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ــاة	األمــم	يكمــن	فــي	إحــداث	تغييــر	 ــا	المعلومــات	فــي	حي ــذي	تلعبــه	أدوات	االتصــاالت	وتكنولوجي ــدور	اإليجابــي	ال إن	ال
جوهــري	شــامل	لنمــط	الحيــاة	علــى		مســتوياتها	كافــة،	تغييــر	يطمــح	إلــى	تحقيــق	نمــوذج	المجتمــع	الرقمــي	فــي	ظــل	
مــا	يعــرف	بـــاقتصاد	المعرفــة،	وبــكل	مفــردات	هــذا	النمــوذج	مــن	تحــول	ديموقراطــي	وتعزيــز	للشــفافية.	وإذا	كان	البرودبانــد	
ومــا	يقدمــه	مــن	خدمــات	اإلنترنــت	فائــق	الســرعة	هــو	اليــوم	قائــد	التنميــة	االجتماعيــة	واالقتصاديــة	والسياســية	ألي	

مجتمــع	ناهــض،	فــإن	المحتــوى	الرقمــي	هــو	الوقــود	الــذي	ال	غنــى	عنــه	لتحقيــق	هــذه	التنميــة.

والحقيقــة	أن	المحتــوى	العربــي	علــى	اإلنترنــت	يعانــي	ضعفــاً	ملحوظــاً،	حيــث	تتــراوح	نســبته	فــي	معظــم	التقديــرات	
مــا	بيــن	2-3%	مــن	المحتــوى	العالمــي.	وهــذا	مــردود	إلــى	عــدة	أســباب	مــن	أهمهــا:	غيــاب	رؤيــة	اســتراتيجية	قوميــة	
للمحتــوى	الرقمــي؛	ضعــف	البنيــة	التحتيــة	والتكنولوجيــة؛	عــدم	وجــود	البنيــة	التشــريعية	والتنظيميــة	الكافيــة	لحمايــة		

المحتــوى	الرقمــي	وتطويــره؛	ضعــف	االســتثمار	فــى	البحــوث	والتطويــر؛	ضعــف	حوافــز	إنتــاج	المحتــوى	اإلبداعــي.

ــز	 ــة	لتعزي ــة	المواتي ــة	البيئ ــة	لتهيئ ــة	تاريخي ــام	فرص ــوم	أم ــن	الي ــر،	نح ــا	مص ــي	تواجهه ــاب	الت ــات	والصع ــم	التحدي 	برغ
المحتــوى	الرقمــي	العربــي	وتطويــر	صناعتــه	فــي	مصــر،	خاصــة	الظــرف	السياســي	الــذي	بــات	يتســم	بقــدر	كبيــر	مــن	
االســتقرار	مدعــومٍ	بمــواد	فــي	دســتور	مصــر	2014	تنــص	علــى	أهميــة	الحفــاظ	علــى	الرصيــد	الثقافــي	المصــري	والتــزام	
ــزام	مؤسســات	 ــة	المتنوعــة.	هــذا	فضــاً	عــن	الت ــة	بروافدهــا	الحضاري ــة	المصري ــة	الثقافي ــى	الهوي ــاظ	عل ــة	بالحف الدول
الدولــة	بترميــم	الوثائــق	الرســمية	ورقمنتهــا	بجميــع	الوســائل	واألدوات	الحديثــة،	والنــص	صراحــةً	علــى	حمايــة	حقــوق	

الملكيــة	الفكريــة	بإنشــاء	جهــاز	مختــص	لرعايــة	تلــك	الحقــوق.	

فــي		الســياق	ذاتــه،	ال	يجــب	أن	تكــون	نظرتنــا	للمحتــوى	الرقمــي	مقصــورة	علــى	تطويــع	أدوات	االتصــاالت	وتكنولوجيــا	
المعلومــات	لتوثيــق	التــراث	حفاظــاً	علــى	الهويــة	الثقافيــة	العربيــة	فقــط	برغــم	ســمو	الهــدف	فــي	ذاتــه.	بل	يجــب	أن	تكون	
النظــرة	أشــمل	وأعــم	ليكــون	جناحهــا	اآلخــر	الــذي	يُحــدِث	التــوازن	المطلــوب	هــو	اإلبــداع	واالبتــكار	الــذي	أصبــح	بالنســبة	
للمحتــوى	الرقمــي	بمثابــة	كلمــة	الســر،	فضــاً	عمــا	يخلقــه	مــن	تشــجيعٍ	للصناعــة	وفــرص	االســتثمار،	ومــن	ثــم	فــرص	
العمــل.	وعليــه،	فنحــن	مــن	خــال	هــذه	االســتراتيجية	ملتزمــون	بتبنــي	خطــوات	جــادة	لوضــع	منظومــة	متكاملــة	للمعاييــر	
التقنيــة	التــي	يحتاجهــا	إنتــاج	المحتــوى	الرقمــي	العربــي	وصناعتــه،	فضــاً	عــن	عــدد	مــن	البرامــج	القوميــة	اإلسترشــادية	
فــى	المراحــل	األولــى	مــن	التنفيــذ	لنشــر	الوعــي	والبــدء	فــي	تشــجيع	المحتــوى	الرقمــي	وتطويــره	وانتاجــه	وإتاحتــه	بــكل	
أنواعــه	المقــروءة	والمســموعة	والمرئيــة.	هــذا	باإلضافــة	إلــى	التحــول	التدريجــى	لمحتــوى	حكومــي	مقــدم	للمواطــن	
فــي	شــكل	رقمــي،	مــع	إتاحــة	مســاحة	للكفــاءة	واإلبــداع	فــى	مجــال	إنتــاج	المحتــوى	بمــا	يســمح	لمجتمعاتنــا	العربيــة	

بالتواجــد	علــى	الســاحة	الرقميــة	العالميــة	بالشــكل	الــذى	يليــق	بمكانتهــا	وتاريخهــا	وحاضرهــا.

وأخيــرا،	فــإن	االســتراتيجية	القوميــة	للمحتــوى	الرقمــي	العربــي	تعتبــر	واحــدة	مــن	ركائــز	مجتمــع	المعرفــة	فــي	مصــر،	
ومبــادرة	رئيســية	فــي	اســتراتيجية	وزارة	االتصــاالت	وتكنولوجيــا	المعلومــات	التــي	تســتهدف	توســيع	نطــاق	اســتخدام	
ــاج	 ــى	إنت ــرة	عل ــراد	والشــركات	المتوســطة	والصغي ــز	األف ــة،	وتحفي ــة	العربي ــة	الثقافي ــز	الهوي ــوى	الرقمــي،	وتعزي المحت
المحتــوى	اإلبداعــي	مــن	خــال	تشــريعات	تؤمــن	المبدعيــن	علــى	أفكارهــم،	وسياســات	وآليــات	تطلــق	العنــان	للمبتكرين	

مــن	منتجــي	هــذا	المحتــوى.	

نضــع	اليــوم	هــذه	الوثيقــة	بيــن	أيديكــم،		وهــي	التــي	تمــت	صياغتهــا	بمشــاركة	مختلف	األطــراف	والجهــات	ذات	الصلــة	
مــن	ممثلــي	وزارة	االتصــاالت	وتكنولوجيــا	المعلومــات	والهيئــات	التابعــة	لهــا،	والعديــد	مــن	الجهــات	الحكوميــة	األعضــاء	
فــي	اللجنــة	الوطنيــة	للمحتــوى	الرقمــي	العربــي،	ومنظمــات	المجتمــع	المدنــي	الناشــطة	فــي	هــذا	المجــال،	باإلضافــة	
ــد	 ــام	لاســتراتيجية	مــن	خــال	عق ــوا	جهــدا	ملموســاً	فــي	وضــع	اإلطــار	الع ــن	بذل ــي	القطــاع	الخــاص	الذي ــى	ممثل إل
العديــد	مــن	جلســات	العمــل	التــي	ناقشــت	مختلــف	وجهــات	النظــر.	كماســعوا	إلــى	الوصــول	لحلــول	مناســبة	انعكســت	
ــا	بقطــاع	االتصــاالت	 ــع	قدم ــام	والدف ــح	الع ــق	الصال ــى	تحقي ــي	تهــدف	إل ــة	مــن	االســتراتجية	الت ــى	النســخة	الحالي عل
وتكنولوجيــا	المعلومــات	المصــري	الواعــد.	لهــذا	كلــه،	أتقــدم	منهــم	جميعــاً،	بهــذه	المناســبة،	بخالــص	الشــكر	والتقديــر،	

آمليــن	أن	تكــون	هــذه	الوثيقــة	خطــوة	ملموســة	نحــو	تحقيــق	هــذه	األهــداف.

كلمة السيد وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

	م.	عاطف	حلمي

وزير	االتصاالت	وتكنولوجيا	المعلومات
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1. رؤيــة قوميــة الســتراتيجية المحتــوى الرقمــي 
   العربي فى مصر

المحتــوى	الرقمــي	العربــي	هــو	المــادة	المعرفيــة	المكتوبــة	باللغــة	العربيــة	والتــي	تُعــدّ	بشــكل	رقمــي	حتــى	يمكــن	نشــرها	
علــى	شــبكة	االنترنــت	أو	أي	شــبكة	معلومــات	رقميــة	خاصــة	كانــت	أو	عامــة،	ســواء	كان	هــذا	المحتــوى	فــي	شــكل	نــص	
عربــي	أو	مــادة	عــرض	ســمعية	أو	بصريــة.	وال	يشــترط	فــي	هــذه	المــادة	حتــى	تعتبــر	محتــوى	عربــي	أن	تكــون	منشــورة	
ــن	 ــي	بي ــوى	الرقمــي	العرب ــوع	المحت ــن	أن	يتن ــن	الممك ــن	م ــط،	ولك ــت	فق ــا	متصفحــو	االنترن ــث	يســتفيد	منه ــة	بحي للعام
ــزام	 ــر	يشــترط	االلت ــاك	معايي ــر	حكومــي،	ولكــن	تبقــى	هن ــوى	غي ــوى	عــام،	محتــوى	حكومــي	ومحت ــوى	نوعــي	ومحت محت
بهــا	حتــى	تعــد	المــادة	محتــوىً	رقميــاً	عربيــاً.	وعلــى	الرغــم	مــن	وجــود	تفــاوت	فــي	الكــم	واإلتاحــة	بيــن	المحتــوى	الرقمــي	
العربــي	وأنــواع	المحتــوى	األخــرى	ممــا	أثــر	علــى	االنتشــار	واالســتخدام،	إال	أن	التطــور	الســريع	واالنفتــاح	والعولمة		ســاهمت	
فــي	ظهــور	احتيــاج	شــديد	لضــرورة	تواجــد	المحتــوى	الرقمــي	العربــي	علــى	الخريطــة	العالميــة،	مــع	مــا	يصاحــب	ذلــك	مــن	

مــردود	اقتصــادي	وتنمــوي.	

تتطلــع	رؤيــة	االســتراتيجية	القوميــة	للمحتــوى	الرقمــي	العربــي	إلــى	خلــق	محتــوى	رقمــي	عربــي	إبداعــي	يحافــظ	
علــى	هويتنــا	المصريــة	بمــا	يخــدم	التنميــة	المســتدامة	والتحــول	القتصــاد	المعرفــة،	وذلــك	عــن	طريــق	تمكيــن		المحتــوى	
الرقمــي	العربــي	وتعزيــزه	كجســر	للتواصــل	مــع	الحضــارات	والثقافــات	المختلفــة	فــي	ظــل	تحديــات	عصــر	العولمــة،	واالتجــاه	
ــا	البشــرية	ومقدراتنــا	للنهــوض	 نحــو	تحقيــق	اقتصــادات	مجتمــع	المعرفــة،	مــع	األخــذ	فــي	اإلعتبــار	االعتمــاد	علــى	مواردن

ــة. ــا	نحــو	التنافســية	العالمي ــا	وصناعتن بمجتمعاتن

تهــدف	االســتراتيجية	إلــى	خلــق	البيئــة	المواتيــة	لتعزيــز	مختلــف	أنــواع	المحتــوى	الرقمــي	العربــي	وفقــاً	للمعاييــر	الدوليــة.	
ومــن	عبــاءة	هــذا	الهــدف	االســتراتيجي،	تخــرج	عــدة	أهــداف	اســتراتيجية	أخــرى،	مــن	أهمهــا:	الحفــاظ	علــى	الهويــة	المصرية	
ــي	 ــه	مــن	مخــزون	ثقاف ــا	يمثل ــه	بم ــه	وإتاحت ــي	ورقمنت ــي	التراث ــوى	العرب ــظ	المحت ــة	مــن	خــال	حف ــة	العربي ــز	الثقاف وتعزي
ــة	 ــر	صناعــة	قوي ــة	باللغــات	األخــرى؛	تطوي ــاح	مقارن ــادة	المحتــوى	الرقمــي	العربــي	المت وحضــاري	ضخــم	يســاعد	علــى	زي
للمحتــوى	الرقمــي	تســاهم	فــي	زيــادة	الناتــج	المحلــي	اإلجمالــي	وتدفــع	نحــو	تشــجيع	االســتثمار	فــي	الســوقين	المصــري	
والعربــي،	وتوفيــر	فــرص	العمــل	بمــا	يضمــن	االســتدامة؛	ضمــان	النفــاذ	بفاعليــة	إلــى	محتــوى	رقمــي	حكومــي	قــوي	تحقيقــاً	
لمبــدأ	الشــفافية،	وبنــاء	جــدار	مــن	الثقــة	بيــن	المواطــن	والحكومــة	وتعزيــزاً	للمشــاركة	السياســية	وتحســيناً	لمؤشــرات	مصــر	
الدوليــة؛	تمكيــن	إنتــاج	محتــوى	رقمــي	عربــي	تنافســي	إبداعــي	ثــري،	مــن	خــال	تنميــة	البحــث	واالبتــكار	وتشــجيع	اإلبــداع	
وريــادة	األعمــال،	عــن	طريــق	حزمــة	سياســات	وآليــات	تشــجع	البيئــة	اإلبداعيــة؛	االهتمــام	بتنميــة	ثقافــة	مجتمعيــة	إلثــراء	

المحتــوى	الرقمــي	العربــي	والتفاعــل	مــن	خالــه	مــع	الثقافــات	والحضــارات	المختلفــة.

ــة	 ــة	التحتي ــة	للبني ــة	متكامل ــان	وجــود	منظوم ــاور	رئيســية،	هــى:	ضم ــر	خمســة	مح ــذ	هــذه	األهــداف	تواف ــب	تنفي ويتطل
تبنــي	المعاييــر	والسياســات	الداعمــة	إلنتــاج		المحتــوى	الرقمــي	العربــي	واســتخدامه،	وتطويرهــا	كجــزء	مــن	االســتراتيجية	
األشــمل	لتكنولوجيــا	المعلومــات	واالتصــاالت؛	تطويــر	األنشــطة	التعليميــة	والتدريبيــة	وتنفيذهــا	والتوســع	فيهــا	لبنــاء	القــدرات	
المؤسســية	والكــوادر	البشــرية	الازمــة	فــي	مجــال	المحتــوى	الرقمــي؛	دعــم	إنتــاج	واســتخدام	المحتــوى	الرقمــي	العربــي	
ــي	والمســتمر،		 ــم	الكاف ــل	المائ ــة	خاصــة؛	ضمــان	التموي ــة	بصف ــات	الحكومي ــي	الهيئ ــة،	وف ــة	عام ــه	بصف ــه	وتفعيل وتمكين
وتمكيــن	المشــروعات	الصغيــرة	والمتوســطة	فــي	مجــال	تطويــر	المحتــوى	الرقمــي؛	متابعــة	جميــع	تلــك	األنشــطة	والبرامــج	
مــن	خــال	التعــاون	مــع	المجتمــع	المدنــي	والدولــي	إلثــراء	اســتخدام	المحتــوى	الرقمــي	العربــي	وتطبيقاتــه	المتنوعــة.

كذلــك	تســتعرض	االســتراتيجية	التحديــات	المتوقعــة	عنــد	التنفيــذ،	باإلضافــة	إلــى	المســتهدفات	الكميــة	المحــددة	لمؤشــرات	
ــة	 ــة	المســتهدفات	الكمي ــات	لمراجع ــاراً	وتوجيه ــا	تتضمــن	إط ــورة	أعــاه،	كم ــة	المذك ــق	األهــداف	العام ــدى	تحق ــاس	م قي

واالســتراتيجية	نفســها	وتحديثهــا	وزيــادة	تفصيلهــا	ســنويا.	

1-1	ملخص	تنفيذي

1-2		المحتوى	الرقمي	العربي	بين	األمس	والغد
ــة	 ــة:	أوالً،	عبقري ــر	هام ــة	عناص ــام	دون	ثاث ــد	لســبعة	آالف	ع ــه	أن	يمت ــا	كان	ل ــاري	م ــي	والحض ــر	التاريخ ــوروث	مص إن	م
المصــري	القديــم	الــذي	أنتــج	هــذا	اإلبــداع	مــن	فكــر	وفنــون	وعلــوم؛	ثانيــاً،	تدويــن		هــذا	اإلبــداع	وتســجيله	والــذي	مــا	كان	لــه	
أن	يحــدث	دون	ابتــداع	الحــروف	الهيروغليفيــة	ومعرفــة	مبــادئ	الكتابــة؛	ثالثــاً،	اللغــة	التــي	تمثــل	ضلعــاً	رئيســياً	فــي	البنــاء	
الثقافــي	والحضــاري	ألي	أمــة.	ومــن	ثــم،	فــإن	تكامــل	هــذه	العناصــر	الثاثــة	شــكل	معــاً	مــا	نعرفــه	اليــوم	بالمحتــوى،	وتحديــداً	
ــي	اســتيعاب	العصــور	 ــل	المصــري	ف ــة	العق ــك	بمرون ــه.	ناهي ــذا	العصــر	وأدوات ــة	ه ــه	بلغ ــوى	اإلبداعــي	وتوثيق ــاج	المحت إنت
التاريخيــة	التــي	مــرت	عليــه	واحتضانهــا،	مــن	فرعونيــة	ويونانيــة	ورومانيــة	وقبطيــة	وإســامية	وحديثــة،	بــكل	مــا	حملتــه	مــن	

لغــات	وثقافــات	وحضــارات	متعــددة،	أفــرزت	فــي	النهايــة	محتــوى	ثــري	متنــوع.	

علــى	إثــر	التطــور	الهائــل	والســريع	فــي	اســتخدام	شــبكة	اإلنترنــت،	كأحــد	أهــم	أدوات	تكنولوجيــا	االتصــاالت	والمعلومــات،	
ــة	واقتصــاد	 ــل	مجتمــع	المعرف ــرة.	وفــي	ظــل	مــا	اســتجد	مــن	مصطلحــات	مث ــة	صغي ــم	قري ــات	العال ــت	المســافات	وب تقارب
اإلنترنــت،	أصبحــت	فــرص	االندمــاج	واالنصهــار	بيــن	الحضــارات	المختلفــة	بمــا	تحملــه	مــن	موروثــات	ثقافيــة	واجتماعيــة،	فرصــاً	
كبيــرة،	األمــر	الــذي	دفــع	بهواجــس	الخــوف	علــى	الهويــة	ومبــررات	الحفــاظ	عليهــا	إلــى	الواجهــة	مــرة	أخــرى.	كل	هــذا	دعــا	
المجتمعــات	والشــعوب	إلــى	البحــث	عــن	سياســات	وآليــات	تحفــظ	التــوازن	بيــن	حمايــة	خصوصياتهــم	الثقافيــة		واالنخــراط	

واالندمــاج	مــع	الثقافــات	المختلفــة

ــم	اإلقليمــي	والدولــي،	إلــى	 ــر	فــي	محيطهــا	العربــي	ومــن	ث مــن	هــذا	المنطلــق،	كان	ســعي	مصــر،	بحكــم	دورهــا	المؤث
الحفــاظ	علــى	التــراث	العربــي	الضخــم	الــذي	تمتلكــه	مــن	خــال	رقمنتــه	وإتاحتــه	وفقــاً	لمعاييــر	التنافســية	العالميــة.	وفــي	
الوقــت	ذاتــه،	الســعي	لتطويــر	صناعــة	قويــة	للمحتــوى	الرقمــي	اإلبداعــي.	وفــي	ســبيل	ذلــك،	ظهــرت	الحاجــة	الملحــة	إلــى	
وضــع	اســتراتيجية	قوميــة	للمحتــوى	الرقمــي	العربــي	تســتقرئ	رؤيــة	مســتقبلية	ألولويــات	العمــل	فــي	المرحلــة	المقبلــة	

بهــدف	تحقيــق	قفــزات	نوعيــة	علــى	طريــق	تطويــر	المحتــوى	الرقمــي	العربــي	وتعزيــزه.	

لقــد	أكــد	العديــد	مــن	الدراســات	االرتبــاط	الوثيــق	بيــن	التنميــة	والمعرفــة،	وأن	نجــاح	عمليــات	التنميــة	مرتبــط	بقــدرة	الــدول	
ــة	فــي	 ــة	نوعي ــة	إلحــداث	نقل ــوى	الرقمــي	أحــد	أهــم	العوامــل	الهامــة	والفعال ــر	المحت ــاء	مجتمــع	المعرفــة.	ويعتب علــى	بن
الهيــاكل	التقليديــة	للصناعــة	المعرفيــة	ونمــاذج	األعمــال،	وهــو	مــا	دعــا	العديــد	مــن	الــدول	إلــى	وضــع	اســتراتيجيات	منفصلــة	
ــى	 ــاظ	عل ــة	عــن	هــدف	»الحف ــل	أهمي ــد	االقتصــادي	ال	يق ــة.	إن	البع ــه	االقتصادي ــوى	الرقمــي	نظــراً	ألهميت ــر	المحت لتطوي
الهويــة	والثقافــة«	و»خلــق	مجتمــع	المعرفــة«،	فاالقتصــاد	القائــم	علــى	المعرفــة	هــو	االقتصــاد	الــذي	تزيــد	إنتاجيتــه	ليــس	
بفضــل	رأس	المــال	فقــط	وإنمــا	أيضــاً	بفضــل	ديناميكيــة	خلــق		المعــارف	ومعالجتهــا	ونشــرها،	وهــو	مــا	يتطلــب	إلغــاء	»حواجــز	
المعرفــة«	كشــرط	أساســي	الزدهــار	هــذا	النــوع	مــن	االقتصــاد،	كمــا	يتطلــب	تحديــث	األطــر	القانونيــة	التــي	تضــع	ضوابــط	

العمــل	فيــه.

وبنــاءً	عليــه،	يتضــح	لنــا	مــدى	أهميــة	تعزيــز	المحتــوى	الرقمــي	العربــي	ســواءً	علــى	شــبكة	اإلنترنــت	أو	غيرهــا	من	الشــبكات	
المعلوماتيــة،	وذلــك	لزيــادة	الطلــب	علــى	وجــود	مثــل	هــذا	النــوع	مــن	المحتــوى	علــى	الســياقين	الفــردي	والمجتمعــي.	كمــا	
ال	يمكــن	تجاهــل	اإلقبــال	المتزايــد	علــى	اســتخدام	المزيــد	مــن	أدوات	تكنولوجيــا	المعلومــات	واالتصــاالت	وتقنياتهــا	فــي	مصــر.	
فــي	الوقــت	ذاتــه،	يمثــل	تطويــر	هــذا	المحتــوى	فرصــة	جيــدة	للنمــو،	حيــث	أن	معظمــه	-إن	لــم	يكــن	مجملــه-	ســوف	يتــم	
إنتاجــه	محليــا	ليخــدم	الســوق	المصريــة	والعالميــة.	وبالتالــي،	فــإن	التوســع	فــي	»صناعــة	المحتــوى	الرقمــي«	لــن	يســاهم	
فقــط	فــى	تقليــص	الفجــوة	الحاليــة	بيــن	المحتــوى	الرقمــي	العربــي	وأنــواع	المحتــوى	األخــرى	ســواءً	باللغــة	االنجليزيــة	أو	
الفرنســية	أو	غيرهمــا،	ولكــن	أيضــا	ســيوفر	فــرص	عمــل	وفرصــاً	للتصديــر،	واألهــم	أنــه	سيســاهم	بشــكل	فعــال	فــي	تحقيــق	

الرؤيــة	االســتراتيجية	وهــي	الحفــاظ	علــى	هويتنــا	وثقافتنــا	العربيــة.

1-2-1	المحتوى	الرقمي	العربي	ودوره	فى	تنمية	مجتمع	المعرفة



فــي	إطــار	ســعي	الدولــة	لتعزيــز	المحتــوى	الرقمــي	العربــي	وتطويــره	إنتاجــاً	واســتخداما،	وإيمانــا	منهــا	بقيمتــه،	كان	ال	بــد	
مــن	وضــع	اســتراتيجية	قوميــة	شــاملة	تســتحدث	السياســات	الازمــة	وتفعــل	اآلليــات	القائمــة	لخلــق	هــذا	المحتــوى	بــكل	
أنواعــه	وأشــكاله	المختلفــة،	ليصبــح	بذلــك	ركيــزة	مــن	أهــم	ركائــز	االقتصــاد	القومــي	وضامنــاً	إلقامــة	صناعــة	قويــة	تطــوع	
أحــدث	أدوات	اإلتصــاالت	وتكنولوجيــا	المعلومــات.	وذلــك	مــن	أجــل	تحســين	فــرص	نفــاذ	الجميــع	إلــى	محتــوى	رقمــي	عربــي	
ــت	 ــى	شــبكات	اإلنترن ــي	عل ــوى	الرقم ــة	للمحت ــات	متنوع ــق	تطبيق ــرص	خل ــم	ف ــة،	ودع ــة	معقول ــة	وتكلف ــودة	عالي ذي	ج

واألجهــزة	المحمولــة.

»نحــو	محتــوى	رقمــي	عربــي	يحافــظ	علــى	الهويــة	المصريــة	ويعــزز	اإلبــداع	بمــا	يخــدم	التنميــة	المســتدامة	والتحــول	
القتصــاد	المعرفــة«

67

مــع	تنامــي	قطــاع	االتصــاالت	وتكنولوجيــا	المعلومــات،	تلعــب	أدوات	االتصــاالت	وتكنولوجيــا	المعلومــات	دوراً	هامــاً	فــى	خلــق	
مجتمــع	المعرفــة	مــن	خــال	تعزيــز	تطويــر	محتــوى	رقمــي	عربــي	عالــي	الجــودة،	قليــل	التكلفــة،	متــاح	للجميــع.	

و	فيما	يلى	سرد	لبعض	أوجه	تفعيل	ذلك	التعزيز:	

 أن	تكون	االستراتيجية	القومية	للمحتوى	الرقمي	العربي	محوراً	رئيسياً	فى	استراتيجية	الوزارة 

	تفعيــل	مفهــوم	الشــفافية	مــن	خــال	إتاحــة	المعلومــات	والخدمــات	الحكوميــة	علــى	شــبكة	اإلنترنــت	بالتعــاون	مــع	
المؤسســات	الحكوميــة	ومؤسســات	المجتمــع	المدنــي	والشــركات	العاملــة	فــى	القطــاع	الخــاص

	توفير	برامج	ومبادرات	الستخدام	تقنيات	تكنولوجيا	المعلومات	وأدواتها	إلنتاج	المحتوى	الرقمي	العربي	

	رفع	كفاءة	البنية	التحتية	التكنولوجية	لضمان	السرعة	والسهولة	في	الوصول	إلى	المعلومات	والبيانات	

	استحداث	نماذج	اقتصادية	تتوافق	مع	متطلبات	صناعة	المحتوى	الرقمي	العربي

ــدع	 ــى	تنافســي	مب ــوى	رقمــي	عرب ــاج	محت ــي	إنت ــذاب	الشــباب	مــن	خــال	تشــجيعهم	ودفعهــم	للمشــاركة	ف 	اجت
ــذى	ينتجــه	المســتخدم	User Generated Content	نســبة	ال	يســتهان	بهــا	مــن	 ــز،	حيــث	يمثــل	المحتــوى	ال ومتمي

ــوى	الرقمــي	العالمــي المحت

	دعم	الشركات	الصغيرة	ورواد	األعمال	لتطوير	سوق	للمحتوى	الرقمي	العربي	-	عرض	وطلب:

-	طلب:	تكثيف	استخدامات	شبكة	اإلنترنت	وتوفير	بيانات	أساسية	

- عرض:	تشجيع	إنتاج	التطبيقات	والخدمات	الرقمية	

ــوى	 ــم	المحت ــة	لدع ــي	اســتراتيجية	قومي ــي	مصــر	يســتوجب	تبن ــوى	الرقمــي	ف ــإن	الوضــع	الراهــن	للمحت ــه،	ف ــاءً	علي وبن
الرقمــي	وتعزيــزه،	علــى	أن	تتضمــن	هــذه	االســتراتيجية	آليــات	وخططــاً	للتنفيــذ،	باإلضافــة	إلــى	مؤشــرات	للتقييــم،	وذلــك	

ــاه	ويدفــع	بتطبيقــه	صانعــو	ومتخــذو	القــرار.	 فــي	إطــار	سياســي	اقتصــادي	اجتماعــى	يتبن

كان	المحتــوى	الرقمــي	العربــي	وكيفيــة	النهــوض	بــه	وتنميتــه	والوقــوف	علــى	التحديــات	التــى	تواجــه	نمــوه	ضمــن	أولويــات	
اســتراتيجية	وزارة	االتصــاالت	وتكنولوجيــا	المعلومــات	)2007-2010(،	وكذلــك	خطــط	الــوزارات	والجهــات	الحكوميــة	ذات	الصلــة،	
وذلــك	للحــاق	بقطــار	المعرفــة	مــن	خــال	توفيــر	محتــوى	رقمــي	عربــي	ثــري	ذي	قيمــة	مضافــة.	وقــد	تبنــت	وزارة	االتصــاالت	
ــن	 ــدداً	م ــرة	ع ــي	الســنوات	العشــر	األخي ــة	ف ــة	ذات	الصل ــات	الحكومي ــوزارات	والجه ــن	ال ــدد	م ــات	وع ــا	المعلوم وتكنولوجي
المشــروعات	والمبــادرات	يمكــن	إدراجهــا،	عنــد	تصنيفهــا،	تحــت	برنامــج	وطنــي	يهــدف	إلــى	إثــراء	المحتــوى	الرقمــي	العربــي	

-	ملحــق	)1(.

1-2-2		دور	تكنولوجيا	المعلومات	فى	إثراء	المحتوى	الرقمي	العربي	وتعزيزه

1-2-3		المحتوى	الرقمي	العربي	..	جهود	متواصلة	ومستمرة

1-3-1	الرؤية

1-3	الرؤية	القومية	الستراتيجية	المحتوى	الرقمي	العربي

»تعزيــز	المحتــوى	الرقمــي	العربــي	بمــا	يحافظ	علــى	الهوية	
المصريــة	بجميــع	روافدهــا	ويضمــن	التواصــل	مــع	الحضــارات	
والثقافــات	المختلفــة	فــى	ظــل	تحديــات	العولمــة،	إســتناداً	
ــا	 ــا	البشــرية	ومقدراتن ــري	ومواردن ــي	الث ــا	العرب ــى	تراثن إل
وثرواتنــا	لتحقيــق	رؤيتنــا	الطموحــة	نحــو	إقتصــاد	المعرفــة«

ــة،	يتضــح	 ــي	والدراســة	التحليلي ــى	الوضــع	الحال بالنظــر	إل
أن	المحتــوى	الرقمــي	العربــي	يعانــي	ضعفــاً	عامــا،	حيــث	
ــز	 ــراوح	نســبة	تواجــده	مــن	2%-	3%،	ممــا	يســتلزم	تعزي تت
حضــور	اللغــة	العربيــة	ليــس	فقــط	فــي	حقــل	حفــظ	التــراث	
الثقافــة	 مياديــن	 جميــع	 فــي	 إنمــا	 وإتاحتــه،	 ورقمنتــه	
والتعليــم	والترجمــة	والبحــث	العلمــي	وغيرهــا.	األمــر	الــذي		
يســهم	فــي	بنــاء	مجتمــع	المعرفــة	وتعزيــز	فــرص	بنــاء	
اقتصــاد	قائــم	علــى	هــذه	المعرفــة،	ويلبــي	الحاجــة	الملحــة	

ــي.	 ــي	والغرب ــن	العرب ــن	العالمي ــوة	بي لجســر	اله

1.	الحفــاظ	علــى	الهويــة	المصريــة	وتعزيــز	الثقافــة	العربيــة:	
ــراء	المحتــوى	العربــي	بأشــكاله	كافــة	علــى	شــبكة	 بإث
اإلنترنــت	وتعزيــز	المخــزون	الثقافــي	والحضــاري	الرقمــي؛	
وزيــادة	 التراثــي،	 وخاصــة	 المحتــوى،	 حفــظ	 ضمــان	
المحتــوى	الرقمــي	العربــي	المتــاح	مقارنــة	باللغــات	

ــرى. األخ

2.	تطويــر	صناعــة	قوية	للمحتوى	الرقمي	تضمن	االســتدامة	
وتزيــد	الناتــج	المحلــي	وتخــدم	الســوق	العربــي	مــن	
خــال	تعظيــم	المنافــع	الناتجــة	عــن	الشــراكة	مــع	قطــاع	
االتصــاالت.	وفتــح	أســواق	غيــر	تقليديــة	لنشــر	المعرفــة	
ــي	 ــي	والدول ــي	واإلقليم ــب	المحل ــادة	الطل ــة	وزي العربي
علــى	محتــوى	اللغــة	العربيــة،	بهــدف	زيــادة	الدخــل	
ــر	فــرص	العمــل. القومــي	وتشــجيع	االســتثمار	وتوفي

الرقمــي	 المحتــوى	 لتعزيــز	 المواتيــة	 البيئــة	 خلــق	 	.3
العربــي:	مــن	خــال	إعــداد	البنيــة	التكنولوجيــة	الازمــة	
ــب	والعمــل	 ــر	صناعــة	الترجمــة	والتعري واالهتمــام	بتطوي
علــى	تنميــة	المــوارد	البشــرية،	فضــاً	عــن	تعزيــز	منــاخ		
األطــر	التنظيميــة	التــي	تشــجع	المنافســة	وتعمــل	علــى	

ــت. ــر	اإلنترن ــة	عب ــات	التجاري تحســين	المعام

4.	ضمــان	نفــاذ	المواطــن	للمحتــوى	الرقمــي	الحكومــي	
بفاعليــة	وكفــاءة	بمــا	يضمــن	انخراطــه	فــي	عمليــات	
ــز	المشــاركة	السياســية،	 ــم	تعزي ــن	ث ــرار،	وم ــع	الق صن
المؤشــرات	 فــي	تحســين	 يســاعد	 أنــه	 عــن	 فضــاً	

الدوليــة	لمصــر.

5.	تمكيــن	إنتــاج	محتــوى	رقمــي	عربــي	تنافســي	إبداعــي	
ثــري:	مــن	خــال	تنميــة	البحــث	واالبتــكار	وتشــجيع	
ــادة	األعمــال	كاســتثمار	حقيقــي	للمســتقبل. ــداع	وري اإلب

الرقمــي	 المحتــوى	 إلثــراء	 مجتمعيــة	 ثقافــة	 تنميــة	 	.6
العربــي،	والتفاعــل	والتواصــل	مــن	خالــه	مــع	الثقافــات	

المختلفــة. والحضــارات	

1-3-2	الرسالة

1-5	تحليل	الوضع	الحالي	

1-4		األهداف	االستراتيجية

نــورد	فيمــا	يلــى	تلخيصــاً	لألنشــطة	االســتراتيجية	الناجمــة	
عــن	تحليــل	الوضــع	داخليــاً	وخارجيــا،	علمــاً	بأنــه	تــم	وضــع	
مرفــق	خــاص	لتحليــل	الوضــع	مــن	نقــاط	قــوة	وضعــف	وعلــى	
ــاء	 ــق	)2(	-	إللق ــات	-	مرف ــرص	وتحدي ــى	ف ــاق	الخارج النط
المزيــد	مــن	الضــوء	علــى	نتائــج	المجهــودات	التحليليــة	

تفصيــاً.

1.	اســتخدام	نقــاط	القــوة	ومعالجــة	نقــاط	الضعــف	لتعظيــم	
االســتفادة	مــن	الفــرص:

	تبنــي	سياســات	وآليــات	لتفعيــل	إتاحــة	المحتــوى	العربي	
بكافــة	أشــكاله	علــى	اإلنترنت

ــدرات	 ــاء	الق ــب	وبن ــي	لمؤسســات	التدري ــم	الحكوم 	الدع
ــة ــوادر	مؤهل ــج	ك لتخري

ــوى	 ــاج	المحت ــات	إنت ــي	لمؤسســات	وآلي ــم	الحكوم 	الدع
ــي اإلبداع

	تعزيــز	التعــاون	العربــي	والتعــاون	مــع	المنظمــات	الدوليــة	
واإلقليميــة	

	برامــج	تطويــر	مهــارات	المســتخدمين	منتجــي	المحتــوى	
 User Generated Content	ــي الرقم

	تطوير	صناعة	المحتوى	الرقمي

ــاج	 ــات	تحفــز	وتطــور	المهــارات	إلنت 	حزمــة	سياســات	وآلي
ــوى	اإلبداعــي المحت

2.	اســتخدام	نقــاط	القــوة	ومعالجــة	نقــاط	الضعــف	لمواجهــة	
ــر	والتحديات: المخاط

ــوى	الرقمــي	 ــة	تســمح	بإنشــاء	المحت ــر	تقني 	وضــع	معايي
ــه وإدارت

Middleware for Security	للتأمين	وتطبيقات	حلول	توفير	

	اقتــراح	مجموعــة	مــن	المعاييــر	والسياســات	لحمايــة	
حقــوق	الملكيــة	الرقميــة

	اســتغال	البرودبانــد	فــي	إتاحــة	مزيــد	مــن	المحتــوى	
الرقمــي

	تعزيــز	آليــات	الدفــع	اإللكترونــي	واقتراح	سياســات	تشــجع	
علــى	تطويــر	نمــاذج	اقتصاديــة	مبتكرة

وتطبيقاتــه	 الرقمــي	 المحتــوى	 بثقافــة	 الوعــي	 رفــع	 	
واســتخداماته

	تشــكيل	هيئــة	تنســيقية	تضــع	المعاييــر	التقنيــة	لعمليــات	
الرقمنة/األرشــفة/	الفهرسة/اإلتاحة

ــادرة	التشــريعات	والسياســات	إلصــدار	 	التنســيق	مــع	مب
ــة القوانيــن	ذات	الصل

ــن	الناشــر	 ــة	بي ــاء	الثق ــى	بن ــل	عل 	وضــع	سياســات	تعم
والمســتخدم	للمحتــوى

المعامــات	 تحســين	 إلــى	 تهــدف	 سياســات	 وضــع	 	
التجاريــة	عبــر	اإلنترنــت	
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2- المحاور االستراتيجية والبرامج التنفيذية

 المحور	األول:	توفير	منظومة	متكاملة	للبنية	التحتية
برنامج	)1(	الهيئة	التنسيقية	للمحتوى	الرقمي	العربي	

برنامج	)2(		منظومة	بناء	المستودعات	الرقمية

برنامج	)3(		األرشفة	اإللكترونية

برنامج	)4(		منظومة	بناء	المستودعات	الرقمية

Born Digital	النشأة	الرقمى	المستند	منظومة		)5(	برنامج

برنامج	)6(		تطوير	البنية	التشريعية	والتنظيمية	

المحور	الثاني:	تنمية	الكوادر	البشرية	وبناء	القدرات	المؤسسية
برنامج	)7(		بناء	القدرات	المؤسسية					

برنامج	)8(		تنمية	الكوادر	البشرية	

المحور	الثالث:	تطوير	المحتوى	الحكومي
  Open Data Government Content	المفتوح	الحكومى	المحتوى	واتاحة	رقمنة		)9(	برنامج

Real time Government Content	لحظيا	المتغير	الحكومى	المحتوى	واتاحة	رقمنة	)10(	برنامج

Egypt Government Open Data Pilot	الرقمى	الحكومى	للمحتوى	نموذج	تنفيذ	مبادرة

المحور	الرابع:	تطوير	المحتوى	الرقمى	العربى		
برنامج	)11(	رقمنة	واتاحة	المحتوى	الرقمى	العربى	

برنامج	)12(	تنمية	صناعة	المحتوى	الرقمي	العربى

برنامج	)13(	إنتاج	وإثراء	المحتوى	الرقمى	االبداعى

المحور	الخامس:	ضمان	اإلستدامة
برنامج	)14(	توفير	النماذج	االقتصادية	لتطوير	األعمال

برنامج	)15(	تعزيز	التعاون	العربي	والدولي	

برنامج	)16(	التنمية	المجتمعية

ــى	 ــو	إل ــي		تصب ــة	المطروحــة	والت ــاً	للرؤي ــق	األهــداف	االســتراتيجية	وفق ــزة	األساســية	لتحقي ــة	الركي ــة	التحتي ــر	البني تعتب
ــور	األول	 ــاءة	والتنافســية.	إن	المح ــودة	والكف ــة	ويتســم	بالج ــا	العربي ــى	هويتن ــظ	عل ــي	يحاف ــي	عرب ــوى	رقم ــة	محت رقمن
ــوى	الرقمــي	نظــرة	 ــى	المحت ــى	النظــر	إل ــي	األســاس	عل ــد	ف ــة	يعتم ــة	التحتي ــر	البني ــى	بتطوي ــذي	يعن لاســتراتيجية	وال
ــا	فــي	جمــع	المــواد	 ــة	ومصادرهــا	واســتخداماتها.	ويكمــن	التحــدي	هن ــن	فــي	طبيعــة	المــواد	الرقمي شــمولية	تضــم	التباي
الرقميــة	ذات	الطبيعــة	المتباينــة	للتعامــل	معهــا،	لــذا	ســيتضح	مــع	االســتفاضة	فــى	الشــرح	والتوضيــح	للبرامــج	المختلفــة	
المعنيــة	بتوفيــر	منظومــة	البنيــة	التحتيــة	المتكاملــة	وجــوب	وجــود	مظلــة	موحــدة	تتعامــل	مــع	جميــع	األطــراف	المعنيــة	مــن	

ــه. ــه	وفعاليت ــه،	لتكــون	حلقــة	الوصــل	بينهــم	مــع	ضمــان	اتســاق	األداء	وكفاءت ــوى	الرقمــي	ومنتجي أصحــاب	المحت

2-1		المحور	األول:	توفير	منظومة	متكاملة	للبنية	التحتية

تتعــدد	وســائط	المحتــوى	الرقمــي	وتتنــوع	ســياقات	اســتخدامه	بيــن	تطبيقــات	حكوميــة	وغيــر	حكوميــة،	ثقافيــة	وترفيهيــة،	
أعمــال	تجاريــة	وزراعيــة	وصناعيــة،	علميــة	وتعليميــة،	وغيرهــا	مــن	التطبيقــات	التي	يصعــب	حصرها	بســبب	التغيير	المســتمر	
الناشــئ	بفعــل	العولمــة	والتطــور	المســتمر.	وقــد	أدى	عــدم	وجــود	منظومــة	موحــدة	تديــر	عمليــة	خلــق	المحتــوى	الرقمــي	
وتطويــره	وإدارتــه	وفقــا	للمعاييــر	الدوليــة	المتفــق	عليهــا	إلــى	تناثــر	جهــود	الرقمنــة	فــي	مصــر	بيــن	الجهــات	المختلفــة،	ممــا	

أدى	إلــى	ضعــف	تأثيرهــا	وتحقيقهــا	لألهــداف	المرجــوة	علــى	المســتويين	المحلــي	والعربــي.	

إن	مفتــاح	إدارة	المحتــوى	الرقمــي	يكمــن	فــي	خلــق	بيئــة	رقميــة	تحكمهــا	معاييــر	وقواعــد	عامــة	تنظــم	ســير	العمــل	مــن	
بنــاء	للمســتودعات	الرقميــة	وتنســيق	اســتخدامات	المحتــوى	الرقمــي	وتوضيــح	كيفيــة	الوصــول	اليــه	وحفظــه،	إلــى	معاييــر	
ــم	وضــع	 ــي	يت ــك،	ولك ــق	ذل ــرف	الرقمــي	الموحــد.	ولتحقي ــداع	الرقمــي	واســناد	المع ــة	واإلي ــات	األرشــفة	اإللكتروني عملي
أســس	البنيــة	التحتيــة	لبنــاء	المحتــوى	الرقمــي	العربــي	بالمواءمــة	مــع	األهــداف	والمحــاور	االســتراتيجية	الموضوعــة،	البــد	
ــة	بإرســاء	 ــة	المركزي ــك	المنظوم ــوم	تل ــث	تق ــوى	الرقمــي	حي ــة	إلدارة	المحت ــة	مركزي ــك	مــن	خــال	منظوم ــم	ذل مــن	أن	يت
القواعــد	والمعاييــر	الخاصــة	بخلــق	المحتــوى	الرقمــي	وتداولــه	بيــن	القطاعــات	المختلفــة	بالدولــة	تحقيقــا	لمبــدأ	الشــفافية	
والمشــاركة.	وتكــون	هــذه	المنظومــة	المركزيــة	مســئولة	عــن	وضــع	أســس	حوكمــة	المحتــوى	الرقمــي	ليضمــن	التوافقيــة	

فــي	األداء	واالســتفادة	القصــوى	منــه	فــى	خدمــة	قطاعــات	الدولــة	المختلفــة	لتحقيــق	تنميــة	حقيقيــة	ومســتدامة.

يتضــح	مــن	خــال	ســياق	التخطيــط	االســتراتيجي،	بــل	والتنفيــذي	لجميــع	برامــج	االســتراتيجية	الخاصــة	برقمنــة	المحتــوى	
العربــي،	االحتيــاج	المتكــرر	والمســتمر	إلتبــاع	القواعــد	والمعاييــر	القياســية	والفنيــة	المتخصصــة	ومراعاتهــا.	ولتحقيــق	ذلــك	
يهــدف	هــذا	البرنامــج	إلــى	تشــكيل	هيئــة	تنســيقية	عليــا	تأخــذ	علــى	عاتقهــا	إرســاء	تلــك	القواعــد	والمعاييــر	والمؤشــرات	
الواجــب	مراعاتهــا	وإتباعهــا.	حيــث	أن	وجــود	مؤشــرات	قيــاس	ترصــد	الحركــة	العامــة	مســتندة	إلــى	مؤشــرات	دوليــة	معتمــدة	

مــن	الهيئــات	الدوليــة	ذات	الصلــة	يجعلنــا	قادريــن	علــى	المشــاركة	والتفاعــل	إقليميــاً	وعربيــاً.	

يهــدف	هــذا	البرنامــج	إلــى	وضــع	المعاييــر	القياســية	الخاصــة	ببنــاء	المســتودعات	الرقميــة	لتعتبــر	مركــزاً	لخلــق	المحتــوى	
الرقمــي.	يتــم	بنــاء	المســتودع	الرقمــي	بمنهجيــة	تضمــن	أوال	التوافقيــة	واالســتناد	للمعاييــر	الدوليــة،	ومــن	ثــم	الشــمولية	
والكفــاءة	فــى	اســترجاع	البيانــات	الرقميــة	والوصــول	اليهــا	والترابــط	فيمــا	بينهــا.	وتأتــي	أهميــة	بنــاء	المســتودعات	الرقميــة	
وفقــا	للمعاييــر	الموحــدة	والقواعــد	المنظمــة	مــن	إمكانيــة	تجميــع	كل	جهــود	الرقمنــة	المبذولــة	فــى	عمليــات	خلــق	المحتــوى	

الرقمــي	وتطويــره،	وااللتــزام	بهــا	مــن	قبــل	الجميــع.	

ويتــم	وضــع	تلــك	المعاييــر	بمعرفــة	الهيئــة	التنســيقية	العليــا	التــي	تحــدد	أشــكال	جمــع	المحتــوى	والتعامــل	معــه	وإدارتــه	
داخــل	المســتودعات	الرقميــة	ونشــره	وإتاحتــه	للمســتخدم،	ممــا	يضمــن	توحيــد	المنهجيــة	ويــؤدي	بالتبعيــة	إلــى	اتســاق	
المحتــوى	الرقمــي	علــى	النطــاق	القومــي	وتماســكه.	ويمكــن	تنفيــذ	ذلــك	عــن	طريــق	ملكيــة	كل	جهــة	للمســتودع	الرقمــي	
الخــاص	بهــا	)ســواء	عــن	طريــق	تنفيــذه	ذاتيــا	أو	اإلتفــاق	مــع	جهــة	للتنفيــذ(،	وهنــاك	أيضــا	إمكانيــة	التعامــل	مــع	فكــرة	أو	
نمــوذج	»المســتودع	الرقمــي	العــام«	حيــث	يتشــارك	فــي	اســتخدامه	والتعامــل	مــن	خالــه	أكثــر	مــن	جهــة	كخدمــة	متفــق	
ــات	 ــاج	واالســتخدام	البســيط	إلمكاني ــف	االحتي ــة،	أو	لضع ــة	أو	المالي ــوارد	الفني ــات	والم ــى	اإلمكاني ــا،	ســواء	لقصــور	ف عليه

المســتودع	بشــكل	كــفء	وفعــال.

2-1-1		برنامج	)1(	الهيئة	التنسيقية	للمحتوى	الرقمي	العربي

2-1-2		برنامج	)2(	توفير	منظومة	بناء	المستودعات	الرقمية
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تماشــيا	مــع	أهــداف	بنــاء	المســتودعات	الرقميــة،	يســتلزم	
حفــظ	 عمليــة	 إلدارة	 موازيــاً	 نظامــاً	 بنــاء	 بالتبعيــة	 ذلــك	
المخــرج	الرقمــي	واســترجاعه،	وذلــك	عــن	طريــق	بنــاء	نظاماً	
ــزأ	 ــزءاً	ال	يتج ــام	ج ــذا	النظ ــر	ه ــة.	يعتب ــفة	اإللكتروني لألرش
مــن	البنيــة	التحتيــة	للمحتــوى	الرقمــي	مــن	حيــث	الوظيفــة	
ــي	 ــوى	الرقم ــي	المحت ــم	احتياط ــي	دع ــة	ودوره	ف واألهمي

ــه	وحفظــه. ــم	جمع ــذي	يت ال

ــدأ	 ــع	مب ــم	م ــو	متوائ ــى	نح ــام	عل ــذا	النظ ــاء	ه ــان	بن ولضم
الهيئــة	 تقــوم	 أن	 يجــب	 الرقمــي،	 المحتــوى	 شــمولية	
المنهجيــة	 بوضــع	 الرقمــي	 المحتــوى	 إلدارة	 التنســيقية	
التــي	يجــب	متابعتهــا	لبنــاء	نظــام	األرشــفة	اإللكترونيــة	

والتــي	تتضمــن	اآلتــي:

1.	تصميــم	نمــوذج	أولــي	ألنظمــة	األرشــيف	وبنــاؤه	بتكلفــة	
معقولــة

2.	إعــداد	البرمجيــات	والتطبيقــات	المســتخدمة	فــي	عمليــة	
مفتوحــة	 البرمجيــات	 اســتخدام	 دعــم	 مــع	 األرشــفة	

ــدر المص

3.	وضــع	المعاييــر	المتعلقــة	بممارســات	األرشــفة	مثــل	
ــر	اصــدارات	المــادة	الرقميــة	وغيرهــا	مــن	اجــراءات	 معايي

ــيف تشــغيل	األرش

ــة	 ــادة	الرقمي ــظ	الم ــن	حف ــي	تضم ــراءات	الت ــاذ	االج 4.	اتخ
ــة	 ــي	ظــل	األشــكال	التكنولوجي ــة	اســترجاعها	ف وامكاني
ــن	 ــد	م ــا	الب ــا	جوهري ــل	تحدي ــا	يمث ــر،	مم ــة	التغي الدائم
ــي ــظ	الرقم ــاءة	الحف ــن	كف ــو	يضم ــى	نح ــه	عل ــل	مع التعام

 mirror	النظيــرة	المواقــع	بإنشــاء	الخاصــة	المعاييــر	وضــع	5.
sites،	وتحديــد	بروتوكــوالت	نقــل	البيانــات	والتزامــن	بيــن	
المواقــع	والمواصفــات	التقنيــة	لتوزيــع	البيانــات	وتكرارهــا

وبشكل	عام،	تتضمن	معايير	بناء	المستودع	الرقمي	اآلتي:

ــات	 ــداد	البرمجي ــة	وإع ــر	العام ــة	تحــدد	األط ــر	دولي ــا	لمعايي ــا	وفق ــة	وبنائه ــم	المســتودعات	الرقمي ــة	لتصمي 1.	منهجي
ــا ــة	المســتخدمة	لبنائه ــات	األنظم وتطبيق

ــل	 ــن	اســتيعابها	داخ ــي	يمك ــة	حت ــادة	الرقمي ــة	الم ــث	أشــكال	أو	صيغ ــن	حي ــوى	الرقمــي	م ــاج	المحت ــر	إنت 2.	معايي
ــي المســتودع	الرقم

3.	خطــوات	عمليــة	الرقمنــة	والقواعــد	الضابطــة	لهــا	ومعاييــر	ضمــان	الجــودة،	ومــا	يتضمــن	ذلــك	مــن	تصميــم	خــط	ســير	
العمــل	واألدوات	التقنيــة	الازمــة

ــة	 ــة	العربي ــات	البحــث	باللغ ــى	تقني ــز	عل ــع	التركي ــي	للحــروف	ومحــركات	البحــث	م ــز	الضوئ ــات	الترمي ــد	تقني 4.	قواع
ــا	 ــة	وضــع	أســس	تطبيقه ــا	وكيفي ــة	له ــات	المصاحب والتحدي

5.	المعاييــر	المتبعــة	داخــل	المســتودع	الرقمــي	والتــي	تتعامــل	مــع	مكونــات	المحتــوى	الرقمــي	مثــل	المعاييــر	الخاصــة	
بالبيانــات	الوصفيــة	للمــادة	الرقميــة	Metadata		وأشــكالها

6.	األنظمــة	الدوليــة	المتبعــة	لتصميــم	قواعــد	البيانــات	والتــي	تعمــل	علــى	ادارة	العاقــات	الترابطيــة	بيــن	المــواد	داخــل	
المســتودع	الرقمي	

7.	معايير	تحديد	اشكال	وبروتوكوالت	حفظ	المادة	الرقمية	واسترجاعها	

8.	معايير	تحديد	أشكال	نشر	المادة	الرقمية	واتاحتها

9.	األطر	التقنية	لنشر	المحتوى	الرقمي	الذي	يمكن	ربطه	بما	يماثله	عالميا	

إن	توحيــد	المعاييــر	الســابق	ذكرهــا	وتطبيقهــا	عنــد	انشــاء	المســتودعات	الرقميــة،	يضمــن	اتســاق	المــادة	الرقميــة	
وســهولة	تداولهــا،	كمــا	يخلــق	امكانيــة	ترابــط	المحتــوى	الرقمــي	واالســتفادة	منــه	فــي	ســياقات	عــدة.	

اإليداع	الرقمي:	

فــي	اطــار	وضــع	اســتراتيجية	للمحتــوى	الرقمــي	البــد	مــن	النظــر	فــي	تطويــر	منظومــة	االيــداع	القانونــي	التــي	تســتلزم	ايــداع	
نســخة	مــن	العمــل	المنشــور	ورقيــا	لتســجيله	وحفظــه،	إلــى	منظومــة	»االيــداع	الرقمــي«	التــي	تشــتمل	علــى	المخرجــات	
ــداع	 ــا	نحــو	االي اإللكترونيــة	ســواء	كانــت	محتــوى	تمــت	رقمنتــه	أو	محتــوى	رقمــي	النشــأة.	ويظهــر	التوجــه	العالمــي	حالي
الرقمــي	الــذى	أصبــح	يشــتمل	علــى	المصنفــات	الســمعية	والمرئيــة	وحفــظ	صفحــات	المواقــع	اإللكترونيــة	إلــى	جانــب	الكتــب	
ــداع	الرقمــي	فــي	ضمــان	التســجيل	 واألوراق	البحثيــة	والصحــف	وغيرهــا	مــن	المــواد	النصيــة	الرقميــة.	وتأتــي	أهميــة	االي

التاريخــي	للمــواد	المختلفــة	وحفــظ	الناتــج	الفكــري	واالبداعــي	العربــي	علــى	مــر	العصــور	لألجيــال	القادمــة.	

ــة	 ــدول	تعتمــد	فــي	األســاس	علــى	أداة	قانوني ــة	فــي	هــذا	المجــال،	نجــد	أن	معظــم	ال ــى	الممارســات	العالمي وبالنظــر	إل
لبنــاء	المحتــوى	الرقمــي	القومــي.	وقــد	تكــون	تلــك	األدوات	القانونيــة	فــي	صــورة	تشــريعات	تســن	خصيصــا	لتنظيــم	االيــداع	
الرقمــي	أو	تنــدرج	تحــت	قوانيــن	حمايــة	الملكيــة	الفكريــة.	وفــي	بعــض	الممارســات	–	كمــا	هــو	الحــال	فــي	هولنــدا	–	يتــم	
االيــداع	الرقمــي	اراديــا	مــن	قبــل	الناشــرين	واصحــاب	المحتــوى	مــن	خــال	عقــد	اتفاقيــات	بيــن	الناشــر	وجهــة	االيــداع	ممــا	

يتطلــب	رفــع	الوعــي	المجتمعــي	بأهميــة	االيــداع	الرقمــي	وذلــك	لرفــع	نســبة	المشــاركة	القوميــة.	

ومــن	الممارســات	الدوليــة	المتبعــة	لإليــداع	الرقمــي	التجربــة	األلمانيــة،	حيــث	يتــم	اإليــداع	القانونــي	لــدى	المكتبــة	الوطنيــة	
ــي	 ــداع	الرقم ــع	اإلي ــل	م ــات	التعام ــام	2008	ليشــمل	آلي ــدل	ع ــام	2006	والمع ــادر	ع ــة	الص ــون	الدول ــا	لقان ــة	طبق األلماني
والقوانيــن	الخاصــة	بالمحتــوى	الرقمــي	مــن	كتــب	ودوريــات	ووســائط	متعــددة	وصحــف	وغيرهــا	مــن	المــواد	المختلفــة	علــى	

الصعيــد	العــام	والتجــاري.	

 Digital Deposit	الرقمــي	ــداع ــان	مــا	أو	جهــة	رســمية	يســند	اليهــا	إدارة	اإلي ــة	وجــود	كي ــى	أهمي ــا	يجــب	اإلشــارة	إل وهن
واالشــراف	عليــه	وفقــا	لمعاييــر	وقواعــد	يتــم	االتفــاق	عليهــا	وتحديدهــا	مــن	قبــل	الهيئــة	التنســيقية.	علــى	أن	مجــرد	تحديــد	
هــذه	الجهــة	أو	تخصيصهــا	ال	يكفــى،	بــل	يســتلزم	أيضــا	تطويــر	اإلطــار	القانونــي	والتشــريعي	والتنظيمــي	ومــن	ثــم	التنفيــذي	
ــر	الرقمــي	-	نســخة	 ــوى	المنشــور	غي ــداع	للمحت ــداع	الرقمــي	وتطبيقــه	علــى	غــرار	مثيلهــا	مــن	اإلي ــة	اإلي ــل		عملي لتفعي

اإليــداع	التــى	يقرهــا	القانــون	للمحتــوى	المنشــور.	

2-1-4		برنامــج	)4(	توفيــر	منظومــة	لتفعيــل	2-1-3		برنامج	)3(	األرشفة	اإللكترونية
اســتخدام	معــرف	المــادة	الرقميــة	

إلدارة	 وفنيــة	 تقنيــة	 أدوات	 الرقمــي	 النشــر	 يتطلــب	
المحتــوى،	خاصــة	فــي	ظــل	التغيــرات	المصاحبــة	للنشــر	
اإللكترونــي	والتــي	غالبــا	مــا	تواجــه	مشــكلة	صعوبــة	تعقــب	
المصــدر	الرئيســي	للمــادة،	وبالتالــي	فقــدان	حقــوق	ملكيــة	
المعلومــات	وتعــدد	اماكــن	نشــرها.	لــذا	وجــب	تحديــد	معــرف	
ثابــت	للمــادة	الرقميــة	ليكــون	بمثابــة	رقــمٍ	قومــي	لــكل	مــادة	
ــواء	 ــي	–	س ــي	المســتودع	الرقم ــا	ف ــا	وادراجه ــم	انتاجه يت
ــث	يتكــون	معــرف	المــادة	 ــت	ذات	أصــل	رقمــي	أو	ال،	حي كان
ــكان	 ــادة	والم ــأ	الم ــل	منش ــن	أص ــود	يتضم ــن	ك ــة	م الرقمي

ــي. ــا	التعريف ــه	ورقمه ــة	ل التابع

ــوم	 ــدادا	لمفه ــي	امت ــة	يأت ــادة	الرقمي ــرّف	للم إن	اســناد	مُع
اتســاق	المحتــوى	الرقمــي	تحــت	مظلــة	واحــدة،	ويســاهم	
فــي	تيســير	عمليــة	اســترجاع	المعلومــات	عنــد	الحاجــة	
إليهــا	مــع	الحفــاظ	علــى	هويــة	المــادة	الرقميــة	بشــكل	ثابــت	
بالرغــم	مــن	تعــدد	روابــط	نشــرها	باختــاف	الزمــان	والمــكان.	
ــي	 ــة	ف ــواد	الرقمي ــات	للم ــن	معرّف ــة	تعيي ــل	أهمي ــا	تتمث كم
ــا	 ــا	مم ــا	ومالكيه ــراز	مصادره ــا	وإب ــن	بعضه ــواد	ع ــز	الم تميي
يجنــب	االلتبــاس	بيــن	المــواد	المتشــابهة	وتنســيب	كل	
مــادة	رقميــة	لمصدرهــا.	ومــن	ناحيــة	أخــرى،	يســمح	نظــام	
ــة،	 ــة	مترابط ــة	معلوماتي ــق	بيئ ــة	بخل ــواد	الرقمي ــف	الم تعري
تســاعد	المســتخدم	علــى	التعــرف	علــى	المــواد	ذات	الصلــة	

واستكشــافها.	

يجــب	اســتخدام	معــرّف	المــادة	الرقميــة	لجميــع	عناصــر	
إلمكانيــة	 أنواعــه،	 اختــاف	 علــى	 الرقمــي	 المحتــوى	
ــة	 ــة	وعالمي ــياقات	محلي ــي	س ــه	ف ــل	ب ــتخدامه	والتعام اس
ــم	 ــا	–	يت ــة	م ــة.	ويجــب	أن	تخصــص	المســئولية	لجه مختلف
االتفــاق	عليهــا	-	تكــون	مســئولة	عــن	تمكيــن	إصــدار	معــرّف	
المــادة	الرقميــة	لجميــع	المصنفــات	المتاحــة	رقميــا	مثــل	
ــا	 ــا.	كم ــة	وغيره ــواد	الفني ــة	والم ــاالت	العلمي ــب	والمق الكت
يمكــن	إســناد	معــرّف	المــادة	الرقميــة	للمحتــوى	الرقمــي	فى	
ــط	المختلفــة	مثــل	 ــات	الجهــات	ذات	الرواب جميــع	قواعــد	بيان
دار	الكتــب	ISBN	والســجل	التجــاري	والشــهر	العقــاري...	

الخ.		

يهــدف	هــذا	البرنامــج	إلــى	تشــجيع	مبــدأ	الحصــول	علــى	المحتــوى	فــي	صــورة	رقميــة	منــذ	نشــأته	والتعامــل	معــه	وتقنينــه	
وتمكينــه،	حيــث	يقلــص	ذلــك	بشــكل	كبيــر	الوقــت	والجهــد	المبذوليــن	فــي	عمليــة	اإلنتــاج	الرقمــي.	وعليــه،	يصبــح	لزامــاً	
ــوى	الرقمــي	 ــك	لضمــان	اتســاق	المحت ــوى	ذي	األصــل	الرقمــي	وذل ــة	المحت ــر	اضاف ــة	التنســيقية	وضــع	معايي ــى	الهيئ عل
النشــأة	مــع	نظيــره	–غيــر	رقمــي	النشــأة	-	فــي	المســتودع.	وجديــر	بالذكــر	هنــا	أنــه	يوجــد	عــدد	مــن	المؤسســات	بــدأت	
بالفعــل	إنتــاج	المحتــوى	رقمــي	النشــأة	والتعامــل	مــن	خالــه	ســواء	مــع	الجمهــور	أو	العمــاء	أو	حتــى	داخليــا	مــن	خــال	
العمليــات	المؤسســية.	فقــد	أصبــح	انتــاج	المــواد	والمبــادرات	رقميــا	فــي	يومنــا	هــذا	ممارســة	معتــادة	وتتــم	بشــكل	تلقائــي،	
اال	أنهــا	تفتقــر	لإلطــار	التنظيمــي	الــازم	إلنتــاج	المحتــوى	علــى	نحــو	يتســم	بالشــمولية	ويحقــق	أقصــى	قــدر	مــن	المنفعــة.	
ومــن	ناحيــة	أخــرى،	يهــدف	البرنامــج	أيضــاً	إلــى	إرســاء	آليــات	معنيــة	بالنشــر	اإللكترونــي	تضمــن	محتــوى	رقميــا	مســتوفياً	

للشــروط	والمعاييــر.	

ســعت	مصــر	منــذ	أواســط	القــرن	الماضــى	إلــى	إصــدار	مجموعــة	قوانيــن	وسياســات	تنظــم	كيفيــة	المحافظــة	علــى	المحتوى	
الرقمــي	مثــل:	قانــون	إنشــاء	دار	الوثائــق	القوميــة	رقــم	356	لســنة	1954	واختصاصهــا	بجمــع	الوثائــق	وحفظهــا	والتــي	تعــد	
مــادة	لتاريــخ	مصــر	وتيســير	دراســتها	والعمــل	علــى	نشــرها؛	قانــون	رقــم	121	لســنة	1975	بشــأن	المحافظــة	علــى	الوثائــق	
الرســمية	للدولــة	وتنظيــم	أســلوب	نشــرها	وذلــك	بالنســبة	للمســتندات	الرســمية	التــي	تتعلــق	بالسياســات	العليــا	للدولــة	
ــوق	 ــة	حق ــون	حماي ــا؛	وقان ــا	أو	إقراره ــور	صدوره ــى	نشــرها	ف ــون	عل ــص	الدســتور	أو	القان ــي	ال	ين ــي	والت ــن	القوم أو	باألم
الملكيــة	الفكريــة،	وأخيــراً	قــرار	مجلــس	الــوزراء	فــي	مايــو	2011	بضــم	مــا	لــدى	الــوزارات	والهيئــات	الحكوميــة	مــن	وثائــق	

رســمية	إلــى	دار	الوثائــق	القوميــة.	

وفــي	ضــوء	ذلــك	قامــت	وزارة	االتصــاالت	وتكنولوجيــا	المعلومــات	بتشــكيل	لجنــة	مــن	الخبــراء،	ذوي	التخصصــات	المختلفــة	
القانونيــة	والتقنيــة،	مــن	أجــل	صياغــة	مجموعــة	مــن	القوانيــن	الجديــدة	التــي	تتطلبهــا	المرحلــة	القادمــة،	والتــي	مــن	ضمنهــا	

مجموعــة	مــن	القوانيــن	والتشــريعات	ذات	الصلــة	بالمحتــوى	الرقمــي،	ومنهــا:

1.	مشروع	قانون	حرية	النفاذ	إلى	البيانات	والمعلومات

2.	مشروع	قانون	أمن	الفضاء	المعلوماتي	
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يســتهدف	هــذا	البرنامــج	التنســيق	مــع	لجنــة	القوانيــن	والتشــريعات	مــن	أجــل	التصديــق	علــى	القوانيــن	الســابق	ذكرهــا	
وتفعيــل	العمــل	بهــا،	خاصــة	أن	القانونيــن	الســابقين	أصبــح	لهمــا	ظهيــراً	دســتورياً	مــن	خــال	دســتور	مصــر	2014:	فالمــادة	
68	تلتــزم	الدولــة	بموجبهــا	باإلفصــاح	عــن	المعلومــات	والبيانــات	مــن	مصادرهــا	المختلفــة	باعتبــاره	حقــاً	لــكل	مواطــن،	وتنظــم	
ــا،	 ــض	إعطائه ــن	رف ــم	م ــا	والتظل ــا	وحفظه ــد	إيداعه ــا	وقواع ــول	عليه ــط	الحص ــا	بشــفافية	وضواب ــا	وإتاحته مســألة	توفيره
ــر	أمــن	الفضــاء	 ــك	المــادة	31	التــي	تعتب ــة	لحجــب	المعلومــات	أو	إعطــاء	معلومــات	مغلوطــة	عمــداً.	وكذل كمــا	تحــدد	عقوب

المعلوماتــي	جــزءاً	أساســياً	مــن	منظومــة	االقتصــاد	واألمــن	القومــي.

وكذلــك	يهــدف	البرنامــج	أيضــاً	إلــى	التنســيق	مــع	اللجنــة	مــن	أجــل	تشــريع	يقنــن	-وسياســات	تنظــم-	آخــر	المســتجدات	
ــوق	 ــاب	حق ــن	ألصح ــي	يمك ــي«	Creative Commons	الت ــا:	أداة	»المشــاع	اإلبداع ــي،	منه ــوى	الرقم ــال	المحت ــي	مج ف
ــا	 ــص،	بم ــج	الترخي ــن	برام ــة	م ــة	متنوع ــن	خــال	مجموع ــور	م ــم	للجمه ــح	بعــض	حقوقه ــا	من ــن	خاله ــف	والنشــر	م التألي
يســاعد	علــى	زيــادة	المحتــوى	الرقمــي	ومــن	ثــم	تعميــم	االســتفادة	مــن	كــم	المعرفــة	الموجــود	علــى	اإلنترنــت.	ومــع	أنهــا	
ــة	 ــر	معروف ــة،	إال	أنهــا	غي ــات	دولي ــم	ومنظمــة	فــي	اتفاقي ــذ	عــام	2001	علــى	مســتوى	العال ــة	من أداة	مســتخدمة	ومعروف
فــي	مصــر	والــدول	الناميــة	بصفــة	عامــة	نظــراً	لعــدم	اإللمــام	بحقــوق	الملكيــة	الفكريــة،	ممــا	يجعلهــا	حاجــزاً	طــوال	الوقــت	
للوصــول	إلــى	المعرفــة	دون	البحــث	عــن	حلــول.	كمــا	أن	العديــد	مــن	المشــرعين	ليســوا	علــى	بينــة	بالمرونــة	التــي	تتيحهــا	
االتفاقيــات	الدوليــة	للــدول	الناميــة	بصفــة	عامــة،	فضــاً	عــن	أن	قوانيــن	حمايــة	حقــوق	الملكيــة	الفكريــة	إمــا	ال	تتضمــن	ذكــراً	
لهــا،	أو	توجــد	علــى	اســتحياء	بشــكل	ال	يســمح	بالتوعيــة	بهــا.	كمــا	أن	قانــون	الملكيــة	الفكريــة	فــي	حاجــة	إلــى	تطويــر،	ألن	
هنــاك	إمكانــات	واعــدة	الســتخدام	تراخيــص	المشــاع	اإلبداعــي	للبحــوث	والترفيــه	والموســيقى	والفنــون.	كمــا	أنــه	ســيكون	

أكثــر	جاذبيــة	لجيــل	الشــباب	الذيــن	يتطلعــون	دائمــاً	إلــى	الوصــول	الشــرعي	إلــى	مأدبــة	ســخية	مــن	عالــم	االنترنــت.

إن	جوهــر	مجتمــع	المعرفــة	هــو	اإلبــداع	والتجديــد	واالبتــكار،	وهــذا	لــن	يتحقــق	إال	مــن	خــال	منظومــة	واســتراتيجية	للعلــم	
والمعرفــة	يكــون	مفتاحهمــا	المفصلــي	هــو	بنــاء	القــدرات،	وترســيخ	فكــرة	التعلــم	مــن	أجل	اكتســاب	المهــارات	والقيــم	الازمة	
لبنــاء	مجتمــع	المعرفــة	والكفيلــة	باإلبــداع	واالبتــكار	فــي	مجــال	المحتــوى	العربــي.	كمــا	أن	»بنــاء	القــدرات«	كمصطلــح	أصبــح	
الشــغل	الشــاغل	لجميــع	األوســاط	المؤسســية	وخاصــة	فــي	الــدول	الناميــة،	مــن	أجــل	االرتقــاء	بمهــارات	العامليــن	وتنميتهــا	

وتطويرهــا	طــوال	الوقــت	نظــراً	لألثــر	اإليجابــى	الــذى	تحدثــه	فــى	تطــور	المجتمعــات	علــى	المســتويات	كافــة.	

ــد	 وحتــي	يتســنى	تحقيــق	االســتراتيجية	القوميــة	للمحتــوى	الرقمــي	العربــي	علــى	نحــوٍ	يضمــن	الكفــاءة	والفاعليــة،	الب
مــن	أن	تتضمــن	االســتراتيجية	برامــج	وآليــات	لبنــاء	قــدرات	الكــوادر	القائمــة	علــى	-والمســئولة	عــن-	إنشــاء	البنيــة	التحتيــة	
للمحتــوى	الرقمــي	وكيفيــة	التعامــل	معــه	وإنتاجــه	وتطويــره،	وفقــا	ألحــدث	التقنيــات	وتماشــيا	مــع	المعاييــر	المعمــول	بهــا	

دوليــاً	لضمــان	اإلســتدامة.	

يتــم	تعريــف	بيانــات	ومعلومــات	القطــاع	العــام	Public Sector Information	علــى	أنهــا	جميــع	المعلومــات	الخاصــة	بالمنتجــات	
والخدمــات	التــى	نشــأت	أو	تــم	جمعهــا	ومعالجتهــا،	والحفــاظ	عليهــا	وصيانتهــا	ونشــرها	مــن	قبــل	القطــاع	العــام.	وتتســم	
هــذه	البيانــات	بطبيعــة	خاصــة	بالجهــة	أو	المؤسســة	الحكوميــة.	وتهــدف	توصيــات	المنظمــات	والهيئــات	الدوليــة	-	التــي	كثيــراً	
مــا	تعرضــت	مؤخــرا	لتعريــف		هــذا	النــوع	مــن	المحتــوى	وتخصيصــه-	إلــى	زيــادة	الفوائــد	االقتصاديــة	واالجتماعيــة	العائــدة	مــن	
االســتفادة	منــه،	عــن	طريــق	نفاذيــة	أفضــل	واســتخدام	أشــمل	وأكفــأ،	بــل	وإعــادة	اســتخدام	تلــك	المعلومــات	والســماح	
للشــركات	ببنــاء		تطبيقــات	وتنفيذهــا	لتعظيــم	االســتفادة	منهــا،	بمــا	يعــود	بالمنفعــة	االقتصاديــة	واالجتماعيــة	والسياســية	

علــى	المواطــن	والمجتمــع	بشــكل	عــام.

إن	إتاحــة	المحتــوى	الحكومــي	هــو	احــد	أهــم	المؤشــرات	التــي	تســتخدم	لتقييــم	شــفافية	الحكومــات،	ألنهــا	تعتمــد	علــى	
ثقافــة	المكاشــفة	والمصارحــة	وعــدم	حجــب	المعلومــات.	والحقيقــة	أن	المحتــوى	الحكومــي	هــو	المــادة	الخــام	المتاحــة	مــن	
الدولــة	والقابلــة	ليــس	فقــط	لاســتخدام	مــن	جانــب	المواطنيــن	وإنمــا	أيضــاً	إلعــادة	اســتخدامها	مــن	جانــب	الصناعــة،	بــل	
وقيــام	شــركات	متخصصــة	بإنتــاج	تطبيقــات	وخدمــات	تتعامــل	مــع	أنــواع	المحتــوى	الحكومــي	المختلفــة.	لــذا	فقــد	أفــردت	
ــي	تصــب	 ــه	المتنوعــة	الت ــه	بأنواعــه	المختلفــة	وتطبيقات ــوى	الحكومــي	وإتاحت ــة		المحت االســتراتيجية	محــورا	كامــا	لرقمن
مباشــرة	فــى	تحســين	الكفــاءة	المؤسســية	فضــاً	عــن	البيانــات	والمعلومــات	والخدمــات	المقدمــة	والمتاحــة	للمواطنيــن.	
ــذي	 ــوى	الحكومــي	ال ــوع	المحت ــاف	ن ــف	باخت ــي	تختل ــج	المتنوعــة	الت ــن	البرام ــك	مــن	خــال	عــدد	م وســوف	يتحقــق	ذل

تتعامــل	معــه،	وبالتالــي	الخدمــات	والتطبيقــات	التــي	تبنــى	عليــه.

ويتطلــب	تنفيــذ	هــذا	المحــور	أن	يتــم	التعامــل	مــع	الجهــات	الحكوميــة	لبنــاء	مســتودعات	رقميــة	وفقــاً	للمعاييــر	التــي	تضعهــا	
الهيئــة	التنســيقية	العليــا	مــروراً	بجميــع	المراحــل	الفنيــة	والتقنيــة	للوصــول	لمحتــوى	حكومــي	رقمــي،	يتــم	دراســة	مــدى	
إتاحتــه	وتقريرهــا	وفقــاً	لطبيعتــه	واســتخداماته	التطبيقيــة.	وفيمــا	يلــي	شــرح	مبســط	للبرامــج	القائمــة	علــى	أنــواع	المحتــوى	

الحكومــي	المختلفــة	وهــي:

      Open	Data	Gov.	Content	المفتوح	الحكومي	المحتوى	برنامج	

 Real	time	Gov.	Content	ًلحظيا	المتغير	الحكومي	المحتوى	برنامج	

2-3	المحور	الثالث:	تطوير	المحتوى	الحكومي2-2	المحور	الثانى:	تنمية	الكوادر	البشرية	وبناء	القدرات	المؤسسية

يهــدف	هــذا	البرنامــج	إلــى	بنــاء	القــدرات	المؤسســية	إلنتــاج	المحتــوى	الرقمــي	للمؤسســات	وإتاحتــه	علــى	المســتويين	
الفنــي	واإلداري،	باإلضافــة	إلــى	تقديــم	الخدمــات	االستشــارية.	ويتضمــن	البرنامــج	إعــداد	الكــوادر	الازمــة	لتنفيــذ	ذلــك	مــن	
خــال	عمليــات	التدريــب	ورفــع	الكفــاءة.	يتعامــل	هــذا	البرنامــج	مــع	األفــراد	التابعيــن	للمؤسســات	مــن	خــال	إطــار	عمــل	بيــن	

المؤسســة	والجهــة	المنفــذة	للتدريــب،	وتنقســم	تلــك	الكــوادر	إلــى	فئتيــن	رئيســيتين:

	الفئــة	المتخصصــة:	وهــى	الكــوادر	المدربــة	علــى	التعامــل	مــع	المحتــوى	مــن	حيــث	إختيــار	المحتــوى	المناســب،	إنتــاج	
المحتــوى	الرقمــي،	فهرســته،	أرشــفته،	تحديــد	اإلتاحــة	

	الفئــة	الفنيــة:	وهــى	الكــوادر	المدربــة	علــى	التعامــل	مــع	البنيــة	التحتيــة	مــن	تطويــر	وإدارة	للبنيــة	وفقــا	للمعاييــر	المتفــق	
عليها

2-2-1	برنامج	)7(		بناء	القدرات	المؤسسية

يهــدف	هــذا	البرنامــج	إلــى	توفيــر	البيئــة	التــي	تســمح	بإنشــاء	أكاديميــات	متخصصــة	ومراكــز	تميــز	لتصميــم	برامــج	تدريبيــة	
وتنفيذهــا،	لتعلــم	أحــدث	التقنيــات	الخاصــة	بتطويــر	المحتــوى	الرقمــي	والتفاعلــي	مــن	خــال	الهيئــات	التابعــة	للــوزارة	أو	عــن	

طريــق	شــركات	القطــاع	الخــاص	العاملــة	فــى	مجــال	التدريــب.	ويتعامــل	هــذا	البرنامــج	مــع	األفــراد	مــن	خــال	مســلكين:

 Public Customer	األفراد	تدريب	األول:	المسلك	

	المسلك	الثاني:	تدريب	الطلبة	فى	المدارس	والجامعات	

يهــدف	البرنامــج	أيضــاً	إلــى	إدراج	هــذا	التدريــب	ليصبــح	مــادة	منفصلــة	ســواءً	فــى	المــدارس	أو	الكليــات	ذات	الصلــة.	ويعتبــر	
هــذا	البرنامــج	نموذجــا	للتعــاون	بيــن	عــدة	وزارات	)وزارة	االتصــاالت	وتكنولوجيــا	المعلومــات	ووزارتــي	التعليــم	والتعليــم	العالي(	
لتكويــن	منظومــة	متكاملــة	تعنــى	بتدريــب	طلبــة	الجامعــات	ورفــع	مهاراتهــم	وإعدادهــم	لســوق	العمــل	فيمــا	يخــص	علــوم	
المحتــوى	الرقمــي	وفنونــه	ومهاراتــه	وصناعتــه.	ويمكــن	أيضــاً	المشــاركة	بدعــم	عــدة	أنشــطة	مثــل	تشــجيع	إقامــة	معــارض	
ســنوية	لطلبــة	المرحلتيــن	االعداديــة	والثانويــة	لكيفيــة	اســتخدام	البرامــج	التكنولوجيــة	الحديثــة	فــى	عمــل	عــروض	تفاعليــة	

لموضوعــات	مختلفــة.

 2-2-2		برنامج	)8(		تنمية	الكوادر	البشرية
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يهــدف	هــذا	البرنامــج	إلــى	رقمنــة	معلومــات	القطــاع	العــام	المتاحــة	للعــرض	)البيانــات	الحكوميــة	المفتوحــة(	وإتاحتهــا	وفقــاً	
للدســتور	المصــري،	والتــي	يتــم	حفظهــا	مــن	قبــل	الجهــة	الحكوميــة،	علــى	ســبيل	المثــال	ال	الحصــر:	القوانين	والتشــريعات	–	
اإلحصائيــات	الرســمية	كالتعــداد	وعــدد	المواليــد	والوفيــات	–	الســجات	التجاريــة	للشــركات.	يهــدف	البرنامــج	أيضــاً	إلــى	وضــع	
معاييــر	إلتاحــة	هــذا	النــوع	مــن	المحتــوى	مــن	خــال	خطــط	الهيئــات	والــوزارات	المختلفــة	موضحــة	البيانــات	التــي	ســيتم	
رقمنتهــا	وحفظهــا،	واألخــرى	التــي	ســيتم	رقمنتهــا	وإتاحتهــا.	قــد	يتطلــب	ذلــك	فــى	بعــض	الحــاالت	إعــادة	هيكلــة	جزئيــة	أو	
كليــة	لــدورة	العمــل	الخاصــة	بإتاحــة	المحتــوى	الحكومــي	–	خاصــة	المحتــوى	رقمــي	النشــأة	Born Digital	-	مصحوبــاً	بتوقيــع	
إلكترونــي	مــن	الجهــات	الحكوميــة	صاحبــة	الحــق	فــي	اإلتاحــة	لضمــان	االعتــداد	بالمــادة	الرقميــة	رســميا	والتعامــل	بهــا.	كمــا	

يســعى	البرنامــج	لتحقيــق	مبــدأ	الشــفافية	فــي	العاقــة	بيــن	المواطــن	والحكومــة.

 Open	Data	Gov.	Content		المفتــوح	الحكومــي	المحتــوى	وإتاحــة	رقمنــة		)9(	برنامــج	2-3-1

يهــدف	هــذا	البرنامــج	إلــى	تطويــر	اســتخدام	المحتــوى	الحكومــي	الرقمــي	المتغيــر	لحظيــاً	Real Time Data		وإتاحته	يســعى	
البرنامــج	إلــى	تطويــر	تطبيقــات	وبرامــج	متخصصــة	تتعامــل	مــع	معلومــات	القطــاع	العــام	التــي	لديهــا	خصائــص	اســتمرارية	
التغييــر	والتجديــد	–	مثــال	ذلــك	بيانــات	األرصــاد	الجويــة	والبيانــات	الجغرافيــة	المكانيــة	واإلحصــاءات	التجاريــة	والمروريــة.	وتكون	
تلــك	المعلومــات	قــد	أنتجــت	مباشــرة	مــن	قبــل	القطــاع	العــام	أو	جهــات	حكوميــة	تابعــة،	وغالبــا	مــا	يتــم	إتاحــة	هــذا	النــوع	مــن	
المعلومــات	للصناعــة	مــن	أجــل	خلــق	قيمــة	معرفيــة	مضافــة	للمواطــن	والمســتخدم	فــى	مجــاالت	حياتــه	اليوميــة	المختلفــة	
)التعديــل	لطبيعــة	المعلومــات	ســواء	فــى	شــكل	العــرض	أو	اجــراء	المزيــد	مــن	العمليــات	اإلحصائيــة	والتحليليــة(.	كمــا	يعتبــر	

.PPP	الخــاص	والقطــاع	الحكومــة	بيــن	للشــراكة	ناجحــا	نموذجــاً	ذلــك

ومــن	أهــم	نتائــج	هــذا	البرنامــج	مســاعدة	الباحثيــن	فــي	مختلــف	المجــاالت	علــى	إعــداد	دراســات	تحليليــة	قــد	ترصــد	أنماطــاً	
إيجابيــة	تســتوجب	تعزيزهــا	أو	ترصــد	ظواهــر	ســلبية	تســعى	الحكومــة	إلــى	تافيهــا.	باإلضافــة	إلــى	األهميــة	االقتصاديــة	
ــات	 ــا	أساســيا	مــن	مكون ــك	مكون ــار	ذل ــه	باعتب ــه	والتطبيقــات	المســتخدِمة	ل للمحتــوى	الحكومــي	والخدمــات	القائمــة	علي
اقتصــاد	المعرفــة،	وبشــكل	خــاص	مــع	ازديــاد	اســتخدام	اإلنترنــت	والهواتــف	المحمولــة	فــي	األنشــطة	االقتصاديــة	والتجاريــة.

Real	Time	Gov.	Content	لحظيا	المتغير	الحكومي	المحتوى	وإتاحة	رقمنة		)10(	برنامج	2-3-2

تهــدف	تلــك	المبــادرة	إلــى	تنفيــذ	نمــوذج	استرشــادي	لمنظومــة	»رقمنــة	المحتــوى	الحكومــي	المفتــوح	وإتاحتــه«.	وســتكون	
البدايــة	بإتاحــة	القوانيــن	والتشــريعات	التــي	تصدرهــا	الجهــات	الحكوميــة	المختلفــة،	والتــي	تمس	الحيــاة	اليوميــة	للمواطنين.

مــن	األمثلــة	الواضحــة	علــى	هــذا	النــوع	مــن	المحتــوى	الحكومــي	المفتــوح	مــا	يصــدر	بجريــدة	الوقائــع	المصريــة	والجريــدة	
ــى	 ــادرة	إل ــدف	المب ــوزراء.	وته ــس	ال ــرارات	مجل ــط	مجلســي	الشــعب	والشــورى	وق ــف	الشــركات	ومضاب الرســمية	وصحائ
ــاً	 ــة	وفق ــة	تلــك	اإلصــدارات	وإتاحتهــا	مــع	أرشــفتها	بطريقــة	إلكتروني ــه	رقمن ــم	مــن	خال إنشــاء	موقــع	حكومــي	خدمــي	يت
للمعاييــر	المنصــوص	عليهــا	مــن	قبــل	الهيئــة	التنســيقية،	بمــا	يســمح	بالبحــث	واالســترجاع	وســهولة	القــراءة	والتــداول	عبــر	

الموقــع	المــراد	إنشــاؤه.

ووفقــاً	لذلــك،	ســوف	يتــم	االســتفادة	أيضــاً	بالمحتــوى	الحكومــي	الــذي	يتــم	إنتاجــه	رقميــا	-	قبــل	طباعتــه	ورقيــا	-	بالنشــر	
ــع	 ــل	م ــه،	سيســتلزم	التعام ــذا.	وعلي ــن	ه ــة	لتأمي ــة	الازم ــع	الوســائل	التكنولوجي ــاذ	جمي ــع،	واتخ ــى	الموق المباشــر	عل
ــوى	الحكومــي	 ــة	المحت ــي	ليتناســب	وطبيع ــع	اإللكترون ــل	التوقي ــة	النشــأة	Born Digital	تفعي ــق	رقمي المســتندات	والوثائ
ــوى	 ــة	بالمســتند	أو	المحت ــل	الخاص ــات	المؤسســية	ودورة	العم ــة	العملي ــار	طبيع ــى	اإلعتب ــذ	ف ــب	األخ ــا	يج ــي.	كم الرقم
الرقمــي	لــكل	مؤسســة	أو	جهــة	علــى	حــدة،	فمــن	المحتمــل	أن	تحتــاج	إلــى	إعــادة	نظــر،	وبالتالــي	إعــادة	هيكلــة	جزئيــة	

ــة. أو	كلي
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المحتــوى	الرقمــى	يتخــذ	عــدة	أشــكال	منها	النصــوص	والصــور	والســمعيات	والمرئيــات	والخرائط،	
ويُســتخدم	فــى	تطبيقــات	عــدة	منهــا	التواصــل	واألخبــار	والتشــبيك	والتوظيــف	والترفيــه	
ــه	 ــع	التوج ــا.	وم ــب	وغيره ــم	والتدري ــع	والتعلي ــات	المواق ــث	وخدم ــة	والبح ــارة	اإللكتروني والتج
العالمــي	نحــو	الرقمنــة،	يختــرق	المحتــوى	الرقمــي	أيضــاً	مجــاالت	البــث	اإلذاعــي	والتلفزيــون	
والكتــب	والموســيقى	والســينما.	وينبغــي	أن	يُنظــر	للمحتــوى	الرقمــي	مــن	حيــث	آليــات	انتاجــه	

وتخزينــه	وإيصالــه	وتقديمــه	وعرضــه.	

ــا	وأرشــفتها	 ــا	ورقمنته ــوى	وتوثيقه ــواع	المحت ــف	أن ــع	مختل ــى	تجمي ــج	إل ــذا	البرنام ــدف	ه يه
ــي،	 ــي،	والعلم ــوى	الثقاف ــر:	المحت ــال	ال	الحص ــبيل	المث ــى	س ــى	تشــمل	عل ــا،	والت وإتاحته
والتعليمــي،	واإلعامــي،	والبيئــي،	والســياحي،	والرياضــي،	واالقتصــادي،	والسياســي...	إلــخ.	
ــوق	 ــة	وأصحــاب	حق ــات	ذات	الصل ــات	والهيئ ــع	الجه ــق	م ــاون	الوثي ــن	خــال	التع ــك	م ــم	ذل ويت
ــع	 ــا	جمي ــة	تشــارك	به ــج	وضــع	خطــة	قومي ــة.	ويتضمــن	البرنام ــة	أو	التصــرف	أو	المنفع الملكي
األطــراف	التــي	لهــا	حــق	االمتــاك	أو	التصــرف	للمحتــوى	العربــي،	ليتــم	مــن	خــال	تلــك	الخطــة	
توضيــح	جميــع	أنــواع	المحتــوى	العربــي	المتوفــر	وتبيــان	حقــوق	التعامــل	والســماحية	المتعــارف	
عليهــا.	ومــن	ثــم	وضــع	خطــة	تنفيذيــة	لرقمنــة	كل	نــوع	محتــوى	علــى	حــدة	وإتاحتــه	بالتعــاون	
األصيــل	مــع	أصحــاب	الحــق	فــى	ذلــك.	إن	مثــل	هــذا	البرنامــج	يتحقــق	مــن	خــال	مشــروعات	
قوميــة	عماقــة،	تُرصــد	لهــا	ميزانيــات	ضخمــة	وتتوحــد	فيهــا	المجهــودات	وتشــحذ	الهمــم	مــن	

أجــل	تحقيــق	الهــدف.	

وســوف	نكتفــي	فــى	ســياق	االســتراتيجية	بطــرح	أمثلــة	توضيحيــة	ألربعــة	مشــروعات	قوميــة	
ــي	ورقمنتهــا	وإتاحتهــا.	وتمــر	هــذه	المشــروعات	 ــوى	العرب ــواع	مختلفــة	مــن	المحت ــق	أن لتوثي
بالمراحــل	الموضحــة	باإلطــار	العــام	لرقمنــة	المحتــوى	الرقمــي	العربــي	وإتاحتــه،	مــن	اتفاقيــة	
بيــن	الجهــة	مالكــة	المحتــوى	والجهــة	التنفيذيــة،	ثــم	تحليــل	الوضــع	القائــم	وحالــة	المحتــوى	
ــى	 ــة،	وصــوالً	إل ــع	المراحــل	الفني ــة،	مــروراً	بجمي ــه	لوضــع	خطــة	تنفيذي ــه	وإتاحت المــراد	رقمنت

المرحلــة	األخيــرة	وهــى	مرحلــة	اإلتاحــة:

 
	مشروع	رقمنة	المحتوى	التراثي	وإتاحته

	مشروع	رقمنة	المحتوى	الثقافي	وإتاحته

	مشروع	رقمنة	المحتوى	اإلعامي	وإتاحته

	مشروع	رقمنة	المحتوى	التعليمي	وإتاحته
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	اإلطار	العام	لرقمنة	وإتاحة	المحتوى

يهــدف	هــذا	البرنامــج	إلــى	تصنيــف	أنــواع	المحتــوى	العربــي	المختلفــة	التــي	تزخــر	بهــا	حضارتنــا	وثقافتنــا	مــن	علــوم	وفنــون،	
باإلضافــة	إلــى	األعمــال	واإلبداعــات	المتعــددة	بهــدف	التخطيــط	لرقمنتهــا	وحفظهــا	وإتاحتهــا.	ويتضمــن	أيضــاً	تصميــم		البرامــج	
والمشــروعات	الازمــة	وتخطيطهــا	للتعــاون	مــع	الجهــات	المســئولة	ومالكــة	المحتــوى.	كمــا	يشــمل	اإلهتمــام	بإثــراء	المحتوى	
ــة	تضمــن	 ــداً	لذلــك،	ودعمــا	الســتمرارية	العمــل	علــى	إقامــة	صناعــة	قوي ــا	مــن	حيــث	الكــم	والكيــف.	وتأكي العربــي	إبداعي
النجــاح	لاســتراتيجية	بمــا	توفــره	لكافــة	األطــراف	مــن	منفعــة	عامــة	ومصلحــة	مشــتركة.		يوضــح	الشــكل	التالــي	اإلطــار	
العــام	لعمليــات	الرقمنــة	واإلتاحــة	للمحتــوى	بمختلــف	مراحلهــا،	بــدءا	مــن	اإلتفــاق	بيــن	الجهــة	مالكــة	المحتــوى	أو	صاحبــة	
الحــق	فــي	التعامــل	بــه،	ثــم	تحليــل	الوضــع	لبيــان	حــال	المحتــوى	وتوضيــح	الهــدف	النهائــي.	وبنــاءً	عليــه،	يتــم	وضــع	الخطــة	
التنفيذيــة	مــرورا	بجميــع	عمليــات	التحليــل	والتطويــر	الفنيــة	-	والتــي	تــم	التعــرض	لهــا	مــن	خــال	المحــور	األول	»منظومــة	
ــر	تطبيقــات	وخدمــات	ذات	 ــراً	تطوي ــد	حقــوق	التصــرف	والتعامــل	واإلتاحــة،	وأخي ــة	تحدي ــم	مــرورا	بمرحل ــة«،	ث ــة	التحتي البني

قيمــة	مضافــة	لتعظيــم	االســتفادة	مــن	المحتــوى	المتــاح	اســتعدادا	إلتاحتــه	علــى	شــبكة	االنترنــت.
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يهــدف	هــذا	المشــروع	إلــى	تأميــن	مصــدر	معرفــي	موثــق	عــن	حيــاة	الشــعب	المصــري	وثقافتــه	وتقاليــده	المتوارثــة،	وتوثيــق	
كل	مــا	يتعلــق	بتراثــه	وحفظــه	ورقمنتــه	وإتاحتــه.	كمــا	يســتهدف	رفــع	درجــة	االهتمــام	برقمنــة	اإلرث	الثقافــي	والحضــاري	
ــذا	 ــرى.	ه ــة	بالحضــارات	اإلنســانية	األخ ــز	اتصــال	الحضــارة	المصري ــاً	لتعزي ــام	بنشــره	إلكتروني ــع	المصــري	واالهتم للمجتم
باإلضافــة	الــى	االهتمــام	ببنــاء	مواقــع	للمكتبــات	والمتاحــف	والمراكــز	التــي	تعمــل	فــي	التوثيــق	واألرشــفة	بمــا	تحويهــا	مــن	

كتــب	تاريخيــة	قديمــة	ومخطوطــات	أثرية...الــخ.	

تأتــي	أهميــة	هــذا	المشــروع	القومــي	العمــاق	مــن	منطلــق	الحفــاظ	علــى	الذاكــرة	التراثيــة،	وتشــجيع	أعمــال	التوثيــق	
اإللكترونــي	للمــوروث	التاريخــي	المصــري.	وهنــا	يكمــن	التحــدي	فــي	تعــدد	الجهــات	المالكــة	لهــذا	النــوع	مــن	المحتــوى،	
حيــث	تتمتــع	مصــر	بثــروة	تراثيــة	ضخمــة	موزعــة	مــا	بيــن	جهــات	متعــددة	حكوميــة	وغيــر	حكوميــة.	لــذا	يســعى	المشــروع	
لتأســيس	مراكــز	متخصصــة	فــي	التوثيــق	اإللكترونــي	تتعــاون	فيمــا	بينهــا	وفــق	منهجيــة	واحــدة	لتوثيــق	تراثنــا	الثــري.	ويجــري	
تنفيــذ	هــذا	المشــروع	فــي	تلــك	الجهــات	المتعــددة	مــن	خــال	إنشــاء	مســتودعات	رقميــة	تتواكــب	مــع	المعاييــر	الدوليــة	
ــي	ســياق	 ــات	والمســتودعات	ف ــك	الجه ــن	تل ــا	بي ــم	التنســيق	م ــة.	ويت ــى	التواصــل	والمنافســة	العالمي ــادراً	عل ــون	ق ليك

ــد	الجهــود	والتكامــل	لضمــان	االســتدامة	واالتســاق. المشــروع	المتفــق	عليــه	والــذي	يهــدف	إلــى	توحي

األنشطة	الرئيسية:

	حصر	الجهود	التى	تمت	فى	إطار	توثيق	التراث	المصري

	تحديد	أولويات	الجهات	المختلفة	فى	توثيق	التراث

	تحديد	أولويات	اإلتاحة	للتراث	المرقمن،	والنماذج	المختلفة	للعرض	واإلتاحة	

	وضع	خطة	زمنية	للتنفيذ	طبقا	لألولويات	المطروحة

تمتلــك	مصــر	محتــوى	إعاميــاً	متميــزاً	وثريــاً	نظــرا	لمــا	تمتلكــه	مــن	مؤسســات	صحفيــة	يعــود	إنشــاؤها	إلــى	مــا	يربــو	علــى	
المائــة		عــام،	كمــا	فــي	دار	الهــال	ومؤسســة	األهــرام.	كذلــك	تعــد	مصــر	دولــة	رائــدة	فــي	مجالــي	اإلذاعــة	والتليفزيــون،	
لــذا	فالمحتــوى	اإلعامــي	باللغــة	العربيــة	ســواء	الصحفــي	أو	المرئــي	والمســموع	ال	يوجــد	لــه	نظيــر	فــي	العالــم.	ويتنــوع	

المحتــوى	اإلعامــي	الــذى	تمتلكــه	المؤسســات	المصريــة	المختلفــة	مــا	بيــن:

	مايين	الصفحات	من	الصحف	المختلفة	التي	توثق	مصر	في	140	عاما،	أي	منذ	فترة	االحتال	اإلنجليزي	إلى	اآلن	

	مايين	الصور	)أبيض	وأسود/ألوان(	سواءً	في	صورة	مطبوعة	أو	نيجاتيف	للصور

	آالف	الصفحات	من	المجات	المتنوعة	التي	تشمل	العديد	من	المجاالت	)السياسية،	الرياضية،	المرأة	والطفل	...(

	آالف	المقاالت	لكبار	الكتاب	المصريين	والعرب

	آالف	الموضوعات	الصحفية	المجمعة	من	مقاالت	وصور	وأخبار

	آالف	الساعات	اإلذاعية	المسجلة

	آالف	الساعات	من	البرامج	التليفزيونية	سواء	برامج	حوارية	أو	إخبارية	إلى	غيرها	من	البرامج	التليفزيونية	المختلفة

 

ــا	اإلعاميــة	الهامــة	التــي	توثــق	 ويأتــي	مشــروع	رقمنــة	المحتــوى	اإلعامــي	وإتاحتــه	مــن	منطلــق	الحفــاظ	علــى	ذاكرتن
العديــد	مــن	المجــاالت	الحياتيــة	لمصــر	والشــرق	األوســط.	إن	أهميــة	برنامــج	توثيــق	المحتــوى	اإلعامــي	تكمــن	فــى	بنــاء	
ــاً	ألحــدث	 ــه	وفق ــم	االســتفادة	من ــا	ليت ــوى	اإلعامــي	وتطويره ــن	المحت ــل	م ــم	الهائ ــذا	الك مســتودع	)أو	مســتودعات(	له

ــات.	 ــات	االتصــاالت	والمعلوم تقني

األنشطة	الرئيسية:

ــة	 ــات	الصحفي ــال	المؤسس ــن	خ ــري	م ــي	المص ــوى	اإلعام ــق	المحت ــار	توثي ــى	إط ــت	ف ــي	تم ــود	الت ــر	الجه 	حص
واإلعاميــة	المختلفــة	

	تحديد	أولويات	الجهات	المختلفة	في	توثيق	المحتوى	اإلعامي

	تحديد	أولويات	اإلتاحة	للمحتوى	اإلعامي	المرقمن،	والنماذج	المختلفة	للعرض	واإلتاحة						

	وضــع	خطــة	زمنيــة	للتنفيــذ	طبقــا	لألولويــات	المطروحــة	لرقمنــة	المحتــوى	اإلعامــي	وإتاحتــه	)أنشــطة	رئيســية،	جهــة	
منفــذة،	الوقــت	المطلــوب،	الميزانيــة،	مؤشــرات	قيــاس	األداء(

كان	لثــورة	المعلومــات	الرقميــة	أثــر	كبيــر	علــى	التعليــم	انعكــس	فــي	االنتقــال	مــن	النمــوذج	التعليمــي	التقليــدي	المعتمــد	
علــى	المعلــم	إلــى	النمــوذج	القائــم	علــى	احتياجــات	المتعلــم.	وتبعــاً	لذلــك،	فقــد	لــزم	االنتبــاه	إلــى	أهميــة	االســتفادة	مــن	
التقــدم	التكنولوجــي	الهائــل	واســتغاله	فــي	تطويــر	عمليــة	التعليــم	والتعلــم	وتحســين	مخرجاتهــا.	وقــد	ظهــرت	الحاجــة	إلــى	
تطويــر	المحتــوي	التعليمــي	الرقمــي	العربــي	وإتاحتــه	نظــرا	لزيــادة	المحتــوى	الموجــود	علــى	الشــبكة	الدوليــة	المعلوماتيــة	
ــل	مســاهمة	شــركات	 ــة،	وتق ــة	العربي ــي	باللغ ــوى	التعليم ــه	المحت ــاءل	في ــذي	يتض ــت	ال ــي	الوق ــات	ف ــكل	اللغ ــه	ب وتنوع
المحتــوى	التعليمــي	العربــي	وبالتالــي	تقــل	جــودة	المحتــوى	التعليميــة	المنتجــة	مــا	ينعكــس	ســلباً	علــى	عمليــة	التعليــم	

والتعلــم.	

	يهــدف	البرنامــج	إلــى	رقمنــة	المحتــوى	التعليمــي	ورقمنتــه،	وإشــراك	القطــاع	الخــاص	والناشــرين	والمتعلميــن	والمعلميــن	
ــم	المناهــج	 ــدروس	ونمــاذج	تصمي ــر	خطــط	ال ــى	االهتمــام	بتطوي ــاً.	كمــا	يهــدف	إل ــه،	واالهتمــام	بنشــره	إلكتروني فــي	اثرائ
وتطويــر	نظــم	إلكترونيــة	لتوليدهــا،	وتحويــل	المقــررات	إلــى	صــور	إلكترونيــة	مثــل	المحتــوى	القائــم	علــى	الدرامــا	والمحتــوى	
ــارب	 ــق	المدمجــة،	التج ــى	المشــاركة	والحقائ ــد	عل ــوى	المعتم ــة	والمحت ــل	العميق ــوى	ذي	التفاصي ــاد	والمحت ــي	األبع ثاث
والمعامــل	االفتراضيــة،	الكتــب	التفاعليــة،	الموســوعات	العلميــة	واأللعــاب	التعليميــة...	الــخ.		كمــا	يعتمــد	علــى	االســتفادة	
مــن	نظــم	المشــاركة	والتواصــل	االجتماعــي	لخلــق	بيئــة	حواريــة	حــول	المحتــوى	اإللكترونــي	بصــوَره	»المقــروءة	والمســموعة	

والمرئيــة«		وإثرائهــا.

تميــزت	مصــر	علــى	مــر	تاريخهــا	بمبدعيهــا	فــي	جميــع	المجــاالت،	ومــن	أهــم	هــذه	المجــاالت	إنتــاج	الثقافــة	العربية	ونشــرها،	
ــواع	منهــا	 ــى	عــدة	أن ــة	إل ــة	المصري ــوع	الثقاف ــة.	وتتن ــا	كونهــا	مــرآة	المجتمعــات	العربي وهــي	التــي	تاقــي	اهتمامــا	عالمي
ــة	كالتشــكيلية	 ــة	عام ــون	بصف ــرا،	الفن ــن	األوب ــات	ف ــام،	المســرحيات،	إبداع ــب،	األف ــال	ال	الحصــر	الكت ــى	ســبيل	المث عل

والتجريديــة...	إلــخ.

ونظــراً	للتطــور	التكنولوجــي	فــي	مجــال	تكنولوجيــا	المعلومــات	الخاصــة	بإنتــاج	المحتــوى	الرقمــي	ونشــره،	فإنــه	أصبــح	لزامــاً	
التحويــل	الرقمــي	لهــذه	المــواد	الثقافيــة	الهامــة	والتــي	ســيكون	انتشــارها	علــى	االنترنــت	مــن	أهــم	الطــرق	لرفــع	الوعــي	

الثقافــي	فــي	المجتمــع	المصــري	بصفــة	خاصــة	والمجتمــع	العربــي	ككل.	

 
يمكن	تقسيم	المحتوى	الثقافي	المصري	الذي	تمتلكه	المؤسسات	المصرية	المختلفة	إلى:	

	آالف	الكتب	العربية	والموسوعات	والقصص	التي	تزخر	بها	مكتباتنا	

	آالف	الساعات	من	األفام	والمسلسات	والمسرحيات	

	اإلنتاج	الثري	لدار	األوبرا	من	عروض	أوبرالية	وحفات	موسيقية	وغنائية

	األعمال	األدبية	والمعارض	الفنية	

 

لــذا،	ومــن	منطلــق	الحفــاظ	علــى	الهويــة	الثقافيــة	المصريــة،	تكمــن	أهميــة	برنامــج	رقمنــة	المحتــوى	الثقافــي	فــي	كونــه	
بمثابــة	مخــزن	أو	مســتودع	لكــم	هائــل	مــن	المحتــوى	الثقافــي	واإلبــداع	اإلنســاني،	حيــث	ســيتم	االســتفادة	بأحــدث	أدوات	
تكنولوجيــا	المعلومــات	واالتصــاالت	لتوثيقــه	وحفظــه	وإتاحتــه	للبشــرية،	وخلــق	بيئــة	تمكــن	المهتميــن	والدارســين	والمثقفيــن	

مــن	الوصــول	إلــى	مجموعــة	مــن	أهــم	مصــادر	الثقافــة	العربية.		

 
األنشطة	الرئيسية:

	حصر	الجهود	التي	تمت	فى	إطار	توثيق	المحتوى	الثقافي	المصري	

	تحديد	أولويات	الجهات	المختلفة	فى	توثيق	المحتوى	الثقافي

	تحديد	أولويات	اإلتاحة	للمحتوى	الثقافي	المرقمن،	والنماذج	المختلفة	للعرض	واإلتاحة						

	وضع	خطة	زمنية	للتنفيذ	طبقا	لألولويات	المطروحة	لرقمنة	وإتاحة	المحتوى	الثقافي

2-4-1-3	مشروع	رقمنة	المحتوى	اإلعامي	وإتاحته2-4-1-1		مشروع	رقمنة	المحتوى	التراثي	وإتاحته:

2-4-1-4	مشروع	رقمنة	المحتوى	التعليمي	وإتاحته

2-4-1-2	مشروع	رقمنة	المحتوى	الثقافي	وإتاحته
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يســعى	البرنامــج	إلــى	المســاهمة	فــى	إعــداد	المعاييــر	الخاصــة	بتقييــم	المحتويــات	التعليميــة	اإللكترونيــة	واعتمادهــا	مــن	
حيــث	القواعــد	التنظيميــة	واآلليــات	الازمــة	إلنتاجهــا	وإتاحتهــا	بالتنســيق	مــع	الهيئــة	التنســيقية.	كمــا	يعنــى	بإتاحــة	الفــرص	
للشــركات	المصريــة	العاملــة	فــي	مجــال	انتــاج	المحتويــات	التعليميــة	والمجتمــع	للمســاهمة	فــى	تطويــر	تلــك	المحتويــات	
التعليميــة	وتجويدهــا،	وبحــث	إمكانيــة	إنشــاء	متجــر	إلكترونــي	يراعــي	حقــوق	الملكيــة	الفكريــة	ويعمــل	علــى	تنميــة	صناعــة	

المحتــوى	التعليمــي	بشــكل	تنافســي.	كذلــك	تشــجيع	وتحفيــز	توفيــر	تطبيقــات	لتأليــف	المحتويــات	التعليميــة	الرقميــة.		

 
األنشطة	الرئيسية:

	حصر	الجهود	التي	تمت	فى	تطوير	المحتوى	التعليمي	العربي

	إعداد	معايير	المحتوى	التعليمي	الرقمي	واعتمادها	

	انشاء	متجر	إلكتروني	للمحتوى	التعليمي	وإتاحته

	تشجيع	تطبيقات	إلنتاج	المحتوى	التعليمي	وتوفيرها،	والنماذج	االقتصادية	المناسبة	

	تحديد	أولويات	اإلتاحة	للمحتوى	التعليمي	المرقمن،	والنماذج	المختلفة	للعرض	واإلتاحة						

	وضــع	خطــة	زمنيــة	للتنفيــذ	طبقــا	لألولويــات	المطروحــة	لرقمنــة	المحتــوى	التعليمــي	وإتاحتــه	)أنشــطة	رئيســية،	جهــة	
منفــذة،	الوقــت	المطلــوب،	الميزانيــة،	مؤشــرات	قيــاس	األداء(

ــة	واألساســية	لضمــان	االســتمرارية	واالســتدامة	لاســتراتيجية،	حيــث	يتضمــن	 ــر	هــذا	البرنامــج	مــن	البرامــج	الحيوي يعتب
تنفيــذ	مجموعــة	مــن	المبــادرات	والمشــروعات	المعنيــة	بتنميــة	أعمــال	الشــركات	العاملــة	فــى	صناعــة	المحتــوى	الرقمــي.	
ــل	 ــات	تختــص	بالتموي ــات	أمامهــا،	ســواءً	كانــت	عقب ــز	الشــركات	وتذليــل	العقب ــادرات	والبرامــج	إلــى	تحفي تهــدف	تلــك	المب
ــن	أيضــا	طــرح	 ــا	يمك ــى	مســتوى	التنافســية.	كم ــه	إل ــي	والوصــول	ب ــج	النهائ أو	توجــه	الســوق	للنهــوض	بمســتوى	المنت
مشــروعات	والعمــل	علــى	زيــادة	الطلــب	المحلــي	إلنتــاج	محتــوى	رقمــي	متطــور	ورفــع	الوعــي	المجتمعــي	بأهميــة	التحــول	

إلــى	المحتــوى	الرقمــي	العربــي،	بــل	والظهــور	بقــوة	علــى	الخريطــة	العالميــة.	

	يهــدف	البرنامــج	أيضــاً	إلــى	تعزيــز	منــاخ	األعمــال	وتشــجيع	تطويــر	نمــاذج	أعمــال	مبتكــرة،	خاصــة	مــع	ظهــور	المحتــوى	الــذى	
ينتجــه	المســتخدم	بقــوة	علــى	الســاحة،	باإلضافــة	إلــى	المحتــوى	المعــروض	والمنتــج	للهواتــف	المحمولــة	بصفــة	خاصــة،	
وللحواســب	اللوحيــة	بصفــة	عامــة.	كمــا	يهــدف	إلــى	توفيــر	حوافــز	لخلــق	المحتــوى	الرقمــي	ونشــره	وتأميــن	المعامــات	

التجاريــة	عبــر	اإلنترنــت	والهواتــف	المحمولــة	بمــا	فــي	ذلــك	آليــات	الدفــع	والتوقيــع	اإللكترونــي	والتوثيــق.

يهــدف	هــذا	البرنامــج	إلــى	توفيــر	البيئــة	المناســبة	لإلبــداع	أمــام	منتجــي	المحتــوى	ليســاهموا	بأعمالهــم	فى	إثــراء	المحتوى	
الرقمــي	العربــي،	والتوســع	فــي	اســتخدام	تكنولوجيــا	االتصــاالت	والمعلومــات.	كمــا	يهــدف	إلــى	تشــجيع	الشــباب	وطلبــة	
ــى	 ــوى	الحتضــان	أفكارهــم	وأعمالهــم	وتحويلهــا	إل ــكار	المبتكــرة	فــى	مجــال	المحت الجامعــات	وخريجيهــا	مــن	أصحــاب	األف

منتجــات	ومخرجــات	حقيقيــة	مبدعــة.	

	ومــن	خــال	هــذا	البرنامــج	يتــم	تحفيــز	العمــل	اإلبداعــى	فــى	مجــال	المحتــوى	الرقمــي	إلنتقــاء	أفضــل	األعمــال	وتشــجيعها	
وإيصالهــا	إلــى	مراحلهــا	النهائيــة	ممــا	يثــري	صناعــة	المحتــوى	الرقمــي.	ويتــم	إنشــاء	بوابــات	متخصصــة	يعتمــد	المحتــوى	
الخــاص	بهــا	علــى	مشــاكل	المجتمــع	وتحدياتــه،	وتعتمــد	هــذه	البوابــات	علــى	مشــاركة	األفــراد	ومــا	يمكــن	وصفــه	هنــا	علــى	

	.	User Generated Content	»المســتخدم	ينتجــه	الــذي	»المحتــوى	أنــه

	وفــي	إطــار	التركيــز	علــى	تنميــة	اإلبــداع	فــي	إنتــاج	المحتــوى،	يجــب	وضــع	معاييــر	وأطــر	يمكــن	مــن	خالهــا	إنتــاج	المحتــوى	
اإلبداعــي	بشــكل	الئــق.	ومــن	أجــل	تحقيــق	هــذا،	يجــب	تضافــر	جهــود		كل	مــن	القطــاع	الخــاص	والحكومــة	لدعــم	اإلبــداع	
وتشــجيع	االســتخدام	األمثــل	ألدوات	تطويــر	المحتــوى	واإلنترنــت.	وكذلــك	عمــل	الدعايــة	الكافيــة	لتحفيــز	الشــركات	علــى	
ــة	 ــات	المطروح ــن	اآللي ــي.	وم ــوى	العرب ــراء	المحت ــاالت	إلث ــع	المج ــن	جمي ــن	م ــوى	اإلبداعــي	وجــذب	المبدعي ــم	المحت دع

لتحفيــز	الشــباب	ورواد	األعمــال	وتشــجيعهم	علــى	إنتــاج	إبداعاتهــم	مــن	المحتــوى	الرقمــي	وتقديمهــا:	

2-4-2	برنامج	)12(	تنمية	صناعة	المحتوى	الرقمي	العربي

2-4-3	برنامج	)13(	انتاج	واثراء	المحتوى	الرقمى	االبداعى

1.	الحاضنات	التكنولوجية:

تكمــن	فكرتهــا	الرئيســية	فــي	رفــع	المعانــاة	عــن	رواد	األعمــال	والمبدعيــن	ذوي	األفــكار	المختلفــة	لمســاندتهم	فــي	البــدء	
بتنفيــذ	أعمالهــم.	وفــى	بعــض	األحيــان	تكــون	المســاندة	بتقديــم	االستشــارات	فــى	مرحلــة	دراســة	الجــدوى	للمشــروع	أو	

الفكــرة	المــراد	تنفيذهــا.

  
2.	المسابقات:

ــه	 ــة	ذات	التوج ــاالت	التكنولوجي ــي	المج ــزة	ف ــكار	المتمي ــداع	لألف ــكار	واإلب ــة	االبت ــز	ثقاف ــار	تعزي ــي	إط ــاً	ف ــي	أيض وهــي	تأت
ــات	 ــا	والجه ــة	للتكنولوجي ــة	المنتج ــع	الشــركات	العالمي ــاون	م ــك	بالتع ــة،	وذل ــة	المصري ــب	الحكوم ــن	جان االســتراتيجي	م
التابعــة	لــوزارة	االتصــاالت	وتكنولوجيــا	المعلومــات	المصريــة.	كمــا	تأتــي	هــذه	المســابقات	أيضــا	للمســاهمة	فــي	نشــر	األفــكار	
المتميــزة	للشــركات	وتســويقها	والتــي	مــن	الممكــن	أن	تســاهم	فــي	احتضانهــا	وتطويرهــا	لمرحلــة	أخــرى	أكثــر	نضوجــا.

 
3.	المبادرات:

تســعى	هــذه	المبــادرات	إلــى	تشــجيع	الشــركات	الصغيــرة	والمتوســطة	وشــباب	الخريجيــن	فــي	جميــع	أنحــاء	مصــر	علــى	
ــر	 ــادة	المحتــوى	العربــي	وتطوي ــر	تطبيقــات	باللغــة	العربيــة	علــى	شــبكة	اإلنترنــت	والهواتــف	المحمولــة،	مــن	أجــل	زي تطوي

المزيــد	مــن	الخدمــات	والتطبيقــات	التــي	تخــدم	فئــة	مختــارة	مــن	المســتخدمين	باللغــة	العربيــة.

تهــدف	جميــع	هــذه	اآلليــات	إلــى	تنميــة	القــدرات	البشــرية	وتحفيــز	األفــراد	والشــركات	إلنتــاج	المحتــوى	اإلبداعــي	مــن	خــال	
االســتفادة	مــن	برامــج	المســابقات	والحاضنــات	التكنولوجيــة	التــي	تقدمهــا	المنظمــات	والهيئــات	المحليــة	والدوليــة.	

2-5	المحور	الخامس:	ضمان	اإلستدامة

يهــدف	هــذا	البرنامــج	إلــى	االهتمــام	بالبعــد	االقتصــادى،	حيــث	تأتــي	التحديــات	الكامنــة	فــي	عــدم	وجــود	نمــاذج	اقتصاديــة	
واضحــة	علــى	رأس	المخــاوف	والعقبــات	التــي	يواجههــا	منتجــو	المحتــوى	الرقمــي	ومقدمــوه	فــى	مصــر.	وذلــك	مــن	خــال	
تعريــف	وتحديــد	تلــك	النمــاذج	االقتصاديــة	التــي	تنظــم	عاقــة	كل	مــن	أطــراف	العمــل	مــن	منتــج	ومســتهلك	ومقــدم	للخدمــة	
ــة	كافــة	ومصالحهــا	الواجــب	مراعاتهــا	حتــى	نضمــن	االســتمرارية	 ــار	األطــراف	المعني ــه،	أخــذا	فــى	االعتب ــه	وواجبات وحقوق
واالســتدامة	الســتراتيجية	المحتــوى	الرقمــي	العربــي.	وحيــث	نشــهد	نشــاطاً	مكثفــاً	علــى	شــبكة	اإلنترنــت	ونمــواً	متزايــداً	
لمســتخدمي	شــبكات	التواصــل	االجتماعــي،	يجــب	أن	تتنــوع	النمــاذج	االقتصاديــة	الخاصــة	بالمحتــوى	العربــي	مــن	حيــث	
ــى	الســاحة	 ــواءم	والمســتجدات	عل ــرة	تت ــة	مبتك ــاذج	اقتصادي ــر	نم ــى	توفي ــج	إل ــا	يســعى	البرنام ــا.	كم ــا	وتطبيقاته أدواته
الدوليــة،	مــع	مراعــاة	أهميــة	التعامــل	مــع	المخــاوف	والتحديــات	الراهنــة	لتحفيــز	إنتــاج	المحتــوى	الرقمــي	العربــي	وتشــجيع	

اســتخدامه.

هناك	عدد	من	االعتبارات	الواجب	مراعاتها	عند	طرح	النماذج	االقتصادية	ومناقشتها:

	السلوكيات	الشرائية	للمستهلك	على	اإلنترنت

	رفع	درجة	الوعي	وتنمية	الثقافة	المجتمعية	

	تمكين	معامات	الدفع	اإللكتروني	وتفعيلها	والتعريف	بها	والترويج	لها

	توفيــر	نمــاذج	عمليــة	آمنــة	للدفــع	تتناســب	مــع	طبيعــة	المســتهلك	المصــري	لتشــجيعه	علــى	اإلقــدام	علــى	الشــراء	
عبــر	اإلنترنــت

	البيئــة	التمكينيــة	لصناعــة	المحتــوى	الرقمــي	التــي	تــؤدي	إلــى	االنتقــال	مــن	مرحلــة	اإلنتــاج	إلــى	البيــع،	ومــن	مرحلــة	
الفكــرة	إلــى	التمويل

يتــم	مــن	خــال	هــذا	البرنامــج،	دراســة	النمــاذج	االقتصاديــة	المتوفــرة	والمتبعــة	لتعظيــم	االســتفادة	وبالتإلــى	ضمــان	عامــل	
ــة	 ــار	الحفــاظ	علــى	الحقــوق	الماليــة	والفكري اإلســتدامة	المبنيــة	علــى	المنفعــة	المشــتركة.	كمــا	يتــم	األخــذ	فــى	اإلعتب
ــاع	 ــاً	مــن	ضي ــن	خوف ــر	مــن	العازفي ــز	الكثي ــوى	ممــا	يشــجع	ويحف ــري	المحت ــك	الحفــاظ	علــى	حقــوق	موف ــن	وكذل للمبدعي

حقوقهــم	الماديــة	واألدبيــة.	وفيمــا	يلــي	مقتــرح	لبعــض	النمــاذج	االقتصاديــة:

2-5-1		برنامج	)14(	توفير	النماذج	االقتصادية	لتطوير	األعمال
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	النموذج	اإلعاني

ــة	 ــات	بصف ــى	اإلعان ــادي	عل ــا	االقتص ــد	نموذجه ــع	يعتم ــى	مواق ــوى	عل ــى	لنشــر	المحت ــح	الوســيلة	المُثل ــت	أصب اإلنترن
أساســية.	وقــد	توســع	اإلنفــاق	اإلعانــي	علــى	اإلنترنــت	عالميــا	بشــكل	تصاعــدي	مــع	توســع	انتشــار	هــذه	الخدمــة.	وقــد	
أضافــت	اإلنترنــت	تطوريــن	حاســمين:	زيــادة	التفاعليــة	لإلعــان	وتعريــف	أفضــل	للمســتهلك	بمحتــوى	اإلعــان.	فتحــول	كثيــر	
مــن	شــركات	النشــر	إلــى	اســتخدام	إمكانيــات	التعــرف	علــى	المســتهلك	بشــكل	أفضــل	وإمكانيــة	تغييــر	الرســالة	اإلعانيــة	
حســب	خصائــص	المســتهلك،	وهــو	مــا	يســمى	بالـــ	Narrowcasting،	وقــد	ســاهمت	تقنيــات	تكنولوجيــا	المعلومــات	فــى	
التعامــل	مــع	قواعــد	البيانــات	بشــكل	أفضــل	للوصــول	إلــى	ســمات	متخصصــة	بــكل	مســتخدم	علــى	حــدة،	وخلــق	ملخــص	
عــن	طبيعتــه	الخاصــة	جــدا	ومتطلباتــه	ونمــوذج	مشــترياته	واهتماماتــه،	وقــد	ســاهم	ذلــك	فــى	تطويــر	الرســالة	االعانيــة	

بصفــة	خاصــة	والتســويقية	بصفــة	عامــة.

ــة،	وهــو	مــا	 ــغ	معيــن	خــال	مــدة	معين ــات	تدفــع	علــى	النشــر	لقــاء	مبل ــت	اإلعان ــه،	فبعــد	أن	كان ــه	أهميت هــذا	التطــور	ل
ــو	 ــى	الرادي ــاذج	اإلعــان	عل ــى	نم ــة	تبق ــاب	التفاعلي ــى	غي ــف	مشــاهد	cost per mile،	وف ــكل	أل ــة	ل ــوذج	الكلف ــرف	بنم يع
والتلفزيــون	والصحــف	الورقيــة	شــبيهة	بهــذا	النمــوذج،	تحولــت	طريقــة	الدفــع	إلــى	الدفــع	علــى	عــدد	المــرات	التــي	ينقــر	فيهــا	

.Pay Per Click	ــد ــة	المزي المســتهلكون	علــى	اإلعــان	لمعرف

	نموذج	االشتراكات

يتمثــل	نمــوذج	األعمــال	عبــر	االشــتراكات	فــي	جعــل	المشــترك	يدفــع	مســبقا	مبلغــا	مــن	المــال	للحصــول	علــى	المعلومــة.	
ــق	اإلنترنــت	باألســاس	للحصــول	علــى	المعلومــة	مجانــا،	إال	أن	هــذا	 وقــد	يبــدو	هــذا	النمــوذج	فــي	غيــر	محلــه،	حيــث	أُطلِّ
ــوع	مــن	 ــارزة	علــى	هــذا	الن ــة	الب ــواع	األعمــال.	ومــن	األمثل ــة	فــي	بعــض	أن ــه	حضــور	قــوي	ويثبــت	فعالي النمــوذج	مــازال	ل
ــة	 ــات	العلمي ــد	والدوري ــة	المتخصصــة،	ويضــاف	أيضــا	فــى	هــذا	الســياق	الجرائ ــة	والمواقــع	البحثي النمــاذج	المجــات	العلمي

والمجــات	المتخصصــة	كمجــات	البورصــة.	
 

	النموذج	التعاقدي

مــن	مزايــا	الطبيعــة	التفاعليــة	لإلنترنــت	أنهــا	ليســت	فقــط	وســيلة	للنشــر	واإلعــان	والتســويق،	بــل	وســيلة	للتوزيــع	والبيــع	
عبــر	ســوق	افتراضيــة،	يمكــن	الوصــول	إليهــا	مــع	تكلفــة	ثابتــة.	وقــد	تطــور	األمــر	إلــى	درجــة	نشــوء	أنــواع	جديــدة	مــن	المواقــع	
ــج	مــن	 ــل	شــراء	المنت ــف	الشــركات	العارضــة،	بحيــث	يســتطيع	العمي ــن	مختل ــاً	بي ــة	األســعار	آلي المتخصصــة	تقــوم	بمقارن
الشــركة	األقــل	ســعراً.	وتأخــذ	الشــركة	التــي	تقــدم	هــذه	الخدمــة	قيمــة	إيراداتهــا	مــن	شــركة	بيــع	المنتــج،	كحصــة	مــن	
الســعر.	ومــن	أشــهر	النمــاذج	االقتصاديــة	التعاقديــة	الموضحــة	لذلــك	نمــوذج	الربحيــة	التشــاركية	Revenue Sharing	حيــث	
يقــوم	هــذا	النمــوذج	علــى	اإلتفــاق	المســبق	بيــن	الطرفيــن	)مالــك	المحتــوى	Content Owner	ومالــك	الموقــع	التســويقي(	
ــزداد	رواجــاً	مــع	صناعــة	 ــاح.	وقــد	زاد	التعامــل	وفقــاً	لهــذا	النمــوذج	مؤخــراً،	ومــن	المتوقــع	أن	ي علــى	المشــاركة	فــى	األرب

المحتــوى	الرقمــي	لمناســبته	وفعاليتــه.
 

	النماذج	غير	الربحية

مــن	النمــاذج	الهامــة	فــي	صناعــة	المحتــوى	الرقمــي	بصفــة	عامــة	هــي	النمــاذج	غيــر	الربحيــة	التــي	تســاعد	كثيــرا	فــي	
تنميــة	المحتــوى	الرقمــي،	مثــال	مشــروع	الموســوعة	اإللكترونيــة	الحــرة	Wikipedia	وهــو	المشــروع	المبنــي	علــى	تقنيــة	
ــادة	المحتــوى	باللغــات	 برمجيــات	mediawiki	لإلنتــاج	التشــاركي	وإدارة	المحتــوى.	وقــد	ســاهمت	هــذه	المشــاريع	فــي	زي
المختلفــة	وبتكلفــة	زهيــدة،	حيــث	تعتمــد	علــى	مشــاركات	األعضــاء	فــي	إضافــة	المحتــوى	الرقمــي	وإثرائــه،	وينــدرج	ذلــك	

.User Generated Content	عليــه	يطلــق	مــا	ضمــن

إنطاقــاً	مــن	إيمــان	مصــر	بأهميــة	التعــاون	والتنســيق	الدائميــن	والتواصــل	المســتمر	مــع	الــدول	العربيــة	فــي	مجــال	المحتــوى	
الرقمــي	العربــي	حتــى	يمكننــا	النهــوض	بالمحتــوى	العربــي	علــى	شــبكة	اإلنترنــت	دون	تكــرار	للجهــود	بيــن	الــدول	العربيــة	
المختلفــة،	وأن	يكــون	هــذا	التعــاون	نموذجــاً	لتعزيــز	العمــل	العربــي	المشــترك	والحفــاظ	علــى	الهويــة	العربيــة	عــن	طريــق	
إقامــة	صناعــة	قويــة	وراســخة	للمحتــوى	الرقمــي	بأنواعــه	المختلفــة،	مــن	مكتــوب	ومســموع	ومرئــي،	علــى	وســائل	اإلتاحــة	
ــا	المعلومــات	بصفــة	 ــز	االقتصــاد	العربــي	بصفــة	عامــة	وصناعــة	تكنولوجي المتنوعــة	علــى	اإلنترنــت،	ليكــون	مــن	أهــم	ركائ
خاصــة	–	انطاقــاً	مــن	ذلــك،	فــإن	مصــر	ملتزمــة	بدعــم		مبــادرة	المحتــوى	العربــي	الرقمــي	التــي	أقرهــا	المؤتمــر	العالمــي	
ــر	 ــز	تطوي ــاد	عــام	2010	وتبناهــا	االتحــاد	الدولــي	لاتصــاالت	بهــدف	المســاهمة	فــي	تعزي لتنميــة	االتصــاالت	فــي	حيــدر	آب
المحتــوى	العربــي	الرقمــي	مــن	خــال:	دعــم	الدراســات	المتعلقــة	باســتخدام	أســماء	المياديــن	العربيــة؛	توفيــر	مواقــع	تقــدم	
محتــوى	عربــي	يعــزز	التنميــة	االقتصاديــة	واالجتماعيــة	فــي	المنطقــة	العربيــة؛	تعزيــز	رقمنــة	التــراث	العربــي	وتســهيل	عملية	

النفــاذ	إليــه؛	وضــع	إجــراءات	مناســبة	لتحويــل	الوثائــق	العربيــة	المحفوظــة	مــن	النظــام	التماثلــي	إلــى	النظــام	الرقمــي.	

وبنــاءً	عليــه،	فــإن	هــذا	البرنامــج	يهــدف	إلــى	تعزيــز	التعــاون	وإقامــة	مشــروعات	مشــتركة	مــع	الــدول	العربيــة	والمنظمــات	
الدوليــة	واإلقليميــة	مــن	خــال	مذكــرات	تفاهــم	وبروتوكــوالت	تعــاون	لتبــادل	الخبــرات.	كذلــك	اســتضافة	الفعاليــات	المختلفــة	
ذات	الصلــة	بالمحتــوى	الرقمــي	فــي	مصــر	والمشــاركة	فــي	الفعاليــات	الدوليــة	والعربيــة.	كمــا	يتضمــن	البرنامــج	المشــاركة	
فــي	الدراســات	واألبحــاث	ذات	الصلــة	التــي	تصدرهــا	المنظمــات	الدوليــة	واإلقليميــة،	واالســتفادة	مــن	تجــارب	المنظمــات	
الدوليــة	فــي	تعزيــز	سياســات	تعزيــز	المحتــوى	الرقمــي	وآلياتــه،	وتحفيــز	األفــراد	والشــركات	علــى	إنتــاج	المحتــوى	اإلبداعــي	

مــن	خــال	االســتفادة	مــن	برامــج	المســابقات	والحاضنــات	التكنولوجيــة	التــي	تقدمهــا	المنظمــات	الدوليــة	واإلقليميــة.	
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يهــدف	هــذا	البرنامــج	إلــى	خلــق	ثقافــة	المحتــوى	الرقمــي	فــي	مصــر	وتوصيلهــا	بأبســط	المفاهيــم	والمبــادئ	إلــى	المواطــن،	
وذلــك	مــن	خــال	تشــجيع	منظمــات	المجتمــع	المدنــي	واإلدارات	المختصــة	بالتنميــة	المجتمعيــة	فــي	القطاعيــن	الخــاص	

والحكومــي	علــى	نشــر	الوعــي	المجتمعــي	والتســويق	والترويــج	لفكــر	المحتــوى	الرقمــي	وثقافتــه.

لقــد	أصبــح	للتنميــة	المجتمعيــة	اليــوم	أهميــة	كبــرى،	حيــث	أفــردت	لهــا	الجهــات	الحكوميــة	مبــادرات	ومشــروعات	وبرامــج،	
بــل	فــي	بعــض	األحيــان	قطاعــات	مخصصــة	لاعتنــاء	بهــا.	كمــا	اتجهــت	معظــم	شــركات	ومؤسســات	القطــاع	الخــاص	الكبــرى	
ــى	 ــر	مباشــر	عل ــردود	مباشــر	وغي ــن	م ــك	م ــا	لذل ــة	لم ــة	المجتمعي ــام	بالتنمي ــا	لاهتم ــن	ميزانيته ــزءٍ	م ــص	ج ــى	تخصي إل
ــع	-	 ــات	المجتم ــع	فئ ــن	جمي ــة	بتمكي ــة	عام ــة	ومشــروعاتها	بصف ــة	المجتمعي ــج	التنمي ــى	برام ــام.	وتعن ــة	بشــكل	ع التنمي
ــا	 ــة	وقطاعاته ــزة	الدول ــل	أجه ــن	قب ــة	م ــة	المتاح ــات	كاف ــات	والمعلوم ــول	للخدم ــن	الوص ــا	–	م ــص	المهمشــة	منه وباألخ

ــا	المختلفــة. وهيئاته

ــى	 ــة	إل ــة	المؤدي ــا	تعنــى	وتهــدف	إلــى	نشــر	الفكــر	والثقافــة	المجتمعي ــة	هن ــة	المجتمعي ــإن	برنامــج	التنمي ــه،	ف ــاءً	علي وبن
التواصــل	والتعامــل	مــن	خــال	المحتــوى	الرقمــي	العربــي	خاصــة	للفئــات	المهمشــة	مــن	ذوي	االحتياجــات	الخاصــة،	المــرأة	
بصفــة	عامــة	وربــات	البيــوت	بصفــة	خاصــة،	األطفــال	والشــباب	والعجائــز	...إلــخ،	خاصــة	فــي	المناطــق	النائيــة.	فمــن	خــال	
التواصــل	معهــم،	تحقــق	هــذه	االســتراتيجية	هدفــاً	مجتمعيــاً	ال	يعــد	فقــط	مــن	أهــداف	الــوزارة	أو	قطــاع	االتصــاالت	وتكنولوجيــا	

المعلومــات،	إنمــا	أيضــاً	مــن	اهــداف	الدولــة	فــي	هــذه	المرحلــة،	أال	وهــو	العدالــة	االجتماعيــة.	

تكمــن	آليــات	البرنامــج	فــي	تشــجيع	إنشــاء	بوابــات	وشــبكات	إجتماعيــة	متخصصــة،	وتشــجيع	التواصــل	مــن	خالهــا	بيــن	
المتخصصيــن	والمســتخدمين	والمهتميــن	مــن	األفــراد	والمؤسســات	إلثــراء	المحتــوى.	كمــا	تكمــن	فــي	اســتغال	شــبكات	
ــق	 ــن	طري ــراد	ع ــة	ومشــاركة	األف ــى	المشــاركة	المجتمعي ــا	عل ــوى	الخــاص	به ــد	المحت ــي	يعتم التواصــل	اإلجتماعــى	الت
ــى	المســتوى	 ــة	عل ــة	متقدم ــل	مرتب ــح	يحت ــذي	أصب ــه	المســتخدم	User Generated Content		ال ــذي	ينتج ــوى	ال المحت
الدولــي	مــا	بيــن	أنــواع	المحتــوى	األخــرى	مــن	حيــث	التنــوع	والكــم	باإلضافــة	إلــى	مســتوى	اإلبــداع	والتجديــد.	ويمكــن	هنــا	
التوصيــة	بعقــد	نــدوات	تثقيفيــة	إرشــادية	وورش	عمــل	فــى	مختلــف	ربــوع	الجمهوريــة	مــن	خــال	مراكــز	ونــوادي	تكنولوجيــا	
المعلومــات	المنتشــرة	جغرافيــا،	وذلــك	تفعيــاً	لمبــدأ	العدالــة	االجتماعيــة	مــن	ناحيــة،	ومــن	ناحيــة	أخــرى	حتــى	يتســنى	
للبرنامــج	أن	يؤتــي	ثمــاره	فــى	نشــر	الوعــي	الثقافــي	للمحتــوى	الرقمــي	مــن	خــال	إكســاب	المواطــن	المهــارات	والمعــارف	
الازمــة	لتحقيــق	أقصــى	فائــدة	مــن	المحتــوى	الرقمــي	المتــاح	علــى	اإلنترنــت	وتوظيفــه	لإلحتيــاج	العــام	والخــاص.	وهــذا	
يتماشــى	مــع	التوجــه	العالمــي	فيمــا	يخــص	رفــع	درجــات	الوعــي	المعلوماتــي	لمــا	لــه	مــن	أهميــة	فــي	تحقيــق	النجــاح	

والفائــدة	مــن	مشــروعات	المحتــوى	الرقمــي.

2-5-3		برنامج	)16(	التنمية	المجتمعية
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3- البرنامج التنفيذي

ــى	واقــع	ملمــوس	علــى	األرض	يتطلــب	وضــع	خطــة	عمــل	واضحــة	 ــي	إل ــوى	الرقمــي	العرب ــل	اســتراتيجية	المحت إن	تحوي
المعالــم	ببرامــج	تنفيذيــة،	علــى	أن	يكــون	لــكل	برنامــج	جدولــه	الزمنــي	ومتطلباتــه	األساســية	ومؤشــرات	قيــاس	أدائــه،	بــل	

وتتضمــن	المخاطــر	التــي	يمكــن	أن	تواجههــا،	تمهيــداً	لمراجعتهــا	دوريــاً	بمــا	يســمح	بالمتابعــة	والتقييــم	المســتمر.

الجدول	الزمني	للبرامج	التنفيذية

2014201520162017201820192020اسم	المحور/	البرنامج

المحور	األول:	توفير	منظومة	متكاملة	للبنية	التحتية
برنامــج	)1(	الهيئــة	التنســيقية	للمحتــوى	

√√√√√√√الرقمــي	العربــي	

بنــاء	المســتودعات	 برنامــج	)2(	منظومــة	
√√√√√√√الرقميــة

√√√√√√√برنامج	)3(	األرشفة	اإللكترونية
اســتخدام	 لتفعيــل	 منظومــة	 	)4( برنامــج	

√√√√√√√معــرف	المــادة	الرقميــة

الرقمــى	 المســتند	 )5(	منظومــة	 برنامــج	
Born Digita √√√√√√√النشــأة	

التشــريعية	 البنيــة	 تطويــر	 	)6( برنامــج	
لتنظيميــة ا √√√√√√√و

المحور	الثانى:	تنمية	الكوادر	البشرية	وبناء	القدرات	المؤسسية

√√√√√√√برنامج	)7(:	بناء	القدرات	المؤسسية	
√√√√√√√برنامج	)8(:	التنمية	الكوادر	البشرية

المحور	الثالث:	تطوير	المحتوى	الحكومى
المحتــوى	 واتاحــة	 رقمنــة	 	:)9( برنامــج	

√√√√√√√الحكومــي	المفتوح						

المحتــوى	 واتاحــة	 رقمنــة	 	:)10( برنامــج	
√√√√√√√الحكومي	المتغير	لحظياً								

مبــادرة	تنفيــذ	نمــوذج	للمحتــوى	الحكومــي	
    √√√الرقمــي

المحور	الرابع	:	تطوير	المحتوى	الرقمى	العربى
المحتــوى	 وإتاحــة	 رقمنــة	 	:)11( برنامــج	

√√√√√√√العربــي	

المحتــوى	 صناعــة	 تنميــة	 	:)12( برنامــج	
العربــي	 √√√√√√√الرقمــي	

المحتــوى	 وإثــراء	 انتــاج	 	:)13( برنامــج	
√√√√√√√الرقمــي	اإلبداعــي					

المحور	الخامس:	ضمان	اإلستدامة
برنامــج	)14(:	توفيــر	النمــاذج	االقتصاديــة	

√√√√√√√لتطويــر	األعمــال	

العربــي	 التعــاون	 تعزيــز	 	:)15( برنامــج	
لدولــي	 √√√√√√√وا

√√√√√√√برنامج	)16(:	التنمية	المجتمعية

المحاور	والبرامج	التنفيذية:

المحاور	والبرامج	
المخاطرمؤشرات	األداءالمتطلبات	األساسيةالتنفيذية

المحور األول:	توفير	منظومة	
متكاملة	للبنية	التحتية	

برنامج	)1(	الهيئة	التنسيقية	
للمحتوى	الرقمي	العربي

برنامج	)2(	منظومة	بناء	
المستودعات	الرقمية

برنامج	)3(	األرشفة	اإللكترونية

برنامج	)4(	منظومة	لتفعيل	
استخدام	معرف	المادة	الرقمية

برنامج	)5(	منظومة	المستند	
Born Digita	النشأة	الرقمى

برنامج	)6(	تطوير	البنية	
التشريعية	والتنظيمية

1.	قرار	مجلس	الوزراء	بتشكيل	
الهيئة	التنسيقية

2.	وضع	تصور	أولي	لمعايير	بناء	
المستودعات	وعرضه	على	
الجهات	الحكومية	المعنية

3.	التنسيق	مع	مبادرة	
التشريعات	والسياسات	

بشأن	احتياجات	هذا	المحور	
من	بنية	تشريعية	وتنظيمية

1.	قرار	إنشاء	الهيئة	التنسيقية
2.	صدور	معايير	منظومة	بناء	

المستودعات	الرقمية
3.	صدور	معايير	األرشفة	

اإللكترونية
4.	صدور	معايير	تفعيل	معرف	

المادة	الرقمية
5.	صدور	معايير	إدارة	المحتوى	

رقمي	النشأة
6.	صدور	القوانين	والسياسات	
التي	تساعد	هذا	المحور	

على	تحقيق	أهدافه	
ومردودها	على	حماية	وتعزيز	

المحتوى	الرقمي

1.	عدم	صدور	قرار	تشكيل	
الهيئة	التنسيقية

2.	عدم	توفر	التمويل	الازم

المحور الثانى:	تنمية	
الكوادر	البشرية	القدرات	

المؤسسية

برنامج	)7(:	بناء	القدرات	
المؤسسية	

برنامج	)8(:	تنمية	الكوادر	
البشرية

1.	وجود	مراكز	تنافسية	تقوم	
بتنفيذ	برامج	تدريبية	على	
أحدث	التقنيات	الخاصة	

بتطوير	المحتوى	التفاعلي
2.	بحث	التعاون	مع	وزارة	

التعليم	العالي	من	أجل	توفير	
برامج	تدريب	لطلبة	الجامعات

1.	عدد	المؤسسات	التي	تم	
تدريبها

2.	عدد	األفراد	المدربين	
وفئاتهم

3.	عدد	المراكز	التنافسية	
ومستوى	التدريب	فيها

4.	المنهج	التدريبي
5.	نوعية	التدريب	والفئات	

المدربة	)فني	–	متخصص(
6.		عدد	طلبة	الجامعات	الذين	

تم	تدريبهم

1.	عدم	توفر	التمويل	الازم
2.	ضعف	استجابة	الجهات	

الحكومية	المعنية	أو	القطاع	
الخاص	إلنشاء	المراكز	

التنافسية	الازمة	للتدريب
3.	عدم	الوعي	والمعرفة	

المجتمعية	الكافية	بالبرنامج

المحور الثالث:	تطوير	
المحتوى	الحكومي

برنامج	)9(:	رقمنة	واتاحة	
المحتوى	الحكومي	المفتوح		
برنامج)10(:	رقمنة	المحتوى	

الحكومي	المتغير	لحظياً

مبادرة	تنفيذ	نموذج	
للمحتوى	الحكومي	الرقمي
Egypt	Gov.	Open	Data	Pilot

1.	رفع	وعي	الوزارات	بأهمية	
المحتوى	الحكومي	الرقمي

2.	وضع	معايير	تصنيف	
للمحتويات	التي	ستتيحها	

الجهات	الحكومية
3.	التنسيق	مع	الجهات	
الحكومية	الراغبة	في	
المشاركة	في	مبادرة	
النموذج	االسترشادي

1.	خطط	الوزارات	المختلفة	
موضحة	البيانات	التي	سيتم	
رقمنتها	والبيانات	التي	سيتم	

إتاحتها
2.	الكم	المستهدف	رقمنته	
وإتاحته	كل	عام	من	أنواع	

المحتوى	الحكومي
3.	عدد	الجهات	الحكومية	

المتعاونة	لرقمنة		المحتوى	
الحكومي	وإتاحته

1.	تأخر	صدور	قانون	حرية	النفاذ	
إلى	البيانات	والمعلومات

2.	عدم	توفر	اإلرادة	السياسية	
الازمة		لرقمنة		المحتوى	

الحكومي	وإتاحته
3.	االشتباك	بين	اعتبارات	

المصلحة	العامة	واعتبارات	
األمن	القومي	حول	
المحتويات	الحكومية	

المطلوب	إتاحتها
4.	عدم	تعاون	الجهات	الحكومية	

في	مبادرة	تنفيذ	النموذج	
االسترشادي

5.	البيروقراطية	والروتين	
الحكومي

المحور الرابع :	تطوير	
المحتوى	الرقمي	العربي

برنامج	)11(:	رقمنة	وإتاحة	
المحتوى	العربي

ويندرج	تحت	هذا	البرنامج	
مشروعات	قومية	عماقة	

يختص	كل	منها	بنوع	محتوى	
على	حدة	

برنامج	)12(:	تنمية	صناعة	
المحتوى	الرقمي	العربي	
برنامج	)13(:	انتاج	واثراء	

المحتوى	الرقمي	اإلبداعي					

1.	اقتراح	مشروعات	للتجميع	
والتوثيق	والرقمنة	واألرشفة	

واإلتاحة	)المحتوى	
الثقافي،	التراثي،	اإلخباري،	

التعليمي(
2.	تحديد	أولويات	الجهات	
المختلفة	فى	رقمنة	
المحتويات	المختلفة

3.	تحديد	أولويات	اإلتاحة	
للمحتويات	المرقمنة

4.	وضع	خطة	زمنية	للتنفيذ	
طبقا	لألولويات

5.	حزمة	سياسات	لتطوير	
صناعة	المحتوى	وأخرى	إلثراء	
المحتوى	الرقمي	اإلبداعي

6.	برنامج	للحاضنات	
التكنولوجية

1.	عدد	المشروعات	والمبادرات	
التي	تم	طرحها	للرقمنة	

واإلتاحة
2.	عدد	الحاضنات	فى	مجال	
المحتوى	الرقمي	وعدد	

الشركات	المحتضنة
3.	فرص	العمل	الجديدة

4.	عدد	المؤتمرات	/	المعارض	
المتخصصة	التي	تم	

المشاركة	فيها	من	الشركات	
المصرية

5.	عدد	المسابقات	ونوعيتها
6.	عدد	المشروعات	الناجحة

1.	عدم	تعاون	الجهات	الحكومية	
المعنية

2.	التمويل	الكبير	الازم	للتنفيذ	
خاصة	أن	المحتوى	المصري	

غير	المرقمن	ضخم	
3.	عدم	المعرفة	والوعي	

الكافيين	بالبرنامج

3-1		الخطة	التنفيذية
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المحور الخامس:	ضمان	
اإلستدامة

برنامج	)14(	توفير	النماذج	
االقتصادية	لتطوير	األعمال
برنامج	)15(	تعزيز	التعاون	

العربي	والدولي	
برنامج	)16(	التنمية	المجتمعية

1.	وجود	إدارة	أو	هيئة	تابعة	
مسئولة	عن	التنمية	

المجتمعية
2.	برنامج	مسابقات	لرواد	

األعمال	وخريجي	الجامعات	
وبرنامج	آخر	لطاب	المدارس				

3.	وجود	منظومة	جيدة	من	
العاقات	الدولية	واإلقليمية

1.	عدد	الفعاليات	)المؤتمرات،	
الندوات،	ورش	العمل....الخ(
2.	عدد	الفعاليات	التي	شاركت	

فيها	منظمات	المجتمع	
المدني	

3.	عدد	الحضور	للفعاليات	
وتصنيفاتهم	المختلفة

4.	عدد	الخبراء	المتحدثين	في	
الفعاليات	)محلياً	ودولياً(	

ونوعيتهم
5.	النماذج	االقتصادية	التي	تم	
توفيرها	وفقاً	لمعايير	علمية	

صحيحة	تماثل	النماذج	
الدولية

1.	عدم	توفر	التمويل	الازم
2.	عدم	التغطية	اإلعامية	

الكافية	للفعاليات	المذكورة
3.	عدم	االستقرار	السياسي	
الذي	قد	يؤثر	على	استضافة	

فعاليات	عربية	أو	دولية	
للمحتوى	الرقمي	

4.	ضعف	استجابة	األفراد		
ومنظمات	المجتمع	المدنى	

للمشاركة	الفعالة

تواجــه	مصــر	عــدة	تحديــات	فيمــا	يتعلــق	بتنفيــذ	االســتراتيجية،	خاصــة	أن	هــذا	األمــر	مــازال	فــى	مراحــل	التطويــر	األوليــة	
ــات	الملحــة	فــى	عوامــل	الوعــي	المجتمعــي	والصناعــة	والســوق	والتعليــم	والتدريــب	والمعرفــة	المهنيــة	 وتتلخــص	التحدي
بتطبيقــات	لرقمنــة	ومعاييرهــا.	باإلضافــة	إلــى	التحديــات	الخاصــة	بالتعــاون	والتكامــل	فيمــا	بيــن	الجهــات	والهيئــات	الحكوميــة	

فيمــا	يخــص	المحتــوى	الحكومــي.	

1.	الوعي	المجتمعي	

يوجــد	تحــدٍ	بــارز	بالنســبة	لتنفيــذ	اســتراتيجية	المحتــوى	الرقمــي	العربــي	فــى	مصــر	أال	وهــو	نقــص	الوعــي	العــام	بوجــود	
ــل	كمســار	واجــب	 ــه،	ب ــم	بأكمل ــوى	فــي	مصــر	والعال ــار	يتوافــق	مــع	منظومــة	المحت ــوى	الرقمــي،	ليــس	فقــط	كخي المحت
للمواكبــة	والتطويــر	والتواجــد	مــع	اآلخــر.	وهنــاك	ســبل	عديــدة	لمواجهــة	هذه	المســألة	تــم	تجميعها	فــى	برنامج	اســتراتيجي	
متكامــل	ضمــن	محــور	ضمــان	اإلســتدامة.	مــن	أبــرز	هــذه	الســبل	إطــاق	حمــات	التوعيــة	العامــة	التــي	تســتهدف	شــرائح	
متنوعــة	مــن	الجمهــور،	والتــي	مــن	شــأنها	أن	تبــرز	مزايــا	هــذا	النــوع	مــن	المحتــوى	وســهولة	الوصــول	إليــه	والتعامــل	معــه	
ــى	المســتويين	 ــل	أيضــاً	عل ــي،	ب ــى	المســتوى	الوطن ــط	عل ــس	فق ــوى	األخــرى	المتاحــة	والقائمــة	لي ــواع	المحت ضمــن	أن
اإلقليمــي	والدولــي.	إضافــةً	إلــى	أن	ذلــك	يضمــن	إدخــال	أســاليب	المحتــوى	الرقمــي	وتقنياتــه	فــى	المناهــج	المقــررة	علــى	
المراحــل	التعليميــة	المختلفــة	لكــي	تســتوعبه	األجيــال	القادمــة.	وأخيــراً	يمكــن	مواجهــة	هــذا	التحــدي	بإنشــاء	روابــط	قويــة	
ــر	المتخصصــة	 ــك	غي ــى	تل ــا	المعلومــات،	أو	حت ــات	المتخصصــة	فــى	تكنولوجي ــة	والشــركات	والجامع ــن	الجهــات	الحكومي بي
والمجتمــع	المدنــي	لضمــان	تحقيــق	أعلــى	مســتوى	مــن	بنــاء	التوعيــة	عــن	طريــق	إنشــاء	الشــبكات	والتطبيقــات	والبوابــات.	

2.	الصناعة	والسوق

مــن	ضمــن	التحديــات	التــي	تواجههــا	اســتراتيجية	المحتــوى	الرقمــي	العربــي،	والتــى	تعتبــر	مــن	محــددات	النجــاح	بالنســبة	
لهــا،	هــي	وجــود	صناعــة	قويــة	يؤيدهــا	ويدعمهــا	وجــود	ســوق	واعــد.	وحيــث	أن	المحتــوى	الرقمــي	فــى	مصــر	مــازال	فــى	
مراحــل	التنفيــذ	األوليــة،	ومعظــم	الشــركات	التــي	تعتمــد	عليــه	تكــون	مشــروعات	صغيــرة	ومتوســطة،	وفــي	بعــض	االحيــان	
ــي	هــذا	المجــال،	فيمــا	يتصــل	ربمــا	ببعــض	اإلجــراءات	 ــة	ف ــز	الشــركات	العامل ــى	تحفي ــاك	حاجــة	إل ــر؛	فهن ــة	الصغ متناهي
اإليجابيــة	)تمييــز	لهــا	أو	معاملــة	تفضيليــة(.	فعلــى	ســبيل	المثــال،	عندمــا	يتعلــق	األمــر	بالمشــتريات	والمعــارض	وغيرهــا،	
ــض	 ــات	تخفي ــة	وباق ــل	التخفيضــات	الضريبي ــا	األخــرى	مث ــزات	والمزاي ــن	المحف ــن	أن	تســتفيد	أيضــاً	هــذه	الشــركات	م يمك
التكاليــف.	وهــذا	يتيــح	الفرصــة	لهــذا	القطــاع	النامــي	أن	يمضــي	قدمــاً	إلــى	المراحــل	التاليــة،	ويســاعد	الشــركات	علــى	
ــات	 ــات	التــي	تواجههــا	فيمــا	يتعلــق	بالتكاليــف	ورأس	المــال	البشــري	والتســويق،	والتــي	تعــد	تحدي التغلــب	علــى	التحدي

رئيســية	لجميــع	المشــروعات	الصغيــرة	والمتوســطة.	

3.	رأس	المال	البشري

ــن	والمنتجيــن	 ــذ	االســتراتيجية	وهــو	العــدد	المحــدود	للكفــاءات	وذوي	المهــارات	مــن	المطوري ــق	آخــر	أمــام	تنفي يظهــر	عائ
ــزة	متخصصــة	 ــب	متمي ــز	تدري ــر	مراك ــى	عــدم	تواف ــة	إل ــوى	اإلبداعــي.	إضاف ــاج	المحت ــوى	الرقمــي،	وخاصــة	فــي	إنت للمحت
ــوى	الرقمــي.	 ــدرات	فــي	مجــال	المحت ــاء	الق ــة	متخصصــة	ومتنوعــة	لبن ــات	وتقــدم	برامــج	تدريبي تســتخدم	أحــدث	التقني

	هذا	فضــاً	عــن	عــدم	كفايــة	الدراســات	األكاديميــة	المتخصصــة	فــي	الجامعــات	لتدريــس	الصناعــات	المرتبطــة	بالمحتــوى	
الرقمــي؛	وعــدم	ربــط	التعليــم	والبحــث	العلمــي	باحتياجــات	الســوق	وخطــط	التنميــة	القوميــة؛	وعــدم	توافــر	أحــدث	المعامــل	
بالجامعــات	والمعاهــد	لتأهيــل	الشــباب	علــى	الصناعــات	المرتبطــة	بالمحتــوى	الرقمــي؛	وكذلــك	عــدم	تهيئــة	بيئــة	مائمــة	
ــوى	 ــي	مجــال	المحت ــى	العمــل	ف ــرة	والمتوســطة	الحجــم	وتحفيزهــا	عل لتشــجيع		الشــركات	الناشــئة	Start Ups		الصغي

الرقمي.	

ــام	الرئيســية	 ــة	والمه ــة	Skills Matrix	ألداء	األنشــطة	الضروري ــارات	المطلوب ــه	مازال	هناك	قصور	في	المعايير	والمه ــم	أن 	ث
ــة	 ــارات	فني ــا	مه ــة	ليســت	جميعه ــاءات	المطلوب ــارات	والكف ــا،	أن	المه ــر	هن ــر	بالذك ــة	واإلتاحــة.	وجدي ــات	الرقمن ــي	عملي ف
تختــص	بالرقمنــة	واإلتاحــة،	ولكــن	-كمــا	تــم	التوضيــح-	فــي	برنامــج	التنميــة	البشــرية	والقــدرات	المؤسســية.	هنالــك	شــق	
يهتــم	بــإدارة	العمليــة	ذاتهــا،	وشــق	آخــر	يهتــم	بــدورة	العمــل	المؤسســية	Reengineering	فــي	حالــة	المؤسســات.	وإن	كان	
ذلــك	ينــدرج	بصــورة	أكبــر	تحــت	النواحــى	اإلداريــة،	إال	أنــه	فــي	بعــض	الحــاالت	ضــرورة،	بــل	ومطلــب	رئيســي،	لبــدء	عمليــات	

الرقمنــة	واإلتاحــة	واســتمراريتها،	خاصــةً	فيمــا	يتعلــق	بالمحتــوى	الحكومــي.

	وبالتالــى،	فــإن	التحــدي	يكمــن	فــى	النقــص	فــى	المهــارات	ككل:	تدنــي	جــودة	التعليــم	وأعــداد	الخريجيــن	الضخمــة	الذيــن	
لــم	يتلقــوا	تدريبــاً	عمليــاً	ولــم	يعملــوا	أبــداً	علــى	تطويــر	محتــوى	رقمــي.	فهــم،	ومــع	تخرجهــم	مــن	التعليــم،	بحاجــة	إلــى	
	.)Employability Gap	ــة ــوة	التوظيفي ــل	)الفج ــم	لالتحــاق	بســوق	العم ــة	تؤهله ــارات	اساســية	والزم ــى	مه ــب	عل التدري
وســوف	تســاعد	مواجهــة	هــذا	التحــدي	علــى	تعزيــز	وجــود	مطوريــن	للمحتــوى	الرقمــي	العربــي،	بحيــث	يمكــن	المســاعدة	
ــوى	الرقمــي	 ــرة	اســتخدام	المحت ــا	إن	توســيع	دائ ــا	ســوق	العمــل.	كم ــي	منه ــي	يعان ــات	الت ــى	االختناق ــب	عل ــي	التغل ف
وتطويــره	بواســطة	غيــر	المتخصصيــن	فــى	تكنولوجيــا	المعلومــات	بالشــركات	التــي	تعتمــد	عليهــا،	يعمــل	علــى	زيــادة	بنــاء	
ــي	دورة	 ــاءة	ف ــة	والكف ــع	اإلنتاجي ــى	رف ــدة	تســاعد	عل ــات	جدي ــى	أدوات	وتطبيق ــرف	المســتخدمون	عل ــث	يتع ــدرات	حي الق

العمل.	

 4.	مقاومة	التغيير	

تتمثــل	التحديــات	التــي	تواجههــا	الجهــات	والهيئــات	والمؤسســات	-بــل	واألفــراد-	فــى	ثاثــة	عناصــر	هــي:	تكاليــف	التحويــل	
ــاك	 ــى	اســتخدام	النظــام.	فهن ــال	إل ــق	باالنتق ــا	يتعل ــا	فيم ــة	األساســية،	وكله ــات	البني ــر	وتحدي والحواجــز	النفســية	للتغيي
بالفعــل	تكلفــة	أوليــة	ملحقــة	لانتقــال	مــن	نظــام	إلــى	آخــر.	فبالنســبة	للمحتــوى	الرقمــي	تقتــرن	هــذه	التكلفــة	أكثــر	بتحويــل	
المحتــوى	إلــى	الشــكل	الرقمــي،	ومــن	ثــم	تدريــب	األفــراد	والعامليــن	والمســتخدمين	علــى	عمليــات	الرقمنــة	المختلفــة	

)الــوارد	ذكرهــا	فــى	محــور	البنيــة	التحتيــة(.	

ــى	عــدة	 ــد	اتضحــت	ف ــات؛	إذ	أن	هــذه	الظاهــرة	ق ــن	البرمجي ــد	م ــوع	جدي ــذ	ن ــاك	أيضــاً	حاجــز	نفســي	بالنســبة	لتنفي وهن
بلــدان	)مثــل	أســتراليا(،	كمــا	أنهــا	لوحظــت	فــى	مصــر	التــي	تعانــي	بالفعــل	مــن	مســتوى	متــدنٍ	فــي	المعرفــة	بتكنولوجيــا	

المعلومــات	داخــل	الشــركات.	

5.	البنية	التشريعية	والتنظيمية	

تعانــي	البنيــة	التشــريعية	والبنيــة	التنظيميــة	المائمــة	لحمايــة	المحتــوى	الرقمــي	العربــي	وتطويــره	ضعفــا	شــديدا،	بــدءاً	مــن	
غيــاب	القوانيــن	التــي	تنظــم	اتاحــة	البيانــات	والمعلومــات	وتداولهــا،	أو	قوانيــن	منظمــة	للتجــارة	اإللكترونيــة،	وانتهــاءً	بعــدم	
ــة	 ــة	مــن	عــدم	الثقــة	فــي	أنظمــة	حماي ــة	،	ممــا	أدى	إلــى	حال ــة	الملكيــة	الفكري تفعيــل	قوانيــن	قائمــة	مثــل	قانــون	حماي

المحتــوى	بصفة	عامة.		

6.	أدوات	اللغة	العربية	وتقنياتها

اللغــة	هــي	الوعــاء	الرئيســي	للبشــر	للتواصــل	وتبــادل	المعــارف	واآلراء	والمعلومــات.	ومــع	تزايــد	كــم	المعلومــات	الموجــودة	
ــات	 ــإن	هــذا	يفــرض	حاجــة	ملحــة	لتقني ــة	أو	كوســائط	متعــددة،	ف ــت	بشــكل	ملحــوظ،	ســواء	كنصــوص	مكتوب علــى	اإلنترن

وأدوات	تيســر	النفــاذ	إلــى	المعرفــة	وترجمتهــا	إلــى	اللغــة	األم.		

إن	التقــدم	فــي	تقنيــات	اللغــة	))HLT	Technologies	Language	Human	واألدوات	اإللكترونيــة	تزايــد	علــى	مســتوى	العالــم	
ــر	 ــدم	عب ــر	هــذا	التق ــي	أو	المســتوى	التجــاري.	ظه ــى	المســتوى	البحث ــر،	ســواء	عل ــرة	بشــكل	كبي ــي	الســنوات	األخي ف
أشــكال	مختلفــة	مــن	الحوســبة	اآلليــة	مثــل	الحاســب	اآللــي	والمســاعد	الشــخصي	الرقمــي	)PDA(	والهواتــف	المحمولــة،	
وأيضــاً	عبــر	تطبيقــات	إلكترونيــة	ال	تتطلــب	مهــارات	كثيــرة	فــي	اســتعمالها	لنشــر	نصــوصٍ	مكتوبــة	أو	محاضــرات	أو	تســجيات	

مرئيــة	ومســموعة،	وهــو	مــا	يجعــل	توظيفهــا	لتعزيــز	المحتــوى	الرقمــي	العربــي	أمــراً	جيــداً.	

3-2	التحديات	ومحددات	النجاح



4. الملحقات

ملحق	)1(:	رصد	الجهود	الوطنية	السابقة	في	مجال	المحتوى	الرقمي	العربي
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ــة	وتقنياتهــا.	ومــن	 ــأدوات	اللغــة	العربي ــر	والتطبيــق	الخــاص	ب مــن	الماحــظ	ضعــف	االســتثمار	فــي	مجــال	البحــوث	والتطوي
ــن؛	 ــةٍ	للمواطني ــي	كخدم ــوى	حكوم ــن	محت ــه	م ــا	تقدم ــة	وم ــات	اإللكتروني ــات	الخدم ــف	مســتوى	قطاع ــك	ضع ــر	ذل مظاه
ــات	البيبلروغرافيــة؛	وجــود	أقســام	للنشــر	اإللكترونــي	فــي	بعــض	دور	النشــر	دون	 باإلضافــة	إلــى	قصــور	فــي	قواعــد	البيان
اســتيعاب	مــا	تعنيــه	تكنولوجيــا	الوســائط	المتعــددة	لصناعــة	النشــر؛	عــدم	وجــود	دراســات	وبحــوث	كافيــة	لتطويــر	البرمجيــات	
وأنظمــة	المعلومــات	بمــا	يتــاءم	مــع	اســتخدامات	اللغــة	العربيــة؛	عــدم	وجــود	كثيــر	مــن	أدوات	وتقنيــات	اللغــة	العربيــة	مثــل:	
ــام	 ــاتArabic Subject Heading	،	نظ ــام	تصنيف ــد،	نظ ــي	موح ــرس	عرب ــث،	فه ــركات	بح ــة،	مح ــة	عربي مســتودعات	رقمن

.OCR	الحــروف	ــى ــي	عل ــرف	الضوئ ــا	Data Mining،	التع ــات	وتحليله files	Authority،	نظــام	اســتخراج	البيان

أمــا	بالنســبة	للفــرص	المتاحــة	فــي	مجــال	األدوات	والتقنيــات	فهــي	كبيــرة،	فاحتياجــات	الســوق	فــي	ازديــاد	مســتمر،	كمــا	
ــو	أضيــف	لهــذه	الفــرص	المتاحــة	نقــاط	القــوة	 ــة.	ل ــة	أو	دولي ــة	أو	إقليمي ــل	متاحــة	ســواء	كانــت	محلي ــاك	فــرص	تموي أن	هن
ــد	 ــة	يمكــن	أن	تزي ــإن	هــذه	العناصــر	مجتمع ــة،	ف ــة	مناســبة	لألنشــطة	البحثي ــال	بشــري	وبيئ ــاً	مــن	رأس	م ــورة	آنف المذك
مــن	فــرص	مصــر	فــي	مجــال	تطويــر	بحــوث	اللغــة	العربيــة	وتطويــر	تقنيــات	المصــادر	اللغويــة	وتطبيقاتهــا.	وعليــه،	فانــه	يجــب	
التركيــز	فــي	تطويــر	تقنيــات	اللغــة	العربيــة	علــى	مجــاالت	التعليــم	والتعلــم	المختلفــة،	ومجــاالت	التشــريعات	القانونيــة،	وبنــاء	

التطبيقــات	الازمــة	وتطويرهــا	بنــاءً	علــى	االحتياجــات	الحاليــة.

 
7.	النماذج	االقتصادية

عــدم	إســتحداث	نمــاذج	اقتصاديــة	توائــم	بيــن	شــركات	مقدمــي	خدمــات	اإلنترنــت	والمحتوى	بســبب	ضعــف	البيئــة	االقتصادية	
المحفــزة	لتطويــر	صناعــة	المحتــوى	الرقمــي	العربــي	أو	انعدامهــا؛	ومــن	مظاهــر	ذلــك	النقــصُ	فــي	دراســة	احتياجــات	الســوق	
المحلــي	والعربــي؛	ثــم	أن	تكلفــة	الحمايــة	للمنتــج	اإللكترونــي	باهظــة	إلــى	حــد	مــا.	كمــا	أن	الشــركات	المتخصصــة	فــي	
مجــال	الحمايــة	قليلــة؛	أســعار	األجهــزة	المســتخدمة	فــي	قــراءة	المحتــوى	الرقمــي	مازالــت	مرتفعــة	بالنســبة	للشــريحة	
ــوى	رقمــي؛	وعــدم	ثقــة	 ــي	ألي	محت ــة	الشــراء	اإللكترون ــاب	ثقاف ــك،	غي ــى	ذل العريضــة	مــن	الشــعب	المصــري؛	يضــاف	إل
الناشــر	فــي	جهــات	التوزيــع	تجعلــه	يقــوم	بالتوزيــع	بنفســه	ممــا	يكلفــه	الكثيــر،	وبالتالــي	يكــون	العائــد	االســتثماري	ضعيفــاً؛	
عــدم	الدفــع	بشــركات	خاصــة	متوســطة	وصغيــرة	فــي	مجــال	صناعــة	المحتــوى،	وهــذا	األمــر	يحتــاج	إلــى	إنشــاء	مبــادرات	

ومشــروعات	حكوميــة	لدعــم	هــذه	الشــركات.	

8.	المحتوى	الحكومي

تتبايــن	هــذه	التحديــات	وتختلــف	فــي	درجــة	التعامــل	معهــا	مــن	مجــرد	صعوبــات	بســيطة	يمكــن	التغلــب	عليهــا	إلــى	عقبــات	
صعبــة	تحتــاج	إلــى	تدخــل	صانــع	القــرار،	باإلضافــة	إلــى	التعامــل	مــع	ثقافــة	المؤسســة	الحكوميــة	التــي	تتســم	فــي	أغلــب	

األحــوال	بالبيروقراطيــة.	

وتتلخص	هذه	التحديات	فيما	يلي:

	عدم	توفر	المحتوى	الحكومي	في	صورة	رقمية	وعدم	وجود	أولوية	لتوثيق	المحتوى	الحكومي	وإتاحته	إلكترونياً

ــه	وإعــادة	اســتخدامه،	وعــدم	وجــود	 ــاح	للحصــول	علي ــوى	الحكومــي	المت ــة	المحت ــي	بماهي 	عــدم	وجــود	وعــي	كاف
ــي ــوى	الحكوم ــادة	اســتخدام	المحت شــروط	شــفافة	إلع

	عدم	وجود	قانون	ملزم	للجهات	الحكومية	بنشر	البيانات	الحكومية	وإتاحتها	على	اإلنترنت

ــوى	الحكومــي	مــن	 ــة	المحت ــات	مناســبة	لحماي ــاب	ضمان ــك	بســبب	غي ــة	وذل ــة	الفكري ــوق	الملكي ــرام	حق 	عــدم	احت
ــه ــر	المصــرح	ب ــل	غي التعدي

	التسعير:	عندما	يكون	المحتوى	الحكومي	غير	متوفر	مجانا	يجب	تسعيره	بشفافية

	المنافســة:	ضمــان	أن	تراعــي	اســتراتيجيات	التســعير	اعتبــارات	المنافســة	بيــن	الشــركات	التــي	تعمــل	علــى	إعــادة	
اســتخدام	المحتــوى	الحكومــي

	منع	إتاحة	بيانات	حكومية	معينة	العتبارات	بعينها	كتلك	التي	تتعلق	باألمن	القومي

ــادة	 	عــدم	وجــود	نظــام	شــراكة	بيــن	القطاعيــن	العــام	والخــاص	يجــد	طــرق	مبتكــرة	لتمويــل	تكاليــف	الرقمنــة	مــع	زي
فــرص	إعــادة	اســتخدام	المحتــوى	الحكومــي	لحســاب	أطــراف	ثالثــة

	عدم	وجود	معايير	لضمان	جمع	البيانات	بشكل	منهجي	لتعزيز	الجودة

	عدم	االستفادة	من	أفضل	الممارسات

أوالً:	المحتوى	التراثي

الجهة مخرجات
المشروع

أهداف
المشروع

وصف
المشروع

اسم	
المشروع

نوع	
المحتوى م.

وزارة
الثقافة

-	قاعدة	بيانات	ببليوجرافية	
للكتب	)15	ألف	كتاب(	

-	موقع	فكر	راما	فى	
سبيله	للنشر

www.fekr-rama.com 

1.	التأكيد	على	الدور	
المصري	الريادي	
كمصدر	لإلشعاع	
الثقافي	والحضاري

2.	مسح	ضوئي	
للكتب	التراثية	

وأرشفتها	وإتاحتها

التوثيق	االلكتروني	
لخمسين	ألف	كتاب	
تراثي	وإتاحة	ما	يزيد	
عن	300	ألف	عنوان	
على	بوابة	مبادرة	
المحتوى	العربي	

الرقمي

مبادرة	
المحتوى	
العربي	
الرقمي	
لرقمنة	

المختارات	من	
الكتب	التراثية

كتب .1

مكتبة
االسكندرية

www.eternalegypt.org

يضم	الموقع	حالياً	وصف	
لعدد:

-  3500	قطعة	متحفية

- 444	شخصية	تاريخية	

- 345	منطقة	أثرية	

- 298	مقالة	

-	صور	عالية	الجودة	لجميع	
القطع	والمناطق	األثرية	

-	نماذج	ثاثية	األبعاد	وصور	
بانورامية	وزيارات	تخيلية	

لعدد	من	المناطق	
األثرية

الحفاظ	على	التراث	
المصري	وتوثيقه	
وتعريف	العالم	به	
باستخدام	أحدث	

الوسائل	التكنولوجية

بدعم	من	وزارة	
االتصاالت	وتكنولوجيا	
المعلومات	والمنحة	
المقدمة	من	شركة	
IBM	وبالتعاون	مع	
المجلس	األعلى	

لآلثار،	يعتبر	مشروع	
مصر	الخالدة	موسوعة	
لتوثيق	كنوز	تراث	مصر	
الحضاري	يقدم	للجمهور	

العالمي	مجموعة	
منتقاة	من	قطع	متحفية	

وشخصيات	وأحداث	
تاريخية	وأماكن	أثرية.	
الموقع	يعمل	بخمس	
لغات	مختلفة:	العربية،	
اإلنجليزية،	الفرنسية،	
اإلسبانية،	اإليطالية

مشروع	مصر	
الخالدة

محتوى	
الكتروني

.2

www.stamps.bibalex.org

توثيق	أكثر	من	2300	طابع	
بريدي	من	عام	1866،	
تتيح	للمستخدم	على	

شبكه	المعلومات	البحث	
بالتاريخ	أو	مناسبة	اإلصدار

توثيق	أرشيف	
الطوابع	ورقمنته	
وإتاحته	باعتباره	

جزءاً	من	تاريخ	األمة	
المصرية	باألحداث	

الهامة	التي	مرت	بها

بناء	أرشيف	رقمي	
للطوابع	المصرية	يحتوى	

طوابع	البريد	العادي	
أو	البريد	الحكومي	أو	

البريد	الجوي	او	الطوابع	
التذكارية	والتي	تغطي	

عددا	من	األحداث	
الهامة	في	تاريخ	مصر	

والعالم	العربي

األرشيف	
الرقمي	
للطوابع	

المصرية	منذ	
عام	1866 

محتوى	
الكتروني	
للطوابع	
المصرية

.3
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مكتبة
االسكندرية

تتكون	المكتبة	الرقمية	
العربية	من	المحتوى	
التالي	)ال	زال	العمل	
بالمشروع	مستمرا(

5.085 الفنون	

8.968 علوم	الحاسب	
اآللي	

والمعلومات	
واألعمال	
العامة

21.543 التاريخ	
والجغرافيا	

والسير	الذاتية

5.834 لغة

31.267 أدب

6.738 الفلسفة	
وعلم	النفس

39.081 دين	

18.030 العلوم	)+	
الرياضيات(

52.130 العلوم	
االجتماعية

30.546
	التكنولوجيا	

والعلوم	
التطبيقية

82.425 أخرى

زيادة	المحتوى	
الرقمي	العربي	

أضخم	مكتبة	رقمية	
عربية	على	شبكة	

اإلنترنت	تتكون	من	أكثر	
من	184	ألف	

كتابٍ	عربي	في	
مجاالت	مختلفة	متاحة	
مجانا	ومزودة	بأدوات	

للبحث	والتصفح	تمكن	
القارئ	من	االستخدام	
األمثل	للمحتوى.	توفر	

المكتبة	الرقمية	االطاع	
الكامل	على	جميع	
الكتب	التي	ال	تخضع	

لحقوق	الملكية	الفكرية	

المكتبة	
الرقمية	
العربية

كتب .4

www.modernegypt.
bibalex.org

55142صور

21312وثائق

1952أفام

1127صوتيات

1770خطب

21083صحافة

5352مقدمات

1061طوابع

1570أغلفة

942إعانات

الحفاظ	على	تاريخ	
مصر	المعاصر	

بمفرداته	الثقافية	
واالجتماعية	

والتاريخية	باستخدام	
أحدث	الوسائل	

التكنولوجية

يعتبر	هذا	األرشيف	أكبر	
مكتبة	رقمية	للمواد	
المتعلقة	بتاريخ	مصر	

المعاصر	بداية	من	عهد	
محمد	علي	في	1805 
ونهاية	بعهد	الرئيس	
السادات	في	1981.	
جدير	بالذكر	أن	هذا	
المشروع		فاز	بجائزة	

الكندى	كأحسن		موقعٍ	
الكتروني	عربي	على	
شبكة	اإلنترنت	عام	

.2009

األرشيف	
الرقمي	لذاكرة	
مصر	المعاصرة

األرشيفات

الرقمية

.5

www.nasser.bibalex.org
صورة	

فوتوغرافية
90.670

2.256وسائط	سمعية

فيلم	تسجيلي	
وثائقي

1,294

1.158 وثائق	بريطانية

7.965وثائق	أمريكية

152 وثائق	بخط	اليد

138أشعار	وطنية

قرارات	مجلس	
قيادة	الثورة

14

محاضر	
جلسات	

مجلس	الوزراء

12	محضرا	
 1.120(
صفحة(

الحفاظ	على	التاريخ	
المصري	الحديث	
وتوثيقه	باستخدام	
أحدث	الوسائل	

التكنولوجية،	فضاً	
عن	أهمية	هذه	

الحقبة	الرئاسية	وما	
واكبها	من	أحداث	

سياسية	واقتصادية	
هامة

أرشيف	رقمي	يحتوي	
على	مجموعات	من	
آالف	الوثائق	والصور	
واألفام	والخُطب	

وغيرها	من	المواد	التي	
توثق	حياة	الرئيس	
الراحل	جمال	عبد	

الناصر	و	أعماله	خال	
فترة	رئاسته.

األرشيف	
الرقمي	
للرئيس	

الراحل	جمال	
عبد	الناصر

.6

مكتبة
االسكندرية

تتكون	المكتبة	الرقمي
www.sadat.bibalex.org

1116خطب

12505صور

األفام	
التسجيلية

16	ساعة

أكثر	من	الوثائق
184

5237مقاالت

أغلفة	الكتب	
وأغلفة	
المجات	
العربية	
واألجنبية

154

الحفاظ	على	التاريخ	
المصري	الحديث	
وتوثيقه	باستخدام	
أحدث	الوسائل	

التكنولوجية	فضاً	
عن	أهمية	هذه	

الحقبة	الرئاسية	وما	
واكبها	من	أحداث	

سياسية	واقتصادية	
هامة

أرشيف	رقمي	يحتوي	
على	مجموعات	من	
المواد	المختلفة	التي	
توثق	حياة	الرئيس	
الراحل	محمد	أنور	

السادات	خال	فترة	
رئاسته	التي	تعكس	
حقبة	هامة	في	تاريخ	

مصر	المعاصر.

األرشيف	
الرقمي	
للرئيس	

الراحل	محمد	
أنور	السادات

األرشيفات

الرقمية

.7

12	قرصاً	مدمجاً	يحتوي	
على	ما	يزيد	عن	

176.000	صفحة	تقريبًا	
توثق	115	عاما	من	

إصدارات	مجلة	الهال.

-	الحفاظ	على	التراث	
الصحفي	الضخم	
لمجلة	الهال	من	

االندثار

-	إتاحة	مادة	
قيمة	للباحثين	

والمؤرخين	والعامة	
عن	حقبة	هامة	
من	تاريخ	مصر	

الحديث

تعد	مجلة	الهال	أقدم	
مجلة	ثقافية	في	

العالم	العربي،	والمجلة	
الوحيدة	التي	تصدر	

بصفة	منتظمة	منذ	أكثر	
من	مائة	سنة.	تم	عمل	
نسخة	رقمية	من	أعداد	
مجلة	الهال	منذ	بداية	

صدورها	في	1892 
وحتى	2007،	حيث	تم	
تجميع	األعداد	الخاصة	

بكل	عشر	سنوات	
ونشرها	على	قرص	
مدمج	مجهز	بأدوات	

البحث	والتصفح.

األرشيف	
الرقمي	

لمجلة	الهال

.8

wamcp.bibalex.org

500	مخطوطة	عربية	
كاملة	مزودة	بأدوات	

وتقنيات	تمكن	المستخدم	
من	االستخدام	األمثل	
للمحتوى	مثل	امكانية	
التقريب	داخل	الصفحات	

الكتشاف	تفاصيل	
المخطوطة

الحفاظ	على	التراث	
الطبي	العربي	
وإتاحته	للباحثين

تضم	مكتبة	ويلكوم	
الطبية	العربية	أرشيفا	
إلكترونيا	يضم	مئات	
المخطوطات	العربية	
كاملة	قابلة	لاطاع	
والبحث،	تتناول	تاريخ	
الطب	العربي	القديم	
لعلماء	بارزين	مثل	ابن	
سينا	وابن	القف	وابن	
النفيس،	باإلضافة	

إلى	نسخ	من	نصوص	
نادرة	وفريدة.	تحتوي	
مجموعة	المخطوطات	
العربية	الخاصة	بمكتبة	
ويلكوم	)لندن(	على	
حوالي	ألف	كتاب	
مخطوط	وأجزاء	من	

مخطوطات	تتناول	تاريخ	
الطب.

مخطوطات	
مكتبة	ويلكوم	
الطبية	العربية

.9

روائع	المواد	التاريخية	
المختلفة	التى	تمثل	مصر	
متاحة	للجمهور	مجانا	في	
صورة	رقمية	عبر	االنترنت	

بجودة	عالية	و	مزودة	
بأدوات	البحث	والتصفح	

المختلفة.

تقديم	توثيق	كامل	
لألعمال	التراثية	

العالمية	التي	تمثل	
مصر	وأوجه	الحياة	

فيها

مبادرات	رقمية	قامت	
بها	مكتبة	االسكندرية	
تختص	ببناء	عدد	من	
األرشيفات	الرقمية	
التاريخية	التي	تمثل	
مصر	وتعتبر	عامات	
جلية	في	تاريخها	
،حيث	تم	تقديم	

المحتوى	بلغته	األصلية	
)الفرنسية		وغيرها(.

محتوى	رقمي	
لتوثيق	التراث	

المصري

.10

2829



مكتبة
االسكندرية

suezcanal.bibalex.org
موقع	الكتروني	يعرض	

المحتوى	بترابط	و	تناسق	
مع	توفير	أدوات	للتصفح.

66185الوثائق

4الكتب

333الصور

13أفام	الفيديو

113الخرائط

الحفاظ	على	تاريخ	
القناة	من	االندثار	
وإتاحته	للباحثين

مجموعة	نادرة	من	
وثائق	وصور	وأفام	
وخرائط	إحياء	لتاريخ	

قناة	السويس،	مهداة	
من	جمعية	أصدقاء	
فرديناند	ديليسبس،	
متاحة	في	شكل	

أرشيف	رقمي	لعرض	
هذا	المحتوى	الضخم	
من	المواد	المختلفة	

التي	تتناول	تاريخ	حفر	
القناة	وافتتاحها	وتوثيق	
أعمال	الحفر،	والصيانة،	

والتحسينات	التي	
تم	إجراؤها	بالقناة،	
والوثائق	الخاصة	

بالماحة	البحرية	وحركة	
مرور	السفن	بمجرى	

القناة	في	الفترة	ما	بين	
عامي	1869	و1956.

األرشيف	
الرقمي	لقناة	

السويس

األرشيفات

الرقمية

.11

 descegy.bibalex.org

حوالي	9000	صفحة	
تمثل	9	مجلدات	نصية	

و11	مجلدا	للصور	تعرض	
الحضارة	المصرية	بشتى	

صورها.	الكتاب	متاح	
خال	رابط	الكتروني	

إلى	جانب	نسخة	أخرى	
 DVD	أقراص	على	متاحة

للبيع.	

الحفاظ	على	كتاب	
وصف	مصر	والذي	

يضم	جزءا	ضخما	من	
التراث	المصري

نسخة	رقمية	من	كتاب	
 Description	مصر	وصف

de l’Egypte		الذي	
يعتبر	إنجازا	تاريخيا	

وثقافيا	ضخما	على	مر	
العصور.	يرجع	إصداره	
الى	عام	1798	في	
أثناء	حملة	نابليون	
بونابرت	على	مصر.	

تم	ترشيح	النسخة	
الرقمية	لكتاب	وصف	
مصر	للدور	النهائي	

لجائزة	تحدبي	
ستوكهولم	لعام	2006.

النسخة	
الرقمية	من	
كتاب	وصف	

مصر

.12

ttp://lartarabe.bibalex.
org

النشر	اإللكتروني	المجاني	
للكتاب	المكون	من	ثاثة	

مجلدات	لوحية	)222	لوحا(		
ومجلد	للنصوص	)384 
صفحة(	مع	امكانية	ربط	
النص	بالصورة	لمساعدة	
القارئ	على	فهم	األلواح	
بالربط	بين	اللوحة	والنص	
التفصيلي	المقابل	لها.

الحفاظ	على	التراث	
الفني	العربي	

وإتاحته

نسخة	رقمية	من	كتاب	
 L’art	العربي	الفن

Arabe	للمستشرق	
الفرنسي	بريس	

دافين.	ويعد	الكتاب	
واحدًا	من	أهم	الكتب	

التي	تتناول	اآلثار	
اإلسامية	الموجودة	
في	مصر	والذي	تم	

نشره	عام	1877 
في	أربعة	مجلدات.	

والنسخة	الرقمية	تتيح	
للمستخدم	تصفح	

الكتاب	بمجلداته	األربعة	
كاما	مع	امكانية	اجراء	
البحث	على	المحتوى	

من	نصوص	وصور.

النسخة	
الرقمية	من	
كتاب	الفن	

العربي

.13

inscriptionslibrary.
bibalex.org

نقوش	مصرية	
قديمة

1.111

1.419نقوش	عربية

46نقوش	فارسية

57نقوش	تركية

401نقوش	يونانية

الحفاظ	على	التراث	
الثقافي	وإتاحته

مكتبة	رقمية	تحتوي	
على	أكثر	من	3000  
أثر	يمثل	النقوش	التي	
خلفتها	اللغات	والكتابات	

المختلفة	التي	مرت	
بمصر	وخارجها.	وهي		
سجلٌّ	رقميّ	للكتابات	
الواردة	على	العمائر	
والتحف	األثرية	عبر	

العصور.	وتتضمن	موجزًا	
عن	بيانات	النقش،	

وعرض	صور	فوتوغرافية	
له،	كما	تسجل	ما	

دُوِّن	عليه	من	كتابات	
وترجمتها	إلى	العربية	

واإلنجليزية.

المكتبة	
الرقمية	
للنقوش	
والخطوط

.14

مكتبة
االسكندرية

www.wdl.org

ملتقى	رقمي	لمواد	ثقافية	
عالمية	متاحة	بسبع	لغات

716كتب

67مجات

مخطوطمخطوطات	
ت

754

462خرائط

19افام	سينمائية

17جرائد
 3

مطبوعات	و	صور	
فوتوغرافية	

4131

تم	انشاء	المكتبة	
الرقمية	العالمية	
لتكون	ملتقى	
لثقافات	العالم	

وللسعي	إلى	تعزيز	
التفاهم	الثقافي	

بين	الدول	من	خال	
التواصل	المعرفي	

عبر	اإلنترنت

انطاقا	من	الشراكة	
بين	مكتبة	اإلسكندرية	

ومكتبة	الكونجرس	
األمريكية	عام	2007،	

ساهمت	مكتبة	
اإلسكندرية	في	وضع	
البنية	التحتية	التقنية	

للمكتبة	الرقمية	
العالمية	التي	توفر	
مواد	ثقافية	متنوعة.	
هذا	باإلضافة	إلى	
مساهمتها	في	

المحتوى	الرقمي	الذي	
يتمثل	في	النسخة	

الرقمية	من	كتاب	وصف	
مصر	باإلضافة	إلى	48 
كتابا	من	الكاسيكيات	

العربية.

المكتبة	
الرقمية	
العالمية

األرشيفات

الرقمية

.15

الجهة مخرجات
المشروع

أهداف
المشروع

وصف
المشروع

اسم	
المشروع

نوع	
المحتوى م.

جريدة	
األهرام

موقع	األعداد	التاريخية	
لألهرام

		digital.ahram.org.eg/
youmy/

إتاحة	كاملة	ألعداد	 	-
األهرام	للقارئ	

خال	اكثر	من	137 
عاماً	مما	يتيح	

لألجيال	الجديدة	
من	الشباب	

المصري	والعربي	
التعرف	على	تاريخ	
العالم	والمنطقة	
العربية	من	خال	
صفحات	الجريدة	

عرض	لصفحات	
جريدة	األهرام	من	
عام	1876	وإلى	

اآلن	وتحدث	يوميا.تم	
عملية	رقمنة		ألعداد	
األهرام	كاملة	منذ	أول	
عدد	الذي	تم	إصداره	

في	5	اغسطس	
1876	إلى	اآلن	

ويحدث	يوميا.	كما	تم	
التحويل	من	الشكل	

الميكروفيلمي	
لألعداد	إلى	الشكل	
الرقمي	واستخدام	
التقنيات	الحديثة	

لشركة	ميكروسوفت	
)Silverlight(	وإتاحة	
هذه	األعداد	لقارئ	

األهرام.

األعداد	
التاريخية	
لجريدة	
االهرام

صحف .1

موقع	األهرام	الرقمي

/digital.ahram.org.eg

إتاحة	جميع	 	-
مقاالت	وإصدارات	

األهرام	في	
موقع	واحد	

يساعد	القارئ	
على	استعراض	

الموضوعات	
المختلفة	من	
مختلف	وجهات	

النظر

تجميع	جميع	
المقاالت	واألخبار	

الصحفية	التي	تصدر	
بجميع	إصدارات	

االهرام	اعتبارا	من	
2009/9/1	وإلى	اآلن،	

وتحدث	يوميا

مقاالت	جميع	
إصدارات	
األهرام

مقاالت .2

وزارة	
اإلعام

www.ertu.org

محطات	
إذاعية

7

1.		بث	حي	لـ	7 
محطات	إذاعية

2.		تفاعل	
المشاهدين	مع	

الموقع

إتاحة	البث	الحي	
لعدد	من	المحطات	
اإلذاعية	بشكل	

تفاعلي

بوابة	اتحاد	
اإلذاعة	

والتليفزيون

على	اإلنترنت

Text

Images

Videos

.3

المحتوى	الخبري
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الجهة مخرجات
المشروع

أهداف
المشروع

وصف
المشروع

اسم	
المشروع

نوع	
المحتوى م.

األزهر	
الشريف

www.alazharlibrary.gov.eg

المخرجات:

8		مايين	سجل

16	ألف	مخطوط	بما	يعادل	
2.5	مليون	صفحة

1.	الحفاظ	على	
مخطوطات	مكتبة	
األزهر	الشريف

2.	اطاق	موقع	
لألزهر	الشريف	
على	شبكة	

اإلنترنت	

3.	توفير	دورة	عمل	
 Work Flow

لتتبع	سير	العمل	
للمخطوطات	

تحويل	المخطوطات	
التي	تقتنيها	مكتبة	

األزهر	الشريف	والتى	
تبلغ	8	مايين	ورقة	
يرجع	تاريخها	إلى	

القرن	الرابع	الهجري	
من	الشكل	الورقي	
إلى	الشكل	الرقمي	
والتي	تتميز	بتنوعها	
ليتسنى	نشرها	

على	شبكة	اإلنترنت

مشروع	
الشيخ	

محمد	بن	
راشد	لحفظ	
مخطوطات	

مكتبة	األزهر	

مخطوطات .1

ثالثاً:	المحتوى	الديني

رابعاً:	المحتوى	التعليمي

وزارة	
اإلعام

www.niletc.tv
Videos

Size 
GB 0,135

1.	بث	قنوات	شبكة	
النيل

2.	مشاركة	
الجماهير	والتفاعل	

معها

3.	التعريف	بالبرنامج	
اليومي	للقنوات

4.	إتاحة	المحتوى

إتاحة	المحتوى	
الخبري	المصري	

لحظياً

إتاحة	البث	الحي	
لعدد	من	قنوات	

شبكة	النيل	بشكل	
تفاعلي

بوابة	قطاع	
القنوات	

المتخصصة

Text
Images
Videos

.4

وزارة	
اإلعام	
بالتعاون	
مع	وزارة	
االتصاالت	
وتكنولوجيا	
المعلومات

-	البث	المباشر	والتقارير	
التفصيلية	المعمقة،	

التنبيهات	المكتبية	وعرض	
درجات	الحرارة،	والتقارير	
بشأن	األسواق،	باإلضافة	

إلى	تخصيص	الموقع	
وفقًا	لتفضيل	المستخدم	

ورغبته

-	يوجد	ما	يقارب	500	ألف	
تسجيلة/خبر	على	الموقع

إتاحة	المحتوى	
الخبري	المصري	

لحظياً

أنشأت	وزارة	
االتصاالت	وتكنولوجيا	
المعلومات	بالتعاون	
مع	قطاع	األخبار	
باتحاد	اإلذاعة	

والتلفزيون	المصري	
	.egynews	أخبار	بوابة

تقدم	هذه	البوابة	
أحدث	األخبار	العالمية	
والمحلية	واإلقليمية	
في	مختلف	مجاالت	
الحياة	كالسياسة	
واالقتصاد	والعلوم	
والرياضة	والفنون	

وغيرها.

الموقع	
اإلخباري	

التحاد	اإلذاعة	
والتلفزيون	
المصري	
www.

egynews.net

بوابة	
إلكترونية

.5

الجهة مخرجات	المشروع أهداف	المشروع وصف	المشروع  اسم
المشروع

 نوع
المحتوى

.م

 وزارة
 التربية
والتعليم

 106	برمجية	تعليمية
 متاحة	على	أقراص

 مدمجة	وعبر	بوابة	المناهج
 التعليمية	على	موقع	وزارة

.التربية	والتعليم

manahg.moe.gov.eg

جعل	عملية	التعليم/	
التعلم	أكثر	فاعلية

تطوير	المحتوى	
الرقمي	التعليمي	
التفاعلي	للمقررات	
الدراسية	المختلفة	
وإتاحته	على	أقراص	
مدمجة	وعبر	الويب

إنتاج	برمجيات	
الوسائط	
المتعددة	
التعليمية	
التفاعلية	

للتعليم	قبل	
الجامعي

 محتوى
 إلكتروني
تعليمي

.1

 وزارة
 التربية
والتعليم

 أكثر	من	100	عنصر
تعليمي

إتاحة	عناصر	تعليمية	
فى	مادتي	العلوم	

والرياضيات

توفير	العناصر	
التعليمية	بالتعاون	مع	
وزارة	اإلتصاالت	فى	

إطار	المبادرة	المصرية	
للتعليم.

المبادرة	
المصرية	
للتعليم

 عناصر
 تعليمية

.2

94	كتاباً	متاحاً	على	بوابة	
المناهج	التعليمية	

manahg.moe.gov.eg/

إتاحة	الكتب	على	
موقع	الوزارة

رفع	الكتب	الدراسية	
على	موقع	الوزارة

كتب	الكترونية  الكتب
 الدراسية

pdf

.3

مكتبة
االسكندرية

مبادرات	رقمية	علمية	
متاحة	على	شبكة	

اإلنترنت	مجانا	للطلبة	
والباحثين

توفير	األدوات	الازمة	
للباحثين		والطلبة	

بشكل	عام

توفير	األدوات	الازمة	
للباحثين		والطلبة	
في	مصر	والمنطقة	
لذا	عكفت	المكتبة	
على	رعاية	بعض	

المشروعات	العلمية	
لخدمة	طلبة	المدارس	
والمدرسين	والمجتمع	
األكاديمي	بشكل	عام

المبادرات	
العلمية	
الرقمية	
التعليمية	

لخدمة	الطلبة	
والباحثين

 موقع
إلكتروني

.4

lamap.bibalex.org

-	موقع	إلكتروني	عربي	ل	
 LAMAP

-	ترجمة	محتوى	الموقع	
وتعريبه		وماءمته	

ليناسب	منهج	التعليم	
المصري.	

- 692	درسا		في	العلوم.

1.	تعزيز	التدريس	
العملي	للعلوم	
في	المدارس	
خال	منظومة	

التعليم	االبتدائي

2.	تجديد	تدريس	
العلوم	

 La Main à la	مشروع
Pâte - LAMAP	موقع	
إلكتروني	تعليمي	
فرنسي	يهدف	إلى	

تعزيز	التدريس	العملي	
للعلوم	في	المدارس	
خال	منظومة	التعليم	

االبتدائي.	

اكتشف	
بنفسك

 موقع
إلكتروني

.5

 وزارة
 االتصاالت
 وتكنولوجيا
المعلومات

محتوى	تعليمي	رقمي	
إلكتساب	المهارات	
والقدرات	في	ريادة	

األعمال

توفير	برامج	تعليمية	
لرواد	األعمال

ادارة	برامج	تعليمية	
في	ريادة	االعمال	

وتنفيذها	بالشراكة	مع	
كيانات	عالمية

 مبادرة	تطوير
 التعليم	الفني

 البرنامج
 التعليمي

لريادة	األعمال

 محتوى
تعليمي

.6

-	إطاق	أول	قناة	للتعليم	
الفني	باللغة	العربية	

على	اليوتيوب

-	نشر	بوابة	اجتماعية	
للتعليم	الفني	لتقليل	
الفجوة	ما	بين	التعليم	

والقطاع	الخاص

-	تحويل	عدد	4	مقررات	
إلى	مقررات	إلكترونية	
تعتمد	على	الدراما

-	تطوير	لعبة	تعليمية	
لتعليم	المحركات

-		تفعيل	دور	
أدوات	تكنولوجيا	

المعلومات	
واالتصاالت	في	
تطوير	العملية	

التعليمية	في	كل	
مراحلها

-	تفعيل	اتفاقيات	
التعاون	المبرمة	

بين	الوزارتين	كافة

المبادرة	التي	أطلقتها	
وزارة	االتصاالت	

وتكنولوجيا	المعلومات	
بالتعاون	مع	وزارة	
التربية	والتعليم

مبادرة	تطوير	
التعليم	الفني

 محتوى
 تعليمي
فني

.7

إمداد	المؤسسات	
والدارسين	بالمعرفة	
والمهارات	الازمة	
لمواكبة	التطور

تطوير	مجموعة	كبيرة	
من	محتوى	التعلم	
اإللكتروني	وتعريبه	
في	مجاالت	مختلفة	

تطوير	
المحتوى	
االلكتروني	

وتعريبه

 محتوى
تعليمي

.8
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الجهة مخرجات	المشروع أهداف	المشروع وصف	المشروع  اسم
المشروع

 نوع
المحتوى

.م

وزارة	
السياحة

www.egypt.travel

بث	حي	للمواقع	السياحية

توفير	كل	المعلومات	
للسائح	عن	مصر	

والمناطق	السياحية	
كافة

موقع	تنشيط	للسياحة	
المصرية	تم	عمله	بـ14 

لغة

موقع	هيئة	
تنشيط	
السياحة

بوابة	
إلكترونية

.1

وزارة	
االتصاالت	
وتكنولوجيا	
المعلومات

www.luxoregypt.org

معرض	صور	ضخم	لمدينة	
األقصر،	وخريطة	تفصيلية	
للمدينة	تعتمد	على	نظام	

المعلومات	الجغرافية،	
وتوضيح	مفصل	لجميع	
المواقع	األثرية	وتقويم	
حديث	ألحداث	المدينة	

تزويد	السياح	
بمعلومات	حديثة	
وشاملة	وفعالة	

حول	مدينة	األقصر	
بأسلوب	تفاعلي	

جذاب

دشنت	وزارة	االتصاالت	
وتكنولوجيا	المعلومات	
بالتعاون	مع	محافظة	
األقصر	مشروع	بوابة	

األقصر	وتطويره	في	إطار	
حرص	مصر	على	دعم	
السياحة	وتنشيطها.	
ويعد	موقع	البوابة	
اإللكتروني	الموقع	

الرسمي	للسياحة	في	
مدينة	األقصر

بوابة	األقصر	
اإللكترونية

.2

الجهة مخرجات	المشروع أهداف	المشروع وصف	المشروع  اسم
المشروع

 نوع
المحتوى

.م

مكتبة
االسكندرية

www.eol.org

أكثر	من	2.900 
نوع	من	أنواع	

النباتات	والحيوانات	
المستوطنة	في	مصر	

قديما	وحديثا.	

ترجمة	معلومات	
حول	626	نوعا	من	

الكائنات	المدرجة	في	
موسوعة	الحياة	إلى	
العربية	حتى	اآلن	و	
مازال	العمل	مستمرا	

إلتاحة	المزيد	من	
المحتوى	العلمي	

العربي.

إتاحة	األدوات	الازمة	
للعلماء	العرب	إلضافة	
محتوى	جديد	إلى	
موسوعة	الحياة	

كمشاركة	

يعد	المشروع	مصدراً	
مرجعياً	وقاعدة	بيانات،	
كما	يعمل	على	جمع	
معلومات	عن	أنواع	
الكائنات	الحية	كافة	

وتوثيقها،		والتي	يقدر	
عددها	بحوالي	مليون	

و900	ألف	نوع،	وإتاحتها	
مجانًا	للعلماء	والباحثين	

والطلبة	والمعلمين	
والجمهور	العام.	

و	يتمثل	دور	مكتبة	
االسكندرية	في	تفعيل	

خبرتها	التقنية	في	
تدويل	نظام	موسوعة	
الحياة	وإعادة	بناء	بنيته	
التحتية	الستخدامه	

بلغات	متعددة	تتضمن	
العربية.	كما	تعمل	على	
إنشاء	موسوعة	الحياة	

ذات	محتوى	باللغة	
العربية	عن	التنوع	

الحيوي	لتكون	مصدرًا	
علميًا	غنيًا

موسوعة	
الحياة	باللغة	

العربية

بوابة		
إلكترونية

	.1

الجهة مخرجات	المشروع أهداف	المشروع وصف	المشروع اسم	
المشروع

نوع	
المحتوى

م.

وزارة	
الدولة	
لشئون	
البيئة

www.eeaa.gov.eg

المكتبة	البيئية-	صفحات	
األطفال

-	تقديم	خدمة	
معلوماتية	

للمتخصصين	
والباحثين	وطالبي	
الخدمة	في	مجال	

العلوم	البيئية	
)خدمات	مجانية(

-	نشر	الخدمات	
التي	تقدمها	

الوزارة	للمواطنين	
والمستثمرين	
على	اإلنترنت،	
وذلك	لضمان	

سرعة	االتصال		
وسهولته

بناء	موقع	للوزارة	
والجهاز	على	شبكة	

اإلنترنت

موقع	وزارة	
البيئة

موقع	
إلكتروني

.1

وزارة	
االتصاالت	
وتكنولوجيا	
المعلومات

www.mcit.gov.eg/Ar/
Publication/Publication_

Summary/141

رفع	الوعي	
المجتمعي		لدى	

صانعي	السياسات	
الحكومية	وأصحاب	

المصلحة	في	مجال		
تكنولوجيا	المعلومات	
واالتصاالت	الصديقة	
للبيئة	)الخضراء(	
بغية	تهيئة	فهم	

أوسع	للدور	اإليجابي	
الذي	يمكن	أن	تؤديه	
هذه	التكنولوجيا	في	

تعزيز	االستدامة	
البيئية.

فى	نوفمبر	2010 
استضافت	وزارة	

االتصاالت	وتكنولوجيا	
المعلومات	المنتدى	

الخامس	لاتحاد	الدولى	
لاتصاالت	بشأن	

“تكنولوجيا	المعلومات	
واالتصاالت	والبيئة	وتغير	
المناخ”،	وقد	نتج	عن	
المنتدى	خارطة	طريق	
القاهرة	حول	“تكنولوجيا	
المعلومات	واالتصاالت	
واالستدامة	البيئية”	

تتضمن	الخارطه	
مجموعة	من	التوصيات	
لتعزيز	قدرات	البلدان	

على	استعمال	
تكنولوجيا	المعلومات	
واالتصاالت	في	دعم	

البيئة،	مثل	رفع		الوعي	
بالبيئة	ودعم	اإلدارة	
والبحث	في	المجال	
البيئي	وفى	الحد	
والتكيف	مع	اآلثار	

السلبية	الناجمة	عن	
تغير	المناخ	وذلك	من	

خال	المباني	واألنظمة	
الذكية	والنقل	وتوليد	

الطاقة	وتوزيعها.

خريطة	طريق	
القاهرة	

“تكنولوجيا	
المعلومات	
واالتصاالت	
واالستدامة	

البيئية”

مطبوعات	
ونشرات	
الكترونية

.2

الجهة مخرجات	المشروع أهداف	المشروع وصف	المشروع اسم	
المشروع

نوع	
المحتوى

م.

وزارة	
االتصاالت	
وتكنولوجيا	
المعلومات

www.	kenanaonline.com

 عدد	الصفحات	الكلية 
 المنشورة	على	المواقع
 والبوابات	يتعدى	المليون

 صفحة	بما	فيها	من	أقسام
 وصور	وروابط،	أماعدد

 المقاالت	فهو	أكثر	من	400
ألف	مقال

تهدف	البوابات	
اإللكترونية	لتنمية	
المجتمع	وتشجيع	

المواطنين	المصريين	
في	المناطق	القروية	
والحضرية	لتحسين	
مستوى	معيشتهم.	

تم	تدشين	المشروع	
للمرة	األولى	عام	
2004،	ليكون	بوابة	

معنية	بالمجتمع	تزود	
المواطنين	بالمعلومات	

والمعارف.

البوابة	
اإللكترونية	

لتنمية	
المجتمع	
“كنانة	
أوناين”

بوابة	
إلكترونية

.1

مكتبة
االسكندرية

arabinfomall.bibalex.org

ملتقى	الكتروني	مفتوح	
يضم	العديد	من	منظمات	

المجتمع	المدني

يأتي	هذا	المشروع	
في	إطار	رسالة	

المكتبة	لتكون	محفزًا	
لإلصاح	والتنمية	

في	المنطقة،	ونقطة	
التقاء	بين	منظمات	
المجتمع	المدني	
في	العالم	العربي

الملتقى	اإللكتروني	
Arab Info mall	هو	
بوابة	إلكترونية	تعمل	
بالعربية،	واإلنجليزية،	

والفرنسية،	تعتبر	
بمثابة	المركز	الذي	
تجتمع	من	خاله	
المنظمات	غير	

الحكومية	ومنظمات	
المجتمع	المدني	

لنشر	المعلومات	حول	
أنشطتها	وتبادلها

الملتقى	
اإللكتروني	

العربي

بوابة	
إلكترونية

.2

سابعاً:	المحتوى	العلميخامساً:	المحتوى	السياحي

سادساً:	المحتوى	البيئي

ثامناً:	محتوى	للتنمية	المجتمعية
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اإليجابيات:	

1.	مــواد	فــي	دســتور	2014	تؤكــد	علــى	أهميــة	الحفــاظ	علــى	الرصيــد	الثقافــي	المصــري	والتــزام	الدولــة	بالحفــاظ	علــى	
ــزام	 ــى	الت ــص	عل ــي	تن ــادة	68	الت ــك	الم ــة	)م	47،	م50(.	وكذل ــة	المتنوع ــا	الحضاري ــة	بروافده ــة	المصري ــة	الثقافي الهوي
مؤسســات	الدولــة	بترميــم	الوثائــق	الرســمية	ورقمنتهــا	بجميــع	الوســائل	واألدوات	الحديثــة.	فضــاً	عــن	المــادة	69	التــي	

تنــص	علــى	حمايــة	حقــوق	الملكيــة	الفكريــة	وإنشــاء	جهــاز	مختــص	لرعايــة	تلــك	الحقــوق.	

2.	تشكيل	اللجنة	الوطنية	للمحتوى	الرقمي	عام	2012	والتي	تضم	جهات	حكومية،	قامت	بحصر	الجهود	الحكومية	السابقة	
في	مجال	المحتوى	الرقمي.

3.	وجود	قوانين	ذات	صلة	بالمحتوى	الرقمي	العربي	تنقسم	إلى	قسمين:

	قوانين	ذات	صلة	بإتاحة	المحتوى	الرقمي	ونشره	وإنتاجه:

-	قانون	حماية	الملكية	الفكرية	رقم	82	لسنة	2002	–	الكتاب	الثالث	–	حقوق	المؤلف	والحقوق	المجاورة،	والذي	
ينظم	حقوق	الملكية	الفكرية	للمحتوى	وكيفية	إتاحته	ونشره.

-	بعض	مواد	قانون	تنظيم	االتصاالت	رقم	10	لسنة	2003	والمتعلقة	بإتاحة	المحتوى	الرقمي	من	خال	وسائل	
االتصاالت	المختلفة.

-	بعض	مواد	قانون	تنظيم	الجامعات	رقم	49	لسنة	1972	والمتعلقة	بإتاحة	الرسائل	واألبحاث	العلمية	ونشرها.

	قوانين	تنظم	كيفية	المحافظة	على	المحتوى	الرقمي:

-	قانون	إنشاء	دار	الوثائق	القومية	رقم	356	لسنة	1954	واختصاصها	بجمع	الوثائق	وحفظها	والتي	تعد	مادة	لتاريخ	
مصر،	وتيسير	دراستها	والعمل	على	نشرها.

-	قانون	رقم	121	لسنة	1975	بشأن	المحافظة	على	الوثائق	الرسمية	للدولة	وتنظيم	أسلوب	نشرها،	وذلك	
بالنسبة	للمستندات	الرسمية	التي	تتعلق	بالسياسات	العليا	للدولة	أو	باألمن	القومي	والتي	ال	ينص	الدستور	

أو	القانون	على	نشرها	فور	صدورها	أو	إقرارها.	

-	بعض	مواد	قانون	حماية	الملكية	الفكرية	رقم	82	لسنة	2002.	

-	قرار	مجلس	الوزراء	في	مايو	2011	بضم	ما	لدى	الوزارات	والهيئات	الحكومية	من	وثائق	رسمية	إلى	دار	الوثائق	
القومية.

	 السلبيات:	

1.	غياب	رؤية	قومية	لتطوير	المحتوى	الرقمي،	حيث	تعمل	كل	جهة	في	جزيرة	منفصلة

2.	ضعف	رقمنة	المحتوى	الحكومى	وإتاحته	بصفة	عامة

3.	عدم	وجود	البنية	التشريعية	والتنظيمية	الكافية	لحماية	المحتوى	الرقمي	العربي	وتطويره

على	المستوى	السياسي	والتشريعي:

على	المستوى	االقتصادي:

-	القدرة	على	خلق	المحتوى	الخاص	به	بدون	تكلفة	مادية	كبيرة

-	القدرة	على	التعبير	عن	رأيه	بحرية

-	القدرة	على	تحقيق	عنصر	التفاعل

هذه	الطفرة	فتحت	الباب	أمام	فضاء	معلوماتي	تغزوه	شبكات	التواصل	االجتماعي	بما	تتضمنه	من	أراء	وإبداعات	وصور	
المحتوى	الرقمي	كافة	من	نصوص	وصور	ومواد	فيلمية.

2.	ظهور	العديد	من	المبادرات	التي	عظَّمت	من	فرص	ظهور	هذا	النوع	من	المحتوى	في	الفترة	األخيرة.	واألهم	أنه	لم	يعد	
قاصراً	على	المحتوى	االجتماعي،	وإنما	امتد	ليشمل	محتويات	تعليمية	وثقافية	وإعامية.	

3.	محاوالت	حكومية	لتبني	مبادرات	في	مصر	إلثراء	المحتوى	الرقمي	بالمشاركة	المجتمعية،	مثال:	شبكة	كنانة	أوناين	
التي	بادرت	بها	وزارة	االتصاالت	وتكنولوجيا	المعلومات.

اإليجابيات:

1.	توفر	العمالة	المدربة

2.	وجود	مؤسسات	تقدم	برامج	لبناء	القدرات	والتنمية	البشرية	في	مجال	المحتوى	الرقمي

3.	وجود	مؤسسات	وآليات	لدعم	إنتاج	المحتوى	اإلبداعي،	وتطوير	تطبيقات	وأنظمة	لصناعة	المحتوى	الرقمي	في	ظل	
وجود	كوادر	متخصصة	في	القطاع

4.	اتجاه	لتنفيذ	خطة	البرودباند

السلبيات:	

1.	ضعف	المحتوى	العربي	على	اإلنترنت

2.	عدم	وجود	معايير	تقنية	واضحة	وموحدة	لكل	المراحل	التي	يمر	بها	المحتوى

3.	ضعف	البنية	التحتية	التكنولوجية	الخاصة	بالمصادر	اللغوية	

4.	عدم	وجود	تمويل	مخصص	لتطوير	تقنيات	اللغة

5.	عدم	االهتمام	بوضع	تطبيقات	قوية	للغة	العربية	يؤدي	إلى	مزيد	من	ضعف	اللغة

نقاط	القوة:

1.	مساهمة	فعالة	لقطاع	االتصاالت	في	الناتج	القومي	المحلي،	حيث	زادت	من	3.2%	في	2012	إلى	4.1%	في	2013.

2.	تشكيل	وزارة	االتصاالت	وتكنولوجيا	المعلومات	للجنة	الوطنية	للمحتوى	الرقمي	عام	2012	من	أجل	رصد	الجهود	التي	
تمت	فى	مجال	المحتوى	الرقمي	العربي	على	المستوى	الوطني	حتى	يمكن	الوقوف	على	الوضع	الحالي	ووضع	رؤية	

مستقبلية	من	خال	صياغة		استراتيجية	قومية	للمحتوى	الرقمي.

3.	وجود	خطة	تنفيذية	لتفعيل	استراتيجية	البرودباند	)النطاق	العريض(	التي	وضعها	القطاع	في	2011،	حيث	يوجد	ارتباط	
طردي	بين	نشر	البرودباند	-	الذي	يسمح	بزيادة	فرص	النفاذ	إلى	اإلنترنت	ومن	ثم	الوصول	للجميع	خاصة	في	المناطق	

المهمشة	–	وبين	زيادة	المحتوى	الرقمي.	ويستهدف	القطاع	في	هذا	الصدد	زيادة	معدالت	النفاذ	لإلنترنت	فائق	السرعة	
ليصل	إلى	13	مليون	مشترك	فى	عام	2016؛	زيادة	معدالت	انتشار	الحاسبات	فى	المنازل	لتصل	إلى	40%	من	األسر	
المصرية؛	ربط	جميع	المدارس	والمؤسسات	التعليمية	باإلنترنت	فائق	السرعة؛	زيادة	حجم	التجارة	اإللكترونية	بنسبة	
20%؛	الوصول	بنسبة	مستخدمي	العمليات	البنكية	على	اإلنترنت	وعلى	المحمول	لتصل	إلى	30%	وتشجيع	تطبيقات	

التوقيع	اإللكتروني	فى	الهيئات	الحكومية	ونشرها.	

4.	وجود	تاريخ	جيد	من	التعاون	للقطاع	في	مجال	المحتوى	الرقمي	على	النطاقين	اإلقليمي	والدولي.

5.	وجود	مؤسسات	تابعة	تقدم	برامج	لبناء	القدرات	والتنمية	البشرية	في	مجال	المحتوى	الرقمي.

6.	وجود	مؤسسات	وآليات	تابعة	لدعم	إنتاج	المحتوى	اإلبداعي،	وتطوير	تطبيقات	وأنظمة	لصناعة	المحتوى	الرقمي	في	
ظل	وجود	كوادر	متخصصة	في	القطاع.

3637

1.	عدم	وجود	نماذج	اقتصادية	تشجع	عمليات	البيع	والشراء	إلكترونيا

2.	ارتفاع	أسعار	البرودباند

1.	الطفرة	النوعية	التي	حدثت	على	اإلنترنت	بفضل	تكنولوجيا	)Web 2(	والتي	أصبح	المستخدم	بمقتضاها	صانعاً	ومنتجاً	
للمحتوى	)User Generated Content(	وبالتالي	معززا	بثاث	قدرات:

على	المستوى	االجتماعي:

على	المستوى	التكنولوجي:

تحليل	البيئة	الداخلية:

ملحق	)2(:	التحليل	االستراتيجي	للبيئة
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نقاط	الضعف:

1.	عدم	وجود	منظومة	متكاملة	تشمل	معايير	تقنية	واضحة	وموحدة	لكل	عمليات	رقمنة	المحتوى	العربي	أو	أرشفته	أو	
فهرسته	أو	إتاحته

2.	عدم	وجود	برامج	متخصصة	لبناء	القدرات	والتنمية	البشرية	في	مجال	المحتوى	الرقمي

3.	قلة	أو	ضعف	البرامج	المتخصصة	لتعزيز	إنتاج	المحتوى	اإلبداعي

4.	ضعف	البنية	التنظيمية	الكافية	لحماية	المحتوى	الرقمي	العربي	وتطويره

5.	عدم	وجود	نماذج	اقتصادية	تشجع	عمليات	الشراء	والبيع	إلكترونيا

6.	ارتفاع	أسعار	البرودباند

تحليل	البيئة	الخارجية:

الفرص:

1.	مواد	ذات	صلة	في	دستور	2014	يمكن	تحويلها	إلى	تشريعات	وسياسات	تطور	صناعة	المحتوى	الرقمي،	وهذه	المواد	
هي:

		المادة	47	تلتزم	الدولة	بالحفاظ	على	الهوية	الثقافية	المصرية	بروافدها	الحضارية	المتنوعة.

		المادة	50	يعد	تراث	مصر	الحضاري	والثقافي،	المادي	والمعنوي	ثروة	قومية	وإنسانية،	بجميع	تنوعاته	ومراحله	
الكبرى-	المصرية	القديمة،	والقبطية،	واإلسامية	-	تلتزم	الدولة	بالحفاظ	عليه	وصيانته	.هذا	باإلضافة	إلى	الرصيد	
الثقافي	المعاصر	المعماري	واألدبي	والفني	بمختلف	تنوعاته،	واالعتداء	على	أي	من	ذلك	جريمة	يعاقب	عليها	

القانون.	وتولي	الدولة	اهتماما	خاصا	بالحفاظ	على	مكونات	التعددية	الثقافية	في	مصر.

		المادة	68	المعلومات	والبيانات	واإلحصاءات	والوثائق	الرسمية	ملك	للشعب،	واإلفصاح	عنها	من	مصادرها	المختلفة،	
حق	تكفله	الدولة	لكل	مواطن،	وتلتزم	الدولة	بتوفيرها	للمواطنين	وإتاحتها	بشفافية.	وينظم	القانون	ضوابط	الحصول	
عليها	وإتاحتها	وسريتها،	وقواعد	إيداعها	وحفظها،	والتظلم	من	رفض	إعطائها،	كما	يحدد	عقوبة	حجب	المعلومات	أو	

إعطاء	معلومات	مغلوطة	عمداً.

		وتلتزم	مؤسسات	الدولة	بإيداع	الوثائق	الرسمية	بعد	االنتهاء	من	فترة	العمل	بها	بدار	الوثائق	القومية،	وحمايتها	
وتأمينها	من	الضياع	أو	التلف،	وترميمها	ورقمنتها،	بجميع	الوسائل	واألدوات	الحديثة،	وفقاً	للقانون.

		المادة	69	تلتزم	الدولة	بحماية	حقوق	الملكية	الفكرية	بشتى	أنواعها	في		المجاالت	كافة،	وتُنشئ	جهازاً	مختصاً	
لرعاية	تلك	الحقوق	وحمايتها	القانونية،	وينظم	القانون	ذلك.

2.	ضخامة	المحتوى	العربي	-	غير	الرقمي	-	الموجود	في	مصر	والحاجة	الملحة	لرقمنته

3.	وجود	سوق	استهاكي	كبير	جاذب	لاستثمارات

4.	مجاالت	واعدة	للمحتوى	الرقمي:	التعليم	اإللكتروني،	المحتوى	اإلعامي،	الثقافة	اإللكترونية،	التجارة	اإللكترونية،	
الزراعة	اإللكترونية

5.	صناعة	ذات	عائد	نفعي	كبير	

6.	وجود	توجه	عام	للدولة	نحو	بناء	جسور	التعاون	على	النطاقين	اإلقليمي	والدولي

7.	توفر	الكوادر	البشرية

8.	وجود	شباب	واعد	قادر	على	تنمية	مهاراته	ذاتياً	في	التعامل	مع	أدوات	االتصاالت	وتكنولوجيا	المعلومات،	ومن	ثم	تغذية	
المحتوى	الرقمي

التحديات	والمخاطر:

1.	ضعف	المحتوى	العربي	على	اإلنترنت

2.	عدم	وضوح	رؤية	قومية	لتطوير	المحتوى	الرقمي

3.	ضعف	البنية	التحتية	التكنولوجية	الخاصة	بالمنظومة	المتكاملة	لصناعة	المحتوى	الرقمي	وتطويره	وإدارته

4.	ضعف	البيئة	البحثية	المناسبة	

5.	عدم	وجود	نماذج	أعمال	تشجع	عمليات	إتاحة	المحتوى	الرقمي

6.	عدم	وجود	بنية	تشريعية	كافية	لحماية	المحتوى	الرقمي	وتطويره

7.	عدم	وجود	برامج	متخصصة	لبناء	القدرات	والتنمية	البشرية	وإنتاج	المحتوى	اإلبداعي	من	جانب	باقي	مؤسسات	الدولة	
والقطاع	الخاص

8.	عدم	وجود	وعي	كافٍ	بثقافة	المحتوى	الرقمي	واستخداماته




