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 واقع المحتوى الرقمي العربي

 (اإلنترنت) الشابكةعلى 

 نزار الحافظ. د

 مجمع اللغة العربية بدمشق
 المؤتمر العاشر

 2019شباط  26-28

 العرض محتويات
 تعريُف المحتوى الرْقمي العربي ومجاالُته•
 أشهُر مواقِع النشر الرقمي باللغة العربية•

 الشابكةإحصاءاٌت حول المحتوى العربي على •

 مساهماُت إغناء المحتوى الرقمي العربي•

 تلك المواقعوأشهُر المواقع العالمية باللغة العربية اهتماُم •

قات االستفادة من المحتوى الرقمي العربي•  معوِّ

 تحدياٌت تواجه تطور المحتوى الرقمي العربي•

 الشابكةالرقمي العربي على المحتوى معدل •
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 تعريف المحتوى الرقمي العربي

اإلنتاج الفكري والمواد : يقصد بالمحتوى الرقمي العربي•

 باللغة العربية الشابكةالمعرفية المنشورة على 

ا أن تكون موثقة • وينبغي في المادة حتى تعتبر محتوى رقمي ًّ

 معهاومفهرسة بحيث َيسهل التعامل 
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 (2) تعريف المحتوى الرقمي العربي

 :يشمل هذا المحتوى•

 المواد السمعية والمرئية والمقروءة–

 قواعد المعطيات والخدمات –

 محركات البحث–

 محركات الترجمة–

 برمجيات معالجة اللغة العربية –

يساهم في تزداد أهمية إنتاج المحتوى الرقمي العربي، فهو •

تعزيز صناعة المحتوى )للشباب توفير فرص عمل جديدة 

 (الرقمي العربي

4 



07/01/1440 

3 

 الشابكةالرقمي العربي على مجاالت المحتوى 

 ، بوابات الثقافةالتراث اإلسالمي، التراث العربي: التراثي•

الطابع ذات المواقع اإللكترونية : التعليمي/الثقافي/التربوي•

، المعلومات، مراكز الجامعات)العلمي -البحثي/التعليمي/األكاديمي

التعليم عن بعد، التعليم ، مؤسسات التوثيق، مراكز األبحاثمراكز 

 (اإللكتروني، التعليم االفتراضي

مواقع المعلومات مواقع األعمال والتجارة اإللكترونية، : التجاري•

 االقتصادية، مواقع الخدمات 

 ، الصحف والجرائد اإللكترونية، األخبارمواقع :  اإلعالمي•

 الخدمات الحكومية، الحكومة اإللكترونية، النشاطات الرسمية: الحكومي•

، موسيقىال، راديوال، تلفزيونيالتوزيع ال، تلفزيونيالنتاج اإل: الترفيهي•

 5   ترفيهال، لعاباأل، دعايةال

 الشابكةالرقمي العربي على حضور المحتوى 

زيادة ) الشابكةنفاذ أكثر من نصف العالم العربي إلى : 2017•

 (٢٠١٢عن عام  %٣٢

 مليون ١٧: تويتراليومية باللغة العربية على موقع  التغريدات•

ا على : اللغة العربية• خالل عامي  تويترأسرُع  لغٍة انتشارًّ

 ٢٠١١و  ٢٠١٠

 :التواصل الجديدة لتوليد المحتوىوسائل تعدد •
 فيسبوك–
 تويتر–
 إنستغرام–
 َمسنجر–
 َوْتَسب–

 اليوتيوبانتشار هائل لمواقع •
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  الشابكةالرقمي العربي على حضور المحتوى 

(2) 

مستعملي من  %٤٫٨متحدثي اللغة العربية حوالي نسبة •

 العالمفي  الشابكة

المحتوى  كميةو  نوعيةمع ذلك، توجد فجوة كبيرة من حيث •

 العربي الرقمي 

من نسبة المحتوى العالمي % ٣اللغة العربية ال تشغل إال •

 %(٦٨اللغة اإلنكليزية )

تريليون صفحة )انتشار متزايد للمحتوى الرقمي العربي •

 (وب
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 أشهر مواقع النشر الرقمي باللغة العربية

 ويكيبيديا العربية1.

 المكتبة الرقمية العربية2.

 المكتبة الرقمية العالمية3.

 الموسوعة العربية4.

 الموسوعة العربية العالمية5.

 المكتبة الشاملة6.

 موسوعة الشعر العربي7.

 اسك زاد8.

 المكتبة الوقفية9.

 الوّراق10.

 المجموعات العربية على اإلنترنت11.

 مجمع اللغة العربية بدمشق12.
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 ويكيبيديا العربية
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 المقاالت في ويكيبيدياعدد 
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 (2)أشهر مواقع النشر الرقمي باللغة العربية 

 : موقع ويكيبيديا •

و  ٢٠١٠ارتفاع المقاالت المنشورة باللغة العربية بين –

 (٢٦٠٠٠٠مقال إلى أكثر من  ١٢٥٠٠٠من ) ٢٠١٣

مليون  ١٣٥مليون إلى  ٨٥)المشاهدات الشهرية للصفحة ارتفاع –

 ٢٠١٢و  ٢٠١١خالل العامين ( مشاهد

 مليار مشاهدة للصفحة في الشهر ١٨: موقع ويكيبيديا اإلنجليزي–
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 المكتبة الرقمية العربية

 

18 



07/01/1440 

7 

 المكتبة الرقمية العالمية
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 الموسوعة العربية 
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 الموسوعة العربية العالمية

(http://www.mawsoah.net/) 

ثقافي عام في تاريخ الثقافة العربية /عمل موسوعي تعليمي•
 اإلسالمية

 إنتاج مؤسسة أعمال الموسوعية للنشر والتوزيع بالرياض•

ا  30تحوي •  مجلدًّ
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 المكتبة الشاملة
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 موسوعة الشعر العربي
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 َزاداسأل 
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 المكتبة الوقفية

32 

 الوّراق
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 المجموعات العربية على اإلنترنت
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 موقع مجمع اللغة العربية بدمشق
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إحصاءات  حول المحتوى العربي على 

 الشابكة
مقياس تقريبي، إجمالي عدد : معدل المحتوى الرقمي العربي•

 المواقع وصفحات الوب المكتوبة باللغة العربية 
تعطي المعدل الدقيق القريب من الواقع بل ال تتوفر دراسة •

المستعملين العرب أو نسبة  تمثل حجمإحصائيات توجد 

 المواقع العربية، بدالًّ من حجم المحتوى العربي الفعلي

التغير السريع للمحتوى، : ثمة صعوبات لحساب المعدل•

 (البحثلمحركات مرئي غير )المحتوى المخفي 

38 

إحصاءات  حول المحتوى العربي على 

 (2) الشابكة

نسبة المحتوى العربي إلى محتوى اللغات األخرى مجتمعةًّ •

 :على مدى خمس سنوات الشابكةعلى 

2010 2011 2012 2013 2014 

3.26 2.89 3.25 4.06 2.74 
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إحصاءات  حول المحتوى العربي على 

 (3) الشابكة

حتى عام  الشابكةنسبة المحتوى العربي اإلجمالية على •

2014 : 

 مليار  74.5 )صفحة) الكلي المحتوى صفحات عدد متوسط

 مليون  660 (صفحة) العربي المحتوى صفحات عدد متوسط

 0.89 (%)  العالمي المحتوى من العربي المحتوى نسبة
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إحصاءات  حول المحتوى العربي على 

 (4) الشابكة
 الرقمينسبة المحتوى 

  اللغةالوب بحسب  على

 (2013نيسان )
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 إغناء المحتوى الرقمي العربيمساهماُت 
 :الشبان، منهاقّيمة أغلبها تطوعي يقودها نخبة من مساهماٌت •

 رواق1.

 إدراك2.

 هنداوي3.

 ناسا بالعربي4.

 «بالعربي »  مبادرة5.

 تكوين6.

 حكمة7.

 ساقية8.

 الصوتية للكتب ضاد9.
 أراجيك10.
 العلمية نون مجموعة11.
 42 ساندويش ورقي12.

 رواق
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 إدراك
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 هنداوي
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 ناسا بالعربي
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 «بالعربي » مبادرة 

 
لتشجيع  «اليوم العالمي للغة العربية"بمناسبة أطلقت في دبي 

 .الشابكةالعرب على استعمال لغتهم األم على 
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 تكوين

 

53 

 حكمة
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 ساقية
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 ضاد
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 أراجيك
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 مجموعة نون العلمية
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 ورقي ساندوتش

61 

 العالميعلى المستوى  العربيةأشهر المواقع 

 (جريدة إلكترونية) (Youm7)السابع اليوم •

 
 (موقع تسوق مملوك لشركة أمازون) (Souq)سوق •

 (موقع للبيع والشراء) (opensooq)السوق المفتوح •

 
•Yallakora ( األخرىمصري لكرة القدم والرياضات موقع) 

 (أخبار رياضية) (Kooora) كووورة•
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 اليوم السابع

 

63 

 سوق
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 السوق المفتوح
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Kooora 
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Yallakora 

 

67 

 العربيةباللغة  العالميةاهتمام المواقع 

، يرجع اهتمام المواقع العالمية باللغة العربية لعدة عوامل•

 :منها

 العالممليون متحدث في  300أكثر من باللغة العربية يتكلم –
 المتحدةاللغات الست الرسمية لألمم هي إحدى –
 األوسطاألهمية االستراتيجية للشرق –
وجود الحروب في منطقة الشرق األوسط التي أوجدت أهمية –

 وظيفية لهذه اللغة
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 الرسمية التي تدعم اللغة العربيةالمواقع 

منذ العربية باالنتشار الرسمية التي تدعم اللغة أخذت المواقع •
 ، وعددها يزداد2009عام 

ا رسمي ًّا من  95ثمة نحو العربية، ويكيبيديا بحسب • موقعًّ

 :العربية، منهاالمواقع الرسمية التي تدعم اللغة 

عربي، وزارة بي بي سي المركزية، وكالة المخابرات : حكومية–
 ...ظبي، جيوغرافيك أبو البريطانية، ناشونال الخارجية 

، (المصدر المفتوح)العربية، مشروع فيدورا  إنسي إن : خاصة–

، (محرك بحث) بينغ، (الشابكةبوابة )إس إن إم  
 ...( بحث علمي) نيتشربالعربي،  الغارديان

 ...وغيرها–
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 فيسبوك
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 يوتيوب

 

72 

 تويتر
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 موقع األمم المتحدة
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 وكالة االستخبارات المركزية
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 وزارة الخارجية البريطانية بالعربية
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4 Shared 
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 فيدورا
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 ناشيونال جيوغرافيك العربية
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Nature العربية 
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معوقات االستفادة من المحتوى الرقمي 

 العربي

أبرز المعوقات التي تحول دون االستفادة من المحتوى من •

 :العربيالرقمي 

 التصميم وغياب التحديث في المحتوى  ضعف•
 إغفال الجانب الجمالي في تصميم الموقع–
 عدم تحديث محتوى الموقع باستمرار–

 المنشورضعف المحتوى •
 محتوى الموقعإهمال إغناء –
 اللغة العربية السليمةعدم استعمال –
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 تواجه تطور المحتوى الرقمي العربيتحدياٌت 

 الربح تحقيق•
 باإلعالنات الدخل لتوليد المتاحة الفرص محدودية–

 الفكرية والملكية النشر وحقوق القرصنة•
 مزودي تدعم التي والنشر الطبع حقوق لقوانين انعدام شبه–

 منطقتنا في المحتوى

 القرصنة ومكافحة الحماية على للحصول القانونية التكاليف–

ا مرتفعة  جدًّ
82 

العربي تواجه تطور المحتوى الرقمي تحدياٌت 

(2) 

 والخبرة الموهبة نقص•
 التقنية بالمهارات يتمتعون الذين األشخاص على العثور صعوبة–

 المحتوى توزيع وتحسين العربية باللغة جيد محتوى إلنشاء الالزمة
 الرقمي اإلعالم مجال في الخبيرة الكوادر ضعف–
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 التوصيات

 غناء المحتوى العربيإدعم مبادرات •

 إنشاء مبادرات جديدة •

حث  المؤسسات الحكومية والخاصة على المساهمة بمحتواها •

مع االحتفاظ بالسرية والخصوصية ) الشابكةالعربي على 

 (للمؤسسة
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 شكًرا الستماعكم
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