحية،

ومستخلصاتعروض
والدراسات الكتب،

والبحوث

بالطبالخاصةاملعلوماتنظم
الشواهدعلىالقائم
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احتواء إلكتروني... مبادرات ومشاريع عربية 

مبادرات ومشاريع في صناعة املحتوى الرقمي العربي

واملشاركةإلاعالم املحلي لتوظيفه
توليدهفيالجماعية

املدنياملجتمعمنظماتتوعية
 
ً
معلوماتيا

 املحليةإلابداعات
ً
فرديا

 
ً
ومؤسسيا

محتوى خاص بالحرفيين
خاص بالفئات العمرية محتوى 

املختلفة
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ةإلكترونيثقافة ... مبادرات ومشاريع عربية 

مبادرات ومشاريع في صناعة املحتوى الرقمي العربي

التاريخي لدعم املحتوى تطبيقات
البحوث ونشر الثقافة التاريخية 

إلاعالمأرشيف

راملعاصالفنيإلابداعأرشفة

املعلومات املوجهة خدمات
للمنازل 

ألادبيةالنصوصذخائربناء
والفكرية
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...  مبادرات ومشاريع محلية 

مبادرات ومشاريع في صناعة املحتوى الرقمي العربي



خطة العرض
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البحث والتطوير في صناعة املحتوى الرقمي 

الوب الداللي، التنقيب واملخازن، املحتوى التلفزيوني، النشر حسب الطلب

مبادرات ومشاريع في صناعة املحتوى الرقمي العربي

عربية، محلية

الخالصة والهدف من املؤتمر

نحو مالمح إستراتيجية وطنية في صناعة املحتوى الرقمي العربي
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خالصة

الخالصة والهدف من املؤتمر

املحتوى 
الرقمي

 ...
مجال 

متشّعب 
للغاية
متنوع 

وإشكالي

الفجوة 
الرقمية 

هائلة 
 ...

ال مناص 
من 

محاولة 

ردمها 

الارتقاء 
بصناعة 
املحتوى 
... الرقمي 

يؤدي إلى 
تسارع 

التنمية 
وزيادة 
رفاهية 
املواطن

املحتوى 
الرقمي 
... العربي 
ضمانة 
وحماية 
للثقافة 
... العربية 

خط 
الدفاع 

ألاخير عن 
الوطن 

وألامة

 العمل في
صناعة 

املحتوى 
... الرقمي 

عمل 
تشاركي 

يجب أن 
بهيشارك 

الجميع
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الهدف من املؤتمر

الخالصة والهدف من املؤتمر

نشر الوعي حول صناعة املحتوى الرقمي العربي وأهميته قدر إلامكان

دق ناقوس الخطر أمام أصحاب القرار وأصحاب املنفعة

فاهيم النقاش والحوار بين الخبرات املشاركة بهدف توضيح ألافكار وامل

ومحاولة الوصول إلى تصورات مشتركة

محاولة التوصل مع أصحاب القرار وأصحاب املنفعة إلى رؤية جامعة  

 من هذه الرؤية، محاولة تلّمس إستراتيجية وطنية حول تع
ً
زيز انطالقا

صناعة املحتوى الرقمي العربي



 لإلصغاء
ً
شكرا

عّمار خيربك. د


