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تذليل العقبات لتطوير مؤشرات صناعة المحتوى الرقمي "

 "العربي

 ملخص البحث

صـناعة  عتـرض تطـويرالعقبـات التـي تيتناول البحـث 

في ظـل النمـو المتسـارع فـي  المحتوى الرقمي العربي

، مسـتوى العـالمصناعة وتقنيات المحتوى الرقمي علـى 

وانعكاسات تلك العقبات على المؤشرات المعتمدة لقياس 

وبالتـالي تعزيـز الـدور الحضـاري  تطور هذه الصناعة

 .العربي

واالسـتنتاجات التـي  المتبنيـات كما تطرق البحث إلى 

ــن  ــت ع ــات تمخض ــا المعلوم ــة تكنولوجي ــة جامع تجرب
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االدوات الممكنـة لتطـوير وتـوفير  تماد المنهجيـاتعال

، باإلضـافة إلـى العربـيالرقمـي واقع صناعة المحتوى 

فـي التعـاون متعـدد  العمليةاعتماد الوسائل توصيات 

وحمايـة لتذليل العقبات  االتجاهات والشراكة والتدريب

 . التراث اللغوي العربي
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 المقدمة

 مجاالت وفي كثيرة تحوالت العقدين اللخ العالم شهد  
 شهد كما والثقافية؛ واإلقتصادية السياسية منها عدة

 المعلومات مجال في كانت جذرية تغيرات أيضا
 تقنيات بين التزاوج في ذروتها بلغت واالتصاالت،
 النقلة هذه عن ونتج االتصاالت، وتقنيات الحواسيب
 تمعبمج يعرف ما ظهور والتكنولوجية العلمية

 الوطن في المبذولة الجهود  تظافر الى المعلومات،مما
 الرقمية الفجوة تضييق إلى الجاد والسعي العربي

 على والعمل المتقدمة، المجتمعات وبين بينه الموجودة
 االقتصادية التنمية يحقق للمعلومات، عربي مجتمع خلق

 هذا يمكن وال ألفراده، والعادلة الدائمة واالجتماعية
 وطننا يواكب لكي عربي؛ رقمي محتوى بناء خالل من إال

 إيالء طريق عن المجال هذا في الهائل التقدم العربي
 أنها بإعتبار االهتمام واالتصاالت المعلومات تقنيات
 وألجل .الحاضر الوقت في اإلنتاج عناصر أهم تمثل أصبحت

 لنا تعكس وأرقام مؤشرات وجود من البد كان الغرض هذا
 .العربي عالمنا في لتقنيةا تبني واقع

األرقام تقول إن عدد مستخدمي اإلنترنت من متحدثي 
مليون مستخدم، في المقابل فإن  ١٤١العربية يتجاوز 

نسبة المحتوى الموجود على اإلنترنت باللغة العربية 
٪، عندما نتحدث عن المحتوى فإننا ٤لم يصل بعد إلى 

وع، نقصد المحتوى المكتوب والمرئي وحتى المسم
السياسي واالقتصادي والتعليمي والترفيهي وحتى 
المحتوى المنشور على شبكات التواصل االجتماعي، هناك 
فقر شديد في المحتوى الموجود على اإلنترنت بالعربية 
وهذا يؤثر بالطبع على قوة العربية كلغة رئيسية في 
صناعة المحتوى الرقمي حول العالم، صناعة المحتوى في 

تقوم به المؤسسات الحكومية فقط بل يساهم العالم ال 
 في ذلك الصانعون من القطاع الخاص واالفراد

تزداد أهمية هذا المؤشر عند اإلطالع على حجم 
المبادرات المعنية بإثراء المحتوى العربي، وزيادة 
اإلقبال على تعريب إستخدام اإلنترنت، فمن دون مؤشر 

السنوات، يصبح يقدر تغير مشاركة المحتوى العربي عبر 
 .من الصعب قياس اإلنجازات في هذا المجال

، الحاجة لمؤشر للمحتوى العربي على الشبكة  اذاً
العنكبوتية بات أمر اً ضرورياً ليدل على مدى إثراء 

ن ھالشبكة العنكبوتية ب ذا المحتوى، وبالتالي يمكّ



تمين الدارسين ومتخذي القرار باالطالع على وضع ھالم
ي واقتراح الخطط المناسبة والتي يمكن المحتوى العرب

، كما انه يمكن ان ھان تزيد  ذا المحتوى كماً ونوعاً
يعطي تنبؤات بمعدل نمو المحتوى العربي خالل السنوات 

 .القليلة القادمة

 

 أهداف البحث

 :تتركز اهداف البحث في تحقيق االتي  

التعريف بالعقبات والتحـديات التـي تواجـه تطـوير  -

 .ة المحتوى الرقمي العربيمؤشرات صناع

التأكيد على أهمية تذليل العقبات من خالل االقتـداء  -

 .بالتجارب الناشئة

تسليط الضوء على تجربة جامعة تكنولوجيا المعلومات  -

 .واالتصاالت

قيـاس تطـور المحتـوى الرقمـي العربـي بيان كيفية  -

على النطاق المحلي  داخل كل بلـد  والفجوة الرقمية

وعلى النطاق االقليمي بـين البلـدان عربي على حدة، 

 .العربية

تســليط الضــوء علــى أهميــة صــناعة مؤشــرات عربيــة  - 

 .متناسبة مع الواقع

  المؤشرات

اصبح تعقب التغيرات الظرفية والمكانيـة والزمانيـة  

في مختلف المجاالت يعتمد علـى مجموعـة مـن المسـلمات 

المنطقية والتجارب المتراكمة والمعطيـات الميدانيـة 

ــد و ــة والمراص ــة واالدوات المنهجي ــات الموثق الدراس

االحصائية،ومنها مؤشرات قياس التغيرات التي تعتمـدها 

المنظمات العالمية واالقليمية النتخصصة على الرغم من 

الجــدل االكــاديمي والعملــي بشــأن جــدواها ومالئمتهــا 

النسبية في متابعة الظواهر، وبخاصة انها التخلـو مـن 



ة وااليديولوجيـــة والمصـــالحية التحيـــزات المعرفيـــ

متنامية في  والثقافية،تمثل تلك المؤشرات أهمية قصوى

تمكين البـاحثين فـي أي كيـان مجتمعـي مـن التقيـيم 

والتقويم واعدا الرؤى والخطط للمسـتقبل المحتمـل أو 

 .المرغوب فيه

نهايـة الحـرب العالميـة الثانية،بـدأت تظهـر  منذ  

ورات النمو والتنميـة المؤشرات شيئا فشيئا لقياس سير

للــدول والمنــاطق والشــركات والمنظمــات،ولكن عمليــة 

صناعة المؤشرات نشطت أكثر خالل العقود الثالثة االخيرة 

في المجتمعات العلمية والهيئات البحثيـة والمنظمـات 

ان هـذه الصـناعة .الحكومية وغير الحكوميـة الدوليـة

لعبت دورا فـي مسـاعدة البـاحثين فـي تـذليل عقبـات 

االحاطة بظواهر التسارع والتركيب والتشـابك والتنـوع 

 .المميزة للظواهر المحلية والعالمية

 تعريف صناعة المؤشرات  

هـو الـذي يحـدد  بمعناه اللغوي) Indicator(المؤشر  

الجاني أو المسؤول عـن خطـأ مـا، ويعنـي فـي اللغـة 

الدارجة المخبر أو المنبه،أما مهناه االصطالحي العـام 

بينمـا عرفتـه .ياسا احصائيا لتعقب حالـة مـافيفيد ق

ديشان اصطالحيا بأنه عنصر أو توليفـة مـن  ماري سوزان

العناصــر مــن المعلومــات المرتبطــة بســياق معــين أو 

المتميزة بنوع معين من االهمية بالنسبة الـى انشـغال 

معين يراد قياسـه،ممثال فـي أهـداف يـراد بلوغهـا أو 

لوضـعية  أو هـو تقيـيمانشغاالت تسييرية يراد تبنيها،

ـــينها  ـــا وتحس ـــيط لتطويره ـــراد التخط ـــرة ي حاض

مستقبال،ومحصــلة لعمليــة جمــع معطيــات بشــأن وضــعية 

،اظو بشأن تمظهـر لظـاهرة مـا )لصياغة احصائية(معينة

، ويمكن تعريف المؤشر علـى انـه معطـى )صياغة كيفية(



احصائي أو كيفي أو متغير متعدد المجـاالت الوجوديـة، 

ة المنهجيــة للتغيــرات المســتقبلية يســمح بالمتابعــ

المحتملة أو المرغوب فيها التي تطرأ علـى ظـواهر أو 

وذلـك علـى المسـتوى .نظم أو مؤسسات أو وضعيات معينة

 .الكمي والنوعي،وعلى المدى القصير والبعيد

مايهم بالنسبة الى أي مؤشر هـو تحديـد معنـاه،أي   

ل ذلك تعريفه اجرائا أو احصائا أو وصفيا دقيقا أو ك

ومايهم في المؤشر ليكون مقبوال ومسـتخدما .في آن معا

من أكبر عدد من الباحثين هو الموضوعية والملموسـية 

 .والحيادية

ويمكن تقييم المؤشرات ذاتها من خالل مراجعة ومحاكاة  

لقوائم المتغيرات المعتمدة والقيام باستشارات عبـر 

ــدانيين  ــراء المي ــع الخب ــة م ــتبيانات او مناقش اس

 .لمرتبطين بميدان معين أو قطاع ماا

 :يتم تصنيف المؤشرات الى سبعة أصناف  

مؤشرا ظرفية خفيفة قصيرة المدى لقياس ظاهرة علـى  - 

 .المدى القصير التزيد على سنة

مؤشرات اتجاهية ثقيلة طويلة المدى تتصف بطول مدة  - 

تغطيتها وشمولية القطاعات التي تتعلق بهـا وعمـق 

 .يراتتأثيرها ببقية المتغ

مؤشرات محلية مناطقية مثل االحصائيات الصادرة عـن  - 

الهيئات المحلية وتعتبـر نظـام احصـائي ومحاسـبي 

 .تقييسي وطني نمطي

مؤشرات فئوية وقطاعية جزئية وهي احصائيات تتعلـق  - 

بفئة اجتماعيـة معينـة او قطـاع معـين مثـل حجـم 

 .الصادرات ونسبة الجريمة



تاليـة والتـي المؤشرات التمهيديـة والمؤشـرات ال - 

تعتمد على ظاهرة سابقة أو متوقعة الحدوث مثل مثل 

 .مؤشرات أسعار االسهم

والتي تعتمد معادلـة بسـيطة ) نسبيا(مؤشرات بسيطة - 

مثل حساب مجموع القيم المضافة المنتجة وطنيا فـي 

 .الناتج الوطني العام

مؤشرات مركبة والتي تتركب من عدة مؤشرات مثل مؤشر  - 

مركب من ساسة العبوديـة وحقـوق  العبودية العالمي

االنسان واستمرارية الدولة وحقوق المرأة والتمييز 

والتي تحمل مؤشرات جزئية من مخاطر العبودية مكونة 

 .مؤشرا او متغيرا كميا جزئيا ٣٣من 

وفيما يخص المؤشرات المتعلقـة بـالمحتوى الرقمـي   

منها مؤشر الرقم القياسي لنمو تكنولوجيا المعلومات 

 التصاالتوا

ICT Development Index(IDI) 

لمراقبـة ) ITU(الذي ابتكره االتحاد الـدولي لالتصـاالت

الفجوة الرقمية عالميا،وهو مؤشر مركـب  يتضـمن عـدة 

ــا  ــى تكنولوجي ــاذ ال ــايرتبط بالنف ــا م ــرات منه مؤش

المعلومات واالتصاالت،وقد صمم خصيصا لقياس مسـتو نمـو 

خالل مدة زمنية معينـة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

مع االخذ باالعتبار الى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 .وضع كل من البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء

 

 

 

 

 

 



االدراك العالمي لمجتمع المعلومات واالدراك 

 العربي

المجتمــع العربــي يعــاني فجــوة رقميــة علــى ثالثــة   

 :مستويات على النحو االتي

ية على النطاق العالمي بين االقليم العربي فجوة رقم -

 .واالقاليم العالمية االخرى

فجوة رقميـة علـى النطـاق االقليمـي بـين البلـدان  -

 .العربية

المحلي داخل كل بلـد عربـي  فجوة رقمية على النطاق -

ــــــــــــــــــــدة ــــــــــــــــــــى ح   .عل

لتحقيق غاية تضييق الفجوات فقد أدركت كل من كوريا 

جـوة الرقميـة الجنوبية وماليزيا أهمية تجسـير الف

واقامة مجتمع المعلومات في منتصـف التسـعينات مـن 

القرن العشرين،واستطاعوا بخطـط وسياسـات تنفيذيـة 

مرتبطة باعتماد مؤشرات تقييم محلية ودولية الوصول 

بينما جاء االدراك العربي .الى مصاف الدول المتقدمة

متأخرا ألهمية النفـاذ لمجتمـع المعلومـات ،ويمكـن 

توصيات مؤتم القمة العربية فـي عمـان تلمس ذلك في 

القامـة وتطـوير شـبكات االتصـاالت وشـبكات  ٢٠٠١عام 

ــات  ــم المعلوم ــوير نظ ــة وتط ــات العربي المعلوم

المستخدمة على المستوى الحكومي واالجهـزة االداريـة 

 .في الدول العربية

مع االخـذ باالعتبـار العالقـة الواضـحة بـين الفجـوة  

السياسـية واالقتصـادية  الرقمية مـن جانـب والعوامـل

، وكذلك اعتماد تطوير تقنيات واالجتماعية من جانب أخر

ــار  ــى االبتك ــي عل ــكل أساس ــاالت بش ــات واالتص المعلوم

 .،وارتباط البحث العلمي باالنتاج والخدمات



وفي اطار مؤشر مالمح تنفيذ السياسات الفرعي المركب   

 كانت من ابرز المعايير تعزيز التعـاون المشـترك مـع

 .الجانب االممي والدولي واالقليمي

وفي اطار مؤشـر مقومـات تنفيـذ السياسـات الفرعـي   

المركب كانت من ابرز المعايير هـي االرتقـاء بكـوادر 

ــغيرة  ــركات الص ــدعم للش ــوفير ال ــي وت ــل الرقم العم

الموارد الماليـة الالزمـة لتنفيـذ والمتوسطة،وتوفير 

تلك السياسات ودعم مختلف توجهاتهـا، ودعـم االبتكـار 

ــث  ــد دور البح ــة المحلية،وتأكي ــي البيئ ــداع ف واالب

ــي  ــوى الرقم ــز المحت ــي تعزي ــي ف ــاديمي والعلم االك

ــف  ــت والهوات ــن االنترن ــل م ــدمات ك ــر خ وصناعته،ونش

 اذالمحمولة مع االستمرار في تحسينها وخفض تكلفة النف

الــى المحتــوى الرقمــي لتكــون فــي متنــاول القاعــدة 

العريضــة مــن المستخدمين،ونشــر المهــارات الرقميــة 

لتوسيع استخدام المحتوى الرقمـي بـين مختلـف شـرائح 

 .المجتمع

وفــي مؤشــر أبعــاد تعزيــز المحتــوى الرقمــي الفرعــي 

المركب،كان من أبرز المعايير هي تأكيد أهمية اشـباع 

ـــــي لالح ـــــوى الرقم ـــــة المحت ـــــات المحلي تياج

الفعلية،والمســاواة بــين كافــة أفــراد المجتمــع فــي 

النفاذ الى المحتوى الرقمي، وتأكيد استغالل المحتـوى 

 .في دعم جهود التغلب على المشكالت االجتماعية المحلية

بينما في اطار مؤشر مجاالت تعزيز المحتـوى الفرعـي   

المركب كان من ابـرز المعـايير هـي تنويـع تطبيقـات 

لمحتوى الرقمي المحلي ومجاالت تغطيته،نشـر الحكومـة ا

 .االلكترونية،وتحسين الخدمات العامة

باالضافة الـى معـايير نشـر االجهـزة التقنيـة بـين   

االفراد،وجذب االستثمارات المحلية للسـوق المحلـي،دعم 



ــوى  ــروعات المحت ــوجي لمش ــان التكنول ــة االحتض منظوم

ثقـة الرقميـة فـي الرقمي،تحقيق االمن الرقمي،بناء ال

اطــار المجتمع،ضــمان حريــة اتاحــة المحتوى،مراعــاة 

التنوع اللغوي والثقافي فـي اطـار المحتـوى الرقمـي 

 .المحلي،وانتاج المعرفة الرقمية المجانية ونشرها

 

واذا كانت االنترنت تمثل أحد المؤشرات الدالـة علـى  

مجتمع المعلومات فانه يمكن مـن خاللهـا الوقـوف علـى 

تمع المعلومات العربـي مـن نظيـره العـالمي، موقع مج

 وذلك طبقـا للمؤشـرات المعتمـدة المرتبطـة بانتشـار

 .ااالنترنت عالميا  وعربي

 

مالمح تذليل العقبات لتطوير مؤشـرات المحتـوى 

 الرقمي العربي

 :يمكن اجمال ذلك بستة اتجاهات كما يأتي  

المسوحات (تطوير خطط مدروسة مستندة الى تحليل دقيق -

تعكس اولويات وحاجة المسـتخدم النهـائي ) حصائيةاال

البيـع والشـراء (من بين انـواع المحتـوى الرقمـي 

االلكتروني،اخبــــــار التســــــويق للمنتجــــــات 

ـــحية،الخدمات  ـــات الص ـــدمات،بوابات المعلوم والخ

الحكومية واالقتراب من الفئات المحرومـة وامكانيـة 

ـــــة  ـــــدمات االلكتروني ـــــديم الخ ـــــهيل تق تس

ــاعدتهم،التع ــذاتي لمس ــتعلم ال ــي لل ليم االلكترون

ــــــي،االعالم  ــــــيم المهن ــــــتمر والتعل والمس

ــاعي  ــل االجتم ــه وااللعاب،التفاع االلكتروني،الترفي

وتعزيز الشـفافية مـن خـالل االطـالع علـى البيانـات 

 .الحكومية المتنوعة



تطوير محتوى التطبيقات للهواتف الحمولـة مـن خـالل  -

تهدف تطوير التطبيقـات للهواتـف الذكيـة التـي تسـ

حاجات المستخدم لالستفادة من خدمات شبكات االتصـاالت 

مثـل تطبيقـات التوصـيل للمـأكوالت مثـل . الالسلكية

عالسريع وطلباتي وتطبيق كريم لخدمات تأجير سيارات 

االجرة والزائـر الصـحي لتـذكير االمهـات والحوامـل 

 .بمواعيد التلقيح ومراجعة المراكز الصحية

لالنخراط في تطوير المحتوى خلق حوافز للقطاع الخاص  -

بتشجيع االستثمار والحد من مخاطره،وخلق بيئة تـدعم 

وانشــاء بيئــة .المبــادرات الخاصــة بهــذا المجــال

قانونية مالئمـة وتـوفير خـدمات الـدفع االلكترونـي 

وتطبيــق مفهــوم الشــمول المــالي،وتطوير المواقــع 

باللغة العربيـة النتـاج وتـوفير الخـدمات وتطـوير 

ـــ ـــوى بش ـــةالمحت ـــة الكتروني ـــدمات حكوم   .كل خ

كذلك خلق حوافز للشركات الخاصـة لتطـوير مواقعهـا 

باللغةالعربيــــة، وتشــــجيع منصــــات التجــــارة 

االلكترونية،وترويج التسوق االلكتروني عبر االنترنـت 

 .باللغة العربية، وتطوير ثقافة المستهلك

استخدام الحكومة االلكترونية كمثال لعـرض المحتـوى  -

ه مــن خــالل دعــم اللجنــة الوطنيــة الرقمــي بأنواعــ

للحوكمة االلكترونية لرفع الوعي وتشـجيع المؤسسـات 

العامة لتسريع تطوير خدمات الحكومة االلكترونية من 

خالل الشـراكات مـع القطـاع الخـاص وتحفيـز تطـوير 

، وانجـاز المحتوى الرقمـي العربـي بـين المؤسسـات

 .اممنظومة الشراء االلكتروني الحتياجات القطاع العـ

 ،المعلوماتية األساسية البنى ستكمالالويتم التنفيذ 

 متميزة قطاعية تطبيقات نشر ،مندمجة اعالم نظم وضع



 الخـدمات تطـويرو البشـرية الكفـاءات تنميـة،

 .ةااللكتروني

أو اعتماد جهـة  انشاء لجنة وطنية مركزية استشارية -

لدعم تطوير المحتوى الرقمي بالتنسيق  مركزية قائدة

اع العام والخاص فضال عن المستفيدين أنفسهم مع القط

بمعنــى الجمهــور المحلي،وبالتــالي تظــافر الجهــود 

ومراكمتهــا فــي خدمــة انشــاء مجتمــع محلــي نــابض 

 .بالحياة

انشاء اهداف واضحة قابلة للقياس من خالل ربط صناعة  -

المحتوى الرقمي العربي بصناعة المؤشرات الموضوعية 

م االهتـداء بهـا لقيـاس الدالة على تطوره والتي يت

تقدم الجهد المحلي لتطوير المحتوى الرقمي العربـي 

 :وتشمل

عدد مواقع الويب التي تستخدم اللغة العربيـة علـى + 

أو استخدام تسـمية النطاقـات  iq.النطاق المحلي مثال 

أدوات تحليل الويـب ويتم تقييمها باستخدام . العربية

اء موقعها علـى ،وهي أدوات ضرورية لكل مؤسسة لفهم أد

 االنترنت وقياس رضا زوار الموقع مثل

Google Analytics,Alexa  يقوم بتوليد احصائيات مفصلة

عن زوار الموقع واماكنهم ومايفعلونـه أثنـاء زيـارة 

الموقع وعدد مرات العودة له،اضافة الى توفير تقارير 

 .أكثر تفصيال

 .عدد الشركات المنخرطة في تطوير المحتوى بأنواعه+ 

ــوى +  ــوير المحت ــي تط ــرطين ف ــوظفين المنخ ــدد الم ع

 .بأنواعه

النسبة المئويـة لمؤسسـات الدولـة الموجـودة علـى + 

 .الويب



النسبة المئوية لمؤسسات الدولة التي تقـدم انـواع + 

 .on-lineالخدمات االلكترونية

 on-lineعدد الشركات المحلية التي تبيع منتوجاتها + 

 .لمؤسسات الدولة والجمهور

 

 االستنتاجات والتوصيات

االهتمام بتجسير الفجوة الرقمية المحليـة مـن خـالل  -

دور الجامعة القائد بالتنسيق مـع المجمـع العلمـي 

باالعتمــاد علــى حقيقــة انتقــال التكنولوجيــا مــن 

ــــى المجتمع، ــــات ال ــــرات الجامع ــــناعة مؤش وص

موضوعيةوتقديم المحفزات على ضـوئها وخلـق مثابـات 

 .واضحة قابلة للقياس

ــارب الدولية - ــن التج ــتفادة م ــن االس ــتفادة م واالس

أفضـل اعتماد والمنظمات االقليمية لتوطين التقنيات 

الممارسات الثراء المحتوى وخاصة مايتعلق باسـتخدام 

خوارزميات التنقيب عن البيانات والذكاء االصـطناعي 

النتاج محتوى آلي يعـزز المحتـوى الرقمـي المتـوفر 

،واالسهام ؤشرات ذات الصلةويطوره ويؤثر على قيم الم

 .في اتاحة المحتوى العربي وامراره للمستخدمين

تطويرمفهــوم التــدريب الموجــه نحــو أداء المهــات  -

 .والتعلم عن بعد، والمالمح البارزة ذات الصلة بهما

تطوير منصات شبكات المعرفة المعلوماتية التي تربط  -

 ،وتطوير الدوات المعينةالمؤسسات والشركات واالفراد

 .في اثراء المحتوى العربي

تطوير مناهج الحوسبة بما يكفل التنسيق مع الشركات  -

المتخصصة لتطوير مختبرات منتجـة للمحتـوى الرقمـي 

ســواء مــن خــالل الميــزات المجانيــة التــي تقــدمها 



الشركات للجامعات أو مـن خـالل دعـم تجـارب تطبيـق 

 .برمجيات المصادر المفتوحة

خاصة والعامة كمستوعبات اعتماد الحوسبة السحابيةال -

واوعية للمحتوى الرقمي لتوفير المزايا الواعدة من 

 .هذه التقنية

ان تسابق الجامعات نحو االتمـاد االكـاديمي لتحسـين  -

التصنيف من خالل فرض النشر باللغة االلنكليزيـة فـي 

وتردد وذلـك الن االستشـهاد) ISI(مجالت مقيمة بمايعرف

ا وبالتـالي تقيـيم اسم الجامعة سييزيد من تصـنيفه

الجامعة من ضمن عوامل تقييم أخرى،ولكن بدون االخالل 

بمســألة تــوطين العلــوم وزيــادة المحتــوى الرقمــي 

العلمي في الخارطة العالميةزالمقترح نموذج متوازن 

بالتأكيد على أهمية اللغـات االخـرى لتطـوير أدوات 

الباحثين مع عدم المساس بأهميـة أن يكـون للغتنـا 

 .المحتوى العالميبصمة في 

السعي الحثيث لدعم توفي متطلبـات صـناعة المحتـوى  -

العربــي مثــل البيئــة التمكينيــة الالزمــة والبنــى 

ــة ــة  التحتي ــة العربي ــة اللغ ــم معالج ــوير نظ وتط

نشـر خـدمات البـث الكترونيا ونظم ادارة المحتوى و

الرقمي  للمحتوى المسموع والمرئـي، بـالتزامن مـع 

 .لصلةانجاز التشريعات ذات ا

 والمحتـوى المخصـص للتعلـيم دعم النشر االلكترونـي -

ــة  ــة وترجم ــة العربي ــن اللغ ــي م ــوى الرقم المحت

،واالهتمام بالدور االقتصادي للمحتوى الرقمـي واليها

 .العربي بتنشيط السوق وتوفير فرص العمل للشباب

دعم االبتكار المعلوماتي مع مراعاة مضمون المحتـوى  -

شفافية واحترام القوانين والتأكد من المصداقية وال

 . ذات الصلة



اعتماد معـايير نضـوج الشـركات لمسـاعدة الشـركات  -

الناشــئة المتخصصــة فــي انتــاج برامجيــات صــناعة 

،للحصول علـى شـهادة نضـوج  المحتوى الرقمي العربي

 ).CMMI(الشركات

تسهيل االستضافة المحليةلتطبيقات المحتـوى الرقمـي  -

لتطبيقــات وفــق وتــوفير وســائل حمايــة الشــبكات وا

التنســيق الــدولي،تقييم المخــاطر، ودعــم تصــاميم 

 .البوابات المعلوماتية الموحدة

 

اتاحــة الفرصــة للمجتمــع المــدني لمراقبــة االداء  -

التنفيذي ومن ثم توجيهـه فيمـايخص سياسـات اثـراء 

 .المحتوى الرقمي العربي

 

 

 لمصادرا

،علم االجتمـاع االلـي،المجلس ٢٠٠٨علي محمد رحومة،.د.١

 .الوطني للثقافة والفنون،الكويت

مبادئ الديمقراطية االجتماعية /٢٠١٣/لطيف الوكيل. د.٢

 .في القرن الواحد والعشرين،دار الجواهري،بغداد

،مركــز دراســات الوحــدة ٢٠١١ابــراهيم العيســوي،. د.٣

 .العربية،بيؤوت

ــاريللو،تر د.٤ ــافيير ك ــكو خ ــي . فرانشيس ــد عل خال

لخبـرات والـرؤى،المجلس المداخل وا:يوسف،مدن المعرفة

 .الوطني للثقافة والفنون واالداب،الكويت

،قياس التنمية ومؤشراتها،جسر ٢٠٠٢محمد عدنان وديع،.٥

 .، الكويت)مجلة المعهد العربي للتخطيط(التنمية



ــدالحي،.٦ ــد عب ــة ٢٠١٦ولي ــات المنهجي ــل التقني ،تكام

ــتقبلية،مجلة  ــات المس ــي الدراس ــة ف ــة والكيفي الكمي

 .قبل،الدوحةاستشراف المست

 ،الفجوة الرقمية،٢٠٠٥نادية حجازي،. نبيل عليود. د.٧

 .المجلس الوطني للثقافة والفنون واالداب،الكويت

الثورة الرقميـة ،٢٠١٨ريمي ريفيل،تر سعيد بلمبخوت،.٨

المجلــس الــوطني للثقافــة والفنــون  ثــورة ثقافيــة،

 .واالداب،الكويت

ــة،.٩ ــالم المعرف ــر ع ــ٢٠١٠تقري ــات المعلوم ات ،تقان

ــة ــدول العربي ــي ال ــاالت ف ــة (واالتص ــائم المعرف دع

 .،مجلة االتصال والتنمية،بيروت)وادواتها


