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 توصیات المؤتمر الخامس
 

قامت لجنة التوصـــــیات بعد االســـــتماع إلى المحاضـــــرات والبحوث التي ٌألقیت في المؤتمر، 
 وٕالى اآلراء التي أبداها السادة الحاضرون في مناقشاتهم، بوضع التوصیات اآلتیة:

 
دعوة جمیع الحكومات والمنظمات المدنیة العربیة والمختصــــــــــــــین العرب، إلى تأكید  .1

االعتزاز باللغة العربیة والمحافظة على سالمتها والعمل على تطویرها واستعمالها استعماًال شامًال 
في التعلیم والعلم والثقافة، كي تكون ركیزة أســــــــاســــــــیة من ركائز مجتمع المعرفة العالمي ووســــــــیلة 

 فاعلة لتبادل المعلومات والمعارف.

نتاج المحتوى المعرفي العربي دعوة الحكومات العربیة إلى وضـــع ســـیاســـة واضـــحة إل .2
رقمیًا وتأكید الحضـــــــور العربي المعرفي على الشـــــــابكة (اإلنترنت)، والنظر إلى اللغة العربیة على 
أنها قضـــیة أمن قومي، والعمل على إصـــدار التشـــریعات واتخاذ اإلجراءات الكفیلة بإحاللها محلها 

كافة، مع العنایة بتعلیم اللغات األجنبیة الطبیعي في النشــــــــــــــاطات االجتماعیة والعلمیة والتعلیمیة 
 دون أن تكون بحال من األحوال بدیًال عن لغة الضاد.

تأكید أهمیة جمع المعارف العربیة واإلسالمیة، التراثیة والمعاصرة، وفهرستها ونشرها  .3
 وتصــنیفها في مدّونات رقمیة، لتعمیم االســتفادة منها في مجتمع المعرفة، واإلســراع بوضــع المعجم
اللغوي العربي العصـــــري الشـــــامل الورقي واإللكتروني، ودعم مشـــــروع الذخیرة اللغویة ونشـــــره على 
الشــــــابكة ووضــــــعه في متناول الباحثین والمهتمین، مع تطویر تقنیات بحث مالئمة للوصــــــول إلى 
المعلومات المطلوبة، والعمل على إنشــــاء مؤســــســــة قومیة تنهض بهذا المشــــروع الحیوي لمســــتقبلنا 

 وي والثقافي والتربوي والعلمي.اللغ

دعوة الحكومات العربیة والمؤســـــــــســـــــــات األكادیمیة والعلمیة العربیة العاملة في مجال  .4
تقانة المعلومات واالتصـــــــاالت، إلى دعم الجهود الرامیة إلى اســـــــتعمال اللغة العربیة في الشـــــــابكة 

ناوین وأســــماء النطاقات الوصــــول إلى موارد الشــــابكة باســــتعمال الع على جمیع المســــتویات، مثل:
العربیة؛ وتدوین المحتوى العربي باالســــــــتفادة من تقنیات الترمیز والمعالجة الحاســــــــوبیة التي تالئم 
خصــــــــــــائص الحرف العربي وجماله؛ والوصــــــــــــول إلى المحتوى عن طریق خوارزمیات بحث تالئم 

 خصائص اللغة العربیة، وخاصة الصرفیة منها.

تقــدیم الــدعم لجهود التقییس في مجــال ترمیز الحرف الطلــب إلى الحكومــات العربیــة  .5
 العربي ومعالجته وبناء مخازن المصطلحات العلمیة.
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تأكید أهمیة الترجمة الرقمیة، المستندة إلى التقنیات اإلحصائیة وتقنیات التعّلم اآللي،  .6
المجتمعات  من اللغة العربیة وٕالیها، بغیة إغناء المحتوى العربي على الشــــابكة وٕایصــــاله إلى باقي

 في العالم، واستفادة المجتمعات العربیة من الثروة المعرفیة المتوفرة على الشابكة.

دعوة الجامعات ومراكز البحوث العربیة والمنظمات القومیة العلمیة والثقافیة ومجامع  .7
لعربیة اللغة العربیة إلى إیالء هندســة اللغة واللســانیات الحاســوبیة عامة والمطبقة منها على اللغة ا

خاصــًة كامل عنایتها بحثًا وتدریبًا وتطبیقًا، مســتعینین باألعمال األصــیلة المســتندة إلى خصــائص 
 اللغة العربیة.

عقد مؤتمرات علمیة لتدارس العالقات والقضـــــــایا المشـــــــتركة بین اللغة العربیة ولغات  .8
ك في مجال الحرف الدول اإلســـــــــــالمیة في آســـــــــــیا وٕافریقیة، وفي مقدمتها الفارســـــــــــیة واُألردیة، وذل

 العربي خاصًة وحوسبته.

إطالق حملة تبصـــــیر لحث المؤســـــســـــات العربیة واألفراد العرب على االهتمام بجودة  .9
اللغة والتقلیل ما أمكن من اســـــتخدام العامیات العربیة في تدوین المحتوى والنشـــــر اإللكتروني، لما 

ت البحث الموضــــــــــــــوعة للغة العربیة في ذلك من خطورة تجزئة اللغة العربیة، ولعدم مالءمة تقنیا
 الفصحى للوصول إلى المحتوى العامي.

دعوة جمیع المؤســــــســــــات العربیة إلى إنشــــــاء مواقع خاصــــــة بها على الشــــــابكة تحوي  .10
 أنشطتها وبرامجها ومشروعاتها، وتكون جاهزة لتقبل المقترحات والمالحظات.

لتحدید شركات االتصاالت قیام مجامع اللغة العربیة، بالتعاون مع القطاع الخاص وبا .11
نة المعلومات، بالعمل على إنشــــــاء جمعیات تهتم بأمور "اللغة العربیة والشــــــابكة" في كل دولة اوتق

 من الدول العربیة.

تشـــــــــــجیع التعاون بین المؤســـــــــــســـــــــــات والمنظمات المحلیة العربیة واإلقلیمیة والعالمیة  .12
ى ردمها وتحویلها إلى فرص للنمو في لوضــــــــــــــع معاییر لقیاس الفجوة الرقمیة اللغویة ، والعمل عل

 مجتمع المعرفة.
 مناســــــــــــــبة بنیة إداریةبإحداث  والمعلوماتالتصـــــــــــــــاالت ل العرب وزراءالقیام مجلس  .13

وذلك ، المتعلقة باستعمال اللغة العربیة على الحاسوب والشابكة لمتابعة وضع واعتماد المواصفات
وهیئات المواصــــفات  ،في الدول العربیة هیئات االتصــــاالت :بالتعاون مع الجهات المختصــــة مثل

 العربیة والعالمیة، ومجامع اللغة العربیة.
 


