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Ɯ 

ǃøديƾت 
 
 

                 ǎالمحتو ƨيƨحول تع ƇبراƤال Ƴتماƞيات اƮلتو Źيذاƽǈالعربية هذه ت ǎالمحتو Ɩة مبادرƹياƮ تمت
Ƽ Ƴقد شſكل Ƽي Ƥتاǅ هذا اƞǙتما     .  ĎČČďيوǈيو  / حƨيران ƍ đلď   Ǐالرقمي العربي الذي Ƶقد Ƽي بيروت من        

الذي ǅư الƤبراƇ المشاركين وكƽǄت ƍدارƖ تكǈولوƞيا المعǄومات واǙتƮاǙت Ƽي           " مǈتدǎ المحتوǎ العربي  "
اǗسكوا بمǌاǅ اǕماǈة الǈƽية لǌذا المǈتدǄƵ ÜǎماƊ Źن هدƼه اǕساسي هو تعƨيƨ المحتوǎ الرقمي ǏǄƵ شبكة                   

ǎرƤǕط الرقمية اƑت والوساǈترǈǗا. 
 

     Ƥال Ƴتماƞي اƼ ŹاưيƊ تمدƵƊ             ƨيƨبد العƵ يǄƵ بيلǈ طرحت من قبل الدكتور Ɩلمبادر ǅطار العاǗا Ƈبرا
تǌدƻ المبادرƍ Ɩلǈƍ ǏشاǈƮ ƇاƵة لǄمحتوƼ ǎي المǈطقة العربيةÜ يشكل           ".  مبادرƖ المحتوǎ العربية  "وسميت  

 .المحتوǎ الرقمي العربي Ɗهǅ دƵاƑمǌا
 

 ǄƵي Ƶبد العƨيƨ بدراسة تƽاƮيل هذه       وقامت اǗسكوا بعد هذا اƞǙتماÜƳ وبالتǈسيƾ مƴ الدكتور ǈبيل         
المبادرƖ وƵƍادƮ Ɩياƹتǌا لطرحǌا Ƽي المحاƼل اǗقǄيمية المتƮƮƤة وǏǄƵ الǌƞات المعǈية Ƽي الدول العربية               

 .بƺية مǈاقشتǌا ووƤ ƴưطة ƍقǄيمية يتƽرǌǈƵ Ƴا Ƥطط وطǈية
 

           Ʃايتكƞ Ʃتمر داتاماتكƌي مƼ Ɩهذه المبادر ƯعرſستĎČČď     ƞال ƴم ƫاقǈية   بدبي وتǈات المعǌ
الحكومية ومƌسسات اƵǕمال الƤاƮة والمǈظمات اǗقǄيمية والدولية لبǄورتǌا ووƤ ƴưطط لتƽǈيذها وƍيƞاد              

 ǅƨالتمويل الال  .             ǅهƊ ت منǙاƮتǙومات واǄيا المعƞولوǈتك ǏǄƵ مةƑالحديثة القا ǎة المحتوƵاǈƮ وتشكل
وهي .   المادي والثقاƼي والعǄمي والتǈموي    الǈƮاƵات Ƽي اǙقتƮاد المبǈي ǏǄƵ المعرƼة من حيƚ المردود         

ƼرƮة ساǈحة لدول ƹربي ƈسيا والدول العربية Ƶامة لƨيادƖ حǌƮƮا من السوƾ العالمية بǈƎتاƜ المعرƼة                  
 .وتسويقǌا

 
                  ƴتمƞم Ǐلƍ تحولǄطقة العربية لǈمǄيمية لǄقƍ ملƵ طةƤ اتƨمرتك ǎحدƍ Ɩن تشكل هذه المبادرƊ يمكن

  Ƽاد المعرƮومات واقتǄةالمع  .              Əالن المبادƵƍ نƵ بثقةǈيمية مǄقƍ ملƵ طةƤ ƴưو ǏǄƵ سكواǗذ تعمل اƍ
               ƻيǈƞ ومات التي ستعقدǄالمع ƴتمƞقمة العالمية لمǄل ǏولǕة اǄن المرحƵ درانƮطة العمل العالمية الذين سيƤو

اتǌا ستƤƋذ هذه الƤطة باƵǙتبار ƮƤوƮيات المǈطقة واحتياĎČČď  .      ƞديسمبر  / كاǈون اǕول  ƍ čĎلčČ   Ǐمن  
 تشرين  čĒ-čĔوƍمكاǈياتǌا ويمكن Ɗن تشكل Ɗحد المحاور Ƽي المرحǄة الثاǈية لǄقمة التي ستعقد Ƽي توƩǈ من                

 .ǈĎČČđوƼمبر /الثاǈي
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 د

 ةمبادرة المحتوى العربي
 
 
 

Ɩالمحتويا 
 

 الƽƮحة
 

ǃøøديƾت ......................................................................................................... Ɯ 
 

ŷǗوƈ- محتوىǂربية لƳ ةƳاǆƬ حوǆ............................................................................ Č 
 

 ƻلƊ- مقدمة.................................................................................................. č 
 Ƈالرا -با ƴưهنالو....................................................................................... č 
 ǅيƞ- يسيةƑالر ƴƼالدوا..................................................................................... č 
 đ ......................................................................................الƽرƭ المتاحة -دال 

 
ŷياǆاƙ- المبادرة....................................................................................................... Ē 

  
 ƻلƊ- قاتǄطǈالم............................................................................................. Ē 
 Ƈبا- ƻهداǕا............................................................................................... ē 
 ǅيƞ- ǅطار العاǗا.......................................................................................... ē 
 Ĕ ..................................................................................................المǌاǅ -دال 
 Ƈات -هاƞرƤالم............................................................................................ čč 

 
 čď .....................................................................  اǗطار العاǅ لمبادرƖ المحتوč-ǎالشكل 

 
 
 



 مبادرة المحتوى العربية
 
 
 
 

ŷǗوƈ- حǆمحتوىǂربية لƳ ةƳاǆƬ و 
 

ƹلƈ-  دمةƾم 
 
č- "  ǁǄهو الم ǎة  " المحتوƼاد المعرƮي اقتƼ. و  Ɗ ƴن م

التركيƨ كان قد اƔƮǈ حتǏ اǓن ƍ ǏǄƵرساƇ البǏǈ التحتية          
 Ɗيقن الƞميƊ ƴن المحتوƼ     ǎقد ÜاǕساسية لمƞتمƴ المعǄومات  
     Üǅوهو التحدي الحقيقي القاد     ƴتمƞمقومات هذا الم ǅهƊ هو

Ƴƨاǈبال م. 
  
Ď- ة       تقƮرƼ تǙاƮتǙومات واǄيا المعƞولوǈتك ǅد

حقيقية لǄدول الǈامية Ƽي مواǌƞتǌا لقưايا التǈمية            
اǙقتƮادية واƞǙتماƵيةÜ وهي ƼرƮة يƔƞ استƺاللǌا         

وƊحد ǈƵاƮر هذا اǙستƺالل هو توƞيه      . بƋقǏƮ حد ممكن  
          ŹادياƮة اقتƺهمية بالƊ ه منǄلما يمث ǎاية بالمحتوǈƵ كبرƊ

ŹياƵتماƞوا ŹياƼوثقا. 
 
ď- تيش   ǎمل المحتو  ǏǄƵ تƵاǈƮ Ɯتاǈشر الورقي   يǈال 
التطبيقات والǈƽيÜ   و اǗلكتروǈيÜ واǈǗتاƜ اƵǗالمي   و

 . بǈود المحتوƊǎهč ǅيبين اǗطار  .البرمƞية
 
Đ- و      Üطقة العربيةǈالم ƭƤيما يƼنƎƼ   ودǌƞ يرƮم 

 بƞǈاحǌا Ƽي ƍقامة ǈƮاƵة      ترتبط ارتباطاŹ وثيقاŹ  التǈمية  
ǎمحتو Ɩهو  وه.  متطور Ɵاƞǈبديل   ذا ال Ǚ ول    شرطƤله لد

     ÜوماتǄر المعƮƵ تمعات العربيةƞالمǅالرقمية   ورد Ɩوƞƽال 
digital divide    ŹاƵداد اتساƨالعربي      التي ت ǅبين العال 

 .داǌǄƤا ƊيưاƼŹي بين الدول العربية وما والعالǅ المتقدÜǅ بل 
 
đ- ة         يعتبرƵاǈƮ ǎمستو ǏǄƵ يميǄقǗالتكامل ا

 التكتل  لبǈاƇالكثيرين Ɗهǅ مدƤل حالياŹ      المحتوƼ ǎي ǈظر    
ƍن Ƶدǅ بǈاƇ مثل هذا التكتل سيكون له ǈتاƝƑ سǄبية           .العربي

         ǅƞǈطقة وسيǈي هذه المƼ ينǈالمواط Ɩحيا Ɣǈواƞ ملƞي مƼ
 .ǈƵه تكريƩ تƻǄƤ هذه الدول Ƶن الركƔ العالمي

 
Ē-     ةƮرƼ هو ǎمية    الدولالمحتوǄمساهمة العǄالعربية ل 

  ÝيةƞولوǈوالتكƼتاد   تطƵ ويرƔت   الحاسوǙاƮتǙي   واƼ هو
 الدول قǄة قǄيǄة من الدول المتقدمةƼ Üي حين توƞد Ɗماǅ            يد

 وƵ .  ǙديدƮ ǏǄƵ Ɩعيد ǈƮاƵة المحتوǎ      اƼ ŹرƮ الǈامية
تقتƮر هذه الƽرǏǄƵ ƭ مƞاǙت تكǈولوƞيا المعǄومات         

Ü بل تتƞاوƨها ƍلǏ كثير من        )ǅ.ƭ.ت(واǙتƮاǙت  

 التكǈولوƞيا  مثلة اƤǕرÜǎ   الميادين العǄمية والتكǈولوƞي  
 التي تدين بكثير من ƞǈƍاƨاتǌا      bio-technologyالحيوية  

 .ǅ.ƭ.حالياƍ ŹلǏ ت
 
ē-         هƞتوا ǅساƞ تحديات ǁاǈن هƊ ǁش Ǚة العربي الدول 

         ÜŹالمياƵ سةƼاǈالم ǏǄƵ Ɩقوية قادر ǎة محتوƵاǈƮ قامةǗ
 ƵديدƖ لǄتƮدي لǌذه     اƼ ŹرƮ هالقدر ƽǈس ب هǈاǁ    ولكن

  Üولالتحدياتƴمية  تسريǈحركة الت . Ƽ   ة الكثيرينƵاǈتتمثل ق
 ǈقƭ  سببهƊن تǈƮ ƻǄƤاƵة المحتوǎ العربية ليƼ        Ʃي  

 Ƶدǅ توƼر الموارد الماديةƊ Üو قǄة المواهƔ العربيةƊ Üو          
 بل يرƴƞ التƊ .    ƻǄƤو Ƶدǅ توƼر اǕسواÜ    ƾالكتل الحرƞة 

 وưعƍ ƻلƹ ǏياƔ السياسات والرƌية المستقبǄيةÜ         اƊŹساس
Ǐǈظيمية البǈالت   Ü  يميǄقǗالبعد ا Ɣياƹو و Ý   ǅمن ث  ǅدƵ ǅتقاس
 وما تسعƍ Ǐليه هذه المبادرƖ هو المساهمة Ƽي           .مواردال

 .ƍقامة ǈƮاƵة محتوƵ ǎربية مستدامة
 
ƅبا-ǅǉالرا ƲƮالو   

 
Ĕ-          Źطقة العربية حالياǈي المƼ الراهن ƴưالو ƻǈيكت

الكثير من العوامل التي تحول دون قياǈƮ ǅاƵة Ƶربية           
Üǎ اǕمر الذي يترتǄƵ Ɣيه العديد من         مƨدهرƖ لǄمحتو 
 .الǈتاƝƑ السǄبية

 
 :ويمكن تحديد Ɗهǅ هذه العوامل Ƽيما يƋتي 

 
č- ƹǎة المحتوƵاǈƮربية لƵ يةƞاستراتي ƔياÜ 
Ď-  Ưمور العرưوƔǄالط ƻعưÜ 
ď-        ةƮاƤوالتطوير ال ƚود البحوǌƞ ƻعư

ǎة المحتوƵاǈƮبÜ 
Đ-  الميƵƍ ƜتاǈƍيǈƼو Üƻعيư 
đ- ƭقǈ     ي المƼ مة     حادƨوارد البشرية الال

ǎة المحتوƵاǈƮلÜ 
Ē-    ية لمساهمةǈة التمكيƑالبي ƻعư   ƭاƤال Ƴالقطا 

ǎة المحتوƵاǈƮ يƼÜ 
ē-المحتواتية"لتبعية  ا". 

 
ǃيƜ-   ƲƺيةالدواƨيƏالر 

 
ĕ-    يماƼ ƭƤǄǈتيƋي        ù رƮالح Ǚ سبيل المثال ǏǄƵ ù 

قاƑمة بƋهǅ الدواƴƼ وراƇ الحاƞة الماسة لǈƮاƵة Ƶربية          
ǎ ذات قدرǏǄƵ Ɩ التǈاƵ ƩƼالمياÜŹ وتتوƼر Ƽيǌا        قوية لǄمحتو 

 .ǈموهاوالعǈاƮر التي تưمن استدامتǌا 



Ď

   ǃǉƈ بǆود المحتوى-ƯƋČار 
 

ƖياƜبرم 
 

ǏǆتروǀلƋ رƪǆ ǏƜولوǆǀوت ǏمǂƳ رƪǆ Ǐǆƺو ǏمǘƳƋ ƚتاǆƋ Ǐƽر ورƪǆ 

 كتƔ تسƞيالت الموسيقǏ دوريات ǄƵمية وساƑط متعددƖ برمƞيات التطبيقات
 Ɩيادƨ ياتƞبرم

 اǈǗتاƞية
 Ʈحƻ ومƞالت مواد اǈǗتاƜ براƇات اƤǙتراƳ بǈوǁ الƮور

 البرامƝ التǄيƨƽيوǈية كتالوƞات المǈتƞات   الوƽƮƔĉحات مواقƊ ƴلعاƔ الƽيديو
 مواد اǈǗتاƜ التƨƽǄيوǈي

ƚالترا ƾƑوثا 

 الوثاƾƑ الحكومية اƼǕالǅ التƮاميǅ قواƵد البياǈات معǄومات اƼǕراد
معاǅƞ وقواميƩ ودواƑر  بياǈات شƮƤية

 المعارƻ اǗلكتروǈية
 وثاǈƊ ƾƑشطة اƵǕمال المسرحيات Ɗدلة التشƺيل والƮياǈة

مكتبات ومƽǄات 
 ƤاƮة 

معاǅƞ وقواميƩ ودواƑر  ǈتاƜ اǗبداƳ التشكيǄي  
 ƻالمعار المعار

 اǗلكتروǈية

 
Č-  لاǎادƬتƽǗا Ʋƺدا 
 

čČ-         يسيةƑثالثة مقومات ر ǏǄƵ ǎة المحتوƵاǈƮ ǅتقو
Ü الذي يمثل مواد التǈƮيƴ المعǄوماتيÜ        المحتوǎ :هي

وشبكات  التي تمثل Ɗدوات اǈǗتاÜ       ÜƜومعالƞة المعǄومات 
ǙاƮتǙتاÜ     واتǈو  التي تمثل ق ƴميƞالتƴيƨوت. التو Ǐحظ
المحتوǎ بƮǈيƔ اǕسد Ƽي ƞƍمالي ƵاƑد ǈƮاƵة        ǈƮاƵة  
ƍن ǈƮاƵة المحتوǎ هي المحرčč  .       ǁاتùالمعǄوم

الرƑيسي ǙقتƮاد المعرƼةÜ وهي التي توƼر معظǅ الوساƑل        
 Ɣوالمكات ƴǈاƮمال المƵ يةƞتاǈƍ Ɩيادƨة بƮاƤيرهاالƹو. 

 
č-  Ǐƨياƨال Ʋƺالدا 
 

čč-  Źتكتالت     تتكون حاليا ƖدƵ يƞية  استراتيƼ Ʈ ةƵاǈ
ǎالمحتوÜ        ادية وسياسيةƮاقت ƴƼا دواǌوهي تكتالت تحرك 

التكتل  و التكتل اǈǗكǄيƨي Ü مثل   وƊمǈية Ƽي المقاǅ اǕول    
. الروسي والتكتل الياباǈي والتكتل الƮيǈي    التكتل  ƽرǈسي و ال

          Ǐلƍ Ǐالتكتالت ويسع ǎقوƊ ي هو منƨيǄكǈǗوالتكتل ا 
Ƶولمة ǈƮاƵة المحتوƵ ǎن طريƾ شركات البرمƞيات         
المتعددƖ الǈƞسية التي تولي اهتماماŹ بالƺاŹ بتكǈولوƞيا الƺǄات        

Ɩر        . المتعددƮƵ يƼ اǌǄن مستقبƊ تǈيقƊ اليابان التي ǁوكذل
المعǄومات رهن بƞǈاحǌا Ƽي ƍقامة ǈƮاƵة محتوǎ قوية         

         ưمو ǏǄƵ Źحاليا Źودهاǌƞ ƨالتي ترك ŹالمياƵ سةƼاǈوم Ƴو
 .الترƞمة اǓلية

 
 

                                                           
č           وماتǄن المعƵ ويǈسكو السǈي تقرير اليوƼ يات وردتƑاƮحǙ قاƼو 

  ǅاƵčĕĕĔ :         يƼ وماتǄة المعƵاǈƮ يƼ ǎدات المحتوƑاƵ سبةǈ ƸǄتب
   Ɩيات المتحدǙالوĐđ %   مقابلĎĔ %  و ÜوماتǄالمع ƴيƨلتوĎē % 

 ďĐلǄمعالƞةÜ وتبƸǄ الǈسبة Ƽي مساهمة المحتوƼ ǎي اǙتحاد اǕوروبي          
 .لǄمعالƞة% ďĒلتوƨيƴ المعǄومات و % ĎďČمقابل % 

 
čĎ-         Ǐوية تسعƺا تكتالت لǌǄƮƊ يƼ وهذه التكتالت هي

لالحتƽاظ لƽǈسǌا بƋكبر حƮة من ǈƮاƵة المحتوÜǎ وهو         
سعي مستمر يمكن Ɗن يمتد ƍلǏ مǈاطƤ ƾارƜ مǈاطقǌا           

ولǌذا ƈثار سǄبية ثقاƼياŹ وسياسياŹ     . الƺǄوية ويƞعǌǄا سوقاŹ لǌا   
دÜ حيƚ ستƽقد المǈاطƾ    وƤاƮة ǏǄƵ المدǎ المتوسط والبعي    

الưعيƽة Ƽي ǈƮاƵة المحتوǎ المǄكية الƽعǄية Ǖدوات          
ŹثيراƋوت Źتشاراǈكثر اǕا ƔطاƤال. 

 
Ď- ǏƜولوǆǀالت Ʋƺالدا 
 

čď-          ǅداƤاست Ǐلƍ Źارية حالياƞية الƵوǈة الǄقǈدي الƌست
 ƍلbroadband  Ǐشبكات ǈقل البياǈات ذات السعة العالية        

     Üǎة المحتوƵاǈƮ Ɯتاǈƍ ةƽƵاưالعديد من    م ƚاستحدا Ǐلƍو
سيولد Ü و اǕساليƔ المبتكرƖ لمعالƞة هذا المحتوǎ وتوƨيعه     

       ƚيل الثالƞيون والƨƽيǄت والتǈترǈǗبين ا Ɣالمرتق ƜدماǈǙا
  ŹباǄقالة طǈال ƻواتǌǄل   ǏǄƵ   ǎمحتو Ɯتاǈƍ   Ƴوǈ رقمي من

        Üي المثيرƞولوǈالتك Ɲيƨهذا الم ƴديد يتعامل مƞ Ǐلƍ ةƼاưƍ 
Ƶيات ƹير معǌودƖ من تطبيقات        ǈو الطǏǄƵ ƔǄ تǄبية  

 .المعǄوماتية
 

čĐ-       بين Ɯاوƨذ التƤƊ قدƼ ǎرƤƊ احيةǈ وماتية  ومنǄالمع 
     Źكما Źايد مولداƨبالت ǎرƤǕا ǅوǄوالع ŹالƑومات    هاǄمن المع 

          Ɩل مبتكرƑوسا Ǐلƍ Ɯالتي تحتا Üيةǈمưريحة والƮال
Ü ومن ƊوƠư اǕمثǄة Ƽي هذا      ǌĎا واǙستƽادƖ مǈه  لǄتعامل مع 

 .bio-informaticsو المعǄوماتية الحيوية الƮƤوƭ ه
 

                                                           
Ď يƞات الǈد بياƵي قواƼ ƚمثل روبوتات البح  ǅوǈ)ر الوراثيƽالس( Ü

ǅوǈالبروتي Ƴات المرتبطة بمشروǈرسة البروتيǌƼو. 
 



ď

ď-  ǏƳتماƜǗا Ʋƺالدا 
 

čđ-         ǅǄالتع ƴتمƞم ƔوƮ ƚالحثي ǁدي التحرƌسيď 
        ǎعيد المحتوƮ ǏǄƵ ارƞƽǈǙما يشبه ا Ǐلƍ شودǈو  .المǌƼ 

شبكة الÜ و والذاكرƖ الƞماƵية ƵيÜ  امƞتمƴ قوامه الذكاƇ الƞم   
Ƶي ا وله كذلǁ وƵيه الƞم      .)شبكة اǈǗترǈت (Ƶية  االƞم

" مƞتمƴ التعǅǄ"يتسǅ . المتمثل Ƽي معارƼه ومدركاته وƤبراته  
 استǌالǏǄƵ  ǁبسرƵة تƞاوبه وتكيƽهÜ وǌǈمه الشديد         

المعرƼةÜ وقدرته الƽاƑقة ǈƍ ǏǄƵتاǌƞاÜ مما يƌكد اǕهمية          
القƮوǎ لǈƮاƵة المحتوƼ ǎي تحقيƾ هذه الƺاية            

 . المƞتمعية
 

čĒ- ر يت ƔǄطǅد        ƴتمƞل المƤالرقمية دا Ɩوƞƽال  Ɯتاǈƍ
الƑƽاتÜ وتǄبية المطالƔ الƤاƮة    ƞميƴ  محتوǎ محǄي لƤدمة    
 .بالتƞمعات السكاǈية

 
Đ-  Ǐƺاƾƙال Ʋƺالدا 
 

čē-         اǌتƞحا Ɩشد ǏǄƵ ةƼثقاǄة لƽǄتƤات المƽد التعريǌتش
 تǈƮيƻ هذه التعريƽات     يمكنƍلǈƮ ǏاƵة المحتوÜǎ و    

  ƨاƞيƎقبƼوŹالذي     ا ƔǈاƞǄل  ƨري التركيƞي  Źاǈمقرو ÜيهǄƵ  
 : مǈظور ǈƮاƵة المحتوǎبمƨƺاه من

 
 قوامه القيǅ    اŷ اƜتماƳي اƾƨǆŷباƳتبارǉا  الƾƙاƺة   -

والمعتقدات والمعارƻ والǈƽون والعادات          
        Üماط المعيشيةǈǕية واƵتماƞǙوالممارسات ا

ǎالمحتو ƻا كثيǌميعƞوŹوحاưو . 

Ƶن التراƚ  ر   تعب ǆتماƅداƺعاŷ لǘ الƾƙاƺة بوǊƻƬا    -
 ƵÝة الثقاƼية والǌوية وطابƴ الحياƖ اليومية لƞǄما      

        ǏǄƵ ظةƼمحاǄعالة لƼ ةǄهي وسي ǎة المحتوƵاǈƮو
  .هذا التراÜƚ ورƮد حƮاد الحياƖ اليومية

-    ŷǘƬا تواǊƻƬة بوƺاƾƙماط       الǈƊ قلǈ ƾن طريƵ 
. العالقات والمعاǈي والƤبرات بين اƞǕيال         

والتواƮل الثقاƼي الƽعال يحتاƍ ƜلǏ تبادل رساƑل         
ǎية ثرية المحتوƼثقا. 

-  ǊتƻƬة بƺاƾƙال ŷعاƺا دا   ƱبداǕار واǀبتǗا ǍǂƳÛ  اǈوه 
        ǎة المحتوƵاǈƮ دور ƨة يبرǄتبارها وسيƵبا 

    ÜƔǈاƞ ين منƵمبدǄلƖداƊو   ù بواسطة   ù تǈترǈǗا 
 .رواد التƺيير والتطورƼي يد 

-    ŷدداƜادا متƬا حǊƻƬة بوƺاƾƙويعاد  ال ǁǄǌه  يستƞتاǈƍ 
 .والتƽاƵل معه وƍدماƞه Ƽي مسار الحياƖ اليومية        

                                                           
٣ learning society         ƴتمƞراد المƼƊ الذي يشمل كل ǅيǄوهو التع

ويستمر مدǎ الحياƖ مستƽيداŹ من مƤتƻǄ الموارد التعǄيمية واƞǙتماƵية         
 .واǙقتƮادية

 ǁال ة وثيق وهي بذل  ǎة المحتوƵاǈƮة بǄƮ Źوحاưو  
 .من حيƚ التوظيƻ والǈشر والتƞديد

 
čĔ-           ÜيƼمحاور الحوار الثقا ǅهƊ ديانǕيعد حوار ا

    Źاǈممك ƠبƮƊ وهو الحوار الذي ŹماƨǙو   ƈ يƼ  ن واحد. Ƽ قد
يشǌد .  لǄتثاقƻ الديǈي  ǈشطةوƼرت شبكة اǈǗترǈت ساحة     

ثǄة لمƤتǏǄƵ  ƻǄ ذلǁ العدد الوƼير من المواقƴ الديǈية المم        
 ƻƑديان والطواǕا .      ǎمحتو ƔǄي تتطǈية الحوار الديǄƵاƼ نƍ

مستمداŹ من مƮادر متǈوƵة من Ɗبرƨها دراسات الدين          
 .هالمقارنÜ وǄƵوǅ الكالǅ وما شاب

 
čĕ-          ةƽومات كثيǄر المعƮƵ ونǈƼ ǅبحت معظƮƊ

الƽن : المحتوǈ Üǎذكر مǌǈا ǏǄƵ سبيل المثال Ǚ الحƮر        
 interactive artÜالƽن التƽاǄƵي   Ü و conceptual art المƽاهيمي

لقد تعاظǅ دور الǈƽون      .communicative art التواǄƮيالƽن  و
    ÜةƼة الثقاƵاǈƮ يƼايدت  وƨت   ǅمن ث   ƳبداǗا ǎهمية محتوƊ

          ǏǄƵ تمادهƵايد اƨي لتǈƽال ƜتاǈǗة اƽǄعت كƽوارت Üيǈƽال
 . Ƶƨǈة اǙستيرادبتƨايدالتكǈولوƞيا مما يǌدد 

 
đ-  ال Ʋƺالداǎتربو 
 

ĎČ-  ة المحتوىƳاǆƬ      ƴربǕايات اƺال ƾة تحقيǄهي وسي 
 Đلتربية ƮƵر المعǄومات والتي Ʈاǌƹا تقرير اليوǈسكو       

: Ƽي Ɗربƹ ƴايات Ɗساسية هي    " التعǄيǅ ذلǁ الكƨǈ المكǈون   "
 ƻلتعر ǅǄتعÜ لتعمل و ǅǄو تع Ü لتكون ǅǄتعÜ و  ǁلتشار ǅǄتع

  .اƤǓرين

•  ƹلتعر ǃǂاية اكت    : تعƺهذه ال ƾتحقي ƜيحتاƔة  ساƼالمعر
    Ɩالحيا ǎذاتيا مد ǅǄوالتع.      ǅǄمداد المتعƍ ǁي ذلǈويع 

لقد تƤưمت  . بمحتوǎ تعǄيمي مستمر ومتƞدد دوما     
المادƖ التعǄيمية بƮورƖ توƔƞ توƼير برمƞيات تعǄيمية       

Ü وترشيحǌا وتقطيرها ǙستƤالǌ      ƭاƼعالة لتقديم 
 .المƽاهيǅ اǕساسية واƼǕكار المحورية

•  üلتعم ǃǂتحق : تع ƔǄاية     يتطƺهذه ال ƾي  ǏǄƵ Ɩالقدر
 ƴالتي         التعامل م ƴوظواهر الواق ÜةƼتعقد المعر 

          Ǚو ÜهƞرƤية بعد تǄي حياته العمƼ ǅǄا المتعǌǌƞيوا
      Ǚƍ ǁذل Ǐلƍ وار     بسبيلƹƊسبر ǏǄƵ قادر ǎمحتو

 .virtuallyالتعقدÜ ومحاكاƖ الواقƴ واستǈساƤه ƤاǄƑيا        
وار ويتطƔǄ تحقيƾ هذه الƺاية Ɗيưا تǌيƑة المتعǕ ǅǄط       

         ÜيƵماƞوالعمل ال Üن بعدƵ كالعمل ÜƖمل متعددƵ
   ƇاǈثƊ روالعملƽوالحركة الس .     ƔǄطوار تتطƊ وهي 

        ǅǄوالتع Üن بعدƵ ǅǄتعǄل ǎة المحتوƽل كثيƑبدورها وسا
 .بالمشاركة والتعǅǄ التكاǄƼي والتعǅǄ بالمراسǄة
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•  ǅوǀلت ǃǂتع :       ƴالطاب Ƈاƽưƍ ايةƺهذه ال ƾتحقي ƔǄيتط
 الƺƮارƵƍ  ÜدادÜǅǄ وسرƵة   الشƮƤي Ƶ ǏǄƵمǄية التع   

       ÜمورǕا ǏǄƵ ǅكة الحكǄمية مǈا وتǌǄوهذه ك  Ɣمطال 
ǎة المحتوƽكثي. 

•    ǅريƢǑا ƿارƪلت ǃǂاية     : تعƺهذه ال ƾتحقي ƔǄيتط
التƭǄƤ من Ƶƨǈات التعƔƮ والعÜƻǈ والتي Ǚ سبيل        
ƍليه Ǚƍ بتوƼر محتوǎ يوسƴ من ƾƼƊ الƽردÜ ويسǌل له          

 .شاƻ اƤǓرينالتعرǏǄƵ ƻ الحưارات المƤتƽǄة واكت
 
Ē-  ǏمǘƳǕا Ʋƺالدا 
 

Ďč-    ƚحدƊ التطورلقد      ǅوǌƽي مƼ يةƵوǈ ةǄقǈ وماتيǄالمع 
  ŹالƮتوا ƠبƮلي ǅالƵǗا  Źي حواراƊ Ü Źابياƞيƍ     Ǚ Üاهينƞذا ات 

من المرسل ƍلǏ    مƞرد Ƶƍالǅ سǄبي Ɗحادي اǙتƞاه         
 ǈƍه التواƮل بمعǈاه الواسÜƴ الذي Ǚ يقتƮر ǏǄƵ         .المستقبل

 ÜلƑالرسا Ʒبالƍ         ةƵاǈƮل ƖديدƵ ǅاǌم Ǐلƍ ǁذل ƨاوƞبل يت 
           Ƴاƞيه واسترƼوالتر ǅǄوالتع ǅيǄمثل التع Üǎالمحتو

التراسل Ƶبر البريد    ǏǄƵ  مل ƊيưاŹ    ت ويش .المعǄومات
         ƫقاǈقات الǄالل حƤ ي والتحاور والتسامر منǈلكتروǗا

 .وƵقد المƌتمرات Ƶن بعد
 

ĎĎ- المية       وƵǗتيار مادته اƤي اƼ قيǄحرية المت ƾطالǗ
          ǅظاǈب ƻما يعر Źتشر حالياǈي Üاǌيديو "وتوقيت استقبالƽال

   ƔǄتحت الطvideo–on-demand". و     Üهƞي ظل هذا التوƼ
         Ǐلƍ ن تتحولƊ الميةƵǗسسات اƌالم ǁات "توشƵمستود

Ü يستدƵي مǌǈا المتǄقي ما يحتاƞه        "لمحتوǎ المعǄومات 
 .ويǄưƽه

 
Ďď-           حوǈ بوƮي ǅالƵǗن اƍ ر يمكن القولƤƈ Ɣǈاƞ من

 Ƽمƌسسات  .Ƽي ƈن واحد   " التÜ"ƭƮƤ وǈحو    "توسƴال"
اƵǗالǙ ǅ تتوقƵ ƻن ƨيادƖ برامǌƞا وموارد معǄوماتǌا          

 الذي يتƨايد Ƽيه التوƞه     هومǈاƼذ توƨيعǌاƼ Üي الوقت ƽǈس     
    ƭƮƤالمت ǅالƵǗحو اǈnarrow-casting.    ي كل منǈويع 

Źكما Üǎمن المحتو Źيداƨم ƭƮƤوالت ƴالتوس Ɩودƞو. 
 

ĎĐ-  Źه حالياƞتتو      ƔوƮ تǙاƮتǙيات اƞولوǈة تكƼكا 
اǕقمار Ü و  اǈǗترǈتÜ و  تƨƽǄيونÜ وال  الǌاتƻ: المƨǈل

يترتƔ و. ƊلعاƔ الƽيديو و حاسوÜƔبرامƝ ال Ü و الǈƮاƵية
ǏǄƵ هذا التوƞه ǈمو كبير لمواقƴ التعǄيǅ والتعǅǄ الذاتي Ƶبر          
         ƚي البƼ ƴوالتوس ÜǎرƤǕا ǅالƵǗا ƖƨǌƞƊو ÜتǈترǈǗا

Ü واǈتشار  point-castingت بعيǌǈا     لƑƽا الموƞهاǈǙتقاƑي  
ذي يربط مباشرƖ بين    لا TV interactiveالتƨƽǄيون التƽاǄƵي   

ن كل هذه   ƍ وǈƹي Ƶن القول     .ǌƞات اǗرسال والمشاهدين  
      ŹقاƼمتد ǎمحتو ƔǄل تتطƨǈمǄة لǌƞوماتية الموǄدمات المعƤال 

ŹاƵوǈومت. 
 

ē-  ǎوƸǂال Ʋƺالدا 
 

Ďđ-      حو ما يعǈ Źت حالياǈترǈǗه اƞلي   تتوǙالد Ɣبالو ƻر
semantic web        وية ذكيةƺتطوير تطبيقات ل ƔǄوهو ما يتط Ü

      ǅǌƽوال ƾƑالوثا ǎيل محتوǄليلتحǓالسردية  ا ƭوƮǈǄل .  
لقد ƮƊبحت ǈƮاƵة المحتوǎ هي المǌǈل اǕساسي لǄتطوير        

 .Ü استƤداما وتوثيقا   وتعǄماÜ Ź تعǄيماŹ  ومعƞماŹ تǈظيراŹ: الƺǄوي
ظǅ الترƞمة اǓلية يǈظر ƍليǌا      هǈا ƍلƊ Ǐن ǈ    اǗشارƖويكƽي  

 لدراسة  اŹ تƞريبي معمالŹباƵتبارها  Ƽي الوقت الحاưر     
الظواهر المƤتƽǄة لƺǄة ماÜ ودǅƵ الدراسات المقارǈة           

 Comparative and ContrastiveوالتقابǄية بين الƺǄات     
Linguistic Studies. 

 
Ĕ-  Ǐƺالمعر Ʋƺالدا 
 

ĎĒ-     ƽǄتƤية المƼالمعر Ƴروƽت الǄƤلقد تدا    Ǐلƍ ǎدƊ مما Üة
 .تǅƤư هاƑل Ƽي محتوǎ المعǄومات العǄمية والتكǈولوƞية       

 Ǐلƍ ةƼاưƍ        يات باتتǈساǈǗالطبيعيات وا ǅوǄƵ ǅن معظƊ 
تعتمد ǏǄƵ كǅ هاƑل من المعǄوماتÜ من الميكروبيولوƞي         

ƍ ÜلǅǄƵ Ǐ الƺǄة    "الثالثة باليين حرƻ  "وسƽره الوراثي ذي    
يين من  وذƤاƑر ƮǈوǌƮا التي تƮل ƍلǏ مƑات المال         

         ǅرقاǕل ذي اƑاǌده الƮاد مراƮوح ǁǄƽال ǅǄƵ Ǐلƍ ÜماتǄالك
 Ƽالƽكر اǈǗساǈي يƮبو اǓن ƍلǏ تƋسيƩ معرƼة         ."الǄƽكية"

          ǏǄƵ المهƵ ن يعيƊ ǏǄƵ سانǈǗتعين ا ÜالبةƮ كثرƊ Ɩديدƞ
ƹƊوار هذا التعقد يحتاƍ ƜلǏ       وسبر .حقيقته ويواƞه تعقده  

   Ɩالمعقد ƴظواهر الواق ƖمحاكاÜ  وهذه الم   Ɩا هي ب حاكاǌطبيعت
ǎة المحتوƽكثي. 

 
Čč-  ǏǆمǓا Ʋƺالدا 

 
Ďē-         تǙاƮتǙومات واǄيا المعƞولوǈتاحت تكƊ لقد

لƞماƵات متǈوƵة ƼرƵ ƭرƤ ƯطاƔ يمكن Ɗن يكون          
           ŹادياƮاقت ÜŹالقياƤƊو ŹياƼثقا Üبهǈواƞ ي كثير منƼ Źهداما

ŹياƵتماƞدي ل    .واƮيمكن الت Ǚذا ال  وǌ  ƔطاƤب  ǎدون محتو
 .هرثقاƼي يحاو

 
ĎĔ-           اǌلدي ǎة محتوƵاǈƮ Ǚ ات التيƼه الثقاƞستوا

Źيوشاƞ      يةƽƤالتي س  من الروبوتات ال ǌيǄƵ ǅاتقتح ǌا مواقع 
لتستƻƨǈ مǌǈا المعǄوماتÜ وتحǌǄǄا وتتبادلǌاÜ وتعيد          

واستعمالǌا بطرǙ ƾ تƤدǅ بالưرورƮ      ƖياƹتǌاÜ وتكيǌƽا   
  .مƮالƠ تǁǄ الثقاƼات وƊبǈاǌƑا

 
Ďĕ-        يƼ ردƽال ƠبƮƊ لقد    Źتمعات الحديثة ممثالƞالم 
 والƮحية  بياǈاته الشƮƤية Ƽيǌا  Ƶد بياǈات تسƞل     واقب

 مثلƊمور  Ƽي   ولǌذا ƈثاره اƞǙتماƵية   .والتعǄيمية وƹيرها 
ǈماƊه وǈمƊرد وƽية الƮوƮƤه. 

 



đ

üالمتاحة  -دا ƫرƻال 
 

ďČ-    ƖشارǗكما سبقت اÜ Ƽ     ƭرƽالعديد من ال ǁاǈǌ
      ǎمحتوǄربية لƵ ةƵاǈƮ قامةǗ المتاحة  ƩƼاǈالت ǏǄƵ Ɩقادر. 

 :هذه الƽرƭبعƯ  بيان موƨƞ بƼيما يƋتي
 
 الǌƞود المبذولة حالياŹ من قبل البǄدان        اǙستƽادƖ من  -

 Źي      العربية استعداداƼ وماتǄالمع ƴتمƞقمة العالمية لمǄل 
بǄورƖ موقƵ ƻربي موحدƊ Üو شبه موحدÜ واستكمال        
           ƴưن لوƋي هذا الشƼ المبادرات المطروحة

Ü ة تتسǅ بالواقعية والرƌية المستقبǄية    استراتيƞية Ƶربي 
         ŹوماتياǄالعربي مع ǅمية العالǈعة قوية لتƼد ƇطاƵƍو
بحǄول الدورƖ الثاǈية لǄقمة العالمية التي ستعقد Ƽي         

 ǅاƵ ƩǈتوĎČČđ. 
 اهتماǅ كثير من القيادات السياسية العربية        استثمار -

بƋمور التǈمية المعǄوماتية Ƽي توƼير الموارد الالƨمة       
 .ة ǈƮاƵة المحتوǎ لتǈمي

لǌǈوƯ بالتǈƮيƴ الثقاƼي التي     اتƽعيل Ƥطة Ƶمل      -
 الدورƖ الثاǈية Ƶشر لمƌتمر الوƨراƇ         اƵتمدتǌا

 .đولين Ƶن الشƌون الثقاƼية Ƽي الوطن العربي      ƌالمس
وقد تưمǈت الƤطة المقترحة العديد من التوƮيات        
 .والمقترحات لƨيادǈƍ Ɩتاƞية ǈƮاƵة المحتوǎ العربية

 حƮاد الدراسات اǙستراتيƞية Ƽي       اǙستƽادƖ من  -
ال التǈمية المعǄوماتية التي قامت بǌا المǈظمات        ƞم

 .الدولية واǗقǄيمية
- ƻامي          توظيǈي المتƵتماƞǙي اƼه الثقاƞالتو 

لǄمعǄوماتية Ƽي تǈمية الطǏǄƵ ƔǄ المحتوǎ المحǄي        
       ƨƞسيع ƚيات العربية حيƞة البرمƵاǈƮ عيلƽي تƼو

 .مطالƔ المحǄيةالمǈتƝ المستورد Ƶن تǄبية ال
 المتاحƻ ومراكƨ التوثيƾ القومية       اǙستƽادƖ من  -

  Üتبارها  والمكتباتƵبا  ƨمراكƝترويǄتطبيقات ل ل
     ǁوذل Üǎة المحتوƵاǈƮǅداƤشر    باستǈل الƑوسا 

اǗلكتروǈي التƽاǄƵيÜ وƍتاحة المعǄومات العǄمية        
      ǎرƤǕومات اǄالمع ƻوǈƮية وƼبروالثقاƵ  شبكات 

 ƻة والمتاحƽرشǕا ƨوالمكتباتمراك. 
-     Źاǈاƞم ÜتǈترǈǗتاحة اǗ ات الحاليةǌƞالل التوƺو استƊ 

مقابل رسƨ ǅهيدÜ لتǈمية الطƤ ǏǄƵ ƔǄدمات           
 .المعǄومات

 واǈǗترǈت Ƽي   الحاسوƍƔدƤال  اǙستƽادƖ من ƼرƮة     -
تǈمية المǌارات  الذي سيقود ƍلǏ     المدارƩ العربية   

 .اǕساسية Ƽي البحƵ ƚن المعǄومات
Ƽي ƍقامة المعارƯ    ي  الƞارالتوسƴ  استƺالل   -

  ÜيميةǄقǗكبير     ا Ɵاƞǈ من ǁوما حققه ذل   Ɣتذاƞي اƼ 
 .ƑƼات ƵديدƖ من المستǄǌكين
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ي تبديه كثير من     ذاستƺالل اǙهتماǅ المتƨايد ال     -
ƚالترا ǏǄƵ اظƽحǄير الحكومية لƹ ظماتǈالم. 

Ɗن الموƞة الƞديدƼ Ɩي البرمƞيات التي تƌكد       استƺالل   -
   Ƥيات ستƞبرمǄيال القادمة لƞǕا ŹاƼتالƤا ƻǄت Źذرياƞ  

         ǅماƊ ة ذهبيةƮرƼ وهذه Üا السابقةǌيالƞƊ نƵ الدول
الǄحاƾ بتكǈولوƞيا   وكذلǁ    . لǄحاƾ بالركƔ   الǈامية

 حيƚ يتوقƴ   .الواقƴ الƤاǄƑي وهي ماƨالت Ƽي بدايتǌا     
الƞميƊ ƴن يكون لǌذه التكǈولوƞيا دور حاسƼ ǅي          

 .التطبيقات التعǄيمية واƵǗالمية واǗبداƵية والعǄمية
-      Źية المتاحة حالياǈمكاǗا ƻتعاون بين  ل توظيǄ

 والقطاƳ الƤاƼ ƭي مƞاǙت ǈƮاƵة        اتالƞامع
المحتوƤ ÜǎاƮة وƊن ƍقامة الǄƮة بين الǌƞات          
البحثية وقطاƵات اǈǗتاƜ والƤدمات ƮƊبحت Ɗكثر       

Źة     يسراƵاǈƮي هذه الƼ     يه الحالǄƵ ة بما كانǈمقار
ǄƮة Ƽي الǈƮاƵات التقǄيديةÜ حيƚ واǌƞت ƍقامة ال       

هذه مƮاƞ ƔƵمة ǈتيƞة لالƤتالƻ الكبير بين بيƑة         
البحوƚ اǕكاديمية وبيƑة اǈǗتاƜ الǈƮاƵيÜ وهو        

      Ǐالذي تتالش ƻتالƤǙي تطبيقات    حدودهاƼ 
 ŹموماƵ وماتيةǄالمع     ǎة المحتوƵاǈƮ ه ب وتطبيقاتƞو

ƭاƤ. 
 Ƽي  المتعدد التƮƮƤات تǈامي التوƞه   اǙستƽادƖ من    -

ا البرمƞيات بƽƮة   ƭ بƽƮة ƵامةÜ وتكǈولوƞي   .ǅ.ت
ƤاƮةÜ وƨيادƖ مساهمùة ùǄƵوǅ اǈǗساǈيات ùƼي       

    Źاǌƞتو ǁويمثل ذل ÜوماتيةǄور المعùùتط Źذرياƞ   Ơيتي 
 . به من ǈقطة بداية متقدمةواǄحقيلǄعرƊ Ɣن 

-         Ưالدول لبع Ưبع ƾالƹƍ ةƮرƼ من ƖادƽستǙا 
لطǄبة Ɗماǅ ا مƞاǙت البحوƚ العǄمية الحساسة        

 ŹموماƵ ƔǈاƞǕت     وبالتحديد  .اǙاƞي مƼ   تادƵ ƚبحو
Ü وƊمن  الدقيقة اتالكمبيوتر وتكǈولوƞيا اǗلكتروǈي   

ǈظǅ المعǄوماتÜ واǙستشعار Ƶن بعدÜ ومعالƞة        
 ƼرƮة  وهذا ما يعطي   Đ.الƮور وتمييƨ اǈǕماط  

 Ƽي تǈمية القدرات الذاتيةÜ     لتساهǅلƞǄامعات العربية   
      ŹساساƊ التي تعتمد Üياتƞال البرمƞي مƼ ةƮاƤ  ǏǄƵ 

ÜكارƼǕا         ƻتحتية باهظة التكالي Ǐǈب Ǐلƍ Ɯتحتا Ǚو 
 . ǈسبيا

-   ƖادƽستǙمن  اǙا  ǅالذيشديد  الهتما    Źحاليا ǅيوليه العال 
ƞدول  Ƽي ذلǁ بوưوƟ     برƨ وقد   .لǄتǈوƳ الثقاƼي 

 وقد قامت   . القمة العالمية لمƞتمƴ المعǄومات    ƵƊمال
مǈظمة اليوǈسكو بعدƼ Ɩعاليات Ƽي مƞال تعدد الƺǄات        

 ÜوماتياǄا ولكنمعǌǈƵ Ɣاƹ ور العربيưالح! 
المƞامƴ العربية ووƍ ƴưطار    اǙستƽادƖ من ƍمكاǈات     -

 من مǈظور ǈƮاƵة      بǌاƞديد لǄمǌاǅ المǈوطة      
 .المحتوǎ العربية

شركات البرمƞيات  استƺالل اǙهتماǅ الذي توليه       -
حالياŹ بالسوƾ العربية Ƽي ƍقامة مشاريƴ        العالمية  

ƚ مشتركة بيǌǈا وبين شركات التطوير والبحو        



Ē

         Ɩƨربية متميƵ اتƇاƽك ǁاǈن هƊة وƮاƤ Üالعربية
 .هذه الشركاتتعمل Ƽي 

 تكǈولوƞيا قواƵد الƮǈوƭ     هتوƼراǙستƽادƖ مما     -
ƼرƵ ƭديدƖ لتوثيƾ استƤدامات الƺǄة      من  الكامǄة  

 .textual corporaبǈاƇ ذƤاƑر الƮǈوƭ     لالعربية و 
مثل ذلǁ مقومات ǌǈƵ Ǐǈƹ Ǚا لبǈاƇ قواƵد           يو

 وتƮميǈ ǅظǅ معالƞة الƺǄة العربية      البياǈات المعƞمية 
ƈلياŹ وتطبيقاتǌاƵ ÜالوǏǄƵ Ɩ دǅƵ الǌƞود Ƽي مƞال         

 .تعميǅ المƮطǄحات واستƤدامǌا
السيǈما المƺربية والسيǈما    اǙستƽادƖ من تƞربتي      -

Ƽي ƍبداǈƍ ƳتاƜ   وما حققتاه من ƞǈاƵ Ɵالمي      اǗيراǈية  
اǗمكاǈات  واǙستƽادƖ كذلǁ من     . قǄيل الكƽǄة  سيǈماƑي

متاحة بمديǈتي اǈǗتاƜ اƵǗالمي Ƽي دبي ومƮر        ال
 توƞه   واƵتماد .ǈǗتاƜ برامƝ تǄيƨƽيوǈية مشتركة    

والتي  ĒبرامƝ تǄيƨƽيوǈية ƹير كثيƽة التكǈولوƞيا      
  .Ɗثبتت ƞǈاحǌا Ƽي كثير من البǄدان

استثمار ما Ɗظǌره الشباƔ العربيƤ ÜاƮة Ƽي الدول         -
الǄƤيƞيةÜ من حماƩ شديد لǄدƤول Ƽي مƞاǙت          

التوƨيƴ الديموƹراƼي الراهن   Ƽ .معǄوماتية الحديثة ال
 Ɗن يحسن   ةÜ شريط ēيعمل لƮالƠ الوطن العربي    

          ƖادƵƍ ƾن طريƵ الل هذه الموارد البشريةƺاست
        Ɣمطال ƴامي مǈالواقعي والدي Ɣاوƞهيل والتƋالت

 .سوƾ العمل
تقƭǄ دور الحكومة Ƽي الساحة       اǙستƽادƖ من     -

Gatt Üاتƺالاقية  لدول المưǈمة ǙتƼ  ƽي ا اǙقتƮادية  
التي تشترط ƮƤƮƤة معظǅ المƞاǙت اǙقتƮادية       
وتحريرها مما يسمƠ بمƨيد من الƽرƭ لمساهمة         

 .القطاƳ الƤاƼ ƭي ǌƞود التǈمية المعǄوماتية
القطاƳ الƤاƭ  اǙستƽادƖ من الǈشاط الذي يبديه         -

  Ƽ .Ĕي التǈمية المعǄوماتية والمǈظمات اǕهǄيةالعربي
 المشƞعة Ǘقامة تƞمعات     البǈاǏǄƵ Ƈ المبادرات    -

كمديǈة دبي  (ǅ.  ƭ.تكǈولوƞية متƮƮƤة Ƽي ت    
مƮرÜ ومديǈة  Ƽي  لǈǘترǈتÜ والقرية الذكية      

 يمكن Ɗن تساهǅ هذه     .) وƹيرها اǕردنƼي  اǈǗترǈت  
 اŹ تمǌيد prototypesالتƞمعات Ƽي القياǅ بǈماذƊ Ɯولية       

ƭاƤال Ƴالقطا ǏǄƵ اǌلطرح. 
-       Ƽ لالستثمار Ɩالعديد ƭرƽالل الƺت  استǙاƞي م

معالƞة الƺǄة العربية ƈلياǈ ŹظراŹ لظاهرƖ اƼǗراط          
                                                           

)Ē(             يرǌمريكي الشǕا Ɲامǈما حققه البر ǁذل ǏǄƵ 60“كمثال 
minutes” ) ĒČ ساسا-الذي يعتمد )  دقيقةƊ-    ƖادƵƍو Üالحوار ǏǄƵ 

ƻرشيǕمواد ا ǅداƤاست. 
)٧(  Đď % قل منƊčĐةǈس  
 Arab Digital لرقمية العربية  المبادرƖ ا  المبادرƖ المعروƼة باسǅ  مثل    )٨(

Initiative (ADI)    ƴمƨا  المǌǈƵ النƵǗي   اƼ ي دبيƼ   ولǕكتوبر /تشرين اƊ
ĎČČďÜ         وماتǄيا المعƞولوǈتك Ɩدارƍ اǌالتي قامت ب TIT   يƼ   تحاد الدوليǙا

 لالتƮاǙت 

Ü واǙهتماǅ الشديد    over-information المعǄوماتي  
 .ƺǄة موقƴ الƮدارƖالƼيه تحتل الذي ة  الثقاƼيبالتعددية

ما تبديه البǈوǁ اǗسالمية من استعداد        اǙستƽادƖ م  -
العربي ƭ متعǄقة بالتراǅ.     ƚ.لتمويل مشاريƴ ت  

  .الديǈيو
-           Ɯƨي مƼ حةƞاǈال Ɣارƞالت Ưمن بع ƖادƽستǙا

        Ɩال العمارƞي مƼ بيةǈƞǕون اǈƽال ƴون العربية مǈƽال
Ƈاǈƺة والƼرƤƨوال Ǐوالموسيق . 

استƺالل موƞة التǈوƳ الƺǄوي لتحƮين ưƵوية الƺǄة        -
 .العربية Ƽي ǈادي المعǄومات العالمي

-        ǎمما تتيحه الشبكات العالمية ومن المحتو ƖادƽستǙا
Ɵالمتا         ƳاƽتǈǙا وتمكين المواطن العربي من اǌيƼ 
 .مǈه

اǙستƽادƖ من برامƝ التعاون الدولي والدƤول Ƽي          -
        ǎي المحتوǈƺت ƻطراǕا Ɩالقات تعاون متعددƵ
          Ɣارƞالت ǏǄƵ ربة العربيةƞالت Ơتƽالعربي وت
            ǅƵمن كل ما تقدمه من د ƖادƽستǙوا ǎرƤǕا

 .لǈƮاƵة المحتوǎ العربية
 

ŷياǆاƙ- المبادرة   
 

ƹلƈ-ال  ƖاƾǂƯǆم 
 

ďč-         ةƼة والثقاƺǄوال ǎبين المحتو ƾلالرتباط الوثي Źظراǈ
       Ưرƽمر الذي يǕوهو ا ÜاديةƮقتǙية واƵتماƞǙمية اǈوالت

لǄمحتوǎ قادرǏǄƵ Ɩ المǈاƼسة وقابǄة لǄتوسƍ       ƴقامة ǈƮاƵة 
  ƍقامة تكتل Ƶربي   ƎƼ Üن هذا يعǈي بالưرورƖ    واǙستمرارية

  ǎة المحتوƵاǈƮ يƼ .تمحور   يتذا  وه ƔǄطǙيات اƞستراتي
 والتǈمية اƞǙتماƵية واǙقتƮادية    العربية حول Ɗمور الثقاƼة   

 مساحة لǄتحرǁ العربي الƞماƵي Ƽي       التي يمكن Ɗن توƼر   
 وƊقل حساسية من المƞال      Ƽعاليةالظروƻ الراهǈة Ɗكثر     

 وǙ يعǈي ذلƵ ǁدƍ ǅدراǁ مدǎ ارتباط التǈمية           .السياسي
Ƽيما يǄي المǈطǄقات     .سيةالمعǄوماتية باǕوưاƳ السيا   

ǁذا التحرǌيسية لƑالر: 
 
č-      اديƮه اقتƞي توǈتب  Ǐلƍ ولƮبالو Ơاد  يسمƮاقت 

 المƮادر الطبيعية المعرƼة Ǚ يعتمد Ƶ ǏǄƵاƑدات        
ŹساساƊ.  

 

Ď-         ǎحول المحتو ƨالتمركcontent-centric   يƼ 
: استراتيƞيات التǈمية المعǄوماتية لǄعالǅ العربي       

 .القطاƵيةاǗقǄيمية والقطرية و
 
ď-      Ǐǈالب Ƈاǈي بƨساسيةتواǕقامة  والقدرات   اƍ ƴم

        Üǎة المحتوƵاǈƮل ǎرƤǕر اƮاǈوالع Ɩرورư
         Ǚ ǎة المحتوƵاǈƮ قامةǗ ن التكتل العربيƊ ǁدراƍ
       ǏǄƵ ي المواردƼ والتوحيد والمشاركة ƾسيǈالت ƔǄيتط



ē

           Ǐǈعيد البƮ ǏǄƵ بل ÜƔحسƼ ǎعيد المحتوƮ
 . ƊيưاŹ والقدراتاǕساسية

 
Đ- ư          ƨاوƞتت ǎمحتوǄشمل لƊ Ɩظرǈ يǈتب Ɩرور

        ƾساǈƊ ƴميƞ ية لتشملƮǈومات الرقمية والǄالمع
ǎالمحتوǎرƤǕا . 

 
đ-         يǈت الثاǈترǈǗيل اƞية لƵوǈة الǄقǈالمتمثل مواكبة ال

اǈǙدماƜ الوشيǁ  و السعة العالية لتبادل البياǈاتƼ      Üي
        ƻواتǌǄل ƚيل الثالƞيون والƨƽيǄت والتǈترǈǗبين ا

 .الǈقالة
 
Ē- Ǚالل   اƺكبرستǕا      Üيةǈيات الثاƞة البرمƞلمو

Ƴوưولمو        Źلياƈ ة العربيةƺǄة الƞتبارهما  معالƵبا
 . لǄتكتل العربي Ʈ ǏǄƵعيد المحتوǎركيƨتان

 
ē-           ǏǄƵ ǎة المحتوƵاǈƮ ي تطبيقاتƼ ƨالتركي

      ÜيةǌيƼية الترƼالمية والثقاƵǗيمية واǄيات التعƞالبرم
عǄقة بالمحتوƍ   ǎهمال الƞواƔǈ اƤǕرǎ المت      دون

المطǄوƔ لǄحكومة اǗلكتروǈية وقطاƳ اƵǕمال        
 .اǗلكتروǈي والƤدمات الƮحية اǗلكتروǈية

 
Ĕ-          حة وواقعيةưية واƞطار استراتيƍ يƼ ǁالتحر

 ومن Ɗهǅ   . الƤارƞي لتƽوƾ المعǄوماتي ا لالستƽادƖ من 
المقومات الالƨمة لوƴư هذه اǙستراتيƞية هو         

Ƶة المحتوǎ   الرƮد العميƾ والمستمر لǈƮا      
 . وƍبداƵياÜŹ وتراثياŹ ولƺوياŹ وتعǄيمياƵƍŹالمياŹ: الƤارƞية

 
ĕ-    يƼ عالةƽالمساهمة ال     ƖدƵاƮالحركة العالمية المت 

. لǄتǈوƳ الثقاƼي ƵموماÜ والتǈوƳ الƺǄوي بƽƮة ƤاƮة      
          ƭاƤ ǅيه اهتماƞشكاله توƊ بسطƊ يƼ يǈوهو ما يع

 .ƍلǏ اǕقǄيات Ƽي العالǅ العربي
  

čČ-  ǈƮطيط لƤثالثة        الت ƩساƊ ǏǄƵ ǎة المحتوƵا
الدول و Üالعالǅ العربي : مƞاǙت تسويقية Ɗساسية هي   

ƵرƔ ومسǄمي المƞǌر Ƽي دول        Ü و اǗسالمية
 ويتطƔǄ ذلǁ اǙهتماǅ بتكǈولوƞيا تعدد         .الشتات

          Ǐلƍ لية من العربيةǓمة اƞود الترǌƞو ÜاتƺǄال
الƺǄات اƤǕرǎ الشاƴƑ استƤدامǌا Ƽي الدول          

 .لشتاتاǗسالمية ودول ا
 

čč-   Ƶن تراƊ Ɩرورưي ا يƞستراتيǙ    يƼ اوتƽة العربية الت
 Ƽي الدƤل    ياتمستوǎ التǈمية اƞǙتماƵية ومستو    

الدول العربيةÜ والǈظر ƍلǏ التǈوƳ الثقاƼي العربي         
 . لǈƮاƵة المحتوǎاŹ هاماŹموردباƵتباره 

 
 
 
 

ƅبا-Ǔا  ƹداǉ 
 

ďĎ-          ربيةƵ ةƵاǈƮ قامةƍ هميةƊ ǎمد ƾمما سب Ơưيت
توÜǎ ومدǎ تعدد الƞواƔǈ المتعǄقة بتحقيƾ هذه المǌمة        لǄمح

الحيوية التي سيتوقǄƵ ƻيǌا مƮير تǈمية المƞتمعات          
 ŹوماتياǄالعربية مع    ƔǄوالتي تتط ÜŹǙوƊ Źتكتال  ŹربياƵ    نƊ Ɣƞي 

   Ǆعيƽلحشده وت ƴميƞال ƻن القول      .هيتكاتƵ يǈƹو ƍ  هذان 
اƵǙتبار الوƍ  ƴưذا لǅ يƤƌذ ب   لتحقيƾ  هو ƮعƔ ا  مسعǏ  ال

       ƾƑواƵ يه منǄƵ طويǈبد    .العربي الراهن بكل ما ي Ǚ لذا 
من القياǅ بƤطة ƞƍراƑية اǈتقالية تمǌد الطريƾ لما سيتǄوها          
             ƴƼوهذا هو الدا Üهذا التكتل ƇرساǗ ƖديدƵ ǅاǌمن م

   Ƈيسي وراƑالعربية     "الر ǎالمحتو Ɩمبادر)ǅ.ǅ.Ƴ(Arab 
Content Initiative (ACI) Źتحديدا ƻدǌالتي ت Ǔا Ǐلƍ تي: 

 
üوǓا ƹدǊال:        ƴالعربية لتتمت ǎة المحتوƵاǈƮ تطوير

 .بالميƨات الالƨمة لالستمرار والمǈاƼسة
 

 ƹدǊالǏǆاƙتحديد :ال     ǎة المحتوƵاǈƮربية لƵ يةƞاستراتي
  ƴưوو     ƴمشاري ƖدƵ منưية تتƑراƞƍ طةƤ

       ǎة المحتوƵاǈƮربية مشتركة لƵ ǅƵود
 القمة العالمية لمƞتمƴ     تƽǈيذها Ƽي ƍطار   

 .اتالمعǄوم
 

ǃيƜ-ǃار العاƯǕا   
 

ďď-   ƭƤǄشكل  اليč      المقترحة ƖمبادرǄل ǅطار العاǗا 
 .والمǌاǅ الرƑيسية التي يتعين ƞǈƍاƨها

 
ďĐ- تمدتƵا   Ɩة من        المبادرƵموƞي مƼ Ƈاƞ ما ǏǄƵ

 :اƵǗالǈات والتقاريرÜ مǌǈا
 

-           ǅمǕظمة اǈن مƵ ادرƮية الƽلǕا ƻهداƊ النƵƍ
Ɩالمتحد. 

مƌتمر ƹربي ƈسيا    Ƶƍالن بيروت الƮادر Ƶن        -
 الذي  التحưيري لǄقمة العǄمية لمƞتمƴ المعǄومات     

 ).Ƽ ĎČČďبراير/ شباطǈ)Đ-Ēظمته اǗسكوا 
التقرير الǌǈاƑي ƞǙتماƳ الƤبراƇ الذي ǈظمته اǗسكوا        -

ƭوƮƤالرقمي العربي   " ب ǎالمحتو ƨيƨتع" )ď – Ē 
 .)ĎČČďيوǈيو /حƨيران

Ƈ مƞموƵة القرارات التي تبǈتǌا اƞتماƵات الوƨرا       -
العرƔ المƤتƮين بشƌون التربية واƵǗالǅ والثقاƼة       

 .واǙتƮاǙت
التقارير الƮادرƵ Ɩن اƞǙتماƵات التحưيرية لǄقمة       -

العالمية لمƞتمƴ المعǄومات والتقارير التمǌيدية لǌذه       
ديسمبر /القمة التي ستعقد Ƽي ǈƞيƼ ƻي كاǈون اǕول       

ĎČČď . 
 



Ĕ

üدا-  ǃاǊالم 
 

ďđ-      يƑر ǅاǌم ƴربƊ يمكن تحديد     ǏǄƵ Ɩذه المبادرǌسية ل
 :الǈحو اǓتي

 
 Ü استراتيƞية Ƶربية لǈƮاƵة المحتوƮǎياƹة -
-   ƴưالعربية      و ǎة المحتوƵاǈƮ ƴƼية لدƑراƞƍ طةƤ 

ÜاǌولوياتƊ Ɣية وترتيƞستراتيǙا ƴوتحديد المشاري 
 الحƮول ǏǄƵ مساǈدƖ المǈظمات الدولية واǗقǄيمية       -

ÜيةƞستراتيǙا ƴطة والمشاريƤيذ الƽǈلتمويل ت 
الƳ بعƯ المشاريƴ اǙستراتيƞية لǈƮاƵة         ƍق -

ǎالمحتو. 
 

ďĒ-          ƖدƵالمسا ǅاǌة من المƵموƞم ǅاǌهذه الم ƴم ƾƼتترا 
 :ǏǄƵ تƽǈيذ المǌاǅ السابقةÜ وهي

-  Üالعربي ǎلرواد المحتو ǎتدǈتكوين م 
-         ǎلة المحتوƋهمية مسǕ يةƵوتو Ɲة ترويǄبحم ǅالقيا

Üالعربية ǎة المحتوƵاǈƮو 
 ات الǄƮة بالمحتوÜǎحƮر الموارد العربية ذ -
 .حƮر مƮادر التمويل -

 
ďē-          ةƵموƞم ƖدارƎسكوا بǘيذية لƽǈة التǈماǕا ǅتقو

المǌاǅ الواردƼ Ɩي هذه المبادرƖ وتستعين اǗسكوا Ƽي ƵمǌǄا         
بالمǈظمات المƤتƽǄة لǖمǅ المتحدƖ والمǈظمات اǗقǄيمية        
والƤبراƇ والمستشارين بحسƔ طبيعة المǌمات التي تتطǄبǌا       

 .مبادرƖهذه ال
 

ďĔ-           مةǌسكوا مǘيذية لƽǈة التǈماǕا ƾاتƵ ǏǄƵ ƴوتق 
التǈسيƾ بين مƤتƻǄ اǕطراƻ ذات المǄƮحة Ƽي ǈƮاƵة         

ǎة        . المحتوǄالعمل العام ƾرƼ ƻǄتƤبين م ƾسيǈالت ǁوكذل
Ɩيذ هذه المبادرƽǈت ǏǄƵ. 

  
 :وƼيما يǄي ǈبذƖ مƤتƮرƵ Ɩن كل مǌمة

 
Č-ةƷياƬ  ة المحتƳاǆƬربية لƳ يةƜتراتيƨوى ا 
 

ďĕ-          يƼ ود التي بذلتǌƞاد الƮمة حǌتستثمر هذه الم
الوطن Ƽي  السابƾ لوƴư استراتيƞيات لǄتǈمية المعǄوماتية       

الدراسات مƞموƵة من   ǏǄƵ  مل هذا الحƮاد    ت ويش .العربي
من ưمǌǈا الدراسات الƤاƮة بسمات مƞتمƴ المعǄومات        

 حددته وƼقا لǈمط موحد      وưعت Ƽي دول ƍسكواÜ التي    
ذلǁ قاƵدƖ بياǈات المƌشرات الƤاƮة         Ü وك  اǗسكوا

  .بتكǈولوƞيا المعǄومات واǙتƮاǙت التي طورتǌا اǗسكوا
 

ĐČ-     يةƵيات قطاƞاستراتي ƖدƵ ǁاǈه Üƾما سب Ǐلƍ ةƼاưƍ
متمحورƖ حول تكǈولوƞيا المعǄومات واǙتƮاǙت قامت        

بوưعǌا مǈظمات الƞامعة العربيةÜ وتشمل المƞاǙت        
Źتية تحديداǓا: 

 
 ÜلثقاƼة العربيةتǈمية ا -
 Üاستراتيƞية اƵǗالǅ العربي -
 Üاستراتيƞية التربية العربية -
 .استراتيƞية اǙتƮاǙت -

 
 من قبل     Ɗقرتوƞميƴ هذه اǙستراتيƞيات        

 . المƌتمرات الدورية التي تعقد لǄوƨراƇ العرƔ المƤتƮين
 

Đč-          ياتƞستراتيǙهذه ا ƖورǄب Ǐلƍ مةǌهذه الم ƻدǌت
عاƔ المبادرات العربية المƤتƽǄة    القطرية والقطاƵية واستي  

        ǎمستو ǏǄƵ Ɩموحد ǎة محتوƵاǈƮ يةƞاستراتي ƖورǄي بƼ
       ÜلƤالتدا ƴưالة مواƨƍو Üالوطن العربيƝر  ودمƮاǈالع 

         Üي المواردƼ والمشاركة ƾسيǈية والتǄƵاƽمن الưالتي ت
     Ɯدراƍ Ǐلƍ ةƼاưƍثارƈ      ǏǄƵ يميةǄقǗية اƞستراتيǙهذه ا 

ưوƵة بالƽعلƊ Üو الƞاري     اǙستراتيƞيات القطرية المو   
 . Ƶƍدادها

 
ĐĎ- امل  تتش    ŹاưيƊ مةǌلم    ǅرس ǏǄƵ  ة منƵموƞم

 اǙستراتيƞية الشامǄة   بǈاǏǄƵ Ƈ اǙستراتيƞيات القطاƵية   
 :لǈƮاƵة المحتوÜǎ وهي

 
استراتيƞية تǈمية الموارد البشرية لǈƮاƵة          -

ǎالمحتوÜ 
استراتيƞية شبكة اǙتƮاǙت المدƵمة لǈƮاƵة        -

ǎالمحتوÜ 
ƞية البحوƚ والتطوير المساǈدƖ لǈƮاƵة       استراتي -

ǎالمحتوÜ 
استراتيƞية توƼير مƮادر التمويل لمشاريǈƮ ƴاƵة       -

 .المحتوǎ وƍرساƇ البǏǈ التحتية الالƨمة لǌا
 

Đď- ية العربية      سƞستراتيǙا ƴưة   يعتمد وƵاǈƮل 
ǎية         المحتوǄات المستقبǌƞتوǄة لưيƽدراسة مست ǏǄƵ 

ذه التوǌƞات  لتكǈولوƞيات ǈƮاƵة المحتوÜǎ ومǎƨƺ ه     
عوها بƤبرات الدول اƤǕرư     Üǎ وسيستعين وا   .اƵŹربي

ودراسة العوامل التي Ɗدت ƍلƞǈ ǏاƟ المشاريƴ العربية          
 .المشتركةÜ وكذلǁ اǕسباƔ التي Ɗدت ƍلǌƞƍ ǏاƯ بعǌưا

 
č- ƲƮة المحتوى العربية  وƳاǆƬ Ʋƺية لدƏراƜƋ ةƯƢ 
 

ĐĐ- ƞتتويŹة    اǈالراه ƖمبادرǄسكوا  لƍ ƴưمسية   تƤ طةƤ 
          Üالعربي ǎة المحتوƵاǈƮ ميةǈتين لتǄتارمن مرحƤوت 

 تعاوǌǈا العربية المƌهǄة      اǕطرمƞموƵة من    ƍسكوا  



ĕ

مƞموƵة من الƤبراƇ المتƮƮƤين لوƴư الƤطة اƞǗراƑية       
 . المطǄوبة

 
Đđ-           ƴدد محدد من المشاريƵ يذƽǈطة تƤتشمل هذه ال

 هذا العمل قامت لǈƞة الƤبراƇ العرƼ Ɣي         ولبدƇ .الحيوية
اǌƵا بطرƟ قاƑمة Ɗولية ببعƯ المشاريƴ العربية          اƞتم

 :يمكن وưعǌا ưمن المحاور اǓتيةالمقترحة 
 
 العامǄة  مراكƨ بحوƚ تكǈولوƞيا الƺǄات   تǅư  شبكة   -

 .ƤاƮة Ƽي مƞال معالƞة الƺǄة العربية
- ǎة المحتوƵاǈƮيمية لǄقƍ يةƞولوǈة تكǈưحا. 
-         ǅǄوتطوير التع ƚبحاǕن بعد وƵ ǅǄتعǄيمي لǄقƍ ƨمرك

 .بعد والتعǄيǅ اǗلكتروǈيƵن 
مركƍ ƨقǄيمي لتطوير التطبيقات الحاسوبية مثل  -

 .الحكومة واƵǕمال اǗلكتروǈية وƹيرها
شبكات ƍقǄيمية متƮƮƤة مثل شبكات الƞامعات         -

 .والمدارƩ وƹيرها
 

ĐĒ-  ولونƌالمس ƴưن   يƵ    ƖدƵ يةƑراƞǗطة اƤداد الƵƍ
بحوƚ معايير لتحديد Ɗولويات التƽǈيذ واƤتيار مراكƨ ال        

ومƌسسات التطوير العربية التي سيوكل لǌا تƽǈيذ هذه           
ƴمن  ي و .المشاريưهذات       ǅقياǄربية لƵ ةƑتيار هيƤا ŹاưيƊ 

التǈسيÜƾ وترسيƣ مبدƊ المشاركة Ƽي الموارد ومتابعة تقدǅ        ب
ŹقاƼو ƴيذ المشاريƽǈل ت ǅالتقد Ʃشرات لقياƌمbenchmarking. 

 
Ď-  الدولية Ɩماưǆدة المǆاƨم ǍǂƳ üوƬيميةالحǂƽǕوا 
 

Đē-        ǅƹاǈن تتƊ بد Ǚ   العربي ǎالمحتو Ɩمبدر  ƴم 
        ŹموماƵ وماتǄالمع ƴتمƞقامة مƍ يƼ ات العالميةǌƞالتو Ü

      ǁوذل ÜةƮاƤ ةƽƮب ǎة المحتوƵاǈƮيةوƺب   ǏǄƵ ولƮالح 
المǈظمات  وتƋتي    .مساǈدƖ المǈظمات الدولية واǗقǄيمية    

قاƑمة هذه المǈظمات بǌدƻ الحƮول      رǏǄƵ   ƩƊ   العربية
  ǏǄƵ        اǌƮƮƤالموارد التي ت ǅƞح Ɩيادƨالسياسي و ǅƵالد

 العربية Ƽي اǈǕشطة ذات الǄƮة بǈƮاƵة           المǈظمات
ǎالمحتو .        ǅƵالد ǅات الدولية تقديƑيǌمن ال ƔǄالط ǁوكذل

          ǅمǕة اƮاƤو Ɩذه المبادرǌي والمادي لǈƽالسياسي وال
المتحدƖ ممثǄة بمǈظماتǌا المƤتƽǄة وكذلǁ اǙتحاد الدولي         

البǁǈ الدولي واǙتحاد اǕوربي وƹيرها من       لالتƮاǙت و 
  .المǈظمات الدولية

 
ĐĔ-         سبيل المثال ǏǄƵ Ɩشودǈالم Ɩدǈالمسا ƻوǈƮ تشمل

 : ǙǏǄƵ الحƮر
 
 . الƤبراƇدراسات -
 .الدǅƵ المادي والǈƽي -
-  Ɲي برامƼ Ɩالمبادر Ɯدراƍالتعاون بين الحكومات. 

-     Ɲي برامƼ Ɩالمبادر Ɯدراƍ الدوللتعاون بين    ا 
 .والدول ƹير العربية ةالعربي

 
Đĕ-    من ƖادƽستǙظمات الدولية التي تمثل     اǈالمŹدراƮم 
Źة          ثرياƵاǈƮة لƽǄتƤت المǙاƞي المƼ ƖبرƤة والƼمعرǄل 

ǎيرهاالمحتوƹسكو وǈمثل اليو . 
 
ď-      يةƜتراتيƨǗا Ʋاريƪالم ƭبع ƱǘƽƋ:  Ʊروƪم 

ƜةالموŷلياƆ ة العربيةƸǂة الƜية لمعالǆاƙال  
 

đČ-   ة الƞتمثل معال       Ǐǈمقومات الب ǅهƊ Źلياƈ ة العربيةƺǄ
 :اǓتيةالتحتية لǈƮاƵة المحتوǎ وذلǁ لǖسباƔ الرƑيسية 

 
اƨǕمة الحالية التي تعاǈيǌا تكǈولوƞيا البرمƞيات         -

 .وتوǌǌƞا الحالي ǈحو البرمƞيات الذكية
 .الحاƞة الماسة لمعالƞة Ƶميقة لƮǈǄوƭ العربية -
-  ùية لƵوǈة الǄقǈلي "الǙالد Ɣالوsemantic web." 
التوƞه الثقاƼي المتǈامي لتكǈولوƞيا ǈƮاƵة           -

 .المعǄومات
-          Ɩادرǈال ƭرƽمة الƑقا ǏǄƵ Źلياƈ ة العربيةƺǄة الƞمعال

 .لمساهمة Ƶربية ƞادǄƵ Ɩميا وتكǈولوƞيا
ارتƽاƳ كƽǄة البرمƞيات التعǄيمية التي ƮƊبحت كثيƽة        -

    Ƈقة بالذكاǄيات المتعƞولوǈي التكƼ ةƮاƤ Ýياƞولوǈالتك
 .ƵياƮǙطǈا

- ŹيراƤƊ   Ʃولي ƈرƤŹمة       اƨƊ ة العربية هيƺǄمة الƨƊ نƎƼ Ü
 ǌƼي كامǈة وراƨƊ Ƈمات الƽكر العربيÜ        .اƨǕمات

      Üالعربي ƳبداǗوا Üالعربي ǅالƵǗوا Üالعربي ǅيǄوالتع
 .وقƮور الحوار مƴ الذات ومƴ اƤǓر

 
đč-        ةƞية لمعالǈة الثاƞالمو Ƴمشرو ƾطالƍ مةǌتشتمل م

ǏǄƵ Źلياƈ ة العربيةƺǄال ǅاǌتية المǓا: 
 
 .العمل Ƽي المشروƳتحديد التƽاƮيل الǈƽية لƤطة  -
 توƴưتƽريƴ الƤطة ƍلǏ مشاريƴ بحوƚ وتطوير          -

بǈودها المرƞعية بحيƚ تشمل قواǅƑ المƨƞǈات         
deliverablesاǌوشروط . 

 .توƼير مƮادر التمويل -
اقتǈاƇ المعالƞات الƺǄوية ووساƑل التطوير واƤǙتيار       -

  ǄƵ ميةƞوية والمعƺǄات      الƺǄال Ɩن تكون متعددƊ Ǐ
بحيƚ يمكن تطبيقǌا ǏǄƵ الƺǄة العربية والƺǄات         

 .اǈƞǕبية
 

đĎ-         سساتƌوم ƚالبحو ƨمراك ǏǄƵ ƚالبحو Ƴƨتو
 . اǗسكوامنشراƻ مǈسƾ بƎالتطوير العربية 

 
 
 



čČ

Đ- ǅويǀتدى تǆل م Ǐرواد المحتوى العرب)ǃ.ر.ǃ.Ʊ( 
  

đď-        ة المحتƵاǈƮ تǙاƞي مƼ الشديد ƳوǈتǄل Źظراǈ ǎو
المحتوǎ يتƋلƻ   لرواد    مǈتدǎ تكوين Ƽمن الưروري 

المƌثرƼ Ɩي المحتوǎ وǈƮاƵته ومن       اǕطر من   ưƵƊاƌه
 Üالديǈامية والقدرƍ ǏǄƵ Ɩحداƚ التƺيير    ذات  العربية  اǕطر  

القطاƵات والǌيƑات   مƞموƵة من     والذين يمثǄون     
 :مثلوالمƌسسات 

 

 Üالǈشر اǗلكتروǈيوالǈشر الورقي مƌسسات  -
- Ǘسسات اƌمǅالƵÜ 
 Üالتسƞيل المرƑي والموسيقيمƌسسات  -
- ƻالمتاحÜ 
اǕرشƽة وقواƵد البياǈات     و مراكƨ المعǄومات   -

  ÜاǗلكتروǈية
 ÜمراƾƼ تقديƤ ǅدمات المعǄوماتمƌسسات  -
- ƾالتوثي ƨالمكتبات ومراكÜ 
-  ƨياتشركات ومراكƞتطوير البرمÜ 
 . مراكƨ بحوƚ وتطوير معالƞة الƺǄة العربية -
 

đĐ- ǅ ǅưر.ي.ǅ. ƳŹاưيƊ Ɩدǈات مساǌƞ ين منǄمثل ممث: 
 
-         Üǎة المحتوƵاǈƮة بǄƮات الحكومية ذات الƑيǌال

هيƑات وƴư السياسات    و هيƑات اǙستثمارÜ     مثل
     Üيةƞولوǈمية والتكǄوالع     ǏǄƵ ات الرقابةƑهي
  ذلÜǁالمƽǈƮات الǈƽيةÜ وما شابه

 Üالƞمعيات المǈǌية والعǄمية -
 ÜالبǈوÜǁ ومƌسسات اǙستثمار وǈƮاديƾ التǈمية -
 .المǈظمات ƹير الحكومية -
 .المƞامƴ العربية -
 

đđ- ǅيساهǅ .ر.ǅ.تيةǓيسية اƑالر ǅاǌبالم Ƴ: 
 
 رƌية موحدƖ بين ƼروǈƮ ƳاƵة المحتوƮ         ǎياƹة -

 .المƤتƽǄة
المساهمة Ƽي ǈشر توƵية المحتوƼ ǎي القطاƵات          -

 .تƽǄةƤالم
-  Ɩادƽالمست Ʃحةتبادل الدروƞاǈت الǙوالحا. 
-  Ɣي تدريƼ يالمساهمةƼ يينǈƼƮ ǎة المحتوƵاǈ. 
 

đĒ- ربي         تكوينƵ دǄة بكل بƮاƤ ملƵ اتƵموƞم
تساƵد Ƽي ƵمǄيات التوƵية وƵمǄيات حƮر الموارد          

 .ومƮادر التمويل
đē-     يهƞة توǈƞتيار لƤاsteering committee   من  ƇاưƵƊ
ǅ.ر.ǅ.  Ƴ        ƖدارǗ Ɩالمشور ǅبمتابعة تطور العمل وتقد ǅتقو

 . المشروƼ Ƴي اǗسكوا

 
đĔ-   ب ƴموق Ƈشاǈƍ  وابةportal     ǅƵومات لدǄدمات معƤ  

ǅ شطةǈƊ.ر.ǅ. ƳتيةيǓدمات اƤال ǅقد: 
 

قاƵدƖ بياǈات العامǄين Ƽي ǈƮاƵة المحتوǎ العربية         -
 Üوǌǈاممقروǈة بالسƴǄ والƤدمات التي يقد

 ÜقاƑمة بالمشاريƴ الƞارية والمرتقبة -
- Ɩادƽالمست Ʃلتبادل الدرو ƫقاǈ قاتǄحÜ 
-       Ɣية وتدريƵشر التوǈ ادرƮم Ƽ يينǈƼي ƵاǈƮ ة 

ǎالمحتوÜ 
مƮادر اقتǈاƇ المحتوǎ المحǄي مقروǈة بمعǄومات        -

Ƶن كيƽية الحƮول ǄƵيǌا وبيان التطبيقات           
 ÜالمستƤدمة لǌا

-         ƖيرƺƮالشركات ال ƇشاǈǗ وبةǄات المطƇراƞǗا
 Üوالمتوسطة

- ǎة المحتوƵاǈƮة لƽǄتƤادر التمويل المƮمÜ 
قواǅƑ بƋسماƇ الƤبراǏǄƵ Ƈ مستوǎ الوطن العربي         -

 .ƞاǙت المƤتƽǄة لǈƮاƵة المحتوƼǎي الم
 

đĕ-          ƴقامة هذا الموقƍ يƼ ƖادƽستǙمن  يمكن ا ƖبرƤ
           ǅة باسƼالشبكة المعرو Ƈشاǈƍ يƼ وروبيǕتحاد اǙا

INFO2000 MIDAS NET. 
 
đ-   ةǂبحم ǃياƾوال ƛيةترويƳتو 
 

ĒČ-          يƼ العربي ǎبيان دور المحتو Ǐلƍ ةǄالحم ƻدǌت
وتوưيƠ مƤاطر ƹياƔ   التǈمية اƞǙتماƵية واǙقتƮادية     

ǈƮاƵة محتوƵ ǎربية وƍلǏ تǈƞيد كل المǈظمات            
        Ǐلƍة وƵاǈƮهذه ال Ƈاǈي بƼ مساهمةǄات لƑيǌسسات والƌوالم

ƔوǄا بالدور المطǌǈكل م ǅقيا 
 
Ēč-   اللƺاستƝƑتاǈ       قدتهƵ الذي ƇبراƤة الǈƞل Ƴتماƞا 

 لدراسة  ĎČČďيوǈيو  /حƨيران ď   ù Ē المدƼ   ƖياǗسكوا  
العربي الرقمي   المحتوǎ    تعƨيƨلالƞواƔǈ المƤتƽǄة    

ومƞموƵة الدراسات التي قامت بǌا اǗسكوا ومǈظمات         
اǕمǅ المتحدƖ ذات العالقة ببǈاƇ مƞتمƴ المعǄومات           

  لǄقياǅ بحمǄة توƵية شامǄة لƑƽǄات المƤتƽǄة      اƊŹساسباƵتبارها  
 :اǓتية

 
 القيادات السياسية -
 قادƖ الرƊي  -
 المƞالƩ التشريعية -
 ǙقتƮاديةالقيادات ا -
 القيادات اƵǗالمية -
 القيادات التربوية -
- ƜتاǈǗا Ƴقيادات قطا 
 رƞال اƵǕمال -



čč

 الǈقابات المǈǌية -
  القيادات اǕكاديمية والبحثية -
 المƞالƩ المحǄية -
 اǕهǄيةالمǈظمات  -
  اƞǙتماƵيةالمǈظمات  -
 الǌيƑات التǈظيمية -
 

ĒĎ-   ي المساهمةƼ ادƽي هذه ال    يستƼ ةحǄمن   م ƴميƞ
 .وساƑل اƵǗالǅ العربية الرسمية وƹير الرسمية

 
Ēď-     ǅميƮي تƼ ǏƵيةسيراǄمƵ   يةƵا التوǌارتباط  ƴبالواق 

  ÜيǄي       وابتعادهاالمحƞولوǈار التكǌبǗن اƵ  اǌوتقديم  
ǏǄƵ  تشتملƮورƖ متواǈƨة لتكǈولوƞيات ǈƮاƵة المحتوǎ      ل

 .المƤتƽǄةواǙقتƮادية اƞǙتماƵية السياسية وƞواǈبǌا 
 
Ē-  الموارد العربية ǈيƜر وتوƬح 
 

ĒĐ-       ر الموارد العربيةƮح Ɣƞي   ǁتبار ذلƵبا ƖطوƤ
ƵمǄية تشمل  . لوƴư استراتيƞية ǈƮاƵة محتوǎ   تمǌيدية  

 Źر مثالƮالحǏǄƵ: 
 
 .مراكƨ البحوƚ والتطوير -
 .ƮƊحاƔ المǄƮحة Ƽي كل بǄد Ƶربي -
 .شركات تطوير البرمƞيات -
 .مراƾƼ المعǄومات -
 .مراكƨ التمويل -
 .اريƴ الƞارية والمرتقبةالمش -
مƌسسات التعǄيǅ الرسمية وƹير الرسمية            -

 .والالرسمية
مƌسسات المƞتمƴ المدǈي ذات الǄƮة بǈƮاƵة          -

ǎالمحتو. 
موارد المعǄومات الƤاƮة الالƨمة لǄتطبيقات          -

ǎة المحتوƵاǈƮة لƽǄتƤالم. 
 

Ēđ-           ǅي رسƼ ر المواردƮومات حǄاد من معƽيست
ربية وƼي رسǅ استراتيƞية    استراتيƞية ǈƮاƵة المحتوǎ الع   

بط بين الموارد والمشاريƴ     تǈمية هذه الموارد وƼي الر     
العربية المشتركة المقترحة وكيƽية اǙستƽادƖ من هذه          
الموارد Ƽي تحقيƾ المǌاǅ اƤǕرǎ التي تưمǌǈا اǗطار          

ùل ǅالعا :ǅ.ǅ.Ƴ. 
 

ĒĒ-         ي المواردƼ المشاركة Ɗمبد ƾية لتحقيǄمƵ ليةƈ ƴưو
 . وتوƞيǌǌارهاƮومداومة ح

 
ē-  üادر التمويƬمية مǆر وتƬح 
 

Ēē-       ادرƮن مƵ ƚهو البح ƻدǌطي  التيالتمويل  الƺت 
المشروƵات اǙستراتيƞية الواردƖ   المراحل المتدرƞة لتƽǈيذ    

         ŹموماƵ ات التطويرƵمشرو ǁوكذل Ɩي هذه المبادرƼ Ü
 :ويقƮد بǌا ثالثية

 
 .pilot projectsمشاريƍ ƴثبات ƞدوǎ الƽكرƵ ƖمǄيا  -
 .prototypeشاريƍ ƴقامة الǈماذƜ اǕولية م -
 .مشاريƴ تحويل الǈماذƜ اǕولية ƍلǏ مǈتƞات مكتمǄة -
 

ĒĔ- مة     تتشǌمل هذه الم  ǏǄƵ   ادر التمويلƮر مƮح
وƊساليƔ . لمساهمات الشƮƤية واالƤارƞةÜ  و العربية
ƾاƽǈǗا ǁير ذلƹو . 

 
Ēĕ-      ادرƮاستعداد م ǎمد ǅا  تقيي ǏǄƵ ستثمار التمويلǙ

   ƩساƊ ǏǄƵ   المال ƩƊرÜالمبادر   ǅا  وتقييǌبراتƤ  ي السابقةƼ
 . تمويل مشاريƴ التكǈولوƞيا المتقدمة

 
ēČ- تتش     ŹاưيƊ مةǌمل هذه الم  ǏǄƵ  ميةǈطرتǕالعربية  ا 

 اǙقتƮادية لمشاريǎ   ƴالقادرƵƍ ǏǄƵ Ɩداد دراسات الƞدو     
   ǎة المحتوƵاǈƮو     ƴيات المشاريƵوǈمطية لǈ داد هياكلƵƍ

 .المƤتƽǄة لǌا
 

ƅاǉ-ال ƖاƜرƢم 
 

ēč-         اتƞرƤم ƾتحقي Ǐلƍ Ɩي هذه المبادرƼ دي العملƌسي
 :ƵديدƖ من Ɗهمǌا

 وƴư استراتيƞية ǈƮاƵة محتوƵ ǎربية -
  :وƴư استراتيƞيات قطاƵية -

استراتيƞية تǈمية الموارد البشرية لǈƮاƵة         -
ǎالمحتوÜ 

استراتيƞية شبكة اǙتƮاǙت المدƵمة لǈƮاƵة       -
ǎالمحتوÜ 

لتطوير المساǈدƖ لǈƮاƵة   استراتيƞية البحوƚ وا   -
ǎالمحتوÜ 

لمشاريǈƮ ƴاƵة   استراتيƞية توƼير مƮادر التمويل    -
 .المحتوǎ وƍرساƇ البǏǈ التحتية الالƨمة لǌا

 وƤ ƴưطة ƞƍراƑية لتƽǈيذ اǙستراتيƞية  -
المساهمة Ƽي ƍقامة بيƑة محƖƨƽ لتǈشيط ǈƮاƵة           -

 :المحتوǎ العربي تتưمن

-          ǎة المحتوƵاǈƮ ة بمواردƮاƤ دراسات
 بمƮادر التمويلÝو

-          ǅي العالƼ ƖدƑالرا ƴالمشاري ǅهƋمعطيات ب ƖدƵقا
Ýالعربي 

ƍقالƳ مشروƳ الموƞة الثاǈية Ƽي معالƞة الƺǄة          -
Ýالعربية 

ƍقامة شبكة من ƮƊحاƔ المǄƮحة بǈƮاƵة         -
 .المحتوǎ العربية
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