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  شكر وتنويه
  

صري                     ـ ات الم ـ ر المعلوم ـ اس خبي ـ د غيط ـ ال محم ـ تاذ جم ـ   يود الكاتب أن يعبر عن شكره لألس
ررة               والسيدة عفت محمد السلمي الباح     ـ ز المح ـ د العزي ـ ت عب ـ سيدة مرف ـ   ثة في مجال الثقافة الجماھيرية وال

سح                        ـ ملھا الم ـ ي ش ـ ت، الت ـ ع اإلنترن ـ صاء مواق ـ ي استق ـ   بمجلة لغة العصر على ما بذلوه من جھد كبير ف
  .الذي قامت عليه الدراسة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  



  
  مسح للمحتوى العربي الرقمي وبرمجياته وتطبيقاته وتقييم احتياجاته

  
ا                تم ـ  إجراء ھذا المسح في إطار مشروع منظمة اإلسكوا الخاص بإقامة حاضنات في مجال تكنولوجي

  .المعلومات واالتصاالت من أجل دعم صناعة المحتوى العربي الرقمي
  

  الھيكل العام للوثيقة
  

  :تتضمن الوثيقة األقسام الرئيسية التالية
  
  ؛عرض المنھجية العامة للدراسة .1
  ؛نظرة طائر: ى العربيالوضع الراھن للمحتو .2
  ؛أھم نتائج المسح في القطاعات الرئيسية لصناعة المحتوى العربي .3
  ؛وضع اللغة العربية ضمن لغات العالم على اإلنترنت .4
  ؛النظم اآللية واألدوات البرمجية المتاحة لمعالجة المحتوى العربي .5
  ؛العربياستعراض موجز للبرمجيات المفتوحة المصدر ذات الصلة بصناعة المحتوى  .6
  ؛قائمة مشروعات مقترحة لحاضنات االبتكار التكنولوجي في مجال المحتوى العربي .7
  .قائمة مشروعات مقترحة لحاضنات أنشطة األعمال في مجال المحتوى العربي .8

  
  المنھجية العامة للدراسة: أوال

  

  :تم تقسيم مجاالت المحتوى العربي إلى سبعة قطاعات رئيسية ھي) أ ( 
  

  ؛ة اإللكترونيةقطاع الحكوم •
  ؛قطاع األعمال اإللكتروني •
  ؛قطاع اإلعالم اإللكتروني •
  ؛قطاع التعليم اإللكتروني •
  ؛قطاع الثقافة اإللكترونية •
  ؛قطاع خدمات الصحة اإللكترونية •
  .قطاع الفئات االجتماعية واالحتواء االجتماعي •
  
  تم تفريع كل قطاع رئيسي إلى عدة مجاالت فرعية) ب(
  
ع           directoriesولي باالستعانة بأدلة اإلنترنت     تم عمل مسح أ   ) ج( ـ ن المواق ـ ة م ـ اء عين ـ  المواقع العربية النتق

ي                   ـ ع الجغراف ـ ع والتوزي ـ والبوابات بحيث تكون ممثلة لكل مجال فرعي وقد روعي في االختيار ثقل الموق
ـ      ) 1جدول رقم   (يتضمن   . المتوازن كلما أمكن   ع   قائمة القطاعات الرئيسية ومجاالتھا الفرعية وع ـ دد المواق

ق                ـ ضمن ملح ـ ماء    ) أ(والبوابات لكل مجال فرعي التي تم زيارتھا وتقييمھا بصورة تفصيلية ويت ـ ة أس ـ قائم
وى   . وعناوين المواقع والبوابات التي تم اختيارھا     ـ إضافة إلى ھذه المواقع والبوابات الخاصة بقطاعات المحت

 التطوير المتاحة لصناعة المحتوى العربي،      تم زيارة ما يقرب من عشرين موقعا خاصا بالبرمجيات وأدوات         
ذه      ) ب(يتضمن ملحق   . وكذلك المواقع الخاصة بالبرمجيات مفتوحة المصدر ذات الصلة        ـ اوين ھ ـ ا بعن ـ بيان

  .المواقع



  -2-

ات       EXCELتم تفريغ نتائج المسح لكل موقع وبوابة على حدة في جداول إكسل             ) د( ـ وائم التطبيق ـ ملت ق ـ  ش
ات         ومواضع اھتمامھا وفئات الجمھ    ـ صادر المعلوم ـ ق  . ور المستھدفة لكل تطبيق والنوعيات السائدة لم ـ مرف

  .  يتضمن جدول إكسلCDقرص مدمج 
  
ي                ) ـھ( ـ راھن الت ـ ع ال ـ من ھذه البيانات التفصيلية تم استخالص التوجھات العامة والمالمح البارزة للوض

ن      أظھرت أوجه النقص التي تحتاج صناعة المحتوى العربي إلى سدھا والتي كانت            ـ  األساس فيما اقترحته م
 .مشروعات بخصوص حاضنات االبتكار التكنولوجي وأنشطة األعمال الصغيرة والمتوسطة

  
استندت الدراسة على عدة دراسات سابقة أعدتھا منظمة اإلسكوا في مجال صناعة المحتوى العربي ) و(

في مجال المحتوى الثقافي العربي، ) وأليكس(وبعض وثائق أصدرتھا المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
  .وموقف اللغة العربية إزاء تحديات عصر المعلومات والعولمة

  
ھذا عن منھجيتھا أما عن أسلوبھا فقد تحاشت الدراسة بقدر اإلمكان رطانة الخطاب التكنولوجي 

ئل والواقع الخائلي المعلوماتي، وقد استخدمت الدراسة كلمتي الحاسوب والكمبيوتر كمترادفين واستخدمت خا
Virtual Realityمقابل Virtual يجده الكاتب أفضل من حيث نقل المفھوم عن المصطلح المركب وغير  حيث 

 تعمل كما الواقع الدقيق الواقع االفتراضي أو التخيلي فليس ما يدل عليه المصطلح تخيليا مفترضا بل أموراً
  .للمستخدم على أنھا واقعا" تخال"أي 

  
   المجاالت الفرعية لقطاعات المحتوى العربي الرئيسية -1جدول ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نظرة طائر: الوضع الراھن للمحتوى العربي: ثانيا
  

يمكن القول بصفة عامة إن ھناك طفرة في المحتوى العربي خالل السنوات الثالث األخيرة مقارنة بما 
مواقع والبوابات العربية من حيث تأدية رسالتھا التنموية، سبق في الكم دون الكيف إذا ما قيس بمدى فاعلية ال
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غياب إستراتيجية لصناعة المحتوى العربي على جميع األصعدة اإلقليمية وشبه اإلقليمية والقطرية             •
  ؛والقطاعية

  ؛عدم مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع في جميع جوانب صناعة المحتوى •

  ؛نقص شديد في الكوادر البشرية المتخصصة •

الكلفة العالية إلنتاج محتوى عالي الجودة خاصة وأن كثيرا من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية               •
ـ ناظرة إليھا على أنھا مركز    ـ إن جاز التعبير  ال تزال تقيم مواقعھا بدافع الوجاھة اإللكترونية 

سة         كلفة ال كمقوم رئيسي لدعم أنشطة المؤس       ـ سة وترشيد استخدام طاقتھا وتنمية قدرتھا على المناف
  .محليا وعالميا

  
االستسالم شبه التام للمورد األجنبي حتى في األمور الواقعة في صميم اللغة العربية، بنظرة طائر 
نطرح فيما يلي أھم المالمح البارزة للوضع الراھن لصناعة المحتوى العربي والتي يمكن اعتبارھا قاسما 

  :تركا في أغلب المواقع، وقد أدرجت تحت الجوانب الفرعية التاليةمش
  

  ؛الجوانب المتعلقة بدور الموقع ومقوماته الرئيسية •
  ؛الجوانب المتعلقة بتصميم المواقع •
  ؛الجوانب الخاصة بموارد المحتوى •
  ؛الجوانب الخاصة بإدارة المواقع وتشغيلھا •
  .الجوانب التكنولوجية •

  
  قة بدور الموقع ومقوماته الرئيسية الجوانب المتعل1 : 2
  
ھا               : غياب الرؤية الشاملة  ) أ( ـ ى أساس ـ تفتقد معظم المواقع العربية إلى الرؤية الشاملة التي يمكن أن يقام عل

  : يرجع ذلك إلى عدة أسباب رئيسية من أھمھا. الموقع وتحدد مقومات بنائه وضمان استمراريته
  

احبة           غالبا ما توكل مھمة إقامة المواقع بصو       • ـ رة شبه كاملة إلى جھات فنية من خارج المنشأة ص
  ؛الموقع، دون مشاركة فعلية من أصحاب المصلحة من داخل المنشأة للعاملين معھا

ما زال كثيرون من مديري المنشأة صاحبة الموقع يعتبرون الموقع عمال مكمال ال يقع في صلب                 •
  ؛دى ھؤالء المديرينتنظيم المنشأة، وھو موقف ناجم غالبا عن غياب الوعي ل

ا  .م.عدم تجاوب المنشأة في كثير من األحيان مع المستجدات التي أفرزتھا ت         • ـ ص، والتي غالبا م
ادة                 ـ ا إع ـ ر أحيان ـ يتطلب إدخال تعديالت جوھرية في تنظيمات العمل وطرائقه، بل يتطلب األم

ه ا              . صياغة رسالة المنشأة   ـ ق علي ـ ن أن نطل ـ صام  إن عدم التجاوب ھذا يؤدي إلى ما يمك ـ النف
  . المعلوماتي بين دافع المنشأة وواجھتھا التي يحملھا موقعھا على اإلنترنت

  
ذاب                   ـ و اجت ـ ي ھ ـ شاغلھا األساس ـ ھذا فيما يخص مواقع المنشآت أما بوابات تقديم خدمات المعلومات ف

  .المعلنين بصورة كثيرا ما تطغى على شق المحتوى، وعدم اتساق الخدمات وتكاملھا
  

كومية لتقديم الخدمات للمواطنين فمعظمھا بمثابة تابع طفيلي للمؤسسة األم، ومعظم أما المواقع الح
المؤسسات الرسمية تفتقد الحد األدنى من ثقافة تقديم الخدمات وقد ترسخ لديھا نوع من الرقابة الداخلية يجعلھا 
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  .وط الحمراءتؤثر السالمة فيما يجب أن تقدمه من معلومات خشية الوقوع في المحظور وتخطي الخط
  
د              : غياب مفھوم ھندسة االحتياجات   ) ب( ـ شوائية تحدي ـ ى الع ـ في عدد كبير من المواقع يتم بصورة أقرب إل

ب            ـ احتياجاته من موارد المحتوى ومصادره من داخل المنشأة وخارجھا ومطالب تحديثه وإثرائه وھو ما يتطل
ـ تصورا واضحا لفئات الجمھور المستھدف، وتحديد أنواع  ن  ـ بداية  ـ  التطبيقات وقائمة الخدمات، وغني ع

ن                  ـ القول أن نجاح الموقع رھن بتجديد احتياجاته بصورة منھجية منظمة باتباع أساليب ھندسة االحتياجات م
اة             ـ ة منتق ـ قبل محللي نظم ومھندسي معرفة محترفين بمشاركة أصحاب الخبرة من داخل المنشأة، وكذلك عين

  ؛ع الموقع المستھدفة للمتعاملين متمثل الفئات
    

ين          : ال تشابك اتصالي وال تشارك محتوائي ما بين البلدان العربية         ) ج( ـ ا ب ـ ال يخفى على أحد أن االتصال م
ـ إلى    ـ ضمن أسباب أخرى  البلدان العربية محدود للغاية على مستوى شبكات االتصال البيني، وھو ما أدى 

 على مستوى المحتوى، فقد أكد المسح غياب أية         ما ھو أخطر في رأي الكاتب ويقصد به عدم التواصل البيني          
مشروعات عربية جادة في صناعة المحتوى، سواء من حيث توزيع األدوار والمجاالت، أو تبادل المعلومات               

بقول آخر إن الجاھزية الشبكية البينية      . والخبرات، أو أعمال البحوث والتطوير لتكنولوجيات صناعة المحتوى       
ى               العربية فيما يخص المح    ـ درة عل ـ توى شبه غائبة ويرجع ذلك إلى ترسخ ذھنية الخالص المنفرد، وعدم الق

  :ترويض غريزة التنافس الذي يصل أحيانا إلى حد التناحر، ومن أمثلة ھذا التنافس الضاري شديد الضرر
  

  ؛التنافس ما بين مراكز اإلنتاج اإلعالمي بين مصر ودبي على سبيل المثال •

   ؛وق اإلعالنيةتنافس الفضائيات على الس •

ات               • ـ تنازع ما بين مصر ودبي واألردن على الطلب الوافد من خارج المنطقة العربية لتطوير البرمجي
  .outsourcingبأسلوب التعھيد 

  
  . وما شابهvirtualناھيكم عن عدم التعاون في تطوير البرمجيات التعليمية أو إنشاء الجامعات الخائلية 

  
  يم المواقع الجوانب المتعلقة بتصم2 : 2

  
ة                : تخلف التصميم ) أ( ـ ي مرحل ـ شاؤھا ف ـ يتسم تصميم أغلب المواقع بالبدائية خاصة تلك المواقع التي تم إن

وكثيرا ما يوكل تصميم المواقع إلى أشباه المحترفين الذين تزخر بھم الساحة العربية            . مبكرة، ولم يتم تحديثھا   
  :بقة التجھيز، ومن أبرز شواھد تخلف التصميمكثيرا ما يأتون بما يمكن أن نطلق عليه تصميمات سا

  
، والتي توفر CMS: Content Management Systemsندرة استخدام النظم المتكاملة المعروفة باسم  •

 داخل المنشآت وترجمة ذلك إلى work flowsأدوات منھجية تمكن من التحليل الدقيق لمسارات العمل 
  ؛مختلفةوظائف يقوم بھا الموقع لدعم األنشطة ال

ع                  • ـ ل الموق ـ افتقار كثير من المواقع إلى خرائط للمواقع أو شجرة موضوعات تيسر من اإلبحار داخ
  ؛والتنقل ما بين صفحاته الرئيسية وصفحاته الداخلية

  ؛عدم اتساق التصميم بين الصفحات وعدم تناسق توزيع المواد داخل كل صفحة •

  ؛قلة حلقات الربط داخل الصفحات وما بينھا •
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 attentionalاإلعالنات مع مواد المحتوى بصورة تشتت االنتباه، وما زال مفھوم اقتصاد االنتباه تداخل  •

economy غائبا عن تصميم واجھات التعامل مع المستخدم user interfaces     وء ـ ك س ـ ى ذل ـ ف إل ـ ، أض
  .استخدام األلوان واختيار أنماط الحروف وأحجامھا

  
 كثير من التطبيقات غير متكاملة، فالتطبيقات ال ينظر إليھا كمنظومة           :غياب النظرة المنظومية للتطبيقات   ) ب(

ومي                 ـ ه المنظ ـ متكاملة تغطي الجوانب المختلفة لنشاط المؤسسة المراد دعمه معلوماتيا، وال يعني ھذا التوج
موقع القيام بتنفيذ كل جوانب المنظومة دفعة واحدة، بل المقصود ھنا ھو ضرورة أن يتوقع القائمون بتصميم ال             

ن                   ـ اء م ـ منذ البداية مراحل التطوير المستمر للتطبيقات في ظل إطار واضح ومحدد، وذلك تجنبا إلعادة البن
ـ عندما يراد إضافة توسع ـ وكثيرا ما يحدث    ؛ات في الموقع لم تؤخذ في الحسبانالصفر 

  
تعرض المعلومات  تتسم معظم المواقع العربية بضعف عنصر التفاعل وكثيرا ما          : ضعف عنصر التفاعل  ) ج(

  :، ومن الشواھد على ضعف عنصر التفاعل)*(بصورة تمنع التفاعل من جذوره
  

  ؛قلة المنتديات وحلقات النقاش •

  ؛قلة استطالعات الرأي والتصويت الفوري •

ـ على البريد اإللكتروني وال يتم االحتفاظ    • ـ إن سمح بھا  اقتصار الوسيلة السائدة لتلقي تعقيبات القراء 
يبات إال فيما ندر، وفي ھذا الصدد ال يمكن للمرء أن يعفي المتلقي العربي من غياب عنصر                 بھذه التعق 

ادي                   ـ ابع األح ـ ه ذات الط ـ التفاعل نظرا إلى ترسخ نزعة التلقي السلبي لديه بسبب نظم تعليمه وإعالم
  .االتجاه

  
ھان به من المواقع العربية     إن قسما كبيرا من المعلومات المتاحة على عدد ال يست         : غياب عنصر الدينامية  ) د(

ـ إلى تراخي    ـ أساسا  ال يتم تحديثه إال لماما، وھكذا تصبح المعلومات ذات طابع إستاتي ثابت، ويرجع ذلك 
افة                  ـ ات اإلض ـ إدارة الموقع، أو عدم كفاية طاقم تشغيله، وعدم استخدام الوسائل التكنولوجية التي تسھل عملي

ا        . الترشيح الجماعي والتعديل وإعادة الفھرسة والتنظيم و     ـ ھذا يحدث، والمعلومات على اإلنترنت تصبو حالي
  ؛"WKIالويكي "نحو مزيد من الدينامية مع التوسع في بناء نظم المعلومات انطالقا من القاعدة أو بأسلوب 

  
ـ( ا             : غياب مفھوم االبتكار االجتماعي   ) ھ ـ بيھة، وم ـ كثير من المواقع تنسخ دون تطويع من مواقع أجنبية ش
 socialھل النسخ في عالم اإلنترنت الرحيب، وما أندر المواقع التي يمكن أن توصف باالبتكار االجتماعي أس

innovation      ص للظرف المحلي من جانب، وعلى ضمان عملھا بفاعلية         .م.، ذلك االبتكار القادر على تطويع ت
ن يتولى أمور التنمية المعلوماتية     تحت القيود الخارجية والمقيدات الداخلية من جانب آخر، وعسى أن يدرك م           

ن                  ـ في الوطن العربي أن معظم اإلنجازات الباھرة التي أنجزت في اإلنترنت ھي وليدة االبتكار االجتماعي م
  . والويكيبيدياFacebook و youtubeقبيل جوجل 

  
صدي               ـ ى الت ـ م   إن بقاء المواقع العربية على اإلنترنت رھن بتوفر االبتكار االجتماعي القادر عل ـ  للك

د                 ـ ائن التعق ـ الھائل من اإلشكاليات، التي تواجه المجتمعات العربية، والدوائر الخبيثة التي تتولد عنھا، وعج
ـ   : الجھنمية الناجمة عن تراكمھا وامتزاجھا، نذكر من ھذه اإلشكاليات على سبيل المثال ال الحصر ة  ـ األمي

ـ االستبعاد االجتماعي     ـ الدروس الخصوصية  ة    بطالة الشباب  ـ ـ الالعلمي تھالكية  ـ ـ تفشي النزعة االس

                                                           
  . تمنع التفاعل مع مضمونھاPDFإف .دي. كأن تقدم المعلومات في صورة بي*
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ـ      صحية  ـ ـ تدني مستوى الرعاية ال ـ طيف الفجوات الرقمية بين المدن والحضر  وانتشار الفكر الخرافي 
اوز      . قصور اإلرشاد الزراعي ـ اعي يتج ـ ار اجتم ـ ـ يحتاج إلى ابتك ـ ولو جزئيا  إن حل ھذه اإلشكاليات 

و           المنسوخ، ويتحرك في نطاق المسموح من الم       ـ وارد المادية والبشرية، ويكفي أمثلة ھنا تجربة كوبا في مح
ة                  ـ األمية، وتجربة الھند في تحسين الوعي الصحي لدى الفقراء، وتجربة السعودية في محو األمية في المدين
المنورة وتجربة المغرب في محو أمية النساء الريفيات وظيفيا، وتحويل مجتمع قائم على زراعة المطاط في                

  . إلى مجتمع صناعي في التكنولوجيا المتقدمةماليزيا
  
   الجوانب الخاصة بموارد المحتوى3 : 2
  
دد                : فقر المحتوى ) أ( ـ وى ع ـ يعيب معظم المواقع العربية عدم ثراء محتواھا وتنوعه، وال يستثنى من ذاك س

ي   محدود من المواقع، وأكبر فئات ھذا العدد ھي مواقع المؤسسات التي تملك في األصل محتوى               ـ ر رقم ـ غي
يب                  ـ تخدام الحواس ـ مثل دور الصحف والمواقع الدينية ومراكز اآلثار، أو المؤسسات التي كانت سباقة في اس

  .كالبنوك وشركات الطيران وما شابه
  

مرحلة المطبوع : لقد مثلت نظم المعلومات الدينية أنجح فروع صناعة المحتوى عبر مراحلھا المختلفة
روني على اإلنترنت وھو ما يؤكد الثقل الكبير للعامل الثقافي الذي يوفر أھم ووسائط األقراص والنشر اإللكت

  .شروط نجاح المنتج المعلوماتي أال وھو توفر الطلب عليه
  
ا              : طغيان النصوص ) ب( ـ ا م ـ تطغى فئة النصوص على غيرھا من فئات المحتوى السمعية والمرئية، وغالب

از          تنقل ھذه النصوص كما ھي من أصولھا المطبوعة          ـ ن إيج ـ دون تطويع لما يتطلبه العرض اإللكتروني م
وتكثيف وإعادة صياغة وتنظيم، ومعظم النصوص ذات أصول عربية حيث تندر النصوص المترجمة لضعف              

ى             -التركيز على المجاالت العلمية    ـ ا عل ـ د أساس ـ التكنولوجية ومعارف الفكر الحديث بصفة عامة والتي تعتم
  .المصادر األجنبية

  
شطة           : لمحتوى الخاص بالزراعة والصناعة   إھمال ا ) ج( ـ ضمور أن ـ ة ل ـ وھو ما يمكن اعتباره نتيجة طبيعي

ة                    ـ ن جھ ـ ي م ـ الزراعة في معظم بلدان الخليج من جھة، وضمور أنشطة الصناعة على مدى الوطن العرب
  .أخرى

  
ـ         : غياب مفھوم إعادة استخدام موارد المعلومات     ) د  (  ى إع ـ ية عل ـ ادة تعتمد صناعة المحتوى بصورة أساس

راكم                ـ ن الت ـ ئة ع ـ ارف الناش ـ تغالل المع ـ استخدام ذات الموارد المعلوماتية من خالل نظم أرشفة فعالة واس
وارد                   ـ المعلوماتي وھو ما يتيح فرصا عديدة ومبتكرة لم يكن في اإلمكان توفرھا فيما مضى إلعادة توظيف م

اب مفھوم إعادة االستخدام إلى عدة      المحتوى في سياقات وأطر جديدة، ويمكن إرجاع ھذه الظاھرة السلبية لغي          
  :أسباب رئيسية ھي

  
  ؛تبديد كثير من مواد األرشيف الصحفي والسينمائي والتراثي •
  ؛تخلف نظم األرشفة من حيث التنظيم وآليات البحث والتصنيف •
  ؛ضمور اإلنتاج الوثائقي إعالما وأفالما •
   واالجتماعية في الدراسات اإلنسانيةhistorizationضمور النزعة التأريخية  •
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ـ( اع         : ضعف تواجد المحتوى الخاص بالقطاع األھلي     ) ھ ـ اص بالقط ـ ھناك ضعف واضح في المحتوى الخ
  :األھلي، ويرجع ذلك لعدة أسباب رئيسية ھي

  
ن                 • ـ واء م ـ احتياج منظمات المجتمع المدني إلى مصادر معلومات غير تقليدية يصعب الحصول عليھا س

تقصاؤھا من مصادر المعلومات الرسمية التي عادة ما تغفل أو تطمس           القواعد الجماھيرية مباشرة، أو اس    
ن                  ـ مثل ھذه النوعيات من المعلومات التي يمكن أن تتضمن إساءة إلى صورة النظم الحاكمة، وتكشف ع

  ؛مواضع الضعف في مخططاتھا وممارساتھا

  ؛ والتوعيةعدم توفر الكوادر القادرة على استغالل مواقع المعلومات من أجل حشد التأييد •

تؤثر بعض منظمات المجتمع المدني الصمت واألداء الخافت تجنبا لشرطة اإلنترنت التي يتزايد نشرھا               •
  ؛عبر اإلنترنت

سرب                  • ـ شية ت ـ ك خ ـ ضعف التواصل المعلوماتي بين منظمات القطاع األھلي، وربما يكون السبب في ذل
  .كتم عليھامعلومات حساسة عن أعضائھا وأنشطتھا مما يجعلھا تميل إلى الت

  
ا      blogsشھدت اآلونة األخيرة بزوغ المدونات      : بزوغ المدونات ونموھا المتسارع   ) ز( ـ  التي تتنامى كما وكيف

  .بمعدالت متسارعة لتضيف بذلك شقا معلوماتيا أساسيا في إطار ثالثية الحكومي والخاص واألھلي
  
ام        عادة ما ينقل المحتوى   : عدم تعزيز المحتوى بالقيمة المضافة    ) و( ـ  إلى الوسيط اإللكتروني في صورته الخ

ات                  ـ صات وحلق ـ ة والمستخل ـ دون إثرائه بالقيمة المضافة التي تعمق من مغزاه مثل إضافة الكلمات المفتاحي
المتعجلة : ، وتزيد كذلك من مقروئية النصوص من خالل أطوار القراءة المختلفة          hypertextingالتشعب النصي   

skimming   والماسحة scanning ه             . الناقدة المتعمقة  و ـ ق علي ـ من جانب آخر ال تتوفر وسائل للنفاذ إلى ما يطل
 الذي عادة ما تستتر وراء الموقع، ويتم النفاذ إليه بتوفر العوامل التي تتيح ما يطلق hidden webالويب الخفي 

  .ambient findingعليه حاليا مصطلح 
  
   الجوانب الخاصة بإدارة المواقع وتشغيلھا4 : 2
  
سھر             : صور في إدارة المواقع   ق  )أ( ـ كثير من المواقع العربية تترك دون إدارة فعالة تداوم على تطويرھا وت

وعي                   ـ اب ال ـ على خدمة زوارھا إما لنقص الكوادر المؤھلة أو عدم تخصيص الموارد المادية الكافية أو لغي
ا      الكافي والفھم الصحيح لھيمنات إدارة المواقع لدى أصحابھا مما يؤدي إلى ا            ـ ع، وم ـ لتدھور التدريجي للموق

ديمھا                  ـ أكثر المواقع التي تورد خريطتھا فئات من خدمات المعلومات دون أن تستوفي مطالبھا وتعجز عن تق
ـ إن جاز التع ـ  في واجھة الموقع الرئيسيةلتظل نقاطا عمياء أو ثقوبا سوداء    ؛بير 

  
ية من عدم انتظام دورة تحديث موارد معلوماتھا        تشكو كثير من المواقع العرب    : عدم انتظام دورة التحديث   ) ب(

ة                 ـ صفة دوري ـ وخدماتھا باستثناء تلك المواقع التي تفرض عليھا طبيعة نشاطھا ضرورة االلتزام بالتحديث ب
ل                   ـ ع تغف ـ صميمات المواق ـ منتظمة مثل مواقع الصحف ومواقع خدمات النقل والبنوك وما شابه، وكثير من ت

صورة  مطالب التحديث وال تزج بأدوات     ـ ه وطرائقه في صلب تنظيم الموقع، وال تقوم بحساب مؤشرات كمية ب
ـ أي    اره  ـ دورية لقياس مدى تقادم المعلومات، ويؤدي عدم انتظام التحديث إلى جمود المحتوى إلى حد اعتب

ـ نوعا من ارتداد اإللكتروني إلى سابقه الورقي   .عدم التحديث 
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   الجوانب التكنولوجية5 : 2
  
صميم               : نولوجيةفجوة تك ) أ( ـ ف أدوات الت ـ سبب تخل ـ تعاني كثير من المواقع العربية من فجوة تكنولوجية ب

  :والتطوير والتشغيل ومن أبرز الشواھد على ذلك
  

  ؛استخدام محدود لتكنولوجيا الوسائط المتعددة •
  ؛Virtual Realityشبه غياب تام لتطبيقات الواقع الخائلي  •
  ؛ وأدواته التفاعليةW2ويب عدم وجود مواقع للجيل الثاني من ال •
  .غياب شبه تام لتوجه االندماج بين اإلنترنت والتليفزيون والھواتف النقالة •
  
بصورة عامة يمكن القول عربيا إن تكنولوجيا المحتوى        : استبعاد العرب من تطوير تكنولوجيا المحتوى     ) ب(

ث     ميك: باتت محتكرة في المنطقة العربية من قبل ثالث شركات أساسية ھي           ـ روسوفت وجوجل وأوراكل، حي
يب                 ـ شغيل حواس ـ م ت ـ تتولى ميكروسوفت توريد برامج معالجة المحتوى ونظم تشغيل خادمات مواقعه ونظ

ث            ـ اص بالبح ـ ل  . مستخدميه في حين تتكفل أوراكل بمھمة بناء قواعد البيانات وتتولى جوجل الشق الخ ـ تعم
ركات البرمجيات، على استبعاد العرب تدريجيا      إستراتيجيات ھذه الشركات الثالث، وربما غيرھا من كبرى ش        

  :من تطوير تكنولوجيات لمعالجة المحتوى العربي وذلك من خالل عدة وسائل من أھمھا
  

 universalالتوسع في استغالل التعددية اللغوية وما يقترن بھا من لسانيات ومعجميات ذات توجه عمومي  •

linguistics and lexicology من عدم نضوج ھذا التوجه نظريا وعمليا وحاسوبيا بالقدر ، وذلك على الرغم
  ؛الذي يكفي لخدمة جميع اللغات

دم                  • ـ م ع ـ ن ث ـ ة، وم ـ استخدام األساليب اإلحصائية التي تتجنب الخوض في المتاھات اللغوية والمعجمي
عينھا مراعاتھا بصورة شبه كلية للفروق بين اللغات مما يجعلھا عاجزة عن تلبية المطالب الخاصة للغة ب               

ـ على سرعة تطوير النظم وتقليل كلفة تطويرھا على    ـ أساسا  كاللغة العربية، ويقوم التوجه اإلحصائي 
ستخدم                  ـ ة الم ـ حساب الجودة، وخير شاھد على ذلك المستوى المتدني في أداء نظام جوجل للترجمة اآللي

  ؛حاليا على اإلنترنت

ى    استخدام حزم البرامج الجاھزة التي ال تسمح بإضافة  • ـ ـ عل اك  ـ أية تعديالت على أي مكون لھا، فھن
وي    ـ ـ العديد من اإلضافات التي يتمناھا المستخدم العربي في برامج التدقيق الھجائي والنح سبيل المثال 

ف          WORDSالمدمجة في النسخة العربية لبرنامج معالجة الكلمات         ـ ي تق ـ وفت والت ـ اج ميكروس ـ  من إنت
  ؛مطورين المحليين بھذه اإلضافاتالبرمجيات المنغلقة عقبة أمام قيام ال

ل                  • ـ يقوم نموذج األعمال الذي تتبناه ھذه الشركات العمالقة أساسا على اقتصاد الحجم مما يمكن شركة مث
الن،     ـ ـ من تقديم خدمات الترجمة اآللية بالمجان نظرا العتمادھا على اإلع ـ على سبيل المثال  جوجل 

وير          وھو الوضع الذي يجعل المطور العربي عاجزا ت        ـ دريجيا تط ـ وارى ت ـ ماما عن المنافسة، وھكذا يت
البرمجيات الجادة بالجھود المحلية لتصبح البلدان العربية تحت رحمة ھذه الشركات حتى فيما يخص أھم               
مقوماتھا الثقافية أال وھو اللغة العربية، وتجدر اإلشارة ھنا إلى ما تقوم به اليابان منذ فترة لكسر احتكار                  

  ؛ما يقوم به االتحاد األوروبي والصين لكسر احتكار ميكروسوفتجوجل لإلنترنت و

تحويل صناعة البرمجيات إلى صناعة كثيفة رأس المال وذلك من خالل توسع كبرى شركات البرمجيات                •
 مما يقلص من صناعة البرمجيات العربية       component-wareفي إنتاج المكونات البرمجية السابقة التجھيز       
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ة             ليقتصر عملھا في ن    ـ ھاية األمر على مجرد تكويد برامج التطبيقات بتجميعھا من ھذه المكونات البرمجي
  ؛المنغلقة

  
ستخدم         : ضعف االھتمام بثورة المصادر المفتوحة    ) ج( ـ سواء بالنسبة للبرمجيات أو المحتوى فغالبية المواقع ت

ة      حزم البرامج الجاھزة في أعمال التطوير والتشغيل، ولم تستغل بعد موارد المح            ـ ة والمفتوح ـ وى المجاني ـ ت
التي يتزايد انتشارھا إلثراء المحتوى العربي، وذلك على الرغم من تنامي استخداماتھا في             ) FLOSS(المصدر  

  .صناعة المحتوى
  

  أھم نتائج المسح في القطاعات الرئيسية لصناعة المحتوى العربي: ثالثا
  

ات لقطاعات صناعة المحتوى الرئيسية السبع كل       توجز سلسلة الفقرات التالية نتائج مسح المواقع والبواب       
  ".أوال"من القسم ) أ(على حدة وفقا لتصنيفھا الوارد في البند 

  
تستھل كل فقرة باستعراض للصورة العامة للوضع الراھن في القطاع إلبراز أھم مالمحه توطئة لطرح               

  .أھم نتائج المسح مدرجة تحت البنود الفرعية التالية
  

ا             قائمة التطبيق  • ـ ات، القائمة مقرونة بمواضع االھتمام وفئات الجمھور المستھدف وتقدير عام لمدى أھميتھ
  ؛االجتماعية-بالنسبة للتنمية االقتصادية

  ؛قائمة ببعض الفرص المتاحة للتوسع في تطبيقات قطاع المحتوى •

  ؛بعض فرص المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص في قطاع المحتوى •

  .فية إسھام القطاع األھلي في تنمية قطاع صناعة المحتوىمقترحات بخصوص كي •
  

ـ إلى رسم صورة شاملة لالندسكيب المحتوائي في القطاعات    ـ بقدر اإلمكان  نظرا ألن الدراسة تسعى 
المختلفة والتركيز على أوجه النقص التي يجب تغطيتھا تلبية للھدف المحدد للدراسة الحالية لذا فليس ھناك ما                 

ض                   يدعو لتبري  ـ ى بع ـ ر ھذا الطابع السلبي بيد أن الدراسة وجدت لزاما عليھا من قبيل اإلنصاف أن تشير إل
التجارب الناجحة في كل قطاع رئيسي كونھا دروسا مستفادة يمكن أن يستھدى بھا لالرتقاء بصناعة المحتوى                

  .العربي
  
   قطاع الحكومة اإللكترونية1 : 3
  
  ن لمحتوى قطاع الحكومة اإللكترونية الصورة العامة للوضع الراھ1 : 1 : 3
  
يعكس الوضع الراھن بوضوح األثر السلبي لتدني مستوى الشفافية، فنظم : األثر السلبي لعدم الشفافية) أ(

الحكومة اإللكترونية دون استثناء ال تقدم سوى ما تريد الحكومة أن تعرضه، وتحت دعاوى من قبيل الحفاظ 
 إلى صورة الدولة بما يؤدي إلى تنفير المستثمرين والممولين والسائحين تم على األمن القومي وعدم اإلساءة

حجب قسط كبير مما بحوزة الحكومات من وثائق ودراسات وتقارير حتى تلك التي ال عالقة لھا من قريب أو 
  .بعيد باالعتبارات السالفة الذكر
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ـ  مية    إن ھذا الفراغ الھائل في ساحة المعلومات الحكومية سيتم ملؤه  ـ ر رس ـ ـ بقنوات غي  شئنا أم أبينا 
ا                ـ ر التزام ـ بدأت في الظھور بالفعل لذا فمن دواعي الحكمة أن تراجع الحكومات العربية موقفھا من ھذا األم

إن من واجبات الحكومة الرئيسية في عصر المعلومات ھو وضع السياسات وسن            ". بيدي ال بيد عمرو   "بمبدأ  
ين             القوانين التي تسعى لفرض نوع من ا       ـ رق ب ـ لنظام على تلك الفوضى التي ستظل تعاود الظھور نتيجة للف

صدي                  ـ و الت ـ ة ھ ـ سرعة التطور التكنولوجي وقدرة المجتمعات على استيعابه، بقول آخر إن واجب الحكوم
 فوضى من صنع ذات يديھا بغرض سيطرتھا        توليدللفوضى الناجمة عن خارجھا ال أن تكون ھي السبب في           

ي المحلي، وھو مسعى محكوم عليه بالفشل مسبقا في عالم الفضاء المعلوماتي المفتوح             على الوضع المعلومات  
  .إلى آخر مدى والمنتج على جميع االحتماالت بما يتجاوز جميع التوقعات

  
م             : غياب نظم الحكومة اإللكترونية أو بدائيتھا     ) ب( ـ عدد غير قليل من البلدان العربية لم تدخل بعد أيا من نظ

أما غالبية النظم القائمة خاصة تلك التي أقيمت في مرحلة مبكرة فتتسم بالبدائية تصميما              . لكترونيةالحكومة اإل 
  .ومحتوى

  
اس              : التوجه المركزي الفوقي  ) ج( ـ ى أس ـ تتسم جميع نظم المعلومات الحكومية بأنھا ذات طابع فوقي قائم عل
حيل المواطن إلى متلق سلبي ما عليه إال وھو ما ي" G2C: Government-to-Citizenمن الحكومة إلى المواطن "

من جانب آخر تتسم    . استيفاء االستمارات وسداد المستحقات أو كتابة شكاوى ال تلقى جوابا في أغلب األحيان            
نظم الحكومة اإللكترونية بالمركزية الصارمة حيث تنعدم الصلة تقريبا بين نظم الحكومة المركزية ومنظمات              

ذه               الحكم المحلي، بقول آخر    ـ  غياب تام لمفھوم بناء نظم المعلومات من القاعدة وھو الضمان الوحيد لفاعلية ھ
  .النظم وسرعة تجاوبھا مع المتغيرات التي تموج بھا قواعدھا الجماھيرية

  
د         : غياب نظم المحتوى ما بين الحكومات العربية      ) د( ـ باستثناء تبادل المعلومات بين وزارات الداخلية ال يوج

ذي                  ھناك ما يشير   ـ ور ال ـ  إلى وجود ولو قدر ضئيل من تبادل المعلومات ما بين الحكومات العربية، أو الط
ـ  ا    G2G: يعرف ب ـ ي م ـ ، من تشريعات وقوانين وإحصائيات تنموية مما تحتاجھا مشروعات االستثمار العرب

  .بين الدول العربية
  
ـ( تم        معظم المحتوى المتاح يمكن أن يدرج تحت صنف         : بيانات ال معلومات  ) ھ ـ م ي ـ ي ل ـ البيانات الخام الت

ضحل                   ـ ستوى ال ـ ك الم ـ معالجتھا لترقى إلى مستوى معلومات لدعم اتخاذ القرار، وما نقصده ھنا يتجاوز ذل
ة                ـ م   . لمعالجة البيانات الذي تقوم به مراكز اإلحصاء القومية، والتي ال تتعامل إال مع البيانات الرقمي ـ إن حج

ت وال              البيانات النصية يتنامى حتى فاقت حجما        ـ ة الوق ـ دينا رفاھي ـ د ل ـ وربما أھمية البيانات الرقمية، فلم يع
، وال مناص إذن من التعامل      formattedالوسائل العملية لتحويل ھذه البيانات النصية إلى قواعد بيانات منمطة           

ن                  ـ مع النصي مباشرة، ولم تتطرق أي من النظم الحكومية إلى تطبيق أساليب إدارة المعرفة واستخالصھا م
صادر المعلومات المتاحة، وكان ال بد أن يؤدي ذلك إلى انفصال بين األجھزة الحكومية والواقع فھناك نقص                 م

  .شديد في الخرائط التي تسجل تضاريس ھذا الواقع وترصد متغيراته وتكشف عن تفاعالته
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   أھم تطبيقات المحتوى القائمة في قطاع الحكومة اإللكترونية2 : 1 : 3
  

 على قائمة بأھم التطبيقات مقرونة بمواضع اھتمامھا وفئات الجمھور المستھدف           2 رقم   يشتمل الجدول 
  .االجتماعية-وتقدير عام لمدى أھميتھا بالنسبة للتنمية االقتصادية

  
   بعض تجارب ناجحة في قطاع الحكومة اإللكترونية3 : 1 : 3
  
  بوابة حكومة دبي اإللكترونية  ) أ(

  .التصميم وسرعة التحديث واتساع نطاق الخدمات وتنوعھاتمتاز بجودة : مواضع التميز
  
  حكومة قطر اإللكترونية  ) ب(

  ثراء المحتوى ومتابعة الطلبات وسرعة إنھاء المعامالت : مواضع التميز
  
  موقع وزارة االستثمار في مصر  ) ج(

ات    التحول إلى خدمات النصوص الدينامية التفاعلية مما يؤھله إلى االرت         : مواضع التميز  ـ قاء إلى تطبيق
  .الجيل الثاني لمواقع الويب

  
   مجاالت تطبيقية مقترحة لتعزيز محتوى قطاع الحكومة اإللكترونية4 : 1 : 3
  
التوسع في إقامة الخرائط الدينامية التفاعلية المدعمة بنظم المعلومات الجغرافية : محتوى رصد الواقع) أ(

من أمثلة ذلك رصد ظاھرة الفقر في كثير من البلدان والتي تعكس الواقع وترصد متغيرات وتفاعالته 
العربية، وھي ظاھرة تتغير أشكالھا وأنماطھا وآثارھا بصورة دينامية حادة خاصة في ظل اإليقاع السريع 
ـ في الخرائط الصحية  ـ مثال  للتطور المجتمعي، ويراعى أال تكون ھذه الخرائط أحادية األبعاد فال يكتفى 

ة باألمراض واألوبئة والطب الوقائي وما شابه بل يجب إبراز عالقات الترابط بين ھذه بالمعلومات الخاص
  ).*(المعلومات األولية وغيرھا من المعلومات الطبيعية والبيئية والصناعية والكثافة السكانية وما شابه

  
 من )*( public domainيخزن بھا ما تم إدراجه ضمن المعلومات المشاعة : مستودعات بيانات التنمية) ب(

البحوث والدراسات والتقارير التي تم إجراؤھا لمشروعات التنمية من دراسات جدوى وتصميم وعروض 
وخطط تنفيذية وتقارير اإلنجاز وما شابه حيث تمثل ھذه المعلومات مصدرا ثمينا للكثير من المعلومات التي 

توى ھذه المستودعات بربطھا بوثائق المنظمات يمكن استثمارھا في جھود التنمية المستدامة، يمكن تعزيز مح
  .الدولية واإلقليمية ذات الصلة بجھود التنمية

                                                           
 .ارتباط الظواھر الصحية بتلوث البيئة الناجم عن المخلفات الصناعية في منطقة حلوان بالقاھرة الكبرى:  مثال*
ن      لقد صادف الكاتب خالل إدارته إلحدى مشروعات التنمية في مصر الممولة من المعونة ا              * ـ ألمريكية ضياع العديد م

  .ھذه الوثائق وليس ھناك أي مجھود لتصنيفھا ناھيك عن فھرستھا وتلخيصھا
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  مالحظات  مصادر المعلومات  درجة األھمية  فئات الجمھور  مواضع االھتمام  مجاالت التطبيق  م
تحسين الخدمة   إصدار التراخيص والرخص  1

  وتقليل العمالة
  أفراد
  ھيئات

    بيانات أولية  محدودة

إحصائي رقابي   )رقم قومي(بطاقات شخصية   2
  رقابة أمنية

إدارات الحكومة 
  المختلفة

معلومات األفراد   مھمة للغاية
معلومات جغرافية 

  قواعد بيانات

  

ضبط مدفوعات   فواتير خدمات المرافق  3
  السداد وحساباتھا

  أفراد 
  ھيئات

مھمة لمتابعة أنماط 
  االستھالك ومعدالته

قواعد بيانات 
  الت السدادإيصا

  

محاربة التھرب   اإلقرارات الضريبية  4
الضريبي وسرعة 
تحصيل الضرائب 

  وحساباتھا

  أفراد 
  ھيئات

إحصائيات عن 
موارد الضرائب 

  وقنواتھا

قواعد بيانات 
  الممولين 

  اإلقرار الضريبي

أثبت النظام فاعلية نظم المعلومات 
في الحد من التھرب الضريبي في 

  مصر واألردن

دعم عمليات   ات والمناقصاتالعطاء  5
  االقتناء 

تقييم أداء 
  الموردين

موردون محليون 
  وخارجيون 

إدارات موظفي 
  المشتريات

قواعد بيانات   متوسطة
  الموردين 

  قوائم االحتياجات

  

سرعة اإلصدار   التأثيرات اإللكترونية  6
وضبط صحة 

  التوثيق

الزوار والوافدون 
  والسائحون

مھمة إحصائيات 
  عن السياحة

تشريعات ولوائح 
  وقوائم المحظورين

  

دعم مشاريع   معلومات األراضي وشبكات الطرق  7
االستثمار 
  الزراعي

  مستثمرون 
  أفراد 
  ھيئات

  مھمة 
  وشبكات النقل

نظم المعلومات 
  الجغرافية 

  خرائط تفاعلية

  

  معظمھا يفتقر إلى المحتوى  بيانات األفراد  دعم نظم األمنھيئات قضائية   يةرقابة أمنمعلومات وزارات الداخلية مثل األدلة   8

  ية أھم تطبيقات المحتوى القائمة في قطاع الحكومة اإللكترون -2جدول رقم ال



 

  

-13-

  وأمنية  الجنائية وإدارة الجنسية والھجرة
إعطاء صورة   معلومات االستعالمات  9

  مشرفة عن البلد
  السواح 

وكاالت السفر 
المستثمرون 

  األجانب 
  

محدودة نظرا للوالء 
  السياسي الشديد

معلومات جغرافية 
  وسياحية 

ووقائع األحداث 
  الجارية

ما تتبع ھيئات االستعالمات كثيرا 
أجھزة المخابرات مما يحد كثيرا 

  من أدائھا

التواصل مع الواقع   أفراد وجماعات امتصاص الغضب  شكاوى المواطنين  10
  الفعلي

    تقارير الشكاوى

المجمعات والمراكز   التوعية  إرشاد زراعي  11
  الريفية

تحسين اإلنتاج 
الزراعي وتقليل 

  الھادر منه

 دراسات وبحوث
  زراعية

مما أثار العجب أن مواقع مراكز      
صة      ـ ي المتخص ـ اإلرشاد الزراع
أصال في خدمات المعلومات بحكم     
طبيعتھا كانت من أضعف المواقع     
حيث اقتصرت خدمات معلوماتھا    
ة      ـ على عرض المنشورات الورقي
ى    ـ بصورة إستاتية، ويرجع ذلك إل
ة        ـ م النقل ـ عجز أصحابھا عن تفھ

ى   النوعية من اإلرشاد التقليد    ـ ي إل
  اإلرشاد اإللكتروني
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من أجل تنمية مھارات مديري الحلقة الوسطى وزيادة اإلنتاجية : مواقع إعادة تأھيل العمالة الحكومية) ج(
لقد لوحظ أن ھناك العديد من دورات . والتغلب على ظاھرة البطالة المقنعة، وإعادة تأھيل العمالة الحكومية

م الحاسوب واإلنترنت وبعض حزم البرامج الجاھزة ألعمال المكاتب إال تدريب العمالة الحكومية على استخدا
أن ھذه الدورات تتم بمعزل عن واقع ما يجري داخل أروقة الھيئات الحكومية، وھو ما يتطلب نوعا من 

  .اإلبداع االجتماعي لكيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات بيئة العمل الحكومي
  
  عاون بين القطاعين الحكومي والخاص في قطاع الحكومة اإللكترونية مجاالت مقترحة للت5 : 1 : 3
  
اس                 ) أ( ـ ى أس ـ إنشاء سلسلة من الشركات الصغيرة في األقاليم لبناء مواقع وبوابات إدارات الحكم المحلي عل

ذه المو                 ـ ع  البناء من القاعدة وتنمية القدرات الذاتية على توليد محتوى لتلبية المطالب المحلية، وبرغم أن ھ ـ اق
وذج                   ـ ستختلف وفقا للوضع المحلي الخاص إال أن ھناك من القواسم المشتركة العديدة التي تمكن من بلورة نم

  ؛ويعه بسھولة وفقا للبيئة المحليةعام بحيث يمكن تط
  
  :مشاركة الحكومة في إقامة مراكز دعم أنشطة قطاع األعمال ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر) ب(

 
  ؛لقانونية خاصة فيما يتعلق بأمور الملكية الفكريةاالستشارات ا •
  ؛المنتديات في أنشطة األعمال المختلفة والتي يشارك فيھا أصحاب المصلحة من الھيئات الحكومية •
  .إعداد دراسات الجدوى وخطط نشاط األعمال •
  
   فرص إلسھام القطاع األھلي في قطاع الحكومة اإللكترونية6 : 1 : 3
  

، فرصة مواتية إلسھام 1 : 1 : 3ن لتدني مستوى الشفافية، والذي تم تناوله في الفقرة يمثل الوضع الراھ
مؤسسات القطاع األھلي في إقامة نظم معلومات لممارسة الرقابة الذكية على القطاعين الحكومي والخاص، 

ه التناقض ومن أھم ھذه الوسائل تجميع المعلومات من عدة مصادر محلية وإقليمية وعالمية وإظھار أوج
بينھا، والمسكوت عنه فيما يعلنه القطاعان من معلومات، وبمنظور أشمل يمكن تمثل الدور المعلوماتي للقطاع 
  .األھلي على أساس كونه الحلقة الوسطى ما بين الرسمي الكتلي والشعبي الفردي والمتمثل حاليا في المدونات

  
   قطاع األعمال اإللكتروني2 : 3

  العامة للوضع الراھن لمحتوى قطاع األعمال اإللكتروني الصورة 1 : 2 : 3
  
تركز المحاوالت الحالية لتطبيق نظم التجارة اإللكترونية في الدول العربية : تجارة إلكترونية في بدايتھاذ  ) أ(

، في حين ما زالت محدودة للغاية العالقة بين الشركات B2Cعلى تلك الخاصة بعالقة الشركات بالعميل 
B2Bي عالقة تتجاوز في أھميتھا من حيث القيمة االقتصادية العالقة بالعمالء، ويعد ذلك انعكاسا لتدني ، وھ

من جانب آخر، تحتاج التجارة اإللكترونية إلى التعامل . معدالت التبادل التجاري ما بين البلدان العربية
بية، وطرق مبتكرة للسداد المباشر مع جمھور المستھلكين العرب، من خالل وسائل ميسرة باللغة العر

  .كالبطاقات الذكية وما شابه
  
من المعروف أن قطاع األعمال نھم      : نقص شديد في المحتوى المعلوماتي المساند ألنشطة قطاع األعمال        ) ب(

  :للمعلومات المغذاة له من الخارج بيد أن الصورة الحالية تعكس فراغا شديدا في ھذا الشأن من أبرز مظاھره



 

  

-15-

  
مثل اتفاقية (ولية، ومن أھمھا تلك التي تصدرھا منظمة التجارة العالمية واالتفاقيات الثنائية تشريعات د •

، وربما تجدر اإلشارة )كاتفاقية الشراكة األوروبية(والمتعددة األطراف ) QIZالمناطق الصناعية المؤھلة 
ظمة التجارة العالمية؛ لذا ھنا إلى أن اللغة العربية ليست من ضمن اللغات الرسمية المعتمدة من قبل من

فالمحتوى الصادر عنھا من اتفاقيات ودراسات وعقود وخالفه يحتاج إلى ترجمة دقيقة نظرا لطبيعته 
  ؛القانونية، وھي مھمة ال تجد من يتكفل بھا بصفة دورية منتظمة

 داخل الوطن venture capitalالمعلومات المتعلقة بالنفاذ إلى مصادر التمويل خاصة لرأس المال المخاطر  •
  ؛العربي وخارجه

ار،                  • ـ ع االحتك ـ سة ومن ـ ة المناف ـ معلومات التسويق وتنمية األسواق ورفع كفاءتھا من حيث ضمان عدال
سين،          : معلومات خاصة بحالة األسواق   و ـ محليا وإقليميا وعالميا، من حيث حجم االستيعاب وموقف المناف

  ؛والمتغيرات الموسمية وما شابه

  ؛تكنولوجية لدعم عمليات االقتناء والصيانة واإلحالل التكنولوجيال-المعلومات العلمية •

  ؛المعلومات الخاصة بإعداد دراسات الجدوى وتقييم األداء واالستحواذ واالندماج •

  .معلومات عن نظم المعلومات وحزم البرامج الجاھزة المتوفرة لدعم أنشطة قطاع األعمال المختلفة •

  .شطة قطاع األعمالقصور شديد في الفھارس واألدلة ألن •
  
وتشمل تلك الخاصة بترشيد عملية اتخاذ القرار االقتصادي، : نقص شديد في نظم معلومات اإلدارة العليا) ج(

 التي تتعامل عادة مع formatted data basesوقد أصبحت تشمل، بجانب اإلحصاءات وقواعد البيانات المنمطة 
نصية التي تلخص ما يفد على موقع الشركة على اإلنترنت من البيانات الرقمية، كما كبيرا من البيانات ال

  .معلومات، وما ينشر في الصحف والمجالت والدوريات في المجال المتخصص لنشاط األعمال
  
ات         : غياب شبه تام للمشاركة في المعلومات التي في حوزة المؤسسات         ) د( ـ ديري قطاع ـ م م ـ ا زال معظ ـ م

دة غريزة المنافسة وقبول مبدأ إمكانية الجميع بين التعاون والتنافسية          األعمال غير قادرين على التخفيف من ح      
ن               co-petionالذي اصطلح له كلمة      ـ ة، وم ـ ع المعرف ـ  وھو المبدأ الذي بات توجھا رئيسيا في صناعات مجتم

  :أوضح الشواھد على ذلك
  

ث إن   B2Bضعف المعلومات الخاصة بالتبادل التجاري اإللكتروني ما بين المؤسسات           • ـ م    حي ـ  معظ
نظام تجاري  (المتوفر ھو وليد التنسيق التجاري ما بين الشركات األجنبية العاملة في المنطقة العربية              

  ؛)على سبيل المثال

نقص شديد في منتديات رجال أصحاب المصلحة، وضعف المشاركة في القلة الموجودة منھا حتى ما                •
اج      بين شركات المجمعات الصناعية التي قامت أصال على فكرة ا          ـ لمشاركة في الموارد وفرص اإلنت

  ؛)شركات العاشر من رمضان في مصر: مثال(والتسويق 

ة                 • ـ شركات العربي ـ فقر شديد في المواقع الخاصة بتجميع ونشر قوائم السلع والخدمات التي تنتجھا ال
  ؛)مثال صنع في سوريا وصنع في اإلمارات(

ة        شبه غياب تام للمواقع التي تدعم األنشطة االقتصادية و         • ـ التجارية ما بين البلدان العربية، وھو نتيج
  .منطقية لتدني التبادل التجاري بينھا وعدم نمو السوق العربية المشتركة
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ـ( ال      ( ھناك عدد قليل من الحاضنات      : حاضنات غير مأھولة  ) ھ ـ ر  ) في السعودية وليبيا على سبيل المث ـ غي
دم          مأھولة ويرجع ذلك إلى عدم تطويع نموذج الحاضنات المستور         ـ ب، وع ـ ن جان ـ د إلى الظروف المحلية م

  ؛تضيفھا ھذه الحاضنات من جانب آخروجود مشروعات مقترحة لتس
  
ك             : مواقع البنوك في الصدارة   ) و( ـ ع ذل ـ تحتل مواقع البنوك العربية موقع الصدارة في قطاع األعمال ويرج

ت تكنولوجيا معالجة البيانات    بصورة أساسية إلى حقيقة أن البنوك كانت من أولى مؤسسات األعمال التي أدخل            
ونظم معلومات اإلدارة، باإلضافة إلى ذلك فإن البنوك العربية باتت تدرك أن بقاءھا رھن بنجاحھا في اللحاق                 

  ؛ميع تطوير نظم معلوماتھا بالتاليبالحركة المتنامية لعولمة البنوك والتي تفرض على الج
  
شواھد       .   نزعة التمركز حول العميل    وذلك نتيجة لعدم رسوخ   : ضمور التوجه الخدمي  ) ز( ـ رز ال ـ ن أب ـ    وم

  : على ذلك
  

ن                 • ـ شراء م ـ ي ال ـ عدم توفر نظم معلومات لمعروضات األسواق بصورة مجمعة، لتمكن الراغبين ف
  ؛التعامل مع السوق على اتساعه من منفذ واحد

  ؛عدم استحداث وسائل مبتكرة للكتالوج اإللكتروني تناسب طبيعة العميل العربي •

ه       عدم فا  • ـ ه علي ـ ا تفرض ـ علية مواقع حماية المستھلك فعلى ما يبدو وكما استسلم المواطن العربي لم
  .حكومته على العميل العربي أن يستسلم ھو اآلخر لما يفرضه عليه بائعه

  
فما زال القطاع الخاص يتجنب ھذا      : غياب مواقع المعلومات التي تشارك فيھا الحكومة والقطاع الخاص        ) ح(

ة                النوع من المش   ـ صفة خاص ـ اركة لعدم ثقته في أداء المنظمات الحكومية وعمالتھا وھو يراھا غير مؤھلة ب
اع                  ـ وة القط ـ للمشاركة في أنشطة أعمال متقدمة كتلك لمجتمع المعلومات، في المقابل تتردد الحكومة في دع

شاركھا   ص بشدة على أال   الخاص للمشاركة الجادة خشية نفاذه إلى مصادر معلومات بحوزة الحكومة تحر           ـ  ي
  ؛فيھا أحد

  
وك          : تفشي التبعية المعلوماتية لمؤسسات األعمال الكبيرة     ) ط( ـ ل البن ـ رة مث ـ ال الكبي ـ تعتمد مؤسسات األعم

ع                   ـ وشركات الطيران والفنادق وكثير من المصانع على البرمجيات المستوردة وھو توجه ال بد له أن يتغير م
  ؛في لمنتجات وخدمات مجتمع المعرفةي الثقاتنامي نزعة التمركز حول العميل، والتوجه االجتماع

  
ستحقه        : نقص شديد في معلومات قطاعي الزراعة والصناعة      ) ي( ـ ما زالت األنشطة الزراعية ال تحظى بما ت

ن              ـ من اھتمام من قبل بلدان الخليج العربي لعدم أولوية اإلنتاج الزراعي، ھذا من جانب، وعدم توفر الطلب م
ذا               قبل السواد األعظم من المز     ـ ة لھ ـ ة التكنولوجي ـ ارعين من جانب آخر، أما فيما يخص الصناعة فإن التبعي

ن                    ـ اؤه م ـ تم اقتن ـ ا ي ـ صاحبة لم ـ القطاع تؤدي إلى اعتمادھا بصورة أساسية على المعلومات المستوردة الم
  .تكنولوجيات ومعدات وخدمات
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   أھم تطبيقات المحتوى القائمة في قطاع األعمال اإللكتروني2 : 2 : 3
 على قائمة بأھم التطبيقات مقرونة بمواضع اھتمامھا وفئات الجمھور المستھدف وتقدير            3ل الجدول رقم    يشتم

  .االجتماعية-عام لمدى أھميتھا بالنسبة للتنمية االقتصادية
  
   بعض تجارب ناجحة في قطاع األعمال اإللكتروني3 : 2 : 3

  : النظام التجاري الذي أقامته إمارة دبي) أ(

صات             : يزمواضع التم  ـ اءات والمناق ـ ات العط ـ شمل تطبيق ـ تقديم حزمة تطبيقيات متنوعة وناضجة ت
  .واإلعالنات التجارية، والتعامالت اإللكترونية بين الشركات والمزادات وما شابه

  :جھاز حماية المستھلك في البحرين) ب(
  .نتدى المستھلكينالمتابعة الجادة للشكاوى والمشاركة الفعلية للجمھور من خالل م: مواضع التميز

  : موقع أكسبوا آرابيا) ج(
  .تطبيقات الشراء اإللكتروني والبحث في الكتلوجات وتلقي آراء المستھلكين: موضع التميز

  :موقع مشروع إدارة أبراج الحمام عن بعد) د ( 
قمي يمثل نموذجا حيا لإلبداع االجتماعي في توظيف تكنولوجيا المعلومات والمحتوى الر          : موضع التميز 

لخدمة قضايا المجتمع المحلي، وھي تجربة في مراحلھا األولى لمحافظة قنا بصعيد مصر ويتم فيھا بناء                
  .محتوى تفاعلي دينامي لخدمة مربي الحمام في أمور التغذية وتشخيص األمراض ومتابعة النمو وخالفه

  
  ي مجاالت تطبيقية مقترحة لتعزيز محتوى قطاع األعمال اإللكترون4 : 2 : 3
  
م            -المحتوى العلمي ) أ( ـ التكنولوجي لدعم جھود التحديث التكنولوجي والتوسع الرأسي، ومن المالحظ أن نظ

اديمي                ـ الخدمات العلمية التكنولوجية المتوفرة في البلدان العربية مثل مصر والسعودية والكويت ذات طابع أك
اج      م األنشطة الت  لدعم الدراسات والبحوث النظرية وال توفر المعلومات الالزمة لدع         ـ ات اإلنت ـ ة لقطاع ـ طبيقي

  ؛والخدمات
  
  ؛المحتوى الخاص بدعم قطاع األعمال العربي للمنافسة عالميا) ب(
  
لتي تتيحھا صناعات مجتمع    المحتوى الخاص بدعم فرص االستثمار المحلي واإلقليمي والعالمي العديدة ا         ) ج(

  ؛المعرفة
  
ا         المحتوى الخاص بإنشاء الشركات الصغيرة و     ) د( ـ المتوسطة من دراسات جدوى وخطط أعمال وتسويق وم

  .شابه
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  مالحظات  مصادر المعلومات  درجة األھمية  فئات الجمھور  مواضع االھتمام  مجاالت التطبيق  م

ـ خدمات   1 خدمات مصرفية عبر اإلنترنت 
التجزئة البنكية من قروض شخصية لإلسكان 

ـ وحساب األقساط  وشراء السيارات وما شابه 
  روض والفوائدوالق

  أفراد   تسويق الخدمات البنكية
  مؤسسات

غياب آليات تقييم خدمات البنك   نصية في أغلبھا  متوسطة
  باستثناء بنك مسقط

خدمات التجارة اإللكترونية وتشمل تسجيل   2
المتاجر اإللكترونية والعالمات التجارية وقوائم 
السلع والخدمات وخدمات اإلعالن وإضافة سلع 

زادات اإللكترونية والمناقصات جديدة والم
  والعطاءات وما شابه

ھندسة صورة الشركات 
Branding ومنتجاتھا دعم 

  أنشطة التسويق والبيع

  العمالء 
الموردون المحليون 

  واألجانب
  إدارات المشتريات

أھمية اقتصادية محدودة 
نظرا لتركيزھا على 

طور التجارة 
اإللكترونية من البائع 

ما  ال B2Cإلى العميل 
  B2Bبين الشركات 

نصية غير تفاعلية في 
  الغالب

  

عرض أنشطة البورصة من أسعار األسھم   3
  وحجم التعامالت وما شابه

المضاربون من األفراد   إبالغ حملة األسھم
  والمؤسسات

مؤشرات ھامة لألداء 
  االقتصادي الكلي

قواعد بيانات وإحصائيات 
  ومؤشرات

معظم المؤشرات المستخدمة نسخة 
األصل من تلك المستخدمة في طبق 

البورصات العالمية، األمر الذي 
يجعلھا منغلقة بالنسبة للمواطن 

العربي العادي ليقع الكثيرون في 
أخطاء تعاملھم الساذج مع نظم 

  المضاربة المعقدة 
خدمات شركات التأمين من قبيل حساب أقساط   4

  التأمين وقيمته الحالية
  أفراد   تسويق خدمة العمالء

  سساتمؤ
    نصية في معظمھا  متوسطة

قواعد بيانات للصناعات العربية مجھزة بأدوات   5
  للبحث في الخرائط والنصوص

مساندة مشاريع االستثمار 
  بين البلدان العربية

  الشركات 
  ھيئات االستثمار 

مؤسسات تقييم األداء 
  االقتصادي

نواة لدعم التبادل 
التجاري اإللكتروني 
  بين البلدان العربية

  نصوص 
  خرائط

  

   أھم تطبيقات المحتوى القائمة في قطاع األعمال اإللكتروني -3 جدول رقمال
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ـ( صناعة،              ) ھ ـ ھناك فرص عديدة لتقديم خدمات معلومات مبتكرة لتشجيع االستثمار في قطاعي الزراعة وال
فعلى الصعيد الزراعي ھناك حاجة ماسة إلى المعلومات الخاصة بزراعة الصحراء ونظم الري الشحيح المياه               

ن أن         واإلرشاد الزراعي وميكنة اإلنتاج الزراعي وإدارة المزارع       ـ ة، ويمك ـ  المتوسطة والكبيرة واآلثار البيئي
ن                   ـ د م ـ اك العدي ـ يصنف ھنا أيضا الھندسة الوراثية في مجال الثورة الخضراء وعلى الصعيد الصناعي ھن
دف                 ـ ك بھ ـ الصناعات الصغيرة المغذية للمجمعات الصناعية التي بدأت تنتشر في ربوع الوطن العربي، وذل

تماد على الخبرة األجنبية، وجدير بالذكر ھنا أن صناعات عصر المعلومات           زيادة المكون المحلي وتقليل االع    
  .تتميز بقدرتھا على توليد العديد من الصناعات المغذية والمكملة نظرا لقابليتھا العالية للتوسع األفقي والرأسي

  
  وني مجاالت مقترحة للتعاون بين القطاعين الحكومي الخاص في قطاع األعمال اإللكتر5 : 2 : 3
 

اص               ـ يمثل مجال قطاع األعمال اإللكتروني أفضل مجاالت تحقيق التعاون بين القطاعين الحكومي والخ
 :وھناك عدة فرص لترجمة ذلك عمليا تشمل على سبيل المثال ال الحصر

  
 ومراكز االبتكار start up’sالمشاركة في إنشاء حاضنات من ساحات أعمال للمنشآت الصغيرة والبازغة  •

ة              التكنولو ـ جي وما شابه، وھذه المشاركة أصبحت الزمة للتقريب بين األكاديمي والتسويقي، وتنمية نزع
  ؛ داخل الجامعات ومراكز البحوث العربيةenterprcneurialshipالمبادرة 

المشاركة في إقامة مواقع معلومات لخدمة االستثمار تجمع بين التشريعي والتنظيمي والرقابي من جانب               •
  ؛لتسويقي والتمويلي من جانب آخرواالقتصادي وا

   لإلنتاج الصناعيvirtualإقامة معارض خائلية  •
  
   فرص إلسھام القطاع األھلي في قطاع األعمال اإللكتروني6 : 2 : 3
 

  :على صعيد قطاع األعمال يحتاج القطاع األھلي إلى محتوى يتسم باالبتكار االجتماعي من أجل
  

ود          حماية المستھلكين ومراقبة األسواق    • ـ ي تع ـ  ومناھضة الممارسات االحتكارية والتحالفات التجارية الت
  ؛عادة بالضرر على المستھلك

  ؛حماية حقوق العمال ودعم العمل النقابي •
  .إعادة تأھيل العمالة والتصدي للبطالة المقنعة •
  
   محتوى قطاع اإلعالم اإللكتروني3 : 3
  إلعالم اإللكتروني الصورة العامة للوضع الراھن لمحتوى قطاع ا1 : 3 : 3
 

ـ ھو أكثر مجاالت المحتوى سخونة وتأثيرا على المستوى االجتماعي حيث  ـ بال منازع  يعد اإلعالم 
أثبتت التجارب أن اإلعالم يمكن أن يسھم في التنمية المجتمعية خاصة بالنسبة للجماعات المحلية بدور ال يقل 

ـ عن الدور الذي يمكن أن يلعبه ـ إن لم يزد    .  الحاسوب واإلنترنتأھمية 
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  :نلخص فيما يلي أبرز مالمح الوضع الراھن
 

ت           : تحسن ملحوظ في المحتوى اإلعالني    ) أ( ـ د كان ـ ة، وق ـ خاصة على الصعيد اإلخباري والبرامج الحواري
ل                   ـ الفضائيات غير الرسمية ھي رائدة ھذا التحول النوعي إال أن التحسن امتد كذلك إلى اإلعالم الرسمي بفع

لقد أثبت اإلعالم    . إعالنية شديدة التنافسية  - المستطرقة ونزعة الحرص على البقاء في سوق إعالمية        األواني
بق وأن                   ـ العربي قدرته على المنافسة عالميا وخير شاھد على ذلك استرداده لقاسم كبير من جماھيرتة التي س

وى       تسربت منه إلى القنوات األجنبية، ولكن ھذا التحسن يظل مھددا إن لم يتم               ـ عيد المحت ـ ى ص ـ مداومته عل
سية                ـ وعلى الصعيد التكنولوجي خاصة وأن اإلقليم العربي منطقة جذب كبير لمؤسسات اإلعالم المتعددة الجن
ي                 ـ التي شرعت بالفعل في تقديم خدماتھا باللغة العربية نظرا لألھمية السياسية واالقتصادية للمنطقة خاصة ف

مبيعات شبكة  من  % 30ط فالسوق السعودية على سبيل المثال يمثل        ظل الطفرة الحالية في عائد صادرات النف      
  ؛نوكيا للھاتف النقال

 
تؤكد شواھد عديدة أن فك االرتباط الزمني       : الطلب-تحت-عدم اإلعداد للتوجه اإلعالمي المتنامي فيديو     ) ب(

ر ا        -تحت-بين المرسل والمستقبل عن طريق أسلوب فيديو       ـ ن    الطلب قادم ال محالة من أجل تحري ـ ي م ـ لمتلق
ي                   ـ قبضة المرسل تجاوبا مع مبدأ التمركز حول المتلقي، وقد تم تطبيق ھذا األسلوب بصورة محدودة للغاية ف

  ؛قنوات بث األفالم السينمائية
  

يؤدي  programs warehousesإن ھذا التوجه سيحيل مؤسسات اإلعالم إلى مستودعات برامج  ـ  وھو ما س
وفي        إلى تزايد الطلب بصورة كبيرة على ا       ـ ر لمحتوى اإلعالمي وتنوعه وتصنيفه وإثرائه بالقيمة المضافة، وت

  ؛وسائل عملية لتصفحه والبحث فيه
 
ي             : إھدار األرشيف اإلعالمي  ) ج( ـ اإلعالم العربي ال يزال غير مدرك ألھمية الدور الذي يلعبه األرشيف ف

االت       اإلنتاج اإلعالمي وربما يرجع ذلك إلى ضعف الطلب عليه نظرا لقلة الدرا            ـ ي المج ـ وث ف ـ سات والبح
صحف       )*(التاريخية واالجتماعية والسياسية وإلى ضمور اإلنتاج الوثائقي إلى اآلن         ـ ، وقد سعت بعض دور ال

  ؛دنية في إتاحة أرشيفاتھا للجمھورالعربية كاألھرام المصرية وجريدة الحياة اللن
 
ن    تزايد االھتمام مؤخرا ب: مبادرات مشجعة في اإلعالم الوثائقي  ) د( ـ ل م ـ دد قلي ـ اإلعالم الوثائقي من قبل ع

شجعة         ـ ادرات م ـ اك مب ـ الفضائيات العربية وبرغم كونه يعتمد أساسا على ترجمة البرامج األجنبية بيد أن ھن
التكنولوجي -إلنتاج وثائقي عربي أصيل، ومن المعروف أن إنتاج المحتوى الوثائقي خاصة في المجال العلمي             

في تصميمه وإخراجه وھو ما يتطلب تأھيل كوادر عربية متخصصة في ھذا           يتطلب كلفة عالية وخبرة متقدمة      
المجال، وھناك تجارب عربية ناجحة في السينما الوثائقية يمكن أن يمثل أصحابھا نواة لصناعة إعالم وثائقي                
سبب      ـ ذلك ب ـ ـ الطلب، وك ـ تحت  جيد والذي سيتنامى الطلب عليه مع التوسع في استخدام تكنولوجيا فيديو 

  ؛ام بالثقافة العلمية التكنولوجيةايد االھتمتز
 
ـ( يتطلب    : عدم اإلعداد للنقلة النوعية الوشيكة الندماج التليفزيون واإلنترنت والھواتف النقالة         ) ھ ـ وھو ما س

ة                  ـ ار، ودينامي ـ ف واإلبح ـ محتوى مختلفا كما وكيفا عن المحتوى اإلعالمي التقليدي ومن أھم متطلباته التكثي
ث        personcizationته وقابليته إلضفاء الطابع الشخصي      المحتوى وتفاعلي  ـ ة بحي ـ  واستخدام لغات تخاطب ذكي

  ؛تحاور صوتيا ال من خالل المفاتيحتخفف العبء على المستخدم بأقصى قدر ممكن مثل ال
 

                                                           
 يكفي مثاال ھنا بتبديد أرشيف جمال عبد الناصر في مؤسسة األھرام، وأن اإلذاعة المصرية تقوم أحيانا بتسجيل *

  .مج لغتنا الجميلة على سبيل المثالالبرامج الجديدة على أشرطة لتسجيالت قديمة غاية في األھمية كبرنا
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ت             : سرعة انتشار المدونات  ) و( ـ ي بات ـ شھد العالم العربي في السنوات األخيرة انتشارا سريعا للمدونات والت
الم                  تم ـ ثل نوعا من اإلعالم البديل، أو الصحافة الشعبية كما يطلقون عليھا أحيانا يمكنه أن ينافس قنوات اإلع

ل                    ـ ى التفاع ـ درة عل ـ الرسمي الذي يبدي قلقا متزايدا إزاء ھذا المنافس الجديد الصاعد من القاعدة واألكثر ق
ي وربما غير الرسمي أيضا، والذي      المباشر مع جماھيره وكشف المسكوت عنه في الخطاب اإلعالمي الرسم         

  .يمتلك القطاع الخاص معظم قنواته
 

ن                  ـ وى م ـ لقد تطورت المدونات بما يمكن أن نسميه مرحلة التطفل المعلوماتي من خالل استعارة المحت
ى                  ـ سھم إل ـ مصادر ورقية أو إلكترونية، إلى مرحلة صحافة الرأي يقوم بتأليف مقاالتھا أصحاب المدونات أنف

سات ا               مرحلة تقد  ـ الم  يم الخبر وقد حققت بعض المدونات في مصر عدة انفرادات ملفتة غابت عن مؤس ـ إلع
  .الرسمي أو سكتت عنھا قصدا

 
تولد     ال تزال المدونات العربية في مرحلة ما يمكن أن نطلق عليه فوضى البداية إال أنھا س                ـ ا س ـ رعان م

  ؛نموذجھا الخاص بھا
 
حققت المواقع اإلعالمية العربية التي ولدت إلكترونية نجاحا        : العربيةبدايات واعدة للصحافة اإللكترونية     ) ز(

ن                  ـ ل ويمك ـ ملحوظا وأخذت تحتل مواضع متقدمة في قائمة المواقع العربية األكثر اجتذابا لزوار اإلنترنت ب
ث                  ـ القول أيضا إن بعض الصحف اإللكترونية العربية قد تفوقت على مواقع دور الصحف المطبوعة من حي

ي                  ثراء ا  ـ ر ف ـ اوت كبي ـ لمحتوى وتفاعليته وجاذبية تقديمه، وفي ھذا الصدد تجدر اإلشارة ھنا إلى وجود تف
ى                  ـ استغالل ھذا الدور للمادة الصحفية المطبوعة في توليد محتوى إلكتروني جيد وكثيرا ما يقتصر األمر عل

صر    يمنقل المادة المطبوعة إلى الوسيط اإللكتروني دون أية إضافات أو حتى إعادة تنظ             ـ  ناھيك عن انعدام عن
  ؛التفاعلية

 
دة              : ضعف مشاركة المتلقي  ) ح( ـ ر ع ـ ة عب ـ ع اإلعالمي ـ بصورة عامة تتدرج مشاركة جمھور زوار المواق

 :مستويات ھي
  

   ؛إرسال تعليقات من خالل البريد اإللكتروني: المستوى األول •
   ؛تعليقات مباشرة من خالل صفحات الموقع: المستوى الثاني •
  ؛تعليقات مباشرة يتم إدخالھا مباشرة من خالل صفحات الموقع: الثالمستوى الث •
  ؛منتديات القراء مع الكتاب: المستوى الرابع •
  .منابر حرة لتلقي آراء القراء حول قضية معينة: المستوى الخامس •
 

ستوى األو                   ـ ى الم ـ ل بصفة عامة يمكن القول إن المشاركة في مواقع اإلعالم العربية ما زالت في أغلبھا عل
ات                    ـ ة توجھ ـ ع ومعرف ـ وكثيرا ما تحجب تعليقات القراء عن النشر وال يتم تخزينھا كمصدر لتقييم أداء الموق

  .زواره
  
   أھم تطبيقات المحتوى القائمة في قطاع اإلعالم اإللكتروني2 : 3 : 3
  

ھدف وتقدير   على قائمة بأھم التطبيقات مقرونة بمواضع اھتمامھا وفئات الجمھور المست          4يشتمل الجدول رقم    
  .االجتماعية-عام لمدى أھميتھا بالنسبة للتنمية االقتصادية
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   بعض تجارب ناجحة في قطاع اإلعالم اإللكتروني3 : 3 : 3
 
  موقع جريدة النھار اللبنانية) أ ( 

يتميز الموقع  . جيد يتسم بثقل المحتوى وتنوعه وجودة تنظيمه وسھولة التنقل بين فقراته          : موضع التميز 
  ؛ض المحتوى بصورة تفاعلية دينامية لعرFlashاستخدام تكتيك أيضا ب

 
  موقع قناة الجزيرة) ب(

ي               : موضع التميز  ـ ذو تصميم جيد يتم تجديده على مدار اليوم، يتسم المحتوى بالثراء والتنوع خاصة ف
ز  يقدم الموقع عروضا ألحدث الكتب العربية ويتيح      . المجاالت السياسية واالقتصادية والرياضية    ـ واره  ل

  ؛التعليق على ھذه العروض
 
  )صحيفة إلكترونية(موقع جريدة المصريين ) ج(

ى              : موضع التميز  ـ التعليق عل ـ اختياره أخبارا مختلفة عن تلك المنشورة بالصحف اليومية مع السماح ب
ن       .المقاالت، وإثارته للقضايا من وجھة نظر جديدة       ـ را م ـ ددا كبي ـ ذب ع ـ  يتسم بجودة التصميم ويجت

  .الزوار
  
   مجاالت تطبيقية مقترحة لتعزيز محتوى قطاع اإلعالم اإللكتروني4 : 3 : 3
 
ين                 ) أ( ـ بناء األرشيفات الصحفية المجمعة التي يشترك فيھا أكثر من صحفية وھو نموذج لتنفيذ توجه الجمع ب

درة               ـ ر ق ـ ى  التعاون والتنافس الذي يعود بالفائدة على الصحف المشاركة نظرا ألن األرشيف المجمع أكث ـ عل
رض       يلزم لھذا األرشيف محرك بحث يوفر عدة م        . اجتذاب مزيد من الزوار    ـ رق لع ـ داخل للبحث وعدة ط

  ؛نتائجه
 
بناء مستودع األرشيفات للمجالت العربية الموجه للمثقف العام مثل مجلة العربي الكويتية ومجلة وجھات              ) ب(

يف        نظر المصرية وكثير غيرھا من المجالت الثقافية التي تصدرھا بع          ـ ذا األرش ـ ض البلدان العربية ويعد ھ
ة      -المجمع مصدرا أساسيا لتوليد محتوى ثري ومتجدد لنشر الثقافة العلمية          ـ يف مجل ـ التكنولوجية، ولعل أرش

ى   1991العربي الكويتية يعطي مثاال على ذلك حيث يحتوي على جميع أعداد المجلة الصادرة منذ عام                 ـ  وحت
  ؛ نشرت بجميع أقسام وأبواب المجلةراسات واألخبار والتعليقات التياآلن بصورة تجمع جميع المقاالت والد

 
التوسع في محتوى الھواتف النقالة لتلبية مطالب اندماجھا مع اإلنترنت، على أن يقدم قائمة خدمات يختار                ) ج(

د    منھا المستخدم ما يناسبه وفقا الھتماماته وقدراته، وجدير بالذكر ھنا أنه لم يتم إلى اآلن دراسة                ـ  جادة لتحدي
  ؛ناء فئة المديرين ورؤساء المكاتبمطالب المستخدم العربي بفئاته المختلفة باستث

 
ن أن                 ) د( ـ التوسع في تعريب البرامج الوثائقية التي أصبحت تجتذب مزيدا من المشاھدين يوما بعد يوم، ويمك

ك      -لعلميةيضاف إليھا ما يعزز محتواھا بالنسبة للمشاھد العربي الذي تختلف خلفيته ا            ـ ع ذل ـ ة م ـ التكنولوجي
  ؛ي الذي صممت من أجله ھذه البرامجالمشاھد األجنب

  
ـ(   .استخدام المدونات في رصد توجيھات الرأي العام) ھ



 

  

 
  مالحظات  مصادر المعلومات  درجة األھمية  فئات الجمھور  مواضع االھتمام  مجاالت التطبيق  م

 القراء لخدمة اجتذاب  سياسية واقتصادية ورياضية: أبواب ثابتة  1
  اإلعالنات

  نصوص   ضئيلة  جمھور القراء
  صور ثابتة ومتحركة

  

اجتذاب القراء لخدمة   شريط أخبار دينامي  2
  اإلعالنات

    نصوص  ضئيلة  جمھور القراء

اجتذاب القراء لخدمة   إعالنات خاصة ومبوبة  3
  اإلعالنات

  جمھور القراء
  الھيئات

  نصوص   ضئيلة
  صور ثابتة

اإلعالنات مع المادة كثيرا ما تتداخل 
  الصحفية بصورة تشتت االنتباه

اجتذاب القراء لخدمة   أرشيف صحفي  4
  اإلعالنات

مھمة لرصد الظواھر   كتاب وباحثون
  االجتماعية

  نصوص 
  صور ثابتة

يتوفر لألرشيفات آليات بحث نصي 
  محدودة للغاية

اجتذاب القراء لخدمة   RSSخدمة التغذية باألخبار   5
  اإلعالنات

ور القراء مواقع جمھ
  اإلنترنت

    نصوص  ضئيلة

اجتذاب القراء لخدمة   تجميع وتلخيص مواد إعالمية من الصحف األخرى  6
  اإلعالنات

مھمة لرصد الظواھر جمھور لقراء صحفيون 
  االجتماعية

    نصوص

محدودة في معرفة   جمھور القراء  معرفة ميول القراء  استطالعات رأي  7
  توجھات الرأي العام

    

      ضيئلة  جمھور القراء  اجتذاب القراء  ليل الفضائياتد  8
  مستوى ترجمة متدن للغاية    محدودة  جمھور القراء  اجتذاب القراء  خدمات ترجمة آلية لصفحات اإلنترنت  9

تقييم أداء الموقع   تلقي تعليقات القراء على المقاالت  10
  اإلعالمي

  جمھور القراء 
  الكتاب

محدودة في معرفة 
  ي العامتوجھات الرأ

معظمھا يتم من خالل البريد   
  اإللكتروني

  
تقييم أداء الموقع   منتديات القراء للرد على الرد  11

  اإلعالمي
  جمھور القراء 

  الكتاب
محدودة في معرفة 
  توجھات الرأي العام

  نادرة  

  قراء   إثراء الخدمة  تحميل كتب إلكترونية  12
  كتاب 

  باحثون 

      محدودة

  أھم تطبيقات المحتوى القائمة في قطاع اإلعالم اإللكتروني  -4جدول رقم ال
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  قترحة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في قطاع اإلعالمي اإللكتروني مجاالت م5 : 3 : 3
 

يمكن القول إن التعاون بين اإلعالم الحكومي والقطاع الخاص في مجال المحتوى يتركز على شركات اإلنتاج 
د القنوات التليفزيوني الدرامي والتاريخي، وسيزداد الطلب على إنتاج ھذا المحتوى لسد ساعات اإلرسال وتعد

 :وشدة المنافسة ويمكن أن يتسع نطاق التعاون ليشمل مجاالت أخرى لإلنتاج التليفزيوني
  

والت                • ـ ساد والبط ـ أر والف ـ محتوى يعرض مقتطفات من األفالم لتغطية موضوعات معينة كموضوع الث
  ؛لياالوطنية بحيث تشكل عمال تليفزيونيا متماسكا ال مجرد شظايا غير مترابطة كما ھو الحال حا

شق                 • ـ اص ال ـ محتوى اإلنتاج الوثائقي الذي يسھم فيه اإلعالم الحكومي بمواد أرشيفية ويتولى القطاع الخ
  ؛التكنولوجي والتسويقي

إنتاج تليفزيوني يقوم على اإلنترنت، وھو يمثل التوجه العكسي لنقل اإلعالم التقليدي إلى اإلنترنت وذلك                •
تخدمي اإلنترنت، وھو محتوى متجدد وثري للغاية، وال        من أجل خدمة شريحة كبيرة ممن ليسوا من مس        

يقصد بذلك الطابع السطحي المخلي من أية قيمة مضافة والذي يعرض في بعض قنوات اإلعالم العربية،                
وى                   ـ ظايا المحت ـ بل محتوى تتوارى فيه تقنيات اإلنترنت ليبرز المحتوى، ومرة أخرى ال بد أن تدمج ش

إن ھذا النوع من المحتوى يمكن أن يكون بمثابة         . سردا تليفزيونيا متماسكا  التي يتم اختبارھا بحيث تكون      
  .جوالت سياحة في اإلنترنت بمرافقة مرشد

  
   فرص إلسھام القطاع األھلي في قطاع اإلعالم اإللكتروني6 : 3 : 3
 
ة     توعية الجماھير إعالميا وتنمية قدراتھم في تلقي الرسالة اإلعالمية بصورة نقدية وذلك             ) أ( ـ  من خالل إقام

را                 ـ ستترة الم ـ ائل الم ـ د مواقع تقوم بتحليل عينات منتقاة من المواد اإلعالمية وإظھار المسكوت عنه والرس
  ؛تسريبھا لعقول الجمھور المتلقي

 
 بناء نظم لدعم كتاب المدونات واإلسھام في بلورة محتواھا وأنماط تقديمھا بصورة تجعل منھا أداة فعالة ) ب(

ي      .  من أجل إكساب المجتمع القدرة على التصويب الذاتي        feedbackدة  للتغذية المرت  ـ إن ھذه التغذية المرتدة ھ
ة     ـ الحلقة المفقودة في المنظومة المعلوماتية الشاملة للمجتمع، والتي تجعل من ھذه المنظومة نظام تحكم ذا حلق

  . قادرة على مالشاة الحيود بين المتوقع والواقعclosed loopمغلقة 
  
   قطاع التعليم اإللكتروني4 : 3
 

ـ أھم مجاالت تطبيقات صناعة المحتوى العربي، ويمثل عامال  ـ بال منازع  محتوى التعليم اإللكتروني ھو 
حاسما في رأب الفجوة الرقمية ودفع حركة التنمية بعد أن أصبحت التنمية مرادفة للتربية في مجتمع 

  .المعلومات واقتصاد المعرفة
 

امي لتقانات المعلومات واالتصاالت صوب المنزل يأتي محتوى التعليم إلكترونيا على رأس مع التوجه المتن
 killerاألولويات، ويتوقع له منظرو تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن يصبح ھو التطبيق الكاسح 

applicationمليار 1.3ن  ويكفي شاھدا على ذلك نمو حجم سوق التعليم اإللكتروني في الواليات المتحدة م 
  ).129(2006 مليار دوالر في عام 83 إلى 2002دوالر عام 
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  الصورة العامة للوضع الراھن لمحتوى قطاع التعليم اإللكتروني1 : 4 : 3
  

  :يمكن تلخيص الصورة العامة للوضع الراھن فيما يخص قطاع التعليم اإللكتروني في المالمح الرئيسية التالية
 
دا           : توى التعليم اإللكتروني  اھتمام متزايد بمح    )أ( ـ ا متزاي ـ ة اھتمام ـ يولى كثير من مؤسسات التربية العربي

ى       ـ ـ عل ا  ـ ـ أساس د  ـ بمحتوى التعليم اإللكتروني في إطار خطط قومية شاملة للنھوض بقطاع التعليم تعتم
صر واألر              .م.ت ـ دن ص أطلقتھا عدة بلدان عربية منھا السعودية، ودولة اإلمارات وقطر والكويت وعمان وم

  .وتونس
 
ط         : محدودية التعليم ال شمولية التعلم    ) ب( ـ تعكس معظم التوجھات اإلستراتيجية والممارسات العملية أن خط

 ال مفھوم التعلم األشمل الذي يمثل منظومة        formalاإلصالح التربوي ال تزال متمحورة حول التعليم النظامي         
ذه   informal والتعليم الالنظامي    non-formal النظامي   متكاملة يتكامل فيھا التعليم النظامي مع التعليم غير        ـ ، وھ

النقلة النوعية في الفكر اإلستراتيجي التربوي أصبحت ملزمة تجاوبا مع مطالب تربية عصر المعلومات التي               
دودة وال          . يتطلب تعلما ذاتيا ومستمرا مدى الحياة وعلى اتساعھا        ـ رة المح ـ لقد تبنت المواقع العربية ھذه النظ

ضيف       شك أن  ـ ي وي ـ ي اإللكترون ـ  االنطالق من مفھوم التعلم ال التعليم يفتح آفاقا عديدة أمام المحتوى التعليم
  ؛د تصميم المحتوى وتطوير برمجياتهالعديد من االعتبارات التي يجب أن تؤخذ في الحسبان عن

 
دار           : فجوة بين العتاد والبرمجيات   ) ج( ـ ي الم ـ يب ف ـ ا   نجحت معظم دول الخليج في نشر الحواس ـ س وربطھ

ذا                  ـ ي ھ ـ باإلنترنت في مراحل التعليم المختلفة، وكذلك حققت تونس واألردن ومصر ولبنان نتائج ملموسة ف
ى        .م.يمكن القول بصفة عامة إن الجھد الرئيسي إلدخال ت        . المضمار ـ ص في قطاع التعليم العربي تركز عل

وي، إال أن       ، وال أحد ينكر أھمية ذلك بصفته        hardwareالشق المادي، شق العتاد      ـ البنية التحتية للتحديث الترب
  ؛مية خاصة فيما يخص التعلم الذاتيھناك بالنسبة للشق الالمادي، نقصا شديدا في البرمجيات التعلي

 
ان           : شبه انفصال بين التكنولوجي والتربوي    ) د( ـ ب األحي ـ ي أغل ـ يتولى مھمة تطوير البرمجيات التعليمية ف

وى،            التكنولوجيون مع إسھام ضعيف من قب      ـ ق المحت ـ ل التربويين مما يجعل الشق التكنولوجي يطغى على ش
 التي تكتفي في معظم األحيان      coursewareومعظم البرمجيات المتوفرة تندرج تحت قائمة المقررات البرمجية         

إن طغيان التكنولوجي على التربوي يمثل تناقضا جوھريا مع         . بنقل المادة المطبوعة إلى الوسيط اإللكتروني     
روط األساسية التي يجب توفرھا في المحتوى التعليمي لعصر المعلومات والذي تعاظم فيه الشق التربوي               الش

 :تلبية لعدة مطالب أساسية يجب توفرھا في المحتوى
  

د            : المرونة والدينامية  • ـ تتطلب تربية عصر المعلومات مرونة ودينامية في محتوى المادة التعليمية، فق
ستويات           أصبح العالم أعقد من أن       ـ يشمله منھج قياسي ثابت ومحدود، يصلح لكل بيئات الفصول وم

الك               . العقول ـ من جانب آخر يتطلب النمو المتسارع للمعرفة أن يتسم المنھج بالدينامية في سرعة إھ
  ؛المعارف والمھارات المكتسبة وإحاللھا بأخرى جديدة

ـ ضرورة تركيز المحتوى   تتطلب ضخامة المادة التعليمي: التركيز على األفكار المحورية • ـ أيضا  ة 
  ؛التعليمي على المفاھيم األساسية واألفكار المحورية

دت              : زيادة التعامل مع المجردات    • ـ م تعق ـ نجم عن تعقد العالم أن تعقد العلم والمعرفة عموما، ومن ث
  ؛المادة التعليمية، وھو ما أدى إلى زيادة التعامل مع المجردات
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ادة     كما تتشظى ا  : قابلية التشكل  • ـ لنصوص والمعارف في عصر المعلومات، كذلك يتشظى محتوى الم
التعليمية، التي لم تعد تلك السلسلة الخطية المتالحقة المترابطة من المواد التعليمية، بل أصبح بناؤھا               

غر         ـ ة أص ـ شكل              modulesيتم من وحدات معرفي ـ ة للت ـ ة ذات قابلي ـ ادة التعليمي ـ ل الم ـ ا يجع ـ  مم
reconfigurabilityالمطالب التعليمية المختلفة لتلبية .  

 
ـ( ى       : قصور تدريب المعلمين على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت      ) ھ ـ ين عل ـ تركز مناھج تدريب المعلم

دأ                  ـ ن المب ـ اھج م ـ النواحي التكنولوجية لمحو أمية الكمبيوتر والمعلومات لدى المعلمين، وال تنطلق ھذه المن
وفرة          ص في خدمة الھدف الت    .م.األساسي من كون ت    ـ ربوي فقد لوحظ أن معظم برامج تدريب المعلمين المت

ص في تقديم المادة التعليمية بصورة فعالة ومثيرة أو تطبيق          .م.في مواقع اإلنترنت ال تتناول كيفية استخدام ت       
ة                  ـ أساليب التعليم المتقدمة كالتعلم باالكتشاف والمشاركة وتقمص األدوار وما شابه، واألھم  من كل ھذا كيفي

ن                   اس ـ ذان ال يمك ـ اري الل ـ ر االبتك ـ تغاللھا في تنمية نمطي التفكير األساسيين أال ھما التفكير النقدي والتفكي
  ؛ا عضويا بمضمون المادة التعليميةتتنميتھما بصورة مجردة، أي بدون ربطھم

 
ا   محتوى التعليم اإللكتروني ھو بال شك أكثر قطاعات المحتو        : شبه غياب كامل للمشاركة العربية    ) و( ـ ى طلب

مكتب التربية (للمشاركة بين البلدان العربية فبرغم وجود مؤسسات تعمل على إحداث ھذا النوع من المشاركة         
بيل        (، واتفاقيات التعاون في مجال التعليم       )لدول الخليج على سبيل المثال     ـ ى س ـ كذلك بين مصر وسوريا عل

ر إقامة شبكة عربية موحدة للتعلم عن بعد على         كقرا(، وقرارات مؤتمر وزراء التعليم والتربية العرب        )المثال
، بالرغم من كل ھذا يعكس الواقع صورة مغايرة حيث تتكرر جھود إنتاج البرمجيات بين مصر                )سبيل المثال 

ة                   ـ ن إقام ـ دال م ـ وتونس واألردن على سبيل المثال وإقامة الجامعات الخائلية في سوريا وتونس والسعودية ب
د               جامعة خائلية مشتركة تتوزع    ـ اديمي، لق ـ  فيھا األدوار على عدة جامعات عربية كل في مجال تميزھا األك

و                     ـ ة فھ ـ اختلط األمر على البعض فظنوا أنه كما أن العالم العربي في حاجة إلى المزيد من الجامعات الواقعي
  .أيضا في حاجة إلى عدد كبير من الجامعات الخائلية التي يمكن للجميع النفاذ إلى خدماتھا

  
   أھم تطبيقات المحتوى القائمة في قطاع التعليم اإللكتروني2:  4 : 3
 

 على قائمة بأھم التطبيقات مقرونة بمواضع اھتمامھا وفئات الجمھور المستھدف وتقدير            5يشتمل الجدول رقم    
  .االجتماعية-عام لمدى أھميتھا بالنسبة للتنمية االقتصادية
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  مالحظات  مصادر المعلومات  درجة األھمية  مھورفئات الج  مواضع االھتمام  مجاالت التطبيق  م

نشر سياسات التعليم وإستراتيجيات اإلصالح   1
  التعليمي

  التوعية 
تلقي اآلراء 
  والعروض

  المعلمون 
الموردون 
  المطورون

  نصية   عالية
  بيانات إحصائية

معظمھا في إطار خطط وطنية 
إلصالح التعليم برعاية القيادات 

  السياسية العليا
ات االلتحاق بالجامعات والتنسيق واختيار طلب  2

  المقررات
تسھيل اإلجراءات 

تخفيف العبء 
  اإلداري

  الطلبة
مخططو البرامج 

  التعليمية

  استمارات   محدودة
قواعد بيانات 

  المقررات الدراسية

  

تدريب المعلمين على مھارات استخدام   3
  الحاسوب وشبكة اإلنترنت

   نصية  عالية  المعلمون  تنمية قدرات 
  وسائط متعددة

غالبا ما يتم ذلك باستخدام الحزم 
  الجاھزة لميكروسوفت

تحقيق االحتراف   قاعدة بيانات مراكز التدريب  4
المھني وربط 

التدريب بمطالب 
  سوق العمل

الجمھور العام من 
خريجي مراحل 
  التعليم المختلفة

عالية من حيث 
اإلسھام في التنمية 

 –االقتصادية 
  االجتماعية

ات قواعد استمار
  بيانات

  

إنتاج للبرمجيات التعليمية ودعم مھام   5
تطويرھا المختلفة من تصميم وتجھيز المادة 

  التعليمية والبرمجة واالختبار والتقييم

  مصممون   تنمية مھارات
  مبرمجون 

  معدو المحتوى

  نصية   عالية
وسائط متعددة أدوات 

  برمجية

غالبا ما يتم إنتاج البرمجيات 
ات برمجية مثل باستخدام أدو

  authorwareبرنامج ميكروميديا 
إتاحة الفرصة   virtualإقامة جامعات خائلية   6

  للتعلم عن بعد
  الطالب 
  المعلمون

مواد الدراسة    عالية
  المختلفة

  

إتاحة فرص  فصول خائلية مزودة بمنتديات وحلقات نقاش   7
  التعليم

الطلبة الراغبون في 
التعلم الذاتي من 

  الخارج

    مواد الدراسة  ةعالي

استمارات برامج   متوسطة  الطلبة  اختبار المرشحين  منح دراسية   8
  المنح الدراسية

  

   أھم تطبيقات المحتوى القائمة في قطاع التعليم اإللكتروني -5جدول رقم ال
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إتاحة الكتب   مكتبات تعليمية رقمية  9
  والمراجع

  الطلبة 
  الباحثون 
  المعلمون

مقتنيات المكتبة   متوسطة
  الورقية واإللكترونية

  

تعليم اللغة العربية للناطقين وغير الناطقين   10
  بھا لكافة األعمار

تحسين أساليب 
  تعليم اللغة العربية

  الطلبة 
  المعلمون

  نصوص   عالية
  وسائط متعددة

تصدر المواقع شھادات إكمال 
البرامج التدريبية لتأھيل معلمي 

  اللغة العربية
تنمية حصيلة   )عربي/ إنجليزي (قاموس صوتي   11

  المفردات
 المادة المعجمية ذات  محدود  الجمھور العام

  الطابع النصي
  

بنك األسئلة للمرحلتين المتوسطة والثانوية   12
تغطي اللغة اإلنجليزية والتربية اإلسالمية 

  والرياضيات والعلوم وعلم الحاسوب

إتقان التدريبات 
drill & practice  

  الطلبة 
لتجھيز (المعلمون 

االختبارات 
  )واالمتحانات

قوائم األسئلة   عالية
  واإلجابات

بات النموذجية يتضمن اإلجا
ومشاركة تفاعلية للتعليق على 

  األسئلة واالختبارات
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   بعض تجارب ناجحة في قطاع التعليم اإللكتروني3 : 4 : 3
 
  :السعوديةموقع مشروع منبر لتطوير التعليم في المملكة العربية   ) أ(

 إستراتيجية التطوير   عرض متكامل لمشروع الملك عبد اهللا لتطوير التعليم، يقدم الموقع         : موضع التميز 
ه                  ـ ذ وخطط ـ اليب التنفي ـ في إطار رؤية واضحة وواقعية أعدھا نخبة من الخبراء تشمل األھداف وأس

  .اإلجرائية وتحديد االحتياجات وتقدير الميزانيات المطلوبة وربط الخطة باألھداف التنموية للمملكة
 
  :موقع معلمي  ) ب(

معلمين لتعليم اللغة العربية لكافة األعمار تغطي المھارات        تطبيق أساليب حديثة لتأھيل ال    : موضع التميز 
رب       . القراءة والكتابة واإلمالء والخط والمحادثة    : اللغوية المختلفة  ـ يتميز المحتوى بالثراء فھناك ما يق

  . ساعة دراسية800 درس لتغطية ما يزيد عن 1000من 
 
  ):لبحر المتوسط للتنميةالمركز المصري لبحوث ودراسات ا(موقع مدارس الجيزويت   ) ج(

ى              :موضع التميز  ـ ع عل ـ ز الموق ـ يتصل بجامعة فرنسية متخصصة في العلوم الفلسفية واإلنسانية، يرك
التفاعل بين مصر والعالم العربي وإقامة جسور بين ضفتي البحر المتوسط عن طريق تبادل المعارف               

ي      والمناھج، ويشمل الموقع خدمات متنوعة من أبرزھا دورات تدريب ال          ـ ة ف ـ معلمين ومكتبة إلكتروني
سر            ـ ين لك ـ دى المعلم ـ مجاالت المعرفة الحديثة وورشة التكوين االبتكاري لتنمية المھارات اإلبداعية ل

  .حاجز االنغالق الفكري والنفسي واالھتمام بمبدأ تراكم المعرفة وتكاملھا
  
   مجاالت تطبيقية مقترحة لتعزيز محتوى قطاع التعليم اإللكتروني4 : 4 : 3
 
لوب           : Virtualityالتوجه الخائلي     ) أ( ـ تمثل الخائلية النقلة النوعية القادمة في تطوير البرمجيات التعليمية بأس

ى                  ـ المحاكاة وذلك نظرا لقدرتھا على نقل العالم خارج المدرسة إلى داخل الفصول، ويحتاج التعليم العربي إل
 :سباب من أھمھااقتحام ھذا المجال التكنولوجي الھام بقوة وذلك لعدة أ

  
  ؛نقص المعامل الواقعية في المواد العلمية في معظم المدارس العربية •

ة                • ـ اعالت الذري ـ تعويض النقص في المنشآت العلمية والتكنولوجية المتقدمة في البلدان العربية مثل المف
  ؛ والتصنيع التكنولوجي المتقدمbiotechnologesوتكنولوجيا الفضاء والتكنولوجيا اإلحيائية 

التصدي في مرحلة مبكرة لجعل إنتاج البرمجيات التعليمية صناعة كثيفة التكنولوجيا وكثيفة رأس المال،  •
مما يخشى معه بالنسبة للواقع الخائلي تكرار نفس ما حدث في صناعة السينما؛ والذي أدى إلى احتكارھا 

 شك أن البرمجيات التعليمية، وال. عالميا من قبل عدد محدود من شركات اإلنتاج السينمائي األمريكية
ـ ستكون محط أنظار تلك الشركات ذات الطابع  ـ كما أسلفنا  المتوقع لھا أن تكتسح األسواق 

  ؛ الدول النامية من حلبة المنافسةاالحتكاري، مما يھدد بخروج
 
وحة لمعھد ومن أبرزھا مشروع المقررات العلمية المفت: استغالل المصادر المفتوحة للمحتوى التعليمي) ب(

 الذي يتيح المذكرات التفصيلية للمحاضرات، والخطوط الھيكلية للمقررات، MITماسوشوستس للتكنولوجيا 
وقوائم المراجع، ومجموعات المسائل والتمارين، ومقاالت البحث المھمة، وھو األمر الذي يعني أن المعرفة 

يقة، ستكون متاحة ليس بصفتھم باحثين فحسب، المتراكمة، لدى طاقم التدريس في ھذه المنارة المعرفية العر
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  بل بصفتھم مدرسين محنكين، وھو ما يمكن أن يستفيد منه معلمون آخرون بالدول النامية في تعليم 
  ؛وإلھام طلبتھم

 
وذلك من خالل تنفيذ اإلستراتيجية التي قامت بوصفھا المنظمة العربية : نشر الثقافة العلمية لجميع الفئات) ج(

  ؛نولوجية في ربوع المنظمة العربية والثقافة والعلوم لنشر الثقافة العلمية والتكللتربية
 
ص فاعليتھا في .م.أثبتت المعامل اللغوية باستخدام ت:  إنشاء معامل لغوية لتعليم وتعلم اللغة العربية) د(

: ليمية للمراحل الثالثتعليم اللغات وتعلمھا ذاتيا، لذا فھناك حاجة إلى إنشاء ھذا النوع من المعامل التع
  ؛لغات األجنبية للناطقين بالعربيةاالبتدائية والمتوسطة والثانوية وكذلك لتعليم وتعلم ال

 
ـ( يتعاظم دور تربية الطفولة المبكرة بعد أن أيقن المجتمع مدى : إنتاج محتوى تربية الطفولة المبكرة) ھ

ختلفة وھو ما يتطلب التوسع في المحتوى الخاص أھميتھا البالغة في نجاح الفرد خالل مراحل تعليمه الم
بتربية الطفولة المبكرة وكمثال على ذلك تعريب برامج تنمية قدرات الطفل الذھنية واإلبداعية والوجدانية 

  . من إنتاج شركة والت ديزنيBaby Einsteinكبرنامج 
  
  ع التعليم اإللكتروني مجاالت مقترحة للتعاون بين القاطعين الحكومي والخاص في قطا5 : 4 : 3
 
  ؛ير البرمجيات التعليمية المتطورةإنشاء شركات تطو) أ(
  
سجيل وأ               ) ب( ـ دات الت ـ توديوھات ومع ـ دوات اإلسھام في إقامة البنى التحتية لتطبيقات الواقع الخائلي من أس

  ؛الرقمنة وبنوك الصور وخالفه
 
اء       إنشاء مراكز تدريب داخل مواقع العمل بالمصانع وشركات ا        ) ج( ـ شارھا وارتق ـ لخدمات والتي يتزايد انت

  ).مثال جامعة الصناعة في بريطانيا(مستواھا حتى وصلت إلى المستوى الجامعي 
  
   فرص إلسھام القطاع األھلي في قطاع التعليم اإللكتروني6 : 4 : 3
 
  ؛النظامياإلسھام في التعليم العالجي لتعويض أوجه القصور في التعليم   ) أ(
 
  .في توفير فرص التعليم المستمر وتعليم الكباراإلسھام ) ب(
  
   محتوى قطاع الثقافة اإللكترونية5 : 3

   الصورة العامة للوضع الراھن لمحتوى قطاع الثقافة اإللكترونية1 : 5 : 3
 

ـ بال منافس  الي    محتوى قطاع الثقافة اإللكترونية ھو  ـ ا والت ـ ـ أكثر مجاالت المحتوى العربي ثراء وتنوع
  .رز مالمحهقائمة بأب

 
ين          : التقاء ثراء المحتوى الديني بوفرة الطلب     ) أ( ـ صدارة ب ـ يؤكد الوضع الحالي احتالل المواقع اإلسالمية ال

ب                   ـ رة الطل ـ المواقع العربية فقد جمعت بين وفرة العرض متمثال في إثراء مصادر المحتوى من جانب، ووف
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عوامل نجاحھا أن سبقھا حصاد طيب من النشر        عليھا من قبل العامة والدارسين من جانب آخر، وقد كان من            
  ؛ل من التسجيالت المرئية والصوتيةاإللكتروني في صورة برامج للقرآن الكريم والسنة النبوية، وكم ھائ

 
نظرا لتعدد الثقافات وتنوعھا وامتداد نطاق مجاالتھا الذي يكاد يشمل جميع جوانب            : نصوص بال تناص  ) ب(

ـ تنزع بشدة إلى التناص  الحياة، فإن النصوص الثقاف ة   inter-textualityية  ـ صوص الثقافي ـ  مع غيرھا من الن
صي               ـ عيد     وغير الثقافية، ومع ھذا فالنصوص الثقافية العربية تفتقد إلى ھذا النوع من الترابط الن ـ ى ص ـ ، فعل

ـ ما زال التناص بين النص القرآني وتراث السيرة النبوية في   ـ على سبيل المثال   أضيق النصوص الدينية 
اوز                 ـ الحدود، ناھيك عن تناص شبه غائب بين النصوص اإلسالمية وبين النصوص الفكرية والعلمية بما يتج
ه                    ـ ذي يلعب ـ الخطاب الحالي عن اإلعجاز العلمي للقرآن لقد أصبح ھذا التناص الزما في ظل تعاظم الدور ال

ة       إن التن . الدين حاليا في حوار الثقافات والخطاب السياسي واالجتماعي        ـ اص يعزز من قيمة النصوص العربي
  ؛لذي تقوم عليه الشبكة العنكبوتيةالتي يبدو كثير منھا كطرق مسدودة أمام التشعب النصي ا

 
معظم مآثر التراث العربي الثابت والمنقول والحي تعرض منعزلة عن السياق اإلنساني            : تراث بال سياق  ) ج(

متضمنة ويؤكد عالمية ھذا التراث ويتصدى لما يقال افتراء عن          األشمل الذي يوسع من قيمة الرسالة الثقافية ال       
 ال ينضب إلثراء    الثقافة العربية بأنھا ثقافة منغلقة على ذاتھا ويمثل ھذا التوجه السياقي توجھا عالميا ومصدرا             

  ؛المحتوى الثقافي
 
م  إضافة إلى نقص السياق ما زال التراث العربي يقدم بأ: تراث ھائل وعروض ھزيلة ) د( ـ ساليب تقليدية إن ل

ا                   ـ ة لتكنولوجي ـ اليب المتقدم ـ ا لألس ـ تكن متخلفة، خاصة وإن المحتوى الثقافي من أكثر فروع المحتوى طلب
  ؛ائلي وتكنولوجيا اللغات وما شابهالمعلومات واالتصاالت كالوسائط المتعددة والواقع الخ

  
ـ( ون قيمة مضافة ودون جھد معظم النصوص تعرض في صورتھا الخام د: تراكم نصي وشح معرفي) ھ

الستخالص الجوھر المعرفي الكامن داخلھا وربما يرجع ذلك إلى غياب النظرة النقدية وتنامي نزعة 
إن المعرفة الكامنة وراء النصوص األدبية وغير األدبية تمثل نوعا من . االستسالم للنصوص المطبوعة

الشعر ديوان "ية عنھا خاصة في الثقافة العربية حيث المعرفة مختلفا عن المعرفة العلمية بيد أنه ال يقل أھم
  ؛حيث توصف أحيانا بأنھا ثقافة نصو" العرب

 
ا زال          : التكنولوجية-قصور شديد في محتوى الثقافة العلمية     ) و( ـ ة م ـ برغم تزايد أھميتھا في مجتمع المعرف

نتيجة النقص الشديد في المحتوى     التكنولوجية فقيرا للغاية ويرجع ذلك إلى قلة العرض         -محتوى الثقافة العلمية  
ر        -المترجم الذي يمثل أھم مصادر الثقافة العلمية       ـ دالت الق ـ مور مع ـ شي   التكنولوجية من جھة وض ـ اءة وتف

  ؛الالعلمية من جھة أخرى
 
لم يأل العرب جھدا في إھدار تراثھم اإلبداعي، من تراث عمارة الفاطميين            : تبديد التراث الثقافي العربي   ) ز(

سر         . الموسيقى وأرشيف السينما  إلى مقامات    ـ صحف   ناھيك عما يتم تبديده حاليا من تراث السينما والم ـ ح وال
  ؛والتليفزيون والفلكلور

  
فإسھام مواقع المتاحف األوروبية في رعايتھا يفوق ذلك الذي تقوم بھا أما بالنسبة لآلثار العربية واإلسالمية 

طية، أو أسلوب العرض، وتعميق النظرة في ھذه اآلثار مواقع المتاحف العربية نفسھا، سواء من حيث التغ
بتقديمھا ضمن سياقات تاريخية وحضارية أوسع، من أمثلة ذلك مشروع شامبليون الذي تشارك فيه مجموعة 
من المتاحف األوروبية لبناء كتالوج مشترك متعدد اللغات باستخدام الوسائط المتعددة لمقتنياتھا من اآلثار 
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يخفى على أحد أھمية ھذا اإلنجاز فيما يخص التسويق السياحي، إال أن ھذا الوضع شھد في الفرعونية، وال 
موقع مصر (اآلونة األخيرة نقلة حاسمة متمثال فيما أنجزه مركز التوثيق الحضاري والطبيعي بمصر 

  ).الخالدة
 

اھد على ذلك لم يعد أما تراث الموسيقى العربية فھو أقل فروع التراث العربي حظا فقد تبدد معظمه وكش
إن . مستخدما من مقامات الموسيقى العربية الذي يتجاوز عددھا األلف إال عدد قليل ال يتجاوز العشرة مقامات

إحياء ھذه المقامات شبه الميتة من الفرص النادرة لتعزيز محتوى الفنون الموسيقية خاصة فيما يخص فنون 
 الثقافي في مجاالت الفنون المختلفة وفي مقدمتھا hybridityعصر المعلومات التي تتجه صوب التھجين 

الموسيقى ذات القابلية العالية للتھجين االندماجي، ومن المعروف أن الموسيقى العربية تسعى حاليا إلى إثراء 
  .مضمونھا بمصادر غير عربية حيث باتت تفتقد إلى الحيوية النغمية

 
ال             الخطاب الثقاف : حوار غير فعال مع اآلخر    ) ح( ـ ر فع ـ ي العربي خاصة في شقه المتعلق بالدين ما زال غي

ت               ـ نظرا لضعف المحتوى الخاص بتقديم الثقافة العربية والحضارة اإلسالمية، فمعظم المعروض على اإلنترن
شوفينية                  ـ حاليا ال يخاطب عقلية المتلقي العربي بصورة أساسية وذو طابع تصادمي يتسم في أحيان كثيرة بال

اع                 وھو وضع يلزم إ    ـ ى اإلقن ـ درة عل ـ سبه الق ـ ثراء ھذا الشق الھام من المحتوى العربي بمصادر عديدة تك
  ؛السياسي الفعال-والتفاوض الثقافي

 
ق             ي: ضعف التوثيق اللغوي  ) ط( ـ ي وتوثي ـ ق المعجم ـ شتمل التوثيق اللغوي على فرعين أساسيين ھما التوثي

اجم          استخدام اللغة، فيما يخص الفرع األول تشكو مواقع المجامع ا          ـ وى المع ـ ي محت ـ لعربية من فقر شديد ف
  .التاريخية والمعاجم المتخصصة

 
بة                 ـ أما فجوة توثيق االستخدام فتقاس بمدى استخدام األساليب الحديثة في بناء قواعد ذخائر النصوص المحوس

corpuses computerized textual  تم ـ  التي تتضمن عينة ضخمة من النصوص المكتوبة والتسجيالت السمعية ي
سية                   ـ ة الفرن ـ تخدام اللغ ـ انتقاؤھا بحيث تمثل إحصائيا االستخدام الفعلي للغة، وكمثال على ذلك تم توثيق اس

وي           900الحديثة بذخيرة نصوص بلغ حجمھا ما يزيد عن          ـ  مليون كلمة وما زال ھذا الشق من المحتوى اللغ
  .ثقافة والعلومغائبا برغم عدة مبادرات لم تكتمل قامت بھا المنظمة العربية للتربية وال

  
   أھم تطبيقات المحتوى القائمة في قطاع الثقافة اإللكترونية2 : 5 : 3
 

 على قائمة بأھم التطبيقات مقرونة بمواضع اھتمامھا وفئات الجمھور المستھدف وتقدير            6يشتمل الجدول رقم    
  .االجتماعية-عام لمدى أھميتھا بالنسبة للتنمية االقتصادية
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  مالحظات  مصادر المعلومات  درجة األھمية  فئات الجمھور  مواضع االھتمام  مجاالت التطبيق  م

  :تطبيقات المحتوى الديني وتشمل  1
ـ المصحف المرتل     قرآنا وسيرة نبوية 
تعليم حفظ القرآن التسميع الكتابي وتعليم   

  التالوة
  بثا صوتيا ومرئيا  
  شريط أخبار دينامي   
  RSSخدمة التغذية باألخبار   
  سالميأطلس العالم اإل  
  مكتبة إلكترونية للكتب الدينية  
محتوى العلوم والصحة والطب واألسرة   

  .واالجتماع والفنون من منظور إسالمي
أسئلة وإجابات موثقة بدالئل من القرآن   

  .والسنة
  منتديات حوارية وحلقات نقاشية   
  استطالعات رأي   
  شريط أخبار ديناميا شريط فتاوى ديناميا   
  وندوات تسجيالت حية لمحاضرات   
  استضافة مدونات وإصدار نشرات ودوريات  

التوعية الدينية 
  والدفاع عن اإلسالم

  جمھور عام 
  دارسون 

  كتاب 
  صحفيون 

  دعاة

مھمة في تحسين 
صورة اإلسالم 
وتحديث الفكر 

  اإلسالمي

متنوعة نصية صوتية 
  مرئية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اإلجابة على األسئلة المشابھة

  :ي وتشملتطبيقات المحتوى التاريخ  2
  خرائط تاريخية  
  سيرا وتراجم  
  قصصا وطرائف من التاريخ  
  تاريخ األقليات العربية   

  دعم البحوث 
نشر الثقافة 
  التاريخية

  دارسون 
  المثقف العام

مھمة بالنسبة للتوثيق 
التاريخي وترسيخ 
االعتزاز بالھوية 

  العربية

    نصوص وصور ثابتة
  
  
  
  

  )تابع(أھم تطبيقات المحتوى القائمة في قطاع الثقافة اإللكترونية   -6جدول رقم ال
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  منتديات التاريخ اإلسالمي  
  تاريخا طبيعيا   
  تاريخا حديثا   
خططا موضوعية لمقررات تدريس التاريخ   

  .اإلسالمي
  ) ED(الموسوعة اليھودية   
  ) CD(الموسوعة الفلسطينية   
  ربية المرجع في تاريخ األمة الع  
وطن "المرجع في جغرافيا الوطن العربي   

  "عربي بال حدود

مثال تاريخ دولة اإلمارات قبل 
  عصر النفط

  كلية دار العلوم
ارات المنظمة العربية من إصد

  للتربية والثقافة والعلوم

  مالحظات  مصادر المعلومات  درجة األھمية  فئات الجمھور  مواضع االھتمام  مجاالت التطبيق  م
  :تطبيقات محتوى التراث وتشمل  3

  خرائط تراثية  
  مخطوطات  
أقراص (سلسلة المدن العربية واإلسالمية   

  )مدمجة
  ا عرض المقتنيات وشرحا توصيفيا لھ  
  مكتبة إلكترونية لكتب التراث  
ـ قصصا    ـ يھوديات  ـ ديباجيات  مقتطفات 

  لھا تاريخ

  دارسون   حفظ التراث
  سائحون 

  المثقف العام

االعتزاز بالھوية 
  العربية 

  اجتذاب السائحين

نصوص صور ثابتة 
تسجيالت صوتية 

  ومرئية

  
  
  
  
  
  

  zidan.comموقع 

  :شملتطبيقات محتوى إبداع الفنون العربية وت  4
  موسوعات شعرية  
تحميل الشعر المنطوق على الھواتف النقالة   

 PODوبث على الشرائح اإللكترونية 
casting  

الحفاظ على تراث 
  اإلبداع 

  تنمية التذوق

إنتاج برمجيات   
  الوسائط المتعددة

  نصوص 
  تسجيالت حية 
  أقراص مدمجة

  موقع الوراق
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  كتبا أدبية مسجلة   
  موسيقى وأغاني  
  قصصا ناطقة للكبار والصغار  
زخارف إسالمية ومنمنمات وجماليات   

  الخطوط العربية
أجندة المعارض الفنية مع عرض بعض   

  اللوحات
شكيلي العربي الحديث كتب الفن الت  

  ) CD(والمعاصر 
  ) CD(كتاب الفن اإلسالمي   

  
  
  
  
  
  
  
  

من إصدارات المنطقة العربية 
  للتربية والثقافة والعلوم

  : الثقافية وتشملتطبيقات المؤسسات  5
  تجارب أولية لمكتبة رقمية  
  كتالوج موحد لمقتنيات المكتبات العربية  
خدمة اإلطالع لفاقدي البصر باستخدام نظام   

  مبتكر لقراءة النصوص آليا

الدعاية عن أنشطة 
  المكتبة

 جمھور عام دارسون 
ذوو االحتياجات 

  الخاصة

مھمة في دعم اإلنتاج 
  العلمي

  نصية 
  صور ثابتة

  
  تبة اإلسكندرية تحت التطوير مك

  :تطبيقات المحتوى اللغوي وتشمل  6
  معاجم إلكترونية  
  إنجليزية/ قواميس عربية  
  قوائم مصطلحات  
حصاد مؤتمرات المجامع اللغوية وبرامجھا   

  الثقافية
  نظم الترجمة اآللية من وإلى العربية  

دعم البحث اللغوي 
وتوفير عناصر 

البنية التحتية للنظم 
  آلليةاللغوية ا

 جمھور عام دارسون 
  مترجمون

تھيئة اللغة العربية 
لتلبية مطالب مجتمع 

  المعرفة

ما زال محتوى المجامع اللغوية   نصية
العربية محدودا للغاية ويعيب 

مواقعھا ضعف التصميم وعدم 
  التجديد وفقر المحتوى الرقمي

  
  

ما زال مستوى الترجمة اآللية دون 
  الحد األدنى المقبول



 

  

-38-

   بعض تجارب ناجحة في قطاع الثقافة اإللكترونية3:  5 : 3
 
  :موقع الوراق) أ(

ه،             : موضع التميز  ـ شغيله وتحديث ـ ثراء محتواه وتنوع وسائطه واستخدام وسائل حديثة في تصميمه وت
 :ويشمل محتوى الموقع

  
  ؛الموسوعة الشعرية ما يزيد عن مليوني بيت شعر •

  ؛أطلس المعلقات •

  ؛ريمقاعدة معلومات القرآن الك •

  ؛مجموعة من أمھات المعاجم العربية •

  ؛مجموعة الوثائق المحققة •

  ؛كتب التراث العلمي العربي •

  ؛كنوز الخط العربي •

  ؛مجموعة من أمھات الكتب العربية مثل ألف ليلة وليلة واألغاني لألصفھاني •

ز                • ـ صي ويتمي ـ موارد سمعية وبصرية لروائع األدب الحديث والقديم والموقع مزود بمحرك بحث ن
ين رواد                 ـ بطابعه التفاعلي مع رواد الموقع من خالل حلقات النقاش والمسابقات وتبادل الصور ما ب

ة أو                 . الموقع ـ ف النقال ـ إضافة إلى ما سبق يوفر الموقع وسائل لنشر أجزاء من محتواه على الھوات
  .podcastingتوزيعھا على شرائح التخزين 

 
  :  مصر الخالدة باسمموقعال) ب(

 يمثل نموذجا جيدا في توثيق التاريخ القديم وعرض مآثره بصورة شيقة ونافذة، ويشمل              :موضع التميز 
ي                 ـ ب الزمن ـ ل التعاق ـ  timelinesالموقع خرائط تاريخية تفاعلية، وعرض الوقائع التاريخية في سالس

حويل وتوثيق التراث المنقول وما شابه، ويعمل الموقع باللغة العربية واللغات األجنبية، ويوفر خدمة لت             
  .النصوص إلى مقابلھا المنطوق

  
   مجاالت تطبيقية مقترحة لتعزيز محتوى قطاع الثقافة اإللكترونية 4 : 5 : 3
 

تراءى للكاتب أن يستھل ھذه الفقرة عن الفرص المتاحة لتعزيز المحتوى العربي للثقافة اإللكترونية بنبذة 
ى العربي، وذلك توطئة لطرح قائمة الفرص مختصرة عن األھمية الخاصة لھذا المجال من صناعة المحتو

يمكن تلخيص أھم األسباب التي أدت إلى تزايد أھمية المحتوى الثقافي العربي في . المتاحة في ھذا المضمار
 :النقاط التالية

  
يتمتع محتوى التراث الثقافي اإللكتروني بأعلى ميزة تنافسية نظرا لحيازة البلدان العربية لذخائر   

لتي يمكن أن تثري ھذا المحتوى، وخير شاھد على ذك موقع مصر الخالدة السابق اإلشارة المعلومات ا
  ؛إليه في الفقرة السابقة

  ؛يعد محتوى التراث الثقافي من أنجع وسائل تحسين صورة الثقافة العربية على اإلنترنت  
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شري في التخصصات توفر تطبيقات محتوى التراث الثقافي اإللكتروني فرصا عديدة لتنمية العنصر الب  
ص المتقدمة خاصة في مجالي تكنولوجيا الواقع الخائلي .م.الدقيقة لصناعة المحتوى وتطبيق أساليب ت

  ؛والوسائط المتعددة والنظم الذكية في معالجة النصوص

 فرص العمل، وھو أيضا مصدر دائم إتاحةالتراث ھو أحد عناصر الرأسمال االجتماعي الذي يسھم في   
والحفاظ على التراث وإثراؤه بالجديد ھما سالح التنوع الثقافي كي يصمد أمام حركة . يللدخل القوم

ـ ثقافة القوى المھيمنة مستغلة في ذلك أمضى أسلحة  ـ بال ھوادة  التجنيس الثقافي التي تمارسھا 
   ؛المعلوماتية مدفوعة بتيار العولمة الجارف

يحظى بمزيد من األھمية نظرا ألن نموذج مجتمع  وليس آخرا فإن المحتوى الثقافي الرقمي وأخيراً  
ـ كما يرى الكاتب ـ ال بد أن يتمحور حول مقوم الثقافة ومن ثم صناعاتھا  المعرفة العربي المنشود 

  .التي تشمل التعليم واإلعالم واللغة واإلبداع الفني
  

  :نورد فيما يلي من أھم الفرص المتاحة لصناعة المحتوى الثقافي العربي
 
يتجه العمل التراثي بفعل تكنولوجيا المعلومات : الفرص التي يتيحھا توجه التراث صوب الليونة) أ(

واالتصاالت صوب الليونة القصوى، أو الالمادية، فلم يعد اھتمام الدراسات التراثية بالمعمار واآلثار وما 
راثي يتجه إلى دراسة الوضع فالبحث الت. شابه، ولم يعد منشغال كذلك بدراسة عنصر أثري وحيد قائم بذاته

ـ التنظيمات االجتماعية، وأنماط الحياة، والعالقات التبادلية بينه  ـ ضمن ما يشمل  األكثر تعقيدا والذي يشمل 
  .ماضيھا وحاضرھا: وبين سياقه االجتماعي، ووسائل تمثيل الثقافات المختلفة

  
ية لمعالجة التراث بوسائل عدة، نذكر منھا على وتساند تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ھذه النزعة الالماد

 :سبيل المثال ال الحصر
  
  ؛إعادة بناء التاريخ خائليا  
  ؛تكنولوجيا توليد األجسام الثالثية األبعا  
  ؛أسلوب الخلط الزمني  
  .نظم المعلومات الجغرافية  
 
ـ ھو التاريخ : الفرص المتاحة من استغالل أرشيف اإلعالم) ب( ـ كما قيل  الخائلي الذي يتم اإلعالم 

تجميعه يوميا، من ھذا النبع الذي ال ينضب من الصور واألصوات، واإلعالم له تراثه الخاص المتمثل في 
ھذا الكم الھائل من التسجيالت وأشرطة الفيديو وأفالم السينما وأرشيف الصحافة الورقي من الصور 

 بالغة األھمية في صناعة الثقافة والتاريخ إن ھذا التراث اإلعالمي يمثل ذخيرة معلوماتية. والمطبوعات
يفسر ذلك سر االھتمام الكبير باألرشفة اإللكترونية لھذا التراث اإلعالمي الضخم، وكذلك بضرورة . الثقافي

لقد وفرت ھذه التكنولوجيا، ذات سعة . رقمنته؛ حتى يكون جاھزا كمادة طيعة لتكنولوجيا الوسائط المتعددة
وسيلة العملية ألرشفة مواد التراث اإلعالمي الورقية والسمعية والمرئية، عالوة على توفير التخزين الھائلة، ال

  ؛ھا، وتعدد أساليب عرضھا وتوزيعھاوسائل آلية لتبويب المادة األرشيفية، وسرعة استرجاع
 
رص المتا      : الفرص المتاحة من تقديم التراث العربي في سياق إنساني أشمل         ) ج( ـ ن الف ـ ة  ھناك العديد م ـ ح

صاالت،              ـ للنھوض بمحتوى التراث الثقافي باستغالل اإلمكانات الھائلة التي تتيحھا تكنولوجيا المعلومات واالت
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ذا                   ـ ي ھ ـ من أجل الحفاظ على موارد التراث وتفجير الطاقة المعرفية الكامنة فيه، والتالي بعض مقترحات ف
 :الخصوص

  
ي          : عتقديم تراث اإلبداع العربي في السياق اإلنساني األوس          ـ انين ف ـ من خالل إبراز تأثر بعض كبار الفن

ر                 ـ أوروبا بالفنون اإلسالمية، من أمثال ھنري ماتيس ويوجين دي الكروا في مجال الفن التشكيلي وكثي
  ؛من رواد العمارة في الغرب بالعمارة اإلسالمية

  ؛اإبراز الصلة بين فن السيراميك والقيشاني المغربي وإعادة إحياء ھذا الفن في أوروب  

إبراز الصلة بين نظريات الھندسة اليونانية والزخرفة العربية بصفتھا تطبيقا عمليا لھذه النظريات، وذلك                
  ؛تأكيدا للطابع العلمي للفن اإلسالمي

اب،                  ـ إبراز إسھام العلماء والفالسفة العرب، من أمثال ابن سينا والكندي والفارابي وإخوان الصفا وزري
  .م اآلالت وتدوين السجالت الموسيقيةفي التنظير الموسيقي وتصمي

 
  :ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر: الفرص المتاحة من أرشفة اإلبداع الفني المعاصر) د(
  

سينما                  • ـ ي لل ـ يلم األمريك ـ د الف ـ وضع أرشيف رقمي للسينما العربية على اإلنترنت كالذي أعده معھ
رجين         األمريكية، والذي يتضمن مقتطفات من األفالم وملصقات       ـ ين والمخ ـ ن الممثل ـ ا م ـ ھا وأعالمھ

  ؛والمنتجين

ي      • ـ إبراز أعالم العمارة العربية المحدثين من أمثال عبقرية الھندسة المعمارية العراقية زھاء حديد الت
  ؛أبدعت في عمارة ما بعد الحداثة، والمھندس حسن فتحي الذي أسس لعمارة الفقراء

ر العربية وإبراز الفنانين العرب الذين حققوا شھرة        إقامة موقع متخصص لفن الكاريكاتير في األقطا       •
  .ناجي العلي وجورج الباھجوري ونبيل السلمي: عالمية من أمثال

 
ـ( بناء قواعد نصوص متكاملة لمقتطفات من      : الفرص المتاحة من بناء ذخائر النصوص األدبية والفكرية       ) ھ

صوص          األدب العربي الحديث، بخاصة تلك التي لم تتم ترجمتھا، وذ          ـ ع الن ـ بيل وض ـ لك كخطوة أولى في س
ان          . األدبية الكاملة لروائع األدب العربي على اإلنترنت       ـ ه الياب ـ ويمكن االستھداء في ذلك بالموقع الذي أقامت

  . كتاب ما بين مؤلف ومترجم540000والمخزن به حاليا ما يقرب من 
 
ص صوب المنزل وھو    .م. توجه ت  يتزايد: الفرص المتاحة من توجه خدمات المعلومات صوب المنزل         ) و(

 : ما يتطلب
  
سابقات                    ـ وى م ـ محتوى ترفيھيا مبتكرا يستطيع أن يلم شمل األسرة العربية، ومن أنجح أنواع ھذا المحت

  ؛اختبر معلوماتك التي يمكن أن تشارك فيھا مجموعة من المنازل العربية

ـ أمية   المحتوى الخاص بمحو طيف األميات وليدة عصر المعلومات أمية الكمب   ـ أمية المعلومات  يوتر 
ـ أمية التذوق التشكيلي ـ أمية التعامل مع الوسائط النقالة    ؛اإلنترنت 

واختبار قوة الذاكرة، وقد بدأ ھذا النوع في        . الترفيه القائم على تنمية المھارات الذھنية كألعاب المغامرات         
شعر        النمو كبديل أللعاب الفيديو القائمة على استغالل محتوى المنز         ـ ل الرقمي العربي في إحياء تذوق ال

صاص             ـ الي وامت ـ س الجم ـ ة الح ـ   العربي حيث يمثل منھال خصبا إلبداع محتوى منزلي يجمع بين تنمي
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ر                   ـ آثره أكث ـ ظ م ـ رحيق الحكمة الذي تزخر به كنوز الشعر العربي، وتمثل المباريات الشعرية في حف
  ؛المجاالت إثارة

  .ليم العالجي لتعويض النقص في مستوى التعليم النظامياستغالل محتوى المنزل العربي في التع  
 
ة          : الفرص المتاحة من التنوع الثقافي العربي     ) ز( ـ بات من الضروري اعتبار التنوع الثقافي في داخل المنطق

وى                  ـ راء المحت ـ دة إلث ـ العربية أحد مقومات الخطاب الثقافي العربي الحديث، وينطوي ذلك على فرص عدي
وطن              الثقافي من خالل ال    ـ دى ال ـ توسع المكاني والزمني حتى يمكن احتواء طوبوغرافيا التنوع الثقافي على م

 .العربي واقتفاء منابعه عبر الحقب التاريخية المختلفة بما في ذلك عصور ما قبل ظھور اإلسالم
 
   مجاالت مقترحة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في قطاع الثقافة اإللكتروني5 : 5 : 3
وارد                  تمت ـ ى الم ـ لك الحكومات عادة كما ھائال من مصادر التراث الثقافي والذاكرة االجتماعية إال أنھا تفتقد إل

اع                 ـ ة والقط ـ ين الحكوم ـ البشرية والخبرة التكنولوجية لمعالجتھا إلكترونيا، لذا فھناك فرصة حقيقية للتعاون ب
  .الخاص في ھذا المجال

  
 السياحي العربي في كثير من البلدان العربية وضعف إسھام القطاع إن ھناك تناقضا واضحا بين أھمية النشاط

إن تنامي . الخاص على الصعيد التكنولوجي والمعلوماتي، وھو مجال تحتكره حاليا شركات الخبرة األجنبية
ـ يفرض ضرورة المشاركة بين القطاعين الحكومي  ـ كما أشرنا سلفا  توجه النشاط السياحي صوب الليونة 

يث تقدم الحكومة مواد التراث الخام ليقوم القطاع الخاص برقمنة المحتوى وتطوير نظم معالجته والخاص ح
آليا وتقديمه إلكترونيا إضافة إلى تسويقه لمؤسسات تطوير البرمجيات وبنوك موارد المعلومات، وتوزيع 

سويق وفقا لما ستتحمله المحتوى الثقافي السياحي عبر وسائل إلكترونية متعددة، ويتم توزيع عائد ھذا الت
مؤسسة القطاع الخاص المشاركة من أعباء وما ستقدمه من أساليب ابتكاريه في معالجة موارد التراث 

  .تكنولوجيا
  
   فرص إلسھام القطاع األھلي في قطاع الثقافة اإللكترونية6 : 5 : 3
  
ا    التكنولوجية للجماعات المحلية باستخد-المشاركة في جھود الثقافة العلمية   • ـ ي تتيحھ ـ ائل الت ـ ام الوس

  ؛تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
ة                  • ـ ار الثقاف ـ اإلسھام في بناء الخرائط الثقافية التي تغطي ظواھر الثقافات الثانوية التي تصب في تي

  ؛العامة
  . تنمية التذوق األدبي والفني لدى األطفال والشباب •
  
   محتوى قطاع خدمات الصحة اإللكترونية6 : 3
  

  الصورة العامة للوضع الراھن لمحتوى قطاع خدمات الصحة اإللكترونية1 : 6 : 3
  

تعكس الصورة العامة تناقضا صارخا بين الكم الھزيل من خدمات المعلومات الراھنة وما يتطلبه ھذا القطاع                
ائل التكنول                 ـ ة، أو الوس ـ ة  الحيوي من دعم معلوماتي سواء من حيث كم المحتوى وتنوع مصادر المعرف ـ وجي

اك                   ـ ة فھن ـ المتقدمة لمعالجة ھذا المحتوى، وقد بات ھذا التناقض عائقا في تقدم القطاع الصحي بصورة عام
  .شواھد عديدة تؤكد مدى االرتباط الوثيق بين أداء ھذا القطاع ومستوى الدعم المعلوماتي الداعم ألنشطته
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  :ومن أبرز مالمح الوضع الراھن
   
امي        : اصة بسياسات وإدارة المؤسسة الصحية    حجب أو غياب المعلومات الخ    ) أ( ـ ى تن ـ ك إل ـ وربما يعود ذل

الحساسية السياسية لمثل ھذه المعلومات التي تمس مصالح المواطنين بصورة مباشرة، وتشمل ھذه المعلومات              
دالت                ـ دمات، ومع ـ ديم الخ ـ الخرائط الصحية وإحصاءات اإلنفاق الحكومي في المجال الصحي ومعدالت تق

  ؛ القطاع الخاص في الخدمات الطبيةية وبيانات النقص في مخزونھا، ومدى إسھاماستھالك األدو
 
ذ    ھناك فقر شديد في     : فقر محتوى المعلومات الخاصة بمنافذ الخدمات الطبية      ) ب( ـ المعلومات الخاصة بمناف

 referralتقديم الخدمات الطبية من حيث مراكز التشخيص، ونسب انشغال المستشفيات، وقوائم خدمات اإلحالة 

services            للمراكز االستشارية الطبية بالخارج، ونظم تقديم الخدمات الطبية عن بعد telemedicine .  وفيما يخص
شبه                  ـ مواقع المستشفيات تحديدا فقد اتسمت بطابع ترويجي حتى كادت مواقع المستشفيات أن تتحول إلى ما ي

  ؛دقة عن بعدخدمات الفن
 
يشمل المحتوى الخاص بمداومة تدريب األطباء وأطقم       : العناصر البشرية ضعف المحتوى الخاص بتنمية     ) ج(

ى                 ـ صائيين عل ـ ل اإلخ ـ التمريض خاصة على استخدام الوسائل الحديثة للتكنولوجيا الطبية، عالوة على تأھي
ع                  ـ م الواق ـ تشغيل وصيانة المعدات الطبية، وجدير بالذكر أن ھناك توسعا في استخدام الوسائط المتعددة ونظ

ل قب" األجساد الرقمية "ئلي لتدريب األطباء والجراحين حيث تعطيھم مثل ھذه الوسائل حرية التجريب على             الخا
  ؛قيامھم بذلك على األجساد الحية

 
ي       : نقص المحتوى الخاص بالدعم التكنولوجي    ) د( ـ ر ف ـ ب      ھناك نقص كبي ـ ة بالجوان ـ ات الخاص ـ المعلوم

ة         التكنولوجية لمنظومة الخدمات الصحية فيما يخص ص       ـ ة الخاص ـ ة والفني ـ ناعة الدواء، والمعلومات العلمي
وفر                   ـ دم ت ـ ل لع ـ بالتكنولوجيا الطبية خاصة فيما يتعلق بصيانة المعدات الطبية المستوردة التي كثيرا ما تتعط

  ؛لصيانة وأدلة التشغيل الخاصة بھامعلومات ا
 
ـ( بما تستثنى من ذلك األمور     تدني مستوى التوعية الصحية لألفراد ور     : نقص معلومات اإلرشاد الصحي   ) ھ

  ؛المتعلقة بتنظيم األسرة
 
ات          : طغيان النصي على المرئي والسمعي    ) و( ـ صادر المعلوم ـ من المعروف أن المعلومات الصحية نھمة لم

غير النصية من تسجيالت صوتية وصور ثابتة ومتحركة، بيد أن مواقع الصحة اإللكترونية العربية تكاد تخلو               
  .يث طغى عليھا النصي الثابت غير التفاعليمن مثل ھذه المصادر ح

  
   أھم تطبيقات المحتوى القائمة في قطاع خدمات الصحة اإللكترونية2 : 6 : 3
  

 على قائمة بأھم التطبيقات مقرونة بمواضع اھتمامھا وفئات الجمھور المستھدف وتقدير 7يشتمل الجدول رقم 
  .جتماعيةاال-عام لمدى أھميتھا بالنسبة للتنمية االقتصادية

  
   بعض تجارب ناجحة في قطاع خدمات الصحة اإللكترونية3 : 6 : 3
 
  : مركز معلومات مساندة الصرع) أ(
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يتسم الموقع بمحتوى ثري ومتخصص وبساطة التعامل معه ولغته البسيطة السلسلة التي            : موضع التميز 
  .تحقق فائدة عملية

 
  : موقع مجلة الحياة لك) ب(

  .وقع بثراء المحتوى وثقله وتحديثه بصورة مستمرة وعلى فترات زمنية قصيرةيتسم الم: موضع التميز
  
   مجاالت تطبيقية مقترحة لتعزيز محتوى قطاع خدمات الصحة اإللكترونية4 : 6 : 3
 
ة              ) أ( ـ ات الجراحي ـ األرشفة الطبية للمستشفيات ومراكز العالج والتشخيص، وكمثال على ذلك أرشيف العملي

ق               جة،وعالج الحاالت الحر   ـ  وكثيرا ما يلجأ إليھا األطباء فيما يستعصي عليھم من األعراض خاصة فيما يتعل
  .بعالقتھا بتاريخ الحالة الطبية للمريض
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  مالحظات  مصادر المعلومات  درجة األھمية  فئات الجمھور  مواضع االھتمام  مجاالت التطبيقات  م

خدمات المستشفيات وتشمل على سبيل المثال   1
إلنترنت سجالت المرضى الحجز عبر ا

  والخدمات االستشارية ألطباء المستشفى

  المرضى   ھدف تسويقي
  األطباء

الخدمات االستشارية نادرة في   نصية وصور ثابتة  متدنية 
ـ المستشفى  المستشفيات 
  التخصصي في األردن

توعية صحية بسيطة وتشمل على سبيل   2
المثال شريطا إخباريا ومعلومات الريجيم 

لسعرات الحرارية ومدة الحمل وحساب ا
وموعده وتقديم خدمات استشارية عن بعد 

وتبادل األسئلة واألجوبة بين المرضى 
والمستشارين، والتصويت على قضايا صحية 

تھم الرأي العام واختبار المعلومات الطبية 
  وقياس مدى الصحة النفسية

مقايضة التوعية 
باإلعالنات عن 

  األدوية 

  نصية   ضةمنخف  الجمھور العام
  صور ثابتة

  

المعلومات الطبية قواميس طبية إنجليزي   3
  عربي وكتب طبية باللغة اإلنجليزية

  األطباء   اجتذاب المعلنين
  الباحثون

عرض الكتب الصحية دون وسائل   كتب  ضئيلة
فعالة للتصفح والبحث، وأغلبھا 

باللغة اإلنجليزية لذلك فھي ال تھم 
  الجمھور العام

 بداء معين كالسرطان منتدى للمرضى  4
  والصداع

اجتذاب المعلنين 
من األطباء 

  وشركات الدواء

    نصية  متوسطة   المرضى وأسرھم

خدمات معلومات عن كيفية االلتحاق   5
بالدراسات العليا األكاديمية والمھنية في 

  المجال الطبي

    معلومات نصية  متوسطة   األطباء الشبان  إرشادية 

  نادرة   نصية  متوسطة  األطباء والجمھور  اجتذاب اإلعالنات  RSSخدمة التغذية باألخبار   6

   أھم تطبيقات المحتوى القائمة في قطاع خدمات الصحة اإللكترونية -7جدول رقم ال
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  ؛evidence-basedنظم المعلومات الخاصة بالطب القائم على الشواھد ) ب(
 
  ؛طب وتدريب األطباء وأطقم التدريبالمحتوى التعليمي التفاعلي الدينامي لتدريس مواد ال) ج(
 
  ؛قائي باستخدام الوسائط المتعددةمحتوى التوعية والرعاية الصحية والطب الو) د(
 
ـ( داخل    directoris لألطباء واألدلة referral listsقوائم اإلحالة ) ھ ـ ي ال ـ ة ف ـ  لمنافذ الخدمات الصحية المختلف

  ؛والخارج
 
  ؛عروض ومستخلصات الكتب والدراسات والبحوث باللغة العربية) و(
  
  ي والخاص في قطاع خدمات الصحة اإللكترونية مجاالت مقترحة للتعاون بين القطاعين الحكوم5 : 6 : 3
  
  ؛إقامة مواقع خدمات معلومات متقدمة للمستشفيات الحكومية العامة والمتخصصة) أ(
  
  .إقامة مراكز متطورة لتدريب األطباء الجدد) ب(
  
   فرص إلسھام القطاع األھلي في قطاع خدمات الصحة اإللكترونية6 : 6 : 3
 
  ؛دخل في المناطق الريفية والنائيةات الطبية المجانية لخدمة محدودي الإقامة أكشاك االستشار) أ(
 
بناء نظم معلومات تجمع وتصنف شكاوى المرضى حول خدمات الرعاية الصحية وأداء المستشفيات ) ب(

  .وممارسات األطباء
  
   قطاع الفئات االجتماعية والجماعية المحلية7 : 3
  
  ھن لمحتوى قطاع الفئات االجتماعية والجماعية المحلية الصورة العامة للوضع الرا1 : 7 : 3
 

  :بصفة عامة يعد ھذا المجال أفقر مجاالت المحتوى العربي، ومن أبرز مالمح وضعه الراھن
 
ة         : سيادة الطابع الديني  ) أ( ـ ة المختلف ـ شباب    : يسود الطابع الديني مواقع تثقيف الفئات االجتماعي ـ رأة وال ـ الم

  ؛ بالطابع اإلرشادي التلقيني المباشرواألطفال، ويتسم المحتوى
 
ل          : محدودية محتوى مواقع المرأة   ) ب( ـ حيث يركز معظمھا على المحتوى الجاذب لإلعالنات كأدوات التجمي

ي                  ـ واألناقة والرجيم والديكور المنزلي وتغفل بصورة شبه تامة العديد من األمور التي تھم المرأة العربية والت
 :لحصرتشمل على سبيل المثال ال ا

  
  ؛ تنمية قدرات المرأة العربية وإتاحة الفرص لھا من أجل اإلسھام في جھود التنمية  
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زة                   ـ ع األجھ ـ ل م ـ التثقيف العام والخاص بشؤون تربية النشء والصحة األسرية وإدارة المنزل والتعام
  .المنزلية

 
االت    بالرغم من أن خدمات معلومات الشباب       : ضعف مشاركة الشباب في مواقع الشباب     ) ج( ـ من أكثر المج

  ؛التي تعتمد على المشاركة خاصة وأن فئة الشباب ھي أكثر فئات المجتمعات العربية استخداما لإلنترنت
 
محامين، محاسبين، (ويرجع ذلك إلى النزعة الفردية لدى المھنيين : نقص شديد في مشاركة المھنيين) د(

لنقابات المھنية على منتديات فعالة تجمع أصحاب وعزوفھم عن المشاركة، وال تشتمل مواقع ا...) مھندسين،
  ؛االھتمام المشترك

 
ـ( بالرغم من شدة الحاجة إليھا وربما يرجع ذلك إلى أن كثيرا من : نقص شديد في مواقع خدمة الحرفيين) ھ

   ؛الحرفيين ال يستخدمون اإلنترنت
 
د من أفضل مواقع الخدمات االجتماعية      والتي تع : االرتقاء النسبي لمواقع خدمة ذوي االحتياجات الخاصة      ) و(

العربية وربما يرجع ذلك إلى أن معظمھا قد أقيم برعاية جمعيات أھلية نشطة حريصة على توصيل خدماتھا                 
  ؛لجماھيرھا المستھدفة

 
فمعظم مواقع األطفال تعتمد على المحتوى المترجم، وال يتم تعريب          : عدم وفرة المحتوى العربي لألطفال    ) ز(

  . األطفال بصورة تالئم عقلية الطفل العربيبرمجيات
  
   أھم تطبيقات المحتوى القائمة في قطاع الفئات االجتماعية والجماعية المحلية2 : 7 : 3
 

 على قائمة بأھم التطبيقات مقرونة بمواضع اھتمامھا وفئات الجمھور المستھدف وتقدير            8يشتمل الجدول رقم    
  .االجتماعية-القتصاديةعام لمدى أھميتھا بالنسبة للتنمية ا
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  مالحظات  مصادر المعلومات  درجة األھمية  فئات الجمھور مواضع االھتمام  مجاالت التطبيقات  م
المحتوى الخاص بالمرأة ويشتمل عادة على  •  1

  معلومات التجميل واألناقة والديكور المنزلي 
موسوعة األسرة المسلمة إرشادات تربية  •

  الطفل

  نصوص   ضئيلة  النساءجمھور   الجذب اإلعالني
  صور ثابتة

  

ـ تعليم القراءة  •  2 المحتوى الخاص باألطفال 
  والرسم والتلوين تنمية التذوق التشكيلي 

  قصص ناطقة  •
  كتب أطفال  •
  رسوم متحركة  •
  قاموس أطفال مصور •

  أطفال  تعليمي ترفيھي
  رعاة األطفال 

  

  نصوص   متوسطة
  صور ثابتة ومتحركة 

  رسوم متحركة

 ديزني مترجمة من والت
  مترجمة غالبا

  المحتوى الخاص بالشباب  •  3
  منح تدريبية  •
برامج تمكين الشباب، تنمية مھارات إدارة  •

المشروعات، دعم الشباب إلنشاء مشاريع 
األعمال الصغيرة، التدريب على مھارات 
الحاسوب واإلنترنت، الخطط الموضوعة 

  للبرامج التدريبية 
ية الخاصة مواثيق المنظمات اإلقليمية والعالم •

  لتمكين الشباب والسياسات الخاصة بھم

تمكين الشباب 
استنھاض 

الشباب لمكافحة 
  البطالة

  الشباب 
ھيئات رعاية 

  الشباب 

  نصوص   محدودة
  صور ثابتة

لوحظ في مواقع الشباب تصميم 
  جيد ومحتوى ھزيل

موقع صناع الحياة لعمر خالد 
يتميز بالتدريب على الحاسوب 

  واإلنترنت

  الحرفيينمحتوى  •  4
  قوائم ورش التدريب  •
  إرشادات للقيام ببعض األعمال الحرفية •

تنمية مھارات 
  الحرفيين

  نصوص   محدودة  الحرفيون
  صور ثابتة

  "يا أسطى"موقع وحيد 

  لمحتوى القائمة في قطاع الفئات االجتماعية والجماعية المحلية أھم تطبيقات ا-8جدول رقم ال
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محتوى ذوي االحتياجات الخاصة صالة   5
  اطالع لفاقدي البصر 

  توعية القائمين بالرعاية 
  منتديات لذوي االحتياجات الخاصة 

  ات للقائمين بالرعاية منتدي
  استشارات 

  توفير فرص العمل 
  إمالء صوتي 

  برمجيات خاصة بذوي االحتياجات الخاصة
تأھيل وتدريب خريجات السجون لمساعدتھن 

  في إعادة انخراطھن في المجتمع

االحتواء 
  االجتماعي 

دعم القائمين 
  بالرعاية

  
  
  
  

  احتواء اجتماعي

ذوو االحتياجات 
  الخاصة 
  بالرعايةالقائمون 

  
  
  
  
  

  خريجات السجون
مراكز الرعاية 

  االجتماعية

  متوسطة
  
  
  
  
  
  
  

  متوسطة

صور كثيرة ونصوص 
  قليلة

  
  
  
  
  
  

  نصية

صالة اطالع فاقدي البصر 
  بمكتبة اإلسكندرية
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   بعض تجارب ناجحة في قطاع الفئات االجتماعية والجماعية المحلية3 : 7 : 3
 
  موقع ريف نت السوري  ) أ(

سوري               : موضع التميز  ـ ف ال ـ ي الري ـ يھدف ھذا المشروع إلى إنشاء بوابة إلكترونية للمجتمع المحلي ف
ة                 ـ ة االجتماعي ـ اتھم اليومي ـ يتضمن معلومات موجھة إلى المواطنين في المناطق الريفية تفيدھم في حي

ام     . واالقتصادية والثقافية، وإلسھام أھل الريف في إغناء ھذه البوابة وتحديثھا دوريا           ـ ضون ع ـ وفي غ
ـ     18أنشئ    30.000 قرية مشاركة في ھذه البوابة، وتجاوز عدد زوار ھذه البوابة            18 موقعا إلكترونيا ل
  .زائر

 
  موقع رسالة) ب(

د               :موضع التميز  ـ موقع تفاعلي نشأ بمبادرة من بعض طلبة كلية الھندسة جامعة القاھرة تحت إشراف أح
صحية        Virtual األساتذة وسرعان ما تحول إلى نواة لجمعية خيرية خائلية         ـ دمات ال ـ  تعمل في مجال الخ

ن               ـ ر م ـ ة   15وشؤون الرعاية االجتماعية األخرى للفقراء والمرضى، وتوسع نشاطھا في أكث ـ  محافظ
ى                 ـ ا عل ـ ات وتوزيعھ ـ مصرية باإلضافة إلى عدة فروع بالقاھرة، وتتضمن أنشطة الموقع تلقي التبرع

  .مستحقيھا
 
  موقع انطالقة روسية عربية) ج(

الموقع األجنبي الوحيد الذي يقدم التراث الروسي فيما يخص ثقافة األطفال حيث يتضمن             : موضع التميز 
  .ترجمة عربية لعديد من قصص األطفال الروسية مقرونة بتمارين لتعليم الرسم وتنمية التذوق

  
   مجاالت تطبيقية مقترحة لتعزيز محتوى قطاع الفئات االجتماعية والجماعية المحلية4 : 7 : 3
 
حيث أثبتت تجارب الدول النامية أن إعالم الجماعات المحلية يمكن أن :  إعطاء أولوية إلعالم المحليات)أ(

يلعب دورا أكثر تأثيرا من التقانات األكثر تقدما، بما فيھا الكمبيوتر واإلنترنت، ويحتاج إعالم المحليات نطاقا 
  ؛الجماعية في توليدهعريضا من المحتوى واالبتكار االجتماعي لتوظيفه والمشاركة 

 
من أجل تعزيز قدرة ھذه المنظمات على أداء دورھا التنموي : توعية منظمات المجتمع المدني معلوماتيا) ب(

في مجتمع المعلومات، والحث على المشاركة من قبل الفئات االجتماعية المختلفة، وتوفير وسائل مبتكرة 
 القطاع األصلي على إقامة حوار فعال مع قطاعات المجتمع باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تعين

  ؛األخرى خاصة السياسية واالقتصادية
 
من أجل تعزيز قدرة األفراد والكيانات الصغيرة على : االھتمام الجاد باإلبداعات المحلية فرديا ومؤسسيا) ج(

البيئة المحلية فيما يتعلق ببناء ابتكار تجارب وخبرات تتسم بالبساطة والقدرة على االنتشار والتأثير في 
  .المحتوى الرقمي وتوظيفه محليا في المجاالت المختلفة

  
 مجاالت مقترحة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في قطاع الفئات االجتماعية والجماعية 5 : 7 : 3

 المحلية
  

  ؛اب لمطالب سوق العملمشاركة الحكومة والشركات الصناعية والخدمية في إنشاء مواقع تأھيل الشب •
  .المشاركة في إقامة الحاضنات التي تساعد الشباب إلنشاء الشركات الصغيرة •



 

  

-50-

   فرص إلسھام القطاع األھلي في قطاع الفئات االجتماعية والجماعية المحلية6 : 7 : 3
 

ن   يعد قطاع الفئات االجتماعية والجماعات المحلية مجاال خصبا البتكار محتوى يتسم باالبتكار ا             ـ الجتماعي م
 :أجل خدمة أغراض التثقيف والتوظيف وتعليم الكبار واالرتقاء بمھارات الحرفيين وذلك بھدف

  
ل     (تعويض النقص الشديد في محتوى تثقيف الفئات االجتماعية المختلفة  • ـ ـ الطف شباب  ـ ـ ال رأة  ـ ، )الم

  ؛WIKIب الويكي  كإطار عام لتنفيذ ھذا التطبيق باستخدام أسلوfacebookويمكن استغالل تطبيق 

  ؛تنمية مھارات الشباب وفتح فرص عمل لھم •

تمكين المرأة بالتوسع في المحتوى الخاص بعمل المرأة العربية من المنزل، أسوة بما تم في بلدان أخرى                  •
ل        outsourcingحيث تم االستفادة من ربات البيوت من خالل أسلوب التعھيد            ـ ال مث ـ  في العديد من األعم

  ؛ وشكاوى العمالء وأعمال الترجمة والتعليم عن بعدتلقي طلبات الشراء

ة                 • ـ ات الخاص ـ دعم ذوي االحتياج ـ رة ل ـ ات مبتك ـ   استخدام التكنولوجيات الحديثة لتقديم خدمات معلوم
  .ومن يقوم برعايتھم

  
  عن الموقف الحالي للغة العربية على اإلنترنت: رابعا

 
 مليون مستخدم بنسبة اختراق إلجمالي عدد       46بية   بلغ عدد مستخدمي اإلنترنت باللغة العر      2007بنھاية عام   

ا       %19وھي أقل من المتوسط العالمي الذي يبلغ        % 13.6السكان تبلغ    ـ ، ويمثل حجم المستخدمين المذكور م
ى               % 3.7مقداره   ـ من اإلجمالي العالمي لمستخدمي اإلنترنت، وھو أقل من نسبة إجمال عدد السكان العرب إل

ـ اإلجمالي العالمي، والتي ت   %. 5قدر ب
 

الم                  ـ ات الع ـ من لغ ـ امن ض ـ    .بھذه األرقام لحجم مستخدمي اإلنترنت أصبحت اللغة العربية تحتل المركز الث
  ).1شكل ال(

  توزيع مستخدمي اإلنترنت وفقا للغة المستخدم: 1شكل ال
  )وحدة المليون(حجم مستخدمي اإلنترنت 
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يار الصينية والعبرية، وقد تم اختيار اللغة الصينية ومن أجل المقارنة مع اللغات األخرى تم اخت
لكونھا تمثل كتلة جغرافية متصلة وھي بذلك تكاد تكون الوحيدة التي تشابه المنطقة العربية في ھذا الصدد أما 

  .العبرية لمغزاھا الخاص بالنسبة للمنطقة
  

  .المقارنة فيما يخص استخدام اإلنترنت) 9(يلخص الجدول رقم 
  

   المقارنة فيما يخص استخدام اإلنترنت -9رقم جدول ال
  

دد   اللغة ـ ـ الي ع ـ ـ إجم
  السكان بالمليون

عدد مستخدمي  
  اإلنترنت

ت     ـ نسبة اختراق اإلنترن
  إلجمالي عدد السكان

ت     ـ نسبة مستخدمي اإلنترن
  لإلجمالي العالمي

  %14.7  %13.6  184  1350  الصينية
  %3.07  %13.6  46  340  العربية
  %3.1  %66  3.9  6  العبرية

  
صالح                 ـ من الملفت للنظر تطابق اختراق اإلنترنت بين الصينية والعربية إال أن المقارنة تختل كثيرا ل
الصينية إذا ما أخذنا في االعتبار عدد صفحات الويب المنشورة، أما المقارنة مع العبرية فتعكس مدى الفجوة                 

ت       الرقمية بين المنطقة العربية وإسرائيل وتشير األرقام أن نسبة           ـ % 66االختراق لمستخدمي العبرية قد بلغ
   .%)63(واأللمانية %) 68(وھي تناظر تقريبا نسبة البلدان األكثر استخداما لإلنترنت في العالم مثل اليابانية 

  
را أن                 ـ ھذا فيما يخص عدد المستخدمين، أما بالنسبة لحجم المحتوى فقد أظھرت إحصائية نشرت أخي

ادل    (من إجمالي عدد الصفحات على اإلنترنت       % 0.1ت ال تتجاوز    الصفحات العربية على اإلنترن    ـ أي ما يع
ين      40حيث قدر مجموع الصفحات العربية بنحو       ) صفحة واحدة مقابل كل ألف صفحة      ـ  مليون صفحة في ح

و               40بلغ اإلجمالي العالمي     ـ  مليار صفحة، وكما ھو واضح تقل النسبة كثيرا عن نسبة حجم المستخدمين، وھ
  .ى تدني إنتاجية صناعة المحتوى العربيمؤشر يدل عل

  
صائية،     ) المدار(وحسب إحصائيات مركز بحوث االقتصاد الرقمي في دبي          ـ الذي صدرت عنه اإلح

فإن ھذه الصورة القاتمة بدأت في التغير ولكن ببطء شديد، فالمحتوى العربي على اإلنترنت لم يتحسن بشكل                 
حيث . شكل ملحوظ من ناحية عدد المواقع والصفحات العربية       كبير من ناحية تطوير المحتوى ولكنه تحسن ب       

ا          2006 و   2005أظھر المسح أنه خالل العامين الماضيين        ـ  كان إجمالي المحتوى العربي على اإلنترنت  بم
 مليون صفحة على    189 مليون صفحة و   114في ذلك الصفحات التي كتبت باللغتين العربية واإلنجليزية بلغ          

 ظھر أن معدل النمو السنوي بلغ       2006 و   2005 الصفحات العربية التي أنشئت في عامي        التوالي، وبمقارنة 
ة    63 في المائة فيما حققت الصفحات اإلنجليزية التي أنشئت في الفترة نفسھا نموا سنويا بلغ                55 ـ ي المائ ـ .  ف

و   مليار صفحة حيث م1.5 إلى نحو   2012وتوقعت اإلحصائية أن يصل عدد الصفحات العربية عام          ـ عدل نم
ا        60 و   2010 في المائة حتى عام      80سنوي بمقدار    ـ ي تليھ ـ م    .  في المائة في السنوات الت ـ ة حج ـ وبمقارن

ز      2005الصفحات العربية التي أنشئت في الدول العربية خالل الربع األول من عام              ـ وريا المرك ـ  احتلت س
شاؤھا         في المائة من حيث عدد الصفحات العربية الج        94األول حيث حصلت على نسبة       ـ م إن ـ ي ت ـ دة الت ـ دي

ز        2005وتطويرھا باللغتين العربية واإلنجليزية خالل الربع األول من عام           ـ سعودية المرك ـ ت ال ـ ، فيما احتل
ا   2005 في المائة من إجمالي عدد الصفحات العربية التي دشنت عام            67 دولة بنسبة    12الثاني من بين     ـ  فيم

ط،       5ث بلغت نسبة الصفحات العربية فيھا       كانت لبنان أقل الدول العربية في ھذا المجال حي         ـ ة فق ـ ي المائ ـ  ف
  .حسب صحيفة االقتصادية السعودية
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  األدوات والنظم والبرمجيات لمعالجة المحتوى العربي: خامسا

  
  :تم تصنيف األدوات والنظم والبرمجيات تحت العناوين الفرعية التالية

  
  ؛اقتناء المحتوى العربي  
  ؛ة اآللية العميقةإعداد المحتوى العربي للمعالج  
  ؛البحث في المحتوى العربي  
  ؛معالجة الكالم العربي  
  ؛نظم الفھرسة واالستخالص  

  
  :ونستعرض في الفقرات التالية بإيجاز المتوفر حاليا من ھذه الوسائل البرمجية

  
   اقتناء المحتوى العربي1 : 5
  
ي   من تطوير شركة صخر، و: Arabic OCRالماسح الضوئي للحرف العربي ) أ( ـ ي ف ـ يقدر دقة التعرف اآلل

ة         . حسب جودة النص الجاري مسحه    % 85 - 80حدود   ـ صوص العربي ـ ال يصلح النظام الحالي لمعالجة الن
ن           ) بقوالب الحروف الرصاص  (التي تم جمعھا يدويا      ـ را م ـ حيث تزيد نسبة األخطاء بصورة كبيرة تحد كثي

  ؛جدوى استخدام النظام اآللي
  
ه            : شاشةماسح ضوئي للقراءة من ال    ) ب( ـ غ دقت ـ % 99من تطوير شركة النظم المتقدمة للغات المتعددة وتبل

  ؛ويستطيع تمييز جميع أحجام الحروف
  
 وشركة النظم المتقدمة    COLTECھناك ثالثة نظم من إنتاج شركة صخر وشركة كولتك          : المدقق الھجائي ) ج(

  . AMLS: Advanced Muiti-Lingual Systems) أملس(للغات المتعددة 
  
ضمن نظاما صخر وأملس بعض عمليات تدقيق إضافية لتعزيز قدرتھما على اكتشاف األخطاء الناجمة عن يت

عدم توافق الكلمات المتجاورة حيث يمكن أن تكون الكلمات سليمة ھجائيا وخاطئة نحويا إذا ما اعتبرنا سياقھا 
أو السيدتان المؤمنتين لعدم مطابقة حالة لم يستقيم بدال من لم يستقم المجزومة، : "مثال(مع الكلمات المتجاورة 

وال يجب إحالة مثل ھذه األخطاء البسيطة نسبيا لمرحلة التدقيق النحوي الذي يتسم بالتعقد الشديد ، )اإلعراب
  .كما سيتضح في الفقرة التالية

  
  .يوضح الجدول التالي مقارنة موجزة بين النظم الثالثة
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  الثالثة للتدقيق الھجائيمقارنة بين النظم   -10جدول رقم ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : يتسم التدقيق النحوي في اللغة العربية بالصعوبة الشديدة وذلك لعدة أسباب رئيسية ھي: المدقق النحوي) د(
  
  ؛الطول المسرف للجمل العربية الذي يتجاوز أحيانا مائة كلمة  
ك مقارنة باإلنجليزية الصارمة في رتبة تسلسل       المرونة النحوية المتمثلة في مظاھر التقديم والتأخير، وذل         

  ؛الكلمات داخل الجمل

  ؛ اللغة العربية يلتزم به الكتابpunctuationsغياب نظام قياسي لترقيم   

ع                  ـ ضرورة تأسيس المدقق النحوي على نظام قوي إلعراب الجمل العربية يستخدم كأساس لتحديد مواض
ى          الخطأ النحوي على مستوى الجملة كما استخدم       ـ ائي عل ـ  المحلل الصرفي لتحديد مواضع الخطأ الھج

  ؛مستوى الكلمة

ھناك نظامان للتدقيق النحوي من تطوير شركة صخر وشركة كولتك وكالھما ال يستخدم نظاما لإلعراب                 
ات                     ـ ن الكلم ـ ل م ـ ة سالس ـ اآللي بل يعتمد على تخزين أنماط الخطأ النحوي في أنماط سياقية على ھيئ

دة            المتعاقبة عادة، لذا ت    ـ عجز تماما عن اكتشاف األخطاء النحوية بين الكلمات والعناصر النحوية المتباع
 .وضبط إعراب أواخر الكلمات في الجمل الطويلة وما أكثرھا في النصوص العربية

  
  إعداد المحتوى للمعالجة اللغوية اآللية المتعمقة 2 : 5
  
ة        يقوم المحلل الصرفي بتحليل بني    : المحلل الصرفي اآللي  ) أ( ـ ة الكلمة العربية تمھيدا لمالجة النصوص العربي

خر     . آليا ألغراض الفھرسة والبحث واإلعراب     ـ ركة ص ـ ھناك ثالثة نظم للتحليل الصرفي قامت بتطويرھا ش
ع          .  وشركة أملس  RDIآى  .دي.للبرامج وشركة آر   ـ شاملة لجمي ـ يتميز نظاما صخر وأملس بالتغطية اللغوية ال

ددة            .دي.ام آر كلمات العربية في حين يعيب نظ      ـ ق المتع ـ ات ذات اللواص ـ آي كثرة األخطاء خاصة في الكلم

ار المقارنة ـ ـ ـ خرمعي ـ ـ ـ ة ص ـ ـ كشرك ـ ـ ةكولت ـ ـ س شرك ـ ـ ة أمل ـ ـ شرك

وي ـ اس اللغ ـ األس

دقة تمييز األخطاء

 ترتيب اقتراحات تصويب

اء ـ ـ ـ األخط

ع ـ ة التوس ـ ـ  قابلي

وإدخال التحسينات

ة ـ ة اللغوي ـ التعددي

محلل صرفي أحادي اللغة

 عالية العتماده على المحلل
ي ـ ـ ـ الصرف

 يتميز بدقة االقتراح األول ولكنه
 فقير من حيث عدد االقتراحات
مما يحد من نطاق التصويب

ة ـ ـ ـ ـ متوسط

ط ـ ـ ـ ي فق ـ ـ ـ عرب

 متوسطة قوائم الكلمات السليمة في
 صورھا النھائية وعادة ما يفشل في
 الكلمات متعددة اللواصق الفتقاره

للتحليل الصرفي

 شبه فوضي في اقتراح احتماالت

التصويب

ة ـ ـ ـ دودة للغاي ـ مح

ر ـ ـ ـ ر متوف ـ ـ غي

محلل صرفي متعدد اللغات

 عالية العتماده على المحلل
الصرفي

 يتميز بمنطقية ترتيب

اقتراحات التصويب

ة ـ ـ ـ ـ ـ ـ عالي

ـ فرنسي ـ إنجليزي  عربي 

ال يوجد محلل صرفي تقريبا
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دماج المركبة، يمتاز نظام أملس بأساسه اللغوي المتين الذي يجعله أكثر النظم الثالثة قابلية للتوسع في مجال إ                
  ؛عنصر الداللة صرفيا ومعجميا

   
س "الجملة العربية وقد طورت شركة      يقوم نظام اإلعراب اآللي بتحليل بنية       : محلل اإلعراب اآللي  ) ب( ـ " أمل

ة،                   ـ نظام إعراب آليا متعدد اللغات تم تطبيقه بنجاح على اللغة اإلنجليزية وجار حاليا تطبيقه على اللغة العربي
ا                  ـ ة مقوم ـ تميز النظام بقوة األساسين اللغوي والتكنولوجي، ويعد تطوير نظام إعراب آلي قوي للجمل العربي

حق العربية بالجيل الثاني من تطبيقات معالجة اللغات اإلنسانية وعلى رأسھا نظم الفھم             أساسيا حتى يمكن أن تل    
  ؛األتوماتي وتحليل بنية السرد اللغوي المستمر

  
. يلزم تشكيل النصوص العربية آليا لتخليصھا من اللبس الناجم عن غياب التشكيل           : نظام التشكيل التلقائي  ) ج(

ن يسبقه إعراب جمل النص آليا وفقا للنموذج األولي الذي قام بتطويره الكاتب             يتطلب التشكيل التلقائي الجاد أ    
ى                    ـ د عل ـ ائي يعتم ـ شكيل التلق ـ لشركة صخر، والتي توقفت عن تطويره واكتفت حاليا بتقديم نظام تقريبي للت

ة   النحوية لتحديد الكلمات  - ألجزاء الجمل، وبعض البيانات المعجمية     localالعالقات التركيبية المحلية     ـ  المتعلق
  ).يقطع الطريق يشكل يقطع بالسكون، يقطعه إربا إربا يشكلھا بالشدة: مثال(باألفعال وما يشتق منھا، 

  
  محركات البحث العربية 3 : 5
  
ي             : محرك بحث جوجل  ) أ( ـ يسود محرك بحث جوجل البحث في النصوص العربية على اإلنترنت، وھو يلب

ة          بالكاد مطالب المستخدم العادي إال أنه أ       ـ بعد ما يكون عن تلبية مطالب البحث في التطبيقات الثقافية والتعليمي
ي       ـ م ال يراع ـ ن ث ـ ـ متعدد اللغات وم ـ بحكم طبيعته  ناھيك عن الدينية، يرجع ذلك إلى أن محرك جوجل 

لمة الخصائص المميزة لبنية الكلمة العربية ذات الطابع االشتقاقي والتصريفي المعقد مقارنة بالبنية البسيطة للك             
ى                    ـ اإلنجليزية التي صمم على أساسھا النظام، وھو يعمل على أساس الكلمة النھائية كما تبدو في النص ال عل
ف                    ـ أساس أصلھا المعجمي الذي يتبدى في صور نھائية عديدة داخل النص تصل أحيانا إلى ما يزيد عن األل

اللواحق والسوابق، من أمثلة أوجه القصور      في اللغة العربية وذلك نتيجة لتعدد تباديل إلصاق الكلمة العربية ب          
راد                    ـ دما ي ـ في محرك بحث جوجل ھو عجزه عن توسيع نطاق البحث استنادا على كلمة البحث المعطاة فعن

أتي   " يدين"، أو عن الفعل     "صحاري"أو  " فتيان"ال يأتي بالجمع    " صحراء"أو  " فتى"البحث عن كلمة مثل      ـ ال ي
  .ناھيك عن أفيدينونھم وما شابه"  مدينوتدين، ندين،"بصيغه التصريفية مثل 

  
  : محركات بحث للنصوص العربية على اإلنترنت وھيأربعةال يوجد سوى : محركات البحث العربية) ب(
  

 com.araby.www    عربي •
  com.ayna.www    أين •
  com.tayait.www    تايا إت •
  com.onkosh.www    أنكوش •

  
 تتضمن قوائم وعناوين المواقع العربية directoriesأما باقي المواقع فال تعدو عن كونھا مجرد أدلة بحث 

  .com.arabo.wwwومن أشھرھا موقع بوابة العرب 
  

  :مقارنة بين محركات البحث األربعة وفقا للمعايير التالية) 11(يوضح الجدول رقم 
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  ؛عدد الوثائق التي يتم فھرستھا .1
  ؛)األداء(سرعة البحث  .2
  .)نظام ترتيب الوثائق(دقة نتيجة البحث  .3

  
   مقارنة بين محركات البحث العربية -11جدول رقم ال

  
محرك 

  بحثال
  عدد 
  الوثائق

  
  مقارنة مع جوجل من حيث سرعة البحث ودقة النتيجة

 50في حدود   عربي
  ماليين وثيقة

سرعة البحث حوالي عشر سرعة البحث بالمقارنة مع جوجل بالرغم من أن 
  . مليون صفحة250عدد صفحات البحث في جوجل  ھي 

ة      متحيز في نتائج البحث لمدونات مكتوب التابعة له مما يقلل            ـ ة نتيج ـ ن دق ـ م
  البحث

 10في حدود   أين
  ماليين وثيقة

سرعة البحث حوالي ثلث سرعة البحث بالمقارنة مع جوجل بالرغم من أن عدد 
 . مليون صفحة250صفحات البحث في جوجل  ھي 

  ال يوجد ترتيب منطقي لنتائج البحث ومتحيز للمنتديات والمواقع اإلخبارية
 10في حدود   تايا إت

  ماليين وثيقة
سرعة البحث حوالي عشر سرعة البحث بالمقارنة مع جوجل بالرغم من أن 

  .  مليون صفحة250عدد صفحات البحث في جوجل  ھي 
ية      ال يوجد ترتيب منطقي لنتائج البحث ولديه         ـ مفھوم خاطئ في استخدام خاص

  .البحث بساق الكلمة 
 5في حدود   أنكوش

  ماليين وثيقة
دا    أن عدد الصفحات  جيدة ولكن ھذا بسبب سرعة البحث    ـ ة ج ـ ث قليل ـ .  البح

ث               ـ ية البح ـ تخدام خاص ـ نتائج البحث سيئة جدا وذلك لمفھومة الخاطئ في اس
  بساق الكلمة 

  
  أدوات النشر اإللكتروني وتطوير صفحات الويب 4 : 5
  

 و  frontpageجميع الشركات العاملة في ھذا المجال ھي مجرد مستخدمة ألدوات النشر اإللكتروني للويب مثل               
Flash, Dreamweaver    ،ب ـ ى الوي ـ ي عل ـ ، وحتى اآلن لم تساھم شركة عربية ببرنامج عربي للنشر اإللكترون

وربما يستثنى من ذلك المحاولة التي قامت بھا شركة صخر التي أنتجت الناشر اإللكتروني إال أنه سرعان ما                  
  .نظام صخر محاكاته الذي حاول frontpageتوارى من األسواق بعد تعريب نظام ميكروسوفت 

  
ه إال أن              e-bookأما نظام الكتاب اإللكتروني      ـ ة لتعريب ـ  من تطوير شركة ميكروسوفت فقد كانت ھناك محاول

  .أداءھا كان متواضعا للغاية بسبب إغفال خصائص اللغة العربية صرفيا ونحويا
  
  نظم الترجمة اآللية 5 : 5
  

  ھناك عدة نظم للترجمة اآللية من وإلى العربية
  

نظام جوجل متعدد اللغات الذي يتبنى النموذج اإلحصائي، وقد استخدم النظام لترجمة صفحات اإلنترنت               •
ى                    ـ ة إل ـ ن اإلنجليزي ـ ة م ـ من وإلى العربية، ويعيبه تدني جودة النص المترجم خاصة في طور الترجم

ـ               . العربية نخفض للغاي ـ ا   نظرا لكون نظام جوجل ذا أساس إحصائي تماما فسيبقى ذا حد أقصى م ـ ة فيم
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ة أو                 ـ ائق العلمي ـ ب والوث ـ ة الكت ـ يخص مسار تطوره، لذا فھو ال يصلح للترجمة العربية الجادة كترجم
  ؛استخدام الترجمة اآللية لدعم برامج اكتساب اللغات األجنبية من قبل الناطقين بالعربية

ويلي   نظام سيستران وھو أقدم نظام للترجمة من اإلنجليزية إلى العربية، ويتبنى ما يعرف ب              • ـ النموذج التح
transfer model وھو ذو أساس لغوي ومعجمي متواضع، مما يفسر فشل محاوالت تحسين أدائه عبر ما ،

  ؛يزيد عن الثالثين عاما منذ ظھوره

ى                  • ـ ائم عل ـ نظام صخر للبرامج ثنائي االتجاه ما بين اإلنجليزية والعربية القائم على النموذج التحويلي الق
صائي               القواعد اللغوية والبي   ـ انات المعجمية بيد أن أداءه ال يفوق كثيرا أداء نظام جوجل ذي األساس اإلح

ودة           -ويرجع ذلك إلى ضعف أساسه اللغوي      ـ سين ج ـ المعجمي مما يحد كثيرا من احتماالت تطويره وتح
  ؛مخرجاته

ن   للترجمة من اإلنجليزية إلى العربية وھو يشبه في كثيرATA softwareنظام مسبار من إنتاج شركة  • ـ  م
  .أوجھه نظام صخر إال أنه يقل عنه من حيث جودة النص المترجم

  
إضافة إلى ذلك تم طرح برامج للترجمة اآللية من اإلنجليزية إلى العربية موزعة على األقراص المدمجة                
ة                   ـ من تطوير شركة سيموس بباريس ثبت فشلھا تسويقيا، وذلك لكونھا في حقيقة األمر ليست نظم ترجمة آلي

ر         بل مجرد  ـ صورة غي ـ  نظام يتفاعل مع المستخدم البشري من أجل ترجمة الجمل العربية بصورة شبه آلية ب
  .منھجية

  
  نظم الفھرسة واالستخالص اآللي 6 : 5
  

ك                  ـ ت وذل ـ بادرت شركة صخر بطرح بعض نظم آلية للفھرسة واالستخالص اآللي على أساس إحصائي بح
 ، واقتناء مجموعة من الجمل الدالة على theme perditionالستخالص الكلمات المتاحة وتحديد موضوع النص 

ي                  ـ مضمونه، وبرغم ضرورة اإلشادة بمبادرتھا إال أن ھذه النظم قد قامت على تكنولوجيات متقادمة سواء ف
ال                  ـ استخدام النماذج اللغوية اإلحصائية أو تحليل بنية السرد العربي، وھو ما يستلزم معه ضرورة تطوير أجي

  .ه النظم اآللية الحيوية لمعالجة المحتوى العربيمتقدمة من ھذ
  
  معالجة الكالم العربي آليا 7 : 5
  
ة   : مولد الكالم العربي آليا   ) أ( ـ دة الفونوتيكي ـ قامت شركة صخر بتطوير مولد للكالم العربي على أساس الوح

ودة   ) للحروف األصوات المناظرة ( التي تصل بين أزواج الفونيمات       diphoneالمعروفة بوحدة الدايفون     ـ ، وج
ر    ـ ب النب ـ ى  stress pattcrnsالكالم المولد متوسطة نظرا لصعوبة تھذيب النظام القائم على الدايفون بقوال ـ  عل

ة  intonational pattcrnsمستوى الكلمات وتداخالت اإلدغام ما بين الكلمات وأنماط التنغيم  ـ  على مستوى الجمل
 حتى يقترب الكالم العربي المولد آليا من مستوى الجودة التي تم            الكاملة، ويحتاج األمر إلى مزيد من التطوير      

  ؛تحقيقھا بالفعل في اللغة العربية
  
ستمر         إم.بي.قامت شركة آي  : نظام تمييز الكالم العربي آليا    ) ب( ـ بتطوير نظام آلي لتمييز الكالم العربي الم

ي، إال أن معدل الخطأ في التمييز ما زال       على أساس إحصائي، وقد استخدم بالفعل لتطوير نظام لإلمالء التلقائ         
، لذا فھو يحتاج إلى دمجه مع النظم اآللية لمعالجة اللغة العربية صرفيا ونحويا ومعجميا لدعم                %)15(مرتفعا  

  .عملية تصويب قدر من ھذه األخطاء دون تدخل بشري
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  عربياستعراض موجز للبرمجيات المفتوحة المصدر في مجال صناعة المحتوى ال: سادسا
  

   عن الوضع الراھن للبرمجيات مفتوحة المصدر1 : 6
  

  :يمكن تلخيص الوضع الحالي للبرمجيات المفتوحة المصدر في المالمح الرئيسية التالية
  
بالمقارنة بكثير من بلدان العالم المتقدم والنامي فإن تواجد البرمجيات المفتوحة : تواجد ضعيف للغاية) أ(

ية محدود للغاية، ومعظم الجھود الحالية ما زالت فردية، وقد صادفت الدراسة المصدر في المنطقة العرب
  بعض استخدامات قليلة من قبل شركات تقديم خدمات االتصال باإلنترنت، واستضافة المدونات العربية 

 من أجل تنسيق الجھود وتقديم الدعم Arabeyes.comھناك مبادرة مشجعة يقوم بھا موقع ). نظام مكتوب(
طوري البرمجيات مفتوحة المصدر في مجال التعريب، وقد أطلقت بالفعل عدة مشروعات تطوير لھذا لم

ت على التطبيقات القائمة الغرض ال تھدف إلى تطوير تطبيقات جديدة بل تركز على إدخال إضافات وتعديال
  ؛بالفعل

  
 تكون الحكومات ھي قائدة غالبا ما: عزوف الحكومات العربية عن اقتحام مجال المصادر المفتوحة) ب(

ركب البرمجيات المفتوحة المصدر تجنبا ألن تصبح النظم الحكومية الحساسة تحت رحمة الشركات الموردة 
لحزم البرامج الجاھزة، وقد كانت حكومة الصين سباقة في استخدام المصادر المفتوحة في جميع األجھزة 

 من خالل Linuxالصينية لنظام التشغيل مفتوح المصدر الحكومية، وھو ما يفسر لماذا طورت الصين النسخة 
ـ    .CLE: Chinese Linux Extentionمشروعھا المعروف ب

  
إن البرمجيات المفتوحة تحتاج إلى وضع إستراتيجيات من قبل الحكومة وتشكيل مجموعات العمل 

 التشريعات واللوائح وإرساء البنى التحتية للبرمجيات خاصة فيما يخص تنمية الكوادر البشرية وإصدار
، وعلى ما يبدو فقد آثرت الحكومات العربية )خطة تايوان إلدخال المصادر المفتوحة: لالستھداء(المنظمة لھا 

السالمة وما يوفره من أمان الدعم الفني الذي تنتجه حزم البرامج الجاھزة التجارية، في حين أن البرمجيات 
 برمجيات وطنية حيث تفرض على مستخدمھا ضرورة توفير المفتوحة ھي األمل الوحيد إلقامة صناعة

كوادر فنية لصيانتھا ومداومة تعديلھا، لقد بات لزاما على الحكومات العربية أن تتخلص مما يمكن أن نسميه 
 فلدى كثير من البلدان العربية الكتل الحرجة من الكوادر الفنية التي OSS phobiaرھاب المصادر المفتوحة 

البرمجيات المفتوحة المصدر، ومن حسن الحظ أن سوريا قد بادرت مؤخرا في اقتحام ھذا تكفي لدعم 
، وقد عقدت جامعة حلب مؤتمرين سنويين Linuxالمجال، وھناك عدد ال بأس به من مستخدمي نظام التشغيل 

 بيئات حول البرمجيات المفتوحة ناقشت األمور الفنية الخاصة بتعريبھا وكيفية الزج بھا تدريجيا في
  ؛المجتمعات العربية التي استسلمت تماما لما تقدمه لھا شركات البرمجيات العالمية التجارية

  
ھناك العديد من : وفرة من البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر لدعم صناعة المحتوى العربي) ج(

  .البرمجيات الحرة والمفتوحة لدعم المجاالت المختلفة لصناعة المحتوى
  

  ؛ خادمات المحتوى وحواسيب مستخدميھانظم تشغيل •
  ؛أدوات تأليف ونشر المحتوى •
  ؛أدوات التصفح ومحركات البحث •
   ؛نظم إدارة المحتوى •
  .نظم إدارة موارد المعلومات •
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-plugھناك مبادرات عربية محدودة لتعريب بعض من ھذه البرمجيات جزئيا وإضافة مكونات يمكن دمجھا 

in’sلعربي، ومن حسن الطالع أن كثيرا من البرمجيات المفتوحة يتم تصميمه  لدعم بعض مطالب المستخدم ا
  . لتسھيل عملية تطويعه لمطالب لغة معينة أم سوق معينةinternatimalizatimبحيث يقبل التدويل 

  
   بعض البرمجيات الحرة والمفتوحة التي يمكن استخدامھا لدعم صناعة المحتوى العربي2 : 6
  
 لحاسوب Linuxومن الحاسب الخادم إلى نظم تشغيل لينكس : ت المحتوى ومستخدميھانظم تشغيل خادما  ) أ(

 APACHE، وھناك مجموعة مصرية قامت بتعريب نظام لينكس إال أن نظام APACHE ونظام clientالعميل 
نطقة، ما زال غائبا عن الساحة العربية نظرا ألن معظم المواقع العربية يتم استضافتھا بخادمات من خارج الم

 ويأتي مصحوبا OS شبيه بنظام ماكنتوش Linux Fodora Corezنظام تشغيل حاسوب العميل المعروف باسم 
بحزمة تطبيقات المكاتب وحرق األقراص المدمجة لتشغيل أجھزة التسجيل السمعية والبصرية وتصميم 

  ؛الرسومات واألشكال
  
  :أدوات تأليف ونشر المحتوى) ب(
  

ويتميز بسھولة االستخدام الفائقة لذا يمكن استخدامه ألغراض التعليم، : Bloggerنظام نشر المدونات  •
 ويسمح بالتعليقات laycut templatesويوفر النظام عددا كبيرا من أنماط توصيف صفحة المدونات 

  ؛وإمكانيات أخرى

ات في الذي يقوم بتجميع ما يستجد من معلومات في صفح: Bligglinesنظام تجميع أخبار المواقع  •
  ؛مجموعة منفصلة من المواقع

   ؛Googleroupsنظام توزيع دمغات البريد اإللكتروني  •

وھو يخص النھايات الطرفية الخالية من األقراص : Linux Terminal Serrerنظام تشغيل النھايات الطرفية  •
  ؛التي تستخدم كثيرا في تطبيقات شبكات الفصول التعليمية

  ؛لتسجيل األصوات وتعديلھا: audacityبرنامج معالجة األصوات  •

برنامج مفيد للغاية لبناء المحتوى التعليمي، : moodle-course managoncnt systemنظام تصميم المقررات  •
  ؛يتميز النظام بتوفر جماعة كبيرة لدعمه. وھو من أكثر البرامج شيوعا على النطاق العالمي

  ؛ بدعم من وكالة المعونة الكنديةتقوم بتطويره حاليا شركة مصرية: مدقق ھجائي عربي •

  ؛يفيد في تجسيد األفكار والعمليات في النصوص والبرامج: Cmapsبرنامج رسم مخططات المفاھيم  •

 spreadوتشمل برامج معالجة الكلمات، والبرمجة الجدولية : Openofficeنظام حزمة المكتب المفتوحة  •

sheet وبرنامج العروض ،presentation؛مات وآلة حاسبة، وبرنامج إدارة المشاريع، ومولد الرسو  

  ؛بعض برامج صغيرة لتوليد أنماط الفونط العربية •

بعض برامج لدعم تعريب البرمجيات وترجمة أدلة التشغيل مثل تعريب المصطلحات وتعريب نظام  •
  ؛مفتوح لتنسيق الكلمات

تكوين مجموعة من أسئلة برنامج حر لمساعدة المعلم في : Hot Potatoes برنامج صانع االختبارات  •
ـ يتميز البرنامج بسھولة االستخدام، ويمكن من تصميم األلعاب الذھنية مثل : االختبار لدرس معين 

  ؛الكلمات المتقاطعة
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ويتميز بالمشاركة في تأليف المحتوى دون أية قيود على شكل ھذا : Wikiالنشر الجماعي التشاركي  •
ـ يناسب التطبيقات الخاصة بتأل يف أدلة العمل ووثائق السياسات واإلستراتيجيات للشركات المحتوى 
  .phpwiki, midiat wikiومن أشھر نظم الويكي المفتوحة المصدر 

  
  :أدوات التصفح ومحركات البحث) ج(
  
وھو نظام دائم التحسن أثبت جداوه في تصفح اإلنترنت بكفاءة تقارب : Mozilla Fireboxأدوات التصفح   

  ؛النظم التجارية

يمكن من تتبع موضوع معين على فترات زمنية : Googlealertsم البحث في البريد اإللكتروني نظا  
  ؛يجددھا المستخدم

 Javaمحرك بحث نصي يتميز بأدائه العالي، وقد تم تطويره تماما بلغة : Jakarta luceneمحرك بحث   
  .platformsوھو مناسب للتطبيقات التي تتطلب بحثا نصيا عبر عدة منصات تشغيل 

  
تسھل نظم إدارة المحتوى من النفاذ إليه وإضافة صفحات جديدة وتعديل صفحات : نظم إدارة المحتوى) د(

ـ وكذلك من اقتفاء نظم إدارة المحتوى مسار التعديالت التي أدخلت على المحتوى خالل فترة زمنية  قائمة
 معلومات مختلفة على نفس معينة تسمح كذلك بحصول مستخدم أو جماعة معينة من المستخدمين على

  .الموقع
  

 نظاما إلدارة المحتوى، معظمھا تم تصميمه ليعمل في البيئة البرمجية المعروفة 50وھناك ما يزيد عن 
ـ    : القائمة على النظم التاليةLAMPب

  
  ؛linuxنظام تشغيل حاسوب العميل  •
  ؛Apacheنظام تشغيل حاسوب الخادم  •
  ؛My SQLلغة االستفھام  •
   PHP, Perl, Pythonة البرمجيات المفتوحة لغات برمج •

  
 وھو يتميز بتصميم Drupalمن أشھر نظم إدارة المحتوى مفتوحة المصدر ھو النظام المعروف باسم 

 ويتضمن النظام محرك بحث APIعالي الجودة ويوفر العديد من أدوات التعامل مع برمجيات التطبيقات 
قسام المختلفة للموقع، ويتميز ھذا النظام بسھولة تطويعه للغة معينة ونظاما دقيقا للتحكم في حقوق النفاذ لأل

  ؛ وقد قامت إحدى الشركات المصرية بتعريبهinternalizationنظرا لتوفر خاصية التدويل 
  
ـ(   :نظم إدارة موارد المعلومات) ھ
  
نت في ھيئة مكتبة برنامج لتنظيم موارد المعلومات التي يتم الحصول عليھا من اإلنتر: Mylibraryنظام   

رقمية شخصية، ومن أھم خصائص النظام دعمه للمستخدم من أجل مواجھة حمل المعلومات الزائد حيث 
  .يمكن من انتقاء مقاطع صفحات الويب التي تھمه

 وھو عبارة عن حزمة من البرمجيات لبناء وتوزيع مجموعات من الوثائق الرقمية Greenstoneنظام   
  .ظيم المعلومات ونشرھا سواء على اإلنترنت أو األقراص المدمجةوتوفر طريقة جديدة لتن
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ل            : lviaنظام المكتبة الخائلية       ـ ن قب ـ وتستخدم لتجميع موارد المعلومات األكاديمية التي يمكن تحديدھا م
رة     linksمتخصصي المكتبات أو يتم تجميعھا من خالل حلقات ربط           ـ اك  .  مع مواقع اإلنترنت مباش ـ ھن

 .KDEيب واجھات نظم بيئات تطوير النظم مثل بعض محاوالت لتعر
  

  حاضنات صناعة المحتوى العربي: سابعا
  

رص                  ـ د الف ـ استنادا إلى ما سبق طرحه من أوجه قصور الوضع الراھن لصناعة المحتوى العربي وتحدي
  :لتاليةالمتاحة لدعمھا وتعزيزھا تنتقل ھذه الفقرة بالدراسة إلى الشق اإلجرائي مصاغا في النقط الرئيسية ا

  
  ؛أھداف إقامة الحاضنات •
   ؛المتطلبات األساسية للحاضنات •
  ؛قائمة بمشروعات مقترحة لحاضنات االبتكار التكنولوجي •
  .SMS والشركات الصغيرة والمتوسطة start-upقائمة بمشروعات مقترحة لبراعم العمال  •

  
 أو بجدواھا االقتصادية إال أنه وال يدعي الكاتب اكتمال المشروعات المقترحة وال يقطع بواجھتھا الفنية

يود أن يؤكد أنه قد أسسھا على خبرة طويلة في تنفيذ المشروعات في مجاالت تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت خالل ما يزيد عن ثالثين عاما ويأمل أن يستحث ما قام بطرحه ھنا أصحاب الھمة والخيال 

 ھنا وإضافة الجديد عليھا وھو واثق أن الوثيقة الحالية التكنولوجي من طرح مزيد توضيح لألفكار المطروحة
  .تتضمن العديد من المداخل التي يمكن أن يؤسس عليھا مشروعات عديدة في مجال صناعة المحتوى العربي

  
   األھداف اإلستراتيجية إلقامة الحاضنات1 : 7
  

  ؛والتعليماالجتماعية خاصة في مجال صناعة الثقافة -دعم جھود التنمية االقتصادية •

تقديم نماذج عملية لكيفية لحاق الوطن العربي باالقتصاد المعرفي عموما، واالقتصاد االبتكاري بوجه              •
  ؛خاص

  ؛التصدي للفجوة الرقمية عالميا وإقليميا ومحليا •

  ؛ قطاعيا وقطريا وإقليميا وشبه إقليميcollaborative بيئة عملية لتحقيق العمل التشاركي إيجاد •

ار             التصدي ابتكار  • ـ را الحتك ـ يا للحركة المتنامية الستبعاد العرب تدريجيا من صناعة البرمجيات نظ
  ؛الشركات المتعددة الجنسية لألسواق وأعمال البحوث والتطوير

د      • ـ ات الزائ ـ ل المعلوم ـ ة حم ـ  informationتوفير الوسائل التي تمكن المستخدم العربي من مواجھ

overload؛  

دل           اإلسراع في نقل وتوطين تكنولوجيا     • ـ ة مع ـ ة ومواكب ـ  المعلومات واالتصاالت في التربية العربي
  ؛تطورھا المتسارع

تثمارية                • ـ ادرة االس ـ استعادة دور الجامعات في ريادة ركب مجتمع اقتصاد المعرفة وتنمية نزعة المب
entrepreneurial؛ لدى األكاديميين العرب  

  ؛استحداث أساليب مبتكرة للتعامل مع نزيف العقول العربية •
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  .ة القدرات وتحويل الطاقات غير المستغلةتنمي •
  
   منطلقات أساسية لحاضنات صناعة المحتوى العربي2 : 7
  

ي                 ـ شطة الت ـ ادرات واألن ـ يعتمد نجاح الحاضنات على تحديد رؤية إستراتيجية واضحة تنبثق منھا المب
ة مج            ـ ات   سيتوالھا شاغلوھا من المبتكرين والمستثمرين وجھات تقديم الدعم، وتقترح الدراس ـ ة المنطلق ـ موع

  :الرئيسية التالية
  

  ؛االبتكار االجتماعي  
  ؛البرمجيات الذكية  
  ؛تكنولوجيا اللغات  
  ؛Semantic Webاللحاق بتكنولوجيا الويب الداللي   
   ؛)Automatic Agencyالوكالة اآللية  (soft roboticsالروبوتات المعرفية   
  ؛mugineeringتكنولوجيا الواقع الخائلي وھندسة الخيال   
  ؛التمحور حول المتلقي أو المستخدم النھائي  
   ؛)الويكي(توجه البناء من القاعدة   
  ؛multi inter disciplinaryتداخل المجاالت المعرفية وتعددھا   
  collaborative؛التوجه التشاركي   
  ؛المصادر المفتوحة  
  Automatic Knowledge Discovery؛اكتشاف المعرفة آليا   
  ؛ واستشراف توجھاتھا المرتقبةICT assessmentوجيا المعلومات واالتصاالت التقويم المستمر لتكنول  
  .ص.م.االجتماعي لتطبيقات ت-استغالل الميزة التنافسية للغة العربية خاصة مع تنامي التوجه الثقافي  

  
دية               ـ رك   synergeticوقد روعي في اختيار ھذه المنطلقات تكاملھا بحيث تشكل حزمة تنموية تعاض ـ ، ونت

ض            .  ل القراء اقتفاء مسارات ھذا التعاضد     لخيا ـ اليتين بع ـ رتين الت ـ استنادا إلى ھذه المنطلقات نورد في الفق
  :المشرعات المقترحة لشاغلي الحاضنات من البراعم االبتكارية وديناموھات التغيير وقد أدرجت تحت صنفين

  
  ؛حاضنات االبتكار التكنولوجي  
  .حاضنات األعمال الصغيرة  

  
  روعات مقترحة لتدشين حاضنات االبتكار التكنولوجي بعض مش3 : 7
  

م                ـ ي ت ـ تبادر ھذه الدراسة بطرح بعض مشروعات مقترحة لتدشين حاضنات االبتكار التكنولوجي، والت
  :إدراجھا بصفة عامة تحت صنفين أساسيين

  
  ؛ICT-basedص .م.مشاريع أساسية في مجال ت •
  .ICT-enabledص من إمكانات .م.مشاريع قائمة على ما توفره ت •

  
  :وقد تم تصنيف المشاريع المقترحة وفقا لما يلي

  
  ؛مشاريع تخص اقتناء المحتوى العربي •
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  ؛مشاريع تخص إعداد المحتوى العربي •
  ؛مشاريع البحث في المحتوى العربي •
  ؛مشاريع استخالص المعرفة من المحتوى العربي •
  ؛مشاريع الترفيه المنزلي •
  .توىمشاريع البنية التحتية لصناعة المح •
  
   مشاريع اقتناء المحتوى العربي1 : 3 : 7
  
ة   : Smart Arabic OCRالماسح الضوئي الذكي لحروف العربية ) أ( ـ روف العربي ـ تم تطوير ماسح ضوئي لح

 ولكن ثبت فشله بالنسبة للنصوص photo composedحقق أداء مقبوال للنصوص الجيدة التي تم تجميعھا ضوئيا 
ال                التي تم تجميعھا يدويا، نظ     ـ ي المج ـ ة ف ـ را ألن ھناك كما ھائال من المحتوى العربي المطبوع قديما خاص

ضوئي                  ـ الثقافي والتعليمي فقد ظھرت الحاجة إلى ماسح ضوئي ذكي للحروف العربية يقوم على دمج الشق ال
ز                    ـ اء التميي ـ ن أخط ـ ة ع ـ اء الناجم ـ مع النظم الذكية لمعالجة النصوص العربية آليا الكتشاف حاالت األخط

misrecognition؛  
  

ائي  )ب( ـ دقيق    : Automatic Arabic Proofreader مصحح النصوص العربية التلق ـ م الت ـ ة أن نظ ـ أثبتت التجربة العملي
ى                   ـ الھجائي للغة العربية لم تحقق الغرض المرجو منھا أسوة بما تحقق بالنسبة للغة اإلنجليزية ويرجع ذلك إل

من جانب آخر فإن تصحيح النصوص كما يتم في         . قيميةخصائص النصوص العربية النحوية والسياقية والتر     
ن                   ـ دور النشر والطباعة يتجاوز عملية التدقيق الھجائي والنحوي حيث يمكن أن يفلت من ھذا التدقيق كثير م

ن                (األخطاء ذات األساس الداللي      ـ ة م ـ مثال أسعار الفقد بدال من أسعار النقد، غاية من األشجار بدال من غاب
  )...األشجار وھكذا

  
يھدف المشروع إلى تطوير نظام خبير يحاكي عمل المصحح البشري يستخدم أدوات لغوية ومعجمية ونماذج               

  ؛إحصائية لغوية وما شابه
  
سيزداد استخدام لوحات الكتابة اإللكترونية : Arabic handwritten OCRنظام تمييز الكتابة العربية اليدوية ) ج(

صورة     . الكتابة اليدوية خاصة بالنسبة للرسائل القصيرة     مما يتطلب تطوير نظام آلي لتمييز        ـ ام ب ـ يختلف النظ
ل                  ـ ات مث ـ ة البرمجي ـ أساسية عن الماسح الضوئي للحروف العربية، ويحتاج لتطويره نظما متقدمة في ھندس

  . المدعمة بنظم معالجة اللغة العربية آلياneural netsالشبكات األعصابية 
  
   العربي مشاريع إعداد المحتوى2 : 3 : 7
  
استعدادا لتطبيقات تكنولوجيا الويب الداللي ظھر : Ontology of Islamic Textsأنطولوجيا النصوص الدينية ) أ(

ـ       ين،         " الھندسة األنطولوجية "إلى الوجود ما يعرف ب ـ بھدف بناء قواعد المعارف الخاصة بمجال معرفي مع
ال         وقد وصلت نظم معالجة النصوص الدينية كما أظھر المسح أن          ـ ھا قد حققت درجة من النضج تؤھلھا لالنتق

ن                ـ ن م ـ صورة تمك ـ إلى تطبيقات الويب الداللي الذي يھدف إلى توحيد البنى المفھومية للوثائق اإللكترونية ب
تعاملھا مع الروبوتات المعرفية الستخالص المعرفة، ويتوفر حاليا أدوات عملية لبناء التراتبيات األنطولوجية             

  .  موضوعية ومفھومية متعددة المستوياتtaxonomiesھيئة تصنيفات وتقطير النصوص في 
  

ن                  ـ ضل م ـ ويعتبر ھذا المشروع نموذجا يمكن تكراره لمجاالت مختلفة من المحتوى العربي، وليس ھناك أف
  ؛النصوص الدينية حاليا لتكون ھي رأس حربة المحتوى العربي القتحام عالم الويب الداللي
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ھناك بعض محاوالت بدائية لتطوير نظم آلية : Smart Arabic Indexingوص العربية الفھرسة الذكية للنص) ب(
ج     . لفھرسة النصوص العربية على أساس إحصائي إال أنھا قد حققت نتائج متواضعة            ـ يقوم المشروع على دم

ضادات األساليب اإلحصائية بالمعالجات الصرفية والنحوية والمعجمية ومكانز الموضوعات والمترادفات والمت         
ك    ــ ي ذل ــ تعانة ف ــ ن االس ــ ة، ويمك ــ ردة والمركب ــ ة المف ــ ات المفتاحي ــ تخالص الكلم ــ ل اس ــ ن أج ــ   م

ـ    ؛ فيما يخص التصنيف الموضوعي المتدرج لأللفاظWord.netب
  
اص    ) ج( ـ ط التن ـ صي ورواب ـ اج  : Hypertexting and Inter-textiuality Support Systemدعم التشعب الن ـ تحت

بالقيمة المضافة التي تساعد على اإلبحار فيھا وربطھا بوسائل أتوماتية أو شبه            النصوص العربية إلى إثرائھا     
ل             . أتوماتية بالنصوص ذات الصلة    ـ يحتاج األمر إلى تطوير نظام آلي لدعم إقامة حلقات التشعب النصي داخ

ك ا       . ذات الوثيقة واقتفاء روابط تناصھا مع الوثائق ذات الصلة         ـ ل للتماس ـ سياقي  يحتاج المشروع إلى تحلي ـ ل
cohesiveness والترابط المنطقي coherence؛ للنصوص العربية  

  
اس           : التشكيل التلقائي للنصوص العربية   ) د( ـ تم تطوير وسائل تقريبية لتشكيل النصوص العربية آليا على أس

د                  ـ ي وق ـ إحصائي، وتم كذلك تطوير نموذج أولي ذكي لتشكيل النصوص العربية باستخدام نظم اإلعراب اآلل
ل         حقق ھ  ـ ذا النموذج األولي نتائج مرضية للغاية إال أنه يحتاج إلى مزيد من التطوير لزيادة قدرته على التعام

  ؛ )التي يتجاوز طولھا أحيانا المائة كلمة(مع الجمل العربية الطويلة 
  
ـ( ة    : Automatic Filtering of Arabic Contentالمرشح اآللي للمحتوى العربي ) ھ ـ صوص العربي ـ اج الن ـ تحت

ة،                 ـ المتبادلة عبر اإلنترنت وما بين الھواتف النقالة إلى ترشيحھا لتخليصھا من األلفاظ والعبارات غير الالئق
  .التي ال تتالءم ونوعية المتلقي المستھدف

  
   مشاريع البحث في المحتوى العربي3 : 3 : 7
  
ات  : Advanced Arabic Search Engineمحرك بحث نصي متقدم ) أ( ـ ي    ال تلبي المحرك ـ ث ف ـ ة للبح ـ الحالي

ة       ـ صممة للغ ـ ث الم ـ ـ إلى أساليب البح ـ أساسا  النصوص العربية مطالب المستخدم العربي حيث استندت 
  ؛اإلنجليزية والتي تختلف اختالفا جذريا فيما يخص بنية الكلمة

  
قدمة يحتاج البحث في النصوص العربية خاصة في التطبيقات الثقافية والتعليمية إلى تطوير محركات بحث مت              

سبة                ـ تقوم على المعالجات الصرفية المعجمية، وتطبيق خوارزميات لترتيب نتائج البحث من حيث مغزاھا بالن
ى    . لطلب البحث وذلك على أسس ترتبط بھيكلية نصوص الوثائق العربية  ـ رح عل ـ ث المقت ـ يشتمل نظام البح

  .queryوسيلة آلية لتحديد الكلمات المفتاحية في طلب االستفھام 
  
صية             : صفح عربي للھواتف النقالة   مت) ب( ـ ات الشخ ـ د المعلوم ـ غني عن القول أن تصفح اإلنترنت أو قواع

ث                  ـ باستخدام الھواتف النقالة يختلف من حيث وظائفه وأداؤه عن محركات البحث في اإلنترنت سواء من حي
رض   طلبات االستفھام واسترجاع المعلومات المطلوبة وطريقة عرضھا على شاشات الھاتف ذات مسا            ـ حة الع

  ؛المحدود
  
وير    : Arabic Speech Searchالبحث عن الكالم العربي ) ج( ـ ى تط ـ ا إل ـ تسعى نظم البحث في المحتوى حالي

ث    . محركات بحث في المحتوى غير النصي، المرئي والسمعي     ـ ات بح ـ وير محرك ـ يھدف المشروع إلى تط
 مدمجة ببعض fuzzy matchingابقة المتميعة للكالم العربي باستخدام تكنولوجيا تمييز الكالم آليا وأساليب المط
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اآلليات المحدودة لمعالجة اللغة العربية صرفيا ونحويا ومعجميا وھناك مبادرات مشجعة لتمييز الكالم العربي              
  ؛آليا يمكن البناء عليھا

  
ق  ھناك عدة محاوالت بدائية: Advanced Arabic T-T-Sنظام متقدم لنطق النصوص العربية المكتوبة ) د( ـ  لنط

دم         roboticالنصوص العربية إال أن الكالم المولد غير طبيعي وميكانيكي           ـ  وھو ما يحتاج إلى تطوير نظام متق
يم   ـ ى   intentional transplantingلالرتقاء بمستوى جودة الخرج خالل ما يعرف بنقل أنماط التنغ ـ الوة عل ـ  ع

  ؛ب إلى منطوقتحسين أداء الخوارزميات الفونوتيكية األساسية لتحويل المكتو
  
ـ( ن              : نظام تصنيف الوثائق أتوماتيا   ) ھ ـ ائق ال يمك ـ ن الوث ـ عادة ما تسترجع محركات البحث عددا ھائال م

ا                   ـ ائق أتوماتي ـ صنيف الوث ـ استعراضھا ولو جزئيا، لذا فإن محركات البحث تحتاج إلى تدعيمھا بنظم ذكية لت
ت البحث عملية انتقاء عينات دالة من كل        لتجميع المتطابق والمتقارب منھا في مجموعات تسھل على محركا        

م     ـ ـ لتلبية الغرض من وراء البحث يمكن تطوير المشروع تكنولوجيات استخدام نظ ـ عادة  مجموعة تكفي 
حلة     theme predictionإحصائية لتوقع موضوع الوثيقة  ـ م ض ـ نظم فھ ـ ة ب ـ  واستخالص مقاطعھا الدالة مدعم

  .lexical semanticsللنصوص قائمة على الداللة المعجمية 
  
   تطبيقات توليد المعرفة أتوماتيا4 : 3 : 7
  
ن            : نظام اكتشاف المعرفة أتوماتيا   ) أ( ـ ة م ـ ھناك العديد من تطبيقات المحتوى تعتمد على استخالص المعرف

 textual dataنصوص المعلومات وذلك بتطبيق وسائل تكنولوجيا متعددة من قبيل التنقيب في مناجم النصوص 

miningظم االستنتاج اآللية ، ونAutomatic Inference Machine   ـ على معالجات صرفية ـ أساسا   والتي تعتمد 
م                 ـ ونحوية ومعجمية أصبحت متوفرة بالفعل للغة العربية وكمرحلة وسيطة في انتظار تطور النظم اآللية للفھ

ين  text-based intelligent systemsالمتعمق لمضمون النصوص ھناك نظم ذكية قائمة على النصوص  ـ  تجمع ب
  ؛األساليب اإلحصائية ونظم معالجة اللغات الطبيعية

  
ام      . تعد نظم التلخيص التلقائي بحلول جذرية لتضخم المعلومات       : نظم التلخيص اآللي  ) ب( ـ ذ نظ ـ ن تنفي ـ يمك

ـ               ة   التلخيص باستخدام األساليب اإلحصائية أوال ثم االرتقاء بھا إلى األساليب األكثر اعتمادا على تحلي ـ ل بني
ه             . النصوص لغويا ومنطقيا   ـ تحتاج نظم التلخيص أيضا إلى تطوير مولد آلي للنصوص العربية يتلقى مدخالت

  .في صورة قائمة من المفاھيم األساسية واألفكار المحورية المراد صياغتھا سرديا
  
   تطبيقات البنى التحتية اللغوية5 : 3 : 7
  
ھو يعد أحد المقومات األساسية لبناء نظم معالجة المعرفة وآالت          و: بناء معجم عربي على أساس المفاھيم     ) أ(

رى                  ـ االستنتاج األتوماتي التي تسود الموجة الثانية من تطبيقات صناعة المحتوى، وقد تم تنفيذه لعدة لغات أخ
  .مثل اإلنجليزية

بكات      تقوم فكرة المعجم المفھومي على تحليل تعريفات معاني الكلمات منطقيا ودالليا لصياغتھ            ـ ة ش ـ ا في ھيئ
دعم    . conceptual graph أو مخططات مفاھيم semantic netsداللية  ـ دة ل ـ ة عدي ـ تولد ھذه المعاجم نواتج فرعي

  ؛البحوث اللغوية والمعجمية وبناء نظم بنوك المصطلحات
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عجزت الوسائل البشرية عن تلبية الطلب المصطلحي الذي يتنامى بصورة          : نظم دعم العمل المصطلحي   ) ب(
ة            . سية مع ظاھرة االنفجار المعرفي    أ ـ ة العلمي ـ يعد توفر المصطلحات مقوما أساسيا في الترجمة ونشر الثقاف

  .والتكنولوجية
  

تقوم فكرة النظام على تطوير آليات لتحليل الرصيد المعجمي مفھوميا بصورة تمكن من انتقاء األلفاظ المالئمة                
ات           التي تتوافق مع البنية المفھومية للمصطلح األجن       ـ د الكلم ـ بي المراد ترجمته، وكذلك تطوير نظم آلية لتولي

  .اشتقاقيا ومزجيا وتركيبيا
  
   تطبيقات متنوعة6 : 3 : 7
  
  تستخدم تكنولوجيا الواقع الخائلي وتوليد األشكال ثالثية األبعاد في إعادة بناء : إعادة بناء التاريخ خائليا) أ(

 ومن تطبيقاتھا المعابد الخائلية والمناطق والمدن األثرية، ويعد         reconstruction virtual historicalالتاريخ خائليا   
ن                  ـ اقتحام ھذا المجال من صناعة المحتوى حيويا نظرا للدور االقتصادي الذي تلعبه السياحة بالنسبة لكثير م

ال ا               . البلدان العربية  ـ ي المج ـ دة ف ـ ي  إضافة إلى ذلك فإن تكنولوجيا الواقع الخائلي ذات تطبيقات عدي ـ لتعليم
  ؛والترفيھي

  
ي             : النظم الذھنية للترفيه المنزلي   ) ب( ـ تكون ھ ـ ة س ـ تشير دالئل عديدة إلى أن التطبيقات الترفيھية التعليمي

ي               ـ ف العلم ـ التطبيق الكاسح القادم، ويشمل الترفيه المنزلي األلعاب اإللكترونية واختبارات المعلومات والتثقي
  .والتكنولوجي

  
از    :  مثل action-orientedكترونية القائمة على الفعل     لقد احتكرت األلعاب اإلل    ـ المصارعات والمطاردات واجتي

ة                   ـ ارات الذھني ـ العوائق عند الشركات الدولية، بيد أن ھناك أجياال أخرى من األلعاب القائمة على تنمية المھ
ديا     بدأت في الظھور محدودة للغاية إضافة إلى تطوير برامج تعليمية تجمع بين التعلم والفكا              ـ ال كومي ـ ھة مث

  . الذي حقق نجاحا كبيراmathcomicالرياضيات 
  

يشمل المشروع المقترح مولدا أتوماتيا ألسئلة اختبار المعلومات يقدم على إحدى موسوعات الجيب التي تقدم               
ئلة                  ـ د األس ـ ا لتولي ـ المعارف في صورة جداول وعناوين موجزة ورؤوس موضوعات يمكن أن تكون أساس

 .أتوماتياواإلجابة عليھا 
  
   مشاريع مقترحة إلقامة شركات صغيرة ومتوسطة لدعم صناعة المحتوى العربي4 : 7
  

  :تھدف المشاريع المقترحة إلى تغطية أوجه النقص في المحتوى العربي الذي أظھرھا المسح وھي
  

  ؛محتوى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة •
  ؛محتوى دعم التجارة اإللكترونية •
  ؛لمية والتكنولوجيةمحتوى الثقافة الع •
  ؛محتوى النظم الجغرافية •
ـ أطفال(محتوى الفئات االجتماعية  • ـ شباب     ؛)مرأة 
  ؛محتوى التعليم والتدريب •
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  ؛محتوى االحتواء االجتماعي •
  .محتوى اإلعالم البديل •
  

  :وقد روعي في اختيار المشروعات عدة اعتبارات من أھمھا
  

  ؛بتكار التكنولوجيالتكامل مع المشروعات المقترحة لحاضنات اال •
  ؛االستفادة من المعلومات المتوفرة بالفعل من مصادر محلية أو أجنبية •
  .اتباع أقصر الطرق لتعويض النقص •
  
   محتوى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة1 : 4 : 7
  
ة  غالبية مراكز المعلومات الع: SMS STIمركز المعلومات العلمية والتكنولوجية لدعم نشاط األعمال ) أ( ـ لمي

ز        . والتكنولوجية ذات طابع أكاديمي وال تخدم أنشطة قطاع األعمال         ـ ات المرك ـ دمات معلوم ـ ضمن خ ـ ويت
  :المقترح

  
صادر               • ـ ن م ـ قوائم التكنولوجيات مصنفة وفقا لتخصصات اإلنتاج الصناعي والخدمي يمكن تجميعھا م

ض   يمكن أن تشمل ھذه ا. مختلفة من أھمھا اإلنترنت وكتالوجات المعارض السنوية       ـ ات بع ـ لخدمة بيان
وجي                 ـ يم التكنول ـ صرة للتقي ـ ذة مخت ـ ذلك نب ـ المستخدمين المحليين لھذه التكنولوجيات إن وجدوا، وك

technology assessment؛  

  ؛مجموعة الكتالوجات وأدلة التشغيل للموردين •

  .قوائم إحالة لمراكز الدعم التكنولوجي المحلية واإلقليمية •
  

  .ة في غرف الصناعة ودراسات التحديث التكنولوجي للمصانعيمكن االستفادة بالمعلومات المتاح
  
أثبتت الخبرة أن المصادر المحلية : SMS IDEAS Bankبنك أفكار وتطوير األعمال الصغيرة والمتوسطة ) ب(

صغيرة                    ـ ال ال ـ ال تمثل أن توفر نبعا يمكن أن تنبثق منه أفكار مبتكرة ألنشطة قطاع األعمال عموما، واألعم
اصة، ومن المعروف أن صغار المستثمرين المبادرين يجدون صعوبة في اختيار أنشطة أعمال             والمتوسطة خ 

  .غير مسبوقة، لذا ال بد من جلب ھذه األفكار من مصادر أجنبية
  

دان    yellow pagesتقوم فكرة البنك على استغالل أدلة ما يعرف بالصفحات الصفراء  ـ ي البل ـ اة ف ـ  لمدن منتق
شطة      . ا وأوروبا وكوريا وتايوان والبرازيل    المتقدمة والبازغة أمريك   ـ ن أن ـ د م ـ ضمن العدي ـ إن ھذه األدلة تت

ار                   ـ سة االبتك ـ افة لم ـ األعمال مقرونة بأھم منتجاتھا وخدماتھا، وغني عن القول تحتاج ھذه األفكار إلى إض
لم المتقدم، وقد   االجتماعي، يعد ھذا استغالال مبتكرا للفجوة التكنولوجية التي تفصل بين المنطقة العربية والعا            

ل      ـ ة مث ـ ات المتقدم ـ استغلت في الواليات المتحدة عندما كانت الواليات المتحدة األقل تطورا تنسخ من الوالي
  .كاليفورينا وبوسطن

  
ضمنھا،       ـ ي سيت ـ ال الت ـ ـ ألنشطة األعم ـ كلما أمكن  تشمل خدمات بنك األفكار تحديدا للمقومات األساسية 

  .wikiاه من خالل تلقي األفكار من الجمھور من خالل أسلوب الويكي ويمكن لبنك األفكار أن يثري محتو
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   محتوى دعم التجارة اإللكترونية2 : 4 : 7
  
ى  : smart electronic catalogueالكتالوج اإللكتروني الذكي ) أ( ـ يحتاج عرض كتالوجات المتاجر اإللكترونية إل

ن التوعية التسويقية والطابع اإلعالني بحيث تسھل       وسائل مبتكرة تتناسب مع طبيعة المتسوق العربي تجمع بي        
  ؛على المستخدم عملية التصفح واإلحساس بخصائص السلع والخدمات

  
يھدف ھذا المشروع إلى تطوير     . من المعروف أن بناء ھذه الكتالوجات يحتاج إلى خبرات خاصة وكلفة عالية           

  ؛نظام عام لدعم بناء ھذه الكتالوجات اإللكترونية
  
دأ     : ع الجديد في األسواقموق) ب( ـ واق بمب ـ ي األس ـ د ف ـ  one stopتقوم فكرة ھذا الموقع على معرفة الجدي

shopping ـ اجرة     quelle stop، وقد أثبت الموقع األلماني المعروف ب ـ ات المت ـ ة مبيع ـ ي تنمي ـ  نجاحا كبيرا ف
  ؛إلكترونيا

  
تتعامل ببطاقات االئتمان، للتغلب على     ھناك نسبة كبيرة من الجمھور العربي ال        : وسيط الدفع اإللكتروني  ) ج(

ھذه المشكلة يقترح وجود وسيط للدفع اإللكتروني يكون ھو المسؤول أمام البائعين بما يمكن أن نسميه ائتمان                 
، والذي يمكن اعتباره تطويرا لنظام توصيل الخدمات إلى المنازل الذي يقوم على التأكد retail creditsالتجزئة 

  .المسجلين لديه ضمانا لسالمة الطلب وضمان السدادمن شخصية العمالء 
  
   محتوى الثقافة العلمية والتكنولوجية3 : 4 : 7
  
ن           : post-editingمواقع خدمة التحرير الالحق     ) أ( ـ ب م ـ فحات الوي ـ يتنامى الطلب على ترجمة الوثائق وص

 لتھذيب خرج   post-editingلترجمة  اإلنجليزية إلى العربية، ويقوم الموقع المقترح بتقديم خدمة تحرير ما بعد ا           
  ؛نظم الترجمة اآللية المتوفرة حاليا على اإلنترنت

  
شر     : مركز ترجمة األفالم والبرامج الوثائقية    ) ب( ـ تمثل األفالم الوثائقية باللغة اإلنجليزية المصدر األساسي لن

مقترح بتطوير نظام آلي لترجمة     يقوم مركز الترجمة ال   . الثقافة العلمية والتكنولوجية من خالل وسائل اإلعالم      
ة                   ـ رة الترجم ـ م ذاك ـ ھذه األفالم باستخدام عدة وسائل لتكنولوجيا الترجمة من قبيل نظم الترجمة اآللية ونظ

  ؛ومحطات عمل المترجمين
  
من أجل نشر الثقافة العلمية والتكنولوجية في مناطق الريف والمناطق : Museum Kiosksأكشاك المتاحف ) ج(

ا             النائية يست  ـ اج  . خدم حاليا ما يطلق عليه أكشاك المتاحف التي تستغل تكنولوجيا الوسائط المتعددة أساس ـ يحت
ة                  ـ ة العلمي ـ -إقامة ھذه األكشاك المتحفية إلى قدر كبير من االبتكار االجتماعي من أجل تبسيط تقديم المعرف

إيطاليا والصين التي قامت بإنشاء     التكنولوجية وربطھا بالواقع المحلي وقد أثبتت ھذه التجربة نجاحا كبيرا في            
  ؛شبكة للربط ما بين ھذه األكشاك في المناطق المختلفة

  
ى           : الكتاب العربي اإللكتروني  ) د( ـ تزخر المواقع العربية بتحميل الكتب اإللكترونية وتقتصر الخدمة عادة عل

 ل القراءة المتعجلة العابرة    عرض سرد الكتاب دون توفر وسائل فعالة لتصفحه لدعم أطوار الكتابة المختلفة مث            
skimming    والقراءة الماسحةScanning  والقراءة النقدية critical          ام ـ ب نظ ـ اوالت لتعري ـ ، وقد كانت ھناك مح
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ي                 ـ ميكروسوفت للكتاب اإللكتروني إال أنھا لم تحقق النجاح المطلوب نظرا لوسائل البحث المحدودة للغاية الت
  : اإللكتروني عدة خدمات ھيتوفرھا، ويتضمن مشروع الكتاب العربي

  
  ؛ حيث غالبية الكتب العربية ال تتضمن فھارس تعين على التصفح غير الخطيindexبناء الفھرس   
  ؛السماح بإضافة تعقيبات من قبل القارئ  
  ؛إبراز أھم المواضع التي نالت اھتمام القارئ  
  .الربط بالمكتبة الرقمية الشخصية  
  

   محتوى النظم الجغرافية4 : 4 : 7
  
ديھا  : smart cityموقع المدن الذكية ) أ( ـ تفتقد المدن العربية إلى نظم معلومات ذكية تسھل على شاغليھا وواف

تم                  ـ ذي ي ـ دن ال ـ معرفة مسالكھا وأنشطتھا التجارية ومعالمھا، يتجاوز الموقع بكثير الدليل المطبوع عن الم
اص أو        إصداره إلرشاد السواح، إن المشروع المقترح يسعى إلى تقديم صو          ـ رة عن المدينة تبرز طابعھا الخ

 Googleيمكن أن يسھم نظام . ، ويعد موقع مدينة دبلن نموذجا رائع في ھذا المجالcity Brandingما يعرف 

earth                    ا ـ رز جانب ـ  نقطة بداية فتكون بمثابة المادة الخام التي يمكن أن تبني عليھا عدة مقاطع أفقية للمدينة تب
  ؛لك فإن الموقع ذو طبيعة دينامية حيث يتضمن األحداث الجاريةمعينا منھا، إضافة إلى ذ

  
م            ـ ا ت ـ ويكي كم ـ يمكن إضافة الطابع التشاركي بأن يكون الموقع وسيلة لتفاعل السكان والزائرين بأسلوب ال

ى              . تنفيذه في بعض المدن األلمانية     ـ ه عل ـ يھدف المشروع إلى تصميم إطار عام يصلح ألية مدينة مع قدرت
  ؛صائص المميزة لكل مدينةاستيعاب الخ

  
ث   : SMART NEIGHBOURHOODSمواقع األحياء الذكية  ) ب( ـ ة حي ـ وھو شبيه بسابقه إال أنه أكثر تفاعلي

  :يسمح بمزيد من التفاعل والتشارك بين سكان المنطقة السكنية والتي تشتمل على سبيل المثال ال الحصر
  
  ؛االستغناء عنھاالبيت المفتوح الخائلي لتصريف األشياء التي يمكن   

  ؛المشاركة في األعمال الخيرية  

  ؛حلقات الدردشة  

تبادل اآلراء والمشورة حول الخدمات المتوفرة في المنطقة من متاجر ومطاعم ومھنيين وحرفيين، يمكن                
  ؛تطبيق المشروع على القرى والمجمعات السكنية وما شابه

ن    كنقطة اGoogle earthكما ورد عاليه يمكن استخدام نظام    ـ ة، ويمك ـ نطالق لتقديم طوبوغرافية المنطق
  . كبيئة تطويرAPI’s وما يتيحه من عناصر ربط مع برامج التطبيقات Facebookاستخدام نظام 

  
   محتوى التعليم والتعلم المستمر5 : 4 : 7
  
وفر  لتعويض النقص الشديد في المعامل داخل المدارس العربية، وع: Virtual labsالمعامل الخائلية ) أ (  ـ دم ت

ل                  ـ شاء المعام ـ ي إن ـ البنية االجتماعية التي يتوفر فيھا المنشآت العلمية والتكنولوجية المتقدمة يجب التوسع ف
ة              . الخائلية في المواد العلمية المختلفة     ـ ل الخائلي ـ ذه المعام ـ يھدف ھذا المشروع إلى بناء إطار عام إلنشاء ھ

ادة       يتضمن حزمة من األدوات التكنولوجية لتطويع موارد ا        ـ ل الم ـ ة وتحوي ـ لمعلومات المختلفة للمعالجة اآللي
  ؛التعليمية إلى سالسل من التجارب العلمية وإلى سيناريوھات متنوعة لتقديم المادة
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يمكن أن تلعب مقاھي اإلنترنت دورا فعاال في التعليم العالجي لتصبح بمثابة            : مقاھي اإلنترنت التعليمية  ) ب(
ستمر             الصيغة اإللكترونية لمجموعات ا    ـ تعلم الم ـ لتقوية ويمكن أن تتحول ھذه المقاھي تدريجيا إلى مراكز لل

  ؛facilitatorsيمكن أن يشارك المعلمون في ھذه المقاھي كموجھين ومسھلين . وإعادة التأھيل
  
يعمل ھذا الموقع كبنك للبرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر في مجال          : موقع المصادر المفتوحة التعليمية   ) ج(

ن            . يم، مع توفير الدعم الفني والتربوي     التعل ـ يمكن أن ينمو ھذا الموقع لتقديم الدعم البرمجي لنطاق عريض م
  ؛برمجيات المصادر المفتوحة

  
افة            : موقع دعم المدير العربي   ) د( ـ يحتاج المدير العربي أنواعا مختلفة من الدعم لتنمية مھاراته وقدراته، إض

ذا              إلى ذلك فإن معظم المديرين أصبحوا غ       ـ وم ھ ـ صه يق ـ ير قادرين على مالحقة ما يجري في مجال تخص
ائي                ـ ث االنتق ـ المركز بتقديم مستخلصات للمعلومات المتوفرة على اإلنترنت، باستخدام ما يعرف بأسلوب الب

  ؛  ويمكن أن يعمل الموقع كمنتدى للمدراء العرب في المجاالت المختلفةSDIللمعلومات 
  
ـ( ن   : virtual club for professionalsنادي المھنيين الخائلي) ھ ـ باءت بالفشل حتى اآلن محاوالت االستفادة م

علمائنا وخبرائنا بالخارج، فاستعادة ھذه الطيور النادرة المھاجرة ولو البعض منھم، ما زال حلما بعيد المنال                 
ر   يمكن القول إن مثل ھذه المحاوالت ل . وزياراتھم القصيرة لمواطنھم ثبت أيضا عدم جدواھا       ـ ستوعب أث ـ م ت

 وقد Brain gain وإمكانية تحويله إلى كسب للعقول brain drainالمتغير المعلوماتي على إشكالية نزيف العقول 
  .تناولت ندوة أقامھا المكتب اإلقليمي لليونسكو العربي ھذه اإلشكالية

 
شورة     يسعى مشروع نادي المھنيين الخائلي إقامة بنية عملية تمكن العلماء والخبراء في              ـ الخارج من تقديم الم

ديو                 ـ وتخبرھم بواقع ما يجري في أوطانھم باستغالل اإلمكانيات العديدة للمشاركة عن بعد مثل مؤتمرات الفي
ة            . والمنتديات الحوارية وما شابه    ـ شروعات التنمي ـ يلعب النادي الخائلي المقترح دور الوسيط بين مطالب م

  ؛الوطنية وبين أصحاب الخبرة العرب
  
ما زالت غالبية حجيج اإلنترنت العرب غير قادرة على اإلبحار بفاعلية ما بين             : شد اإلنترنت الخائلي  مر) و(

ع دون     ) بوابة العرب على سبيل المثال    (المواقع العربية وتكتفي بوابات أدلة المواقع العربية         ـ وائم المواق ـ بق
ع إلى استخدام تكنولوجيا الوكالة     معلومات عن نوعية وجودة خدمات المعلومات التي تقدمھا، يھدف المشرو         

  .اآللية، أو الروبوتات المعرفية، كمرشد خائلي للمستخدم العربي
  .aggregating وإجراء المقارنات ودمج األخبار auditingيمكن أن يشمل الموقع خدمة مراجعة الموقع 

  
   محتوى اإلعالم6 : 4 : 7
  
ديم         يقوم ھذا الموقع بمسح د    : موقع اإلعالم الشعبي  ) أ( ـ ة وتق ـ وري للمدونات العربية في المجاالت المختلف

مستخلصات منھا لخدمة الصحفيين والكتاب وجمھور الزوار، وبقول آخر يعمل الموقع كوكالة أنباء خائلية،              
ا                     ـ شارك فيھ ـ سا ي ـ ي فرن ـ ويمكن أن يضطلع الموقع بإقامة منتديات لخدمة الصحافة اليومية أسوة بما يتم ف

  ؛دي مع أقرانھم من اإلعالم البديل محرري المدوناتصحفيو اإلعالم التقلي
  
ة           : األرشيف الصحفي الموحد  ) ب( ـ أرشيفات الصحف العربية المتوفرة على اإلنترنت ما زالت تعمل معزول

ذه             . عن بعضھا البعض مما يقلل من فرص تسويقھا        ـ ع ھ ـ د يجم ـ ام موح ـ يھدف ھذا المشروع إلى بناء نظ
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صي             األرشيفات ويتيح النفاذ إليھا من     ـ ث ن ـ ات بح ـ  خالل شجرة موضوعات متعددة المستويات، ويوفر آلي
ل     . وموضوعي تستخدم نظم الفھرسة اآللية واالستخالص اآللي       ـ دعم العم ـ يولد الموقع نواتج فرعية عديدة ل

  ؛المصطلحي وبحوث األسلوبية واللسانيات النصية
  
 من الوثائق الخاصة بدراسات مشاريع في حوزة الحكومات العربية كم ھائل: مستودع الوثائق الحكومية) ج(

) والمجالس القومية المتخصصة كما في مصر(التنمية ودراسات اللجان المتخصصة للمجالس النيابية 
ودراسات المعونة األمريكية وذلك على سبيل المثال ال الحصر تعد ھذه الوثائق مصدرا غاية في األھمية 

إعداد دراسات الجدوى للمشاريع الجديدة، ومن المؤسف أن لرسم صورة شاملة لجھود التنمية واإلصالح و
كثيرا من ھذه الوثائق يضيع وال يعرف له أثر، ومعظم ھذه الوثائق بحكم طبيعتھا تصنف بأنھا شائعة للعامة 

public domain ،لذا يجب أن يشارك القطاع الحكومي والقطاع الخاص في بناء ھذا المستودع الوثائقي  
ذه الوثائق كثيرا من الثغرات من قبيل دعوة الخبراء األجانب إلبداء المشورة في أمور وسيكشف تحليل ھ

  .سبق دراستھا أو يتوفر لھا حلول طرحھا أھل الخبرة المحليون
  
   محتوى الفئات االجتماعية7 : 4 : 7
  
 ، لشباب، المرأةا(لسد النقص في مواقع الفئات االجتماعية المختلفة : تعريب مواقع الفئات االجتماعية) أ(

يلزم تعريب كثير من المواقع األجنبية المالئمة للثقافة العربية من إضافة لمسة االبتكار االجتماعي، ) األطفال
وعادة ما يرحب أصحاب ھذه المواقع األجنبية بإصدار نسخ عربية خاصة وإن كثيرا منھا تمتلكه منظمات 

لميا، وتعريب المواقع عملية أشمل بكثير من تعريب المجتمع المدني التي تسعى دائما لمد نشاطھا عا
البرمجيات ، وھو مجال جديد وسينمي بصورة أساسية من قدرات التعريب التي باتت مطلوبة للغاية، خاصة 

   ؛إذا ما عرفنا أن كثيرا من موردي البرمجيات يوكلون مھمة تعريب منتجاتھم إلى شركات أيرلندية
  
صدرت عدة موسوعات عربية لألطفال يمكن أن تصبح أساسا لتطوير : ونيةموسوعة األطفال اإللكتر) ب(

موقع متميز لثقافة الطفل العربي، يشتمل أيضا على وقائع المؤتمرات والندوات العديدة التي تتم في مجال 
  .تنمية الطفل العربي

  
   محتوى االحتواء االجتماعي8 : 4 : 7
  
ذه المكتبة إلى خدمة فاقدي وضعاف البصر بتوفير مكتبة ناطقة تھدف ھ: المكتبة اإللكترونية الناطقة) أ(

باستخدام نظم متقدمة لتوليد الكالم العربي آليا والمسح الضوئي للحروف العربية، إضافة إلى تزويدھا بوسائل 
  .للبحث في المحتوى السمعي
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ق  ـ ـ ـ ـ   )أ(ملح

  قائمة أسماء وعناوين مواقع وبوابات 

  ا المسحالمحتوى العربي التي شملھ

  

  قطاع الحكومة اإللكترونية
ات) أ( ـ ـ ـ  حكوم

 /http://www.egypt.gov.eg الحكومة االلكترونية المصرية .1

 http://www.e.gov.bh/pub/wps/portal الحكومة االلكترونية البحرينية .2

 /http://www.civilstatus.gov.om الحكومة االلكترونية العمانية .3

 http://www.government.ae/gov/ar/index.jsp حكومة اإلمارات االلكترونية .4

 http://www.e.gov.qa/eGovPortal/index.jsp?lang=ar ترونيةحكومة قطر االلك .5

 www.dubai.ae حكومة دبى االلكترونية .6

 http://www.yesser.gov.sa/default.asp الحكومة االلكترونية السعودية .7

 http://www.yemen.gov.ye/egov/egov-arabic/index.html الحكومة االلكترونية اليمنية .8

 ?http://www.informs.gov.lb/AR/Main/index.asp الحكومة االلكترونية اللبنانية .9

 http://www.esyria.org/ePay/user/?service_type=2 الحكومة االلكترونية السورية .10

 /http://www.jordan.gov.jo/wps/portal/MyArabicPortal ةالحكومة االلكترونية األردني .11

 http://www.service-public.ma/arabe/index.jsp الحكومة االلكترونية المغربية .12

=http://www.bawaba.gov.tn/bawaba/publish/themes.jsp?idau=0&type الحكومة االلكترونية التونسية .13
1&Lang=ar 

 /http://www.sudan.gov.sd/ar الحكومة االلكترونية السودانية .14

 http://www.el-mouradia.dz/arabe/SommaireAr.html الحكومة االلكترونية الجزائرية .15

 /http://www.mauritania.mr الحكومة االلكترونية الموريتانية .16

  
 وزارات) ب(

 /http://www.moe.gov.eg وزارة التربية والتعليم المصرية .17

 /http://www.mofa.gov.sa وزارة الخارجية السعودية .18

 http://www.certification.tn/index.php?id=5 يةسلطة التصديق االلكترونى التونس .19

 http://www.mfa.gov.jo وزارة الخارجية االردنية .20

 /http://www.mofa.gov.qa وزارة الخارجية القطرية .21

 /http://www.mot.gov.sa وزارة النقل بالسعودية .22

 http://www.moiegypt.gov.eg وزارة الداخلية المصرية .23

الشئون المدنية بوزارة الداخلية  .24
 السورية

http://www.civilaffair-moi.gov.sy 

 http://www.yemen.gov.ye/egov/interior-arabic/index.html وزارة الداخلية اليمنية .25

 http://www.gdp.gov.sa/Ar/Pages/default.aspx ديةالمديرية العامة للجوازات بالسعو .26
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 /http://www.mpt.gov.lb وزارة االتصاالت اللبنانية .27

 /http://www.moh.gov.kw وزارة الصحة الكويتية .28

 /http://www.moa.gov.jo وزارة الزراعة االردنية .29

 /http://www.agriculture.gov.lb وزارة الزراعة اللبنانية .30

 http://www.investment.gov.eg/MOI_Portal/ar-EG/Default.htm وزارة االستثمار مصر .31

  

  قطاع األعمال االلكتروني
ات) أ( ـ ـ  مؤسس

 /http://www.bankmuscat.com بنك مسقط .32

 /http://www.riyadbank.com بنك الرياض .33

 http://www.banquemisr.com.eg/Arabic/Home.aspx بنك مصر .34

 http://www.fibsudan.com/index.php بنك فيصل السودان .35

 /http://www.chambank.com بنك الشام  .36

 http://www.bankofjordan.com/home/home_ar.asp بنك األردن .37

 http://www.nbk.com/ARABIC/default.htm البنك الوطنى الكويت .38

 http://www.qiic.com.qa/Arabic/products_and_services/index.html القطرية للتأمين .39

 http://www.aig.ps/ar/index.php  غزةالمجموعة األھلية للتأمين .40

 /http://uaesm.maktoob.com/uaesm اإلمارات لألوراق المالية .41

  
ة) ب( ـ ـ ارة إلكتروني ـ ـ  تج

 http://www.alibabamall.com/Mall/ProductsEnglish.aspx مول على بابا  .42

 http://www.expoarabia.com/ar/default.aspx اكسبو اريبيا .43

 http://www.yemenbusiness.net/Arabic/index.html بوابة اليمن لألعمال االلكترونية .44

 http://www.3kaz.com/index.asp سوق عكاظ االلكترونى .45

 http://www.e3lannat.com/up/index.php?setlang=ar سوق إعالنات .46

 /http://www.mazadok.com موقع مزادك .47

 /http://www.arabmall.bz مركز التسوق العربى .48

 http://www.tasawak.com/shopping/index2.asp تسوق .49

  http://www.tejari.com/arabic تجارى  .50

 http://www.uaeagri.ae/home.aspx?ctname=contentHome.ascx زراعة اإلمارات .51

  
ات) ج( ـ ـ اع ـ  صن

 http://www.vercon.sci.eg/aerdri/insi.asp معھد بحوث اإلرشاد الزراعى مصر .52

 http://www.el-ard.com/sub/book.htm األرض كتب زراعية .53

 http://aradina.net/classifieds/tag/c3156 بوابة اراضينا .54

المركز الدولى لبحوث االراضى  .55
ـ سورية  الجافة 

http://www.icarda.cgiar.org/Arabic/IndexAr.htm 
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 /http://www.aoad.org المنظمة العربية للتنمية الزراعية .56

المجمع المھنى المشترك لمنتوجات  .57
ـ تونس  الدواجن واالرانب 

http://www.gipaweb.com.tn/Home_a.htm 

 http://www.homsagric.com/index.htm غرفة زراعة حمص .58

 /http://www.mfti.gov.eg وزارة الصناعة المصرية .59

 /http://www.commerce.gov.sa وزارة الصناعة السعودية .60

 http://www.yemen.gov.ye/egov/industry-arabic/C-laws/index.html وزارة الصناعة اليمنية .61

 http://www.forum.10ramadan.com/memberlist.php ةشركات العاشر من رمضان الصناعي .62

 /http://www.made-in-syria.com موقع صنع فى سوريا .63

 http://www.jafza.co.ae/jafza/index.aspx منطقة جبل على الصناعية باإلمارات .64

 http://meanwhile.com/?domain=made-inuae.com موقع صنع باالمارات .65

 http://www.sefian.8m.com/compny/senah_co.htm ملتقى الشركات الصناعية السورية .66

 /http://www.sudanmaster.com منطقة جياد الصناعية بالسودان .67

 http://www.qapco.com/qapco/index.html شركة قطر للبتروكيماويات .68

ـ  .69 شركة ديالى للصناعات الكھربائية 
 العراق

http://www.dialacompany.com/aindex.htm 

السھم  .70
 الذھبى

http://www.thebeststock.com/Ar/Index.php 

المعرض االلكترونى الدائم لمشروعات  .71
 الصندوق االجتماعى المصرى

http://www.sfdprojects.org.eg/index.asp 

 /http://www.ainarabia.info الشبكة المعلوماتية للصناعات العربية .72

  
ات) د( ـ ـ  حاضن

حاضنات االعمال بالغرفة الصناعية  .73
 بجدة

http://www.jcci.org.sa/JCCI/AR 

 http://sedc.gotevot.edu.sa/default2.htm مركز تنمية المنشآت الصغيرة .74

حاضنات االعمال بالمنظمة الوطنية  .75
 للشباب الليبى

http://www.libyanyouth.org.ly/works.php 

  
ـ( لك) ھ ـ ـ ة المستھ ـ اي ـ  حم

 http://www.cpa.gov.eg/NGOs.htm جھاز حماية المستھلك فى مصر .76

مبادرة حماية حقوق المستھلك  .77
 المصرى

http://egyptconsumerrights.blogspot.com/ 

  
 قطاع اإلعالم اإللكتروني

 /  http://www.ahram.org.eg   األھرام .78

 / http://www.alhayat.com  الحياة .79

 http://www.okaz.com.sa/Okaz/osf/20071118/index.htm عكاظ .80
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 / http://www.annahar.com  النھار .81

 / http://www.alkhaleej.ae   الخليج .82

 http://www.raya.com/site/topics/index.asp?cu_no=2&temp_type=44   الراية .83
   

 / http://www.alayaam.info   األيام السودانية .84

 / http://www.alquds.co.uk  القدس العربي .85

 http://www.aljazeera.net قناة الجزيرة .86

 / http://www.almesryoon.com  جريدة المصريون .87

 / http://www.elaph.com   إيالف .88

  http://alsaha.fares.net/sahat/.ee6b2ff  الساحة .89

 / http://www.moheet.com  المحيط .90

 / http://www.ameinfo.com/arabic  أيه أم إي إنفو .91

 / http://www.champress.net   شام برس .92

 / http://www.masrawy.com/new  مصراوي .93

 /  http://www.alyaum.com  اليوم اإلليكتروني .94

 http://www.aad-online.org/2005/Arabic/Master%20Arabic/mainar.htm  المنظمة العربية لمناھضة التمييز .95
  

  http://www.achr.nu/achr.ar.htm   اللجنة العربية لحقوق اإلنسان .96

  /http://www.ncwegypt.com   المجلس القومي للمرأة .97

  http://www.arabma.org/library.asp?lan=a&ty=1  الجمعية العربية لإلدارة .98

 / http://www.sis.gov.eg/Ar  ھيئة االستعالمات المصرية .99

 http://www.palestine-info.info/ar/Default.aspx المركز الفلسطيني لإلعالم .100

  http://www.shiaweb.org/hizbulla/index.html   موقع حزب اهللا .101

 http://lsanul-arab.maktoobblog.com  لسان العرب .102

 / http://1minelnas.blogspot.com   واحد  من الناس .103

 / http://www.amjad68.jeeran.com   آفاق علمية .104

 / http://rana-elian.maktoobblog.com  للنساء فقط .105

 / http://tuniselyoum.maktoobblog.com  تونس اليوم .106

 / http://essamzuber.maktoobblog.com  الراصد .107

 http://www.mashi97.com ماشي صح .108
  

  قطاع التعليم اإللكتروني
 برمجيات تعليمية) أ(

 http://www.deyaa.org     المدرس العربي .109

مكتب التربية العربي لدول الخليج .110
  

www.abegs.org 

 http://ar.wikipedia.org   ويكيبيديا الموسوعة الحرة .111

 www.mulimi.com       معلمي .112
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113. Redsoft   www.Redsoft.org 

  
 مؤسسات تعليمية) ب(

المؤسسة العامة للتدريب التقني  .114
 والمھني

www.tvtc.gov.sa 

 www.ati.usacademy.info   معھد التدريب األكاديمي .115

  
ة) ج( ـ ـ ات خائلي ـ ـ  جامع

 www.svuonline.org الجامعة اإلفتراضية السورية .116

الجامعة العربية المفتوحة المملكة  .117
 العربية السعودية

www.aou.4all.com 
 

عليمي العصري للغات المعھد الت .118
   والكمبيوتر

www.miclang-comp.com 

  
د) د( ـ ـ م عن بع ـ ـ  تعل

 www.almosoft.com   المتحدة للبرمجيات .119

 www.arado.org.eg   المنظمة العربية للتنمية اإلدارية .120

 www.kau.edu.sa   عماده التعليم عن بعد .121

مركز التعليم اإللكتروني جامعة  .122
   طنطا

http://telc.tanta.edu.eg 

  
ـ( ات) ھ ـ ـ ـ  موارد معلوم

بي للمصادر أمان المركز العر .123
   وللمعلومات

www.amanjordan.org 

 www.moheet.net   شبكة األخبار العربية .124

  
ن) و( ـ ـ ل معلمي ـ ـ  تأھي

 www.minbr.com     منبر التربية .125

 www.edcuation.gov.bh ارة التربية دولة البحرينوز .126

  
ب) ز( ـ ـ ل وتدري ـ ـ ز تأھي ـ ـ  مرك

 www.ccremedjesuits.com   مركز الجزويت الثقافي .127

مركز عفت الھندي لإلرشاد  .128
   اإللكتروني

www.ehcconline.org 

 www.womangateway.com     بوابة المرأة .129

 
  قطاع الثقافة اإللكترونية

ة) أ( ـ ـ ات ثقافي ـ ـ   مؤسس
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 www.elaph.com   مؤسسة إيالف الثقافية .130

 www.mansourdialogue.org   مؤسسة المنصور الثقافية .131

  
خ) ب( ـ ـ اري ـ ـ  ت

 http://darelom.cu.edu.eg كلية دار العلوم قسم التاريخ .132

 www.coptichistory.org موسوعة تاريخ أقباط مصر .133

 www.arabsgate.com   شبكة بوابة العرب .134

أدب جوال أجمل مرثية في تاريخ  .135
   العرب

www.alsakher.com 

 http://eltareekh.blogsome.com حقيقة التاريخ العربي المشين .136

  
ة) ج( ـ ـ ة العربي ـ ـ  اللغ

 www.arabicl.org.sa اللغة العربية تعلما وتعليما .137

 ar.wikipedia.org/wik   ويكيبيديا الموسوعة الحرة .138

 www.arabacademy.org.eg   يةمجمع اللغة العرب .139

تعلم اللغة العربية في منھج " معلمي" .140
 ثقافي تربوي

www.mualini.com 
 

 www.islamguiden.com    الموجز في قواعد اللغة العربية .141

  
ار) د( ـ ـ راث واآلث ـ ـ  الت

 www.alwaraq.net        الوراق .142

 www.ziedan.com  موقع الدكتور يوسف زيدان .143

 www.alshamsi.net  المتاحف واآلثار في دولة اإلمارات .144

 www.Etrnalegypt.com      مصر .145

 www.balagh.com        البالغ .146

  
ـ( ة) ھ ـ ـ ون العربي ـ ـ  الفن

 www.altashkeely.com      لغة العمارة .147

 www.fonon.net      شبكة الفنون .148

 www.adab.com        أدب .149

 www.sotakhar.com      الصوت اآلخر .150

  
ة) و( ـ ـ ة ديني ـ ـ  ثقاف

 http://www.islamonline.net/livedialogue/arabic  إسالم أون الين .151

 / http://www.islammemo.cc  مفكرة اإلسالم .152

 / ttp://www.saaid.net   صيد الفوائد .153

 / http://www.islamway.com   طريق اإلسالم .154
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  http://www.islam-qa.com/index.php?ln=ara   اإلسالم سؤال وجواب .155

  
ة) ز( ـ ـ ة ثقافي ـ ـ  توعي

 الجمھورية اليمنية المركز الوطني .156
  للمعلومات

www.yemen-nic.net 

 www.Moheet.com    شبكة األخبار العربية .157

 www.almothaqaf.com        المثقف .158

  
ي) ح( ـ ـ ر ثقاف ـ ـ  نش

 www.rezgar.com      الحوار المتمدن .159

  
 قيم ونظم معتقدات) ط(

 www.kurdmedya.com    منتديات كوردوميديا .160

 www.haqeeqa.com        الحقيقة .161

 www.wasatiaonline.net    المركز العالمي للوسطية .162

 www.geocitics.com      غابة الدندنة .163

 
  قطاع خدمات الصحة اإللكترونية

ة) أ( ـ ـ الت طبي ـ ـ  مج
 /http://www.arabmedmag.com الدورية الطبية العربية .160

 /http://www.tabebak.com مجلة طبيبك دوت كوم .161

 / http://www.newmj.com مجلة الحديث في الطب .162

  http://www.arabmed.de/magazin/index.html مجلة الطبيب العربي .163

  http://www.sehha.com/newsltrfrm.htm مجلة صحة اإلليكترونية .164

 / http://www.life4-u.com مجلة الحياة لك .165

  
ات) ب( ـ ـ ـ  مستشفي

 / http://www.sghgroup.com السعودي األلماني .166

مستشفي قصر العيني التعليمي  .167
 الجديد

http://www.newkasrelaini.org / 

 / http://www.specialty-hospital.com مستشفي التخصصي في األردن .168

 /  http://www.sabah-nbk.com مستشفي الصباح بالكويت .169

 / http://www.alrazi-hospital.com مستشفي الرازي في سوريا .170

 / http://www.daralfouad.org مستشفي دار الفؤاد .171

  
د) ج( ـ ـ ن بع ـ الج ع ـ ـ  ع

 / http://www.epilepsyinarabic.com مركز معلومات ومساندة  الصرع .172

  http://www.tashafi.com موقع تشافي  دوت كوم  .173
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 / http://www.alamal.info موقع معا  ضد السرطان  .174

  http://www.doctorinternet.co.uk/awelcome.html طبيبك علي اإلنترنت .175

 / http://www.muslimdoctor.org موقع الطبيب المسلم .176

 / http://www.werathah.com موقع الوراثة الطبية .177

  http://www.drchamsipasha.com/ar/?art=home موقع الدكتور حسان  شمسي باشا .178

 /  http://www.rakhawy.org الرخاويموقع الدكتور يحي  .179

 / http://www.urology-clinic.com العيادة البولية التناسلية .180

  http://foodinquran.com/site/index.php?adv=112 موقع الدكتور جميل القدسي .181

 /http://www.faissal.net موقع الدكتور فيصل االطرش .182

  
ة) د( ـ ـ ـ ات صحي ـ ـ ات ومؤسس ـ ـ  سياس

 / http://www.ems.org.eg النقابة العامة ألطباء مصر .183

 / http://www.arabslab.com مختبرات العرب .184

  http://www.hmc.org.qa/hmcnewsite/ahmc/default.aspx مؤسسة حمد الطبية .185

 /  http://www.liver-eg.org صرمعھد الكبد القومي  م .186

الھيئة السعودية للتخصصات  .187
 الصحية

http://www.scfhs.org / 

مجمع زايد لبحوث األعشاب والطب  .188
 اإلمارات العربية المتحدة -التقليدي

 http://www.herbal.gov.ae / 

  
  قطاع الفئات االجتماعية واالحتواء االجتماعي

ن) أ( ـ ـ ـ   المفكري
 www.almofkreen.com     منتدى المفكرون .189

 www.mountadalhikma.com   منتدى الحكمة والمفكرون .190

  
ة) ب( ـ ـ اص ـ ات الخ ـ ـ اج ـ  ذوي االحتي

المعھد القومي للجھاز الحركي  .191
  العصبي 

www.ninms.org 

مركز دراسات وأبحاث ورعاية  .192
  المعوقين بسوريا

www.calhand.com 

خليج ذوي االحتياجات أطفال ال .193
    الخاصة

www.gulfkids.com 

 www.geocities.com  التأھيل الطبي على اإلنترنت .194

الشبكة العربية لذوي االحتياجات  .195
    الخاصة

www.arabnet.ws 

  
ن) ج( ـ ـ اء وباحثي ـ ـ  علم

 www.altawheed.com      منتدى التوحيد .196
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 www.al-saed.net  مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة .197

 www.albadeeliraq.com      البديل العراقي .198

  
ة) د( ـ ـ ـ  المرأة العربي

 www.arabicwoman.com      المرأة العربية .199

 www.masrya.com      عالم حواء .200

 www.arabwoman.today  خدمة المرأة العربية اليوم .201

 www.alshamsi.net    ركن المرأة العربي .202

 www.womengateaway.com      بوابة المرأة .203

  
ـ( ي) ھ ـ ـ ـ ل العرب ـ ـ  الطف

 www.arabian-child.net    شبكة الطفل العربي .204

 http://eyoon.com    موقع الطفل العربي .205

 www.adabatfal.com    أدب األطفال العربي .206

 www.ru4arab.ru    إنطالقة روسية عربية .207

 www.arabsdurra.com    شبكة منتديات درة العرب .208

  
ي) و( ـ ـ ـ اب العرب ـ ـ  الشب

 http://eyoon.com  عيون منتديات الشباب العربي .209

 www.kg80.com    شبكة الشباب العربي .210

 www.kenanaonline.com  كنانة بوابة التنمية االجتماعية .211

 /www.poplas.org/youth    صوت الشباب العربي .212

  
ون) ز( ـ ـ ـ ـ ـ  الحرفي

 forum.www.amrkhaled.net  )صناع الحياة(عمرو خالد  .213

الجمھورية العربية السورية وزارة  .214
      الصناعة

www.syrianindustry.org 

 www.yaosta.com       يا أسطى .215

  
ون) ح( ـ ـ ـ  المھني

 www.almt5sis.com      المتخصص .216

 www.magharebia.com        مغاربية .217

 www.arabs48.com      48عرب  .218
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ـ ق ملح   )ب(ـ

  أسماء وعناوين المواقع الخاصة
  يات مفتوحة المصدربالبرمجيات العربية والبرمج

  
  البرمجيات العربية

  
  مواقع البحث  ) أ(

 com.araby.www      محرك عربي •
ن • ـ ـ   com.ayna.www      أي
ا إت • ـ   com.tayait.www      تاي
وش • ـ   com.onkosh.www      أنك

  
  مواقع الترجمة اآللية  ) ب(

ر • ـ  com.sakhr.www      صخ
 com.atasoft.www اي تي اي برمجيات عربية •
 com.cimos.www      سيموس •

  
  مواقع المصادر المفتوحة المصدر  ) ج(

 org.mozilla.www      نظام تصفح اإلنترنت •
 com.blogger.www      نشر إلكتروني للمدونات •
 com.bloglines.www      تجمع اخبار من المدونات •
 com.google.beta-groups://http     قوائم توزيع البريد اإللكتروني •
 com.yahoo.geocities://http      حفظ الملفات •

com.yahoo.briefcase://http  
 alerts/com.google.www  بحث في محتوى البريد اإللكتروني •
 com.redhat.fedora://http  نظام تشغيل حاسوب العميل •
 us.ihmc.cmap://http      منظام مخطط المفاھي •
 org.openoffice.www      نظام المكتب المفتوح •
 net.sourceforge.audacity://http    برنامج تسجيل وتحرير صوتي •
 com.nvu.www    تطوير مواقع اإلنترنتنظام •
 org.mozilla.www      نظام تأليف المناھج •
 com.halfbakedsoftware.www      نظام تكوين أسئلة الدرس •
 org.apache.jakarta://http    بحث في النصوصنظام ال •
 edu.wisc.scout://http      نظام إدارة الموارد •
 edu.ncsu.lib.my://http      نظام المكتبة الرقمية •
 com.javaworld.www       بحث في النصوصنظام •
 org.oclc.sitesearch.www      نظام البحث في الموقع •
 edu.ne.library.dewey://http  نظام المكتبة اإللكترونية الشخصية •
 org.plone://http      نظام إدارة المحتوى •

com.mamboserver.www 
com.3typo.www 
org.ldrupa://http  


