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Abstract: 
Because Arabic has its own global, cultural, knowledge legacy; it is not in isolation from 

development and the desired economic horizon. It is compulsory that Arab experts and those 

interested in information and electronic engineering continue making efforts through their 

pioneering initiatives at the end of the twentieth century in order to adapt Arabic to computation. 

So, They focused on preparing computer programs that develop new visions to incorporate the 

contents of Arabic into electronic media and Internet networks. 

 However, these pioneering geometrically and technologically did not reach the wanted level in 

comparison with the Latin digital achievement, especially the outstanding English content. And 

that goes to several reasons which will be addressed in this study by means of strategies that 

intensify efforts to include Arabic in the World Trade Organization and take advantage of its 

language stock in the era of knowledge, economy, and digitization; also, they enhance the role of 

interested Arab researchers to create encyclopedic electronic dictionaries, language atlases, 

additional application documents and powerful Arabic search engines. 

 This study made use of the descriptive analytical approach by the description of the reality of 

Arabic within the current digital content, by the analysis of its data and challenges, by the prospect 
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of a wide spread of Arabic in the electronic media and the Web, and by the presentation of its 

rising role on the ladder of knowledge economy. 

 امللخص: 

ليست اللغة العربية مبعزل عن التطور واألفق االقتصادي املنشود مبا حتمله من إرث معريف حضاري عاملي، ولقد ابت      
واملهتمني ابهلندسة املعلوماتية واإللكرتونية من خالل مبادراهتم الرائدة   ،من الضروري مواصلة جهود خرباء العامل العريب

 للغة العربية للحوسبةهناية القرن العشرين، من أجل تطويع ا

 ؛ابملقارنة مع املنجز الرقمي الالتيين  ؛وإن كان هذه احملاوالت الرائدة هندسيا وتكنولوجيا مل ترق إىل املستوى املنشود    
وابألخص احملتوى اإلجنليزي املتفوق، وهذا راجع ألسباب عديدة سيتطرق إليها هذا البحث، من خالل اسرتاتيجيات 

واالستفادة من خمزوهنا اللغوي يف عصر اقتصاد املعرفة   ؛اج اللغة العربية يف منظمة التجارة العاملية تكثيف اجلهود إلدر 
ومستندات   ،والرقمنة، وتعزيز دور املهتمني والباحثني العرب من أجل صناعة معاجم إلكرتونية موسوعية وأطالس لغوية

 وحمركات حبث عربية قوية.   ،تطبيقية إضافية

اللغة العربية ضمن احملتوى      وقد اعتمدت هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي؛ وذلك من خالل توصيف واقع 
والشبكة   اإللكرتونية  الوسائط  يف  للعربية  واسع  انتشار  مأمول  واستشراف  وحتدايته،  معطياته  وحتليل  الراهن  الرقمي 

 رفة. العنكبوتية، وإبراز دورها الصاعد على سلم اقتصاد املع
 Keywords : The digitalization - arabic - the knowledge  –economy. 

   .املعرفة  - اقتصاد  -العربية -الرقمنة الكلمات املفتاحية:
 

 الرقمنة لغة:  -1
جاء يف لسان العرب رقم؛ مبعىن الرقم والرتقيم تعجيم الكتاب، ورقم الكتاب يرقمه رقما أعجمه وبّينه، وكتاب مرقوم؛     

 2﴿كتاب مرقوم﴾ أي كتاب مكتوب.  قال تعاىل:  1أي قد بـُّينت حروفه بعالماهتا من التنقيط. 
 يثبت الرقم، قال الشاعر:وقوهلم: هو يرقم املاء؛ أي بلغ من حذقه ابألمور أن يرقم حيث ال  

            سأرقُم يف املاِء القراِح  إليكمُ     
 سأرقم أي سأكتب. 

           3على بُعدكْم إن كان للماِء قارحُ         
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أما يف الصحاح فقد ورد الرقم مبعىن الكتابة واخلتم، ورقم الثوب كتابه وهو يف األصل مصدر يقال: رقمت الثوب     
ورقمته ترقيما مثله، والرقم أيضا ضرب من الربود، والرقمة جانب الوادي، وقد يقال: الروضة، قال زهري بن أيب 

 سلمى:
ا      ابلَرْقَمتني كأهنه هلا   وداٌر 

 
ِمْعَصمِ   نَواِشِر  يف  وشٍم       4َمراِجُع 

 
  الرقمنة اصطالحا:   -2
 5هي عملية حتويل البياانت إىل شكل رقمي، وذلك من أجل معاجلتها بواسطة احلاسب اآليل.     

وغريها( إىل   -الصوت -الصور-أبهنا: »التحويل من املعلومات التناظرية يف أي شكل ) النصوص   وقد عرفها ريتز    
شكل رقمي مع األجهزة اإللكرتونية املناسبة مثل: املاسح الضوئي أو رقائق احلاسب، حبيث ميكن معاجلة املعلومات 

 .6وختزينها، وتنقل عن طريق الدوائر الرقمية واملعدات والشبكات«
 

 مفهوم اقتصاد املعرفة:    -3
  / االقتصاد لغة:1-  3
جاء يف لسان العرب: »القصد يف الشيء خالف اإلفراط، وهو ما بني اإلسراف والتقتري، والقصد يف املعيشة: أن ال     

 ﴿   قال تعاىل:   7يسرف وال يقرت، يقال: فالن مقتصد يف النفقة، وقد اقتصد، واقتصد فالن يف أمره: أي استقام«، 
وأقصد  9واقصد بذرعك أي اربع على نفسك، وقصد فالن يف مشيه إذا مشى مستواي،  8ِصْد يف َمْشِيَك ﴾،  َواقْ 

 السهم أي أصاب فقتل مكانه، قال األخطل: 
 

 فإن كنِت قد أقصدِتين إذ رميِتين     
 

فالرامي يصيُد وال يدري          10بسهميِك، 
 

 / املعرفة لغة: 3-2            
       11يرى الراغب األصفهاين أن: »املعرفة: إدراك الشيء بتفكر وتدبر ألثره، وهو أخص من العلم، ويضاده اإلنكار«.     

 / اقتصاد املعرفة اصطالحاً: 3-3      
 املفهوم الواسع للمعرفة أبنه: يعرف جنم عبود جنم اقتصاد املعرفة بقوله :»وميكن أن نعرف اقتصاد املعرفة يف سياق      
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االقتصاد الذي ينشئ الثروة من خالل عمليات وخدمات املعرفة، اإلنشاء، التحسني، التقاسم، التعلم، التطبيق،       
واالستخدام للمعرفة أبشكاهلا يف القطاعات املختلفة ابالعتماد على األصول البشرية والالملموسة وفق خصائص 

       12وقواعد جديدة«. 
إن اقتصاد املعرفة هو االقتصاد الذي سلعته املعرفة ذاهتا، فهو تدبري أمر تسويق املعرفة وتسهيل نقلها إىل اآلخرين؛     

 مقابل بدل مادي جيعل املعرفة سلعة ترفد اقتصاد األمم، وتعود ابلنفع على احملتاجني هلذه السلعة. 
اقتصاد املعرفه      الفرق بني  املعرفة مادة وهلذا جيب اإلشارة إىل  فيه  املعرفة يف االقتصاد، فاألول تكون  ، واستخدام 

      13االقتصاد، والثاين تسخر فيه املعرفة للرقي ابالقتصاد وإجناحه على اختالف موارده وجماالته. 
واجملتمع عن طريق فرع من العلوم األساسية، يهدف إىل حتسني رفاهية األفراد، واملنظمات،    فاستخدام املعرفة هو     

دراسة نظم إنتاج وتصميم املعرفة، مث إجراء تنفيذ التدخالت الضرورية لتطوير هذه النظم، ينتج هذا الفرع مناذج 
نظرية من خالل البحث العلمي من جهة أوىل، كما يطّور األدوات العملية والتقنية اليت ميكن تطبيقها مباشرة على 

       14العامل الواقعي من جهة اثنية. 
: »منط جديد من االقتصاد خيتلف يف كثري من مساته عن االقتصاد التقليدي الذي ظهر بعد ويعرف أيضا على أنه    

الثورة الصناعية، وفيه حتولت املعلومات إىل أهم سلعة يف اجملتمع، وقد مت حتويل املعارف العلمية إىل الشكل الرقمي، 
         15أهم العناصر األساسية هلذا االقتصاد«.   وأصبح تنظم املعلومات وخدمات املعلومات من 

 تعريف احملتوى الرقمي:    -4
يعّد احملتوى الرقمي على النت: »هو هذا الكم اهلائل من املعلومات اليت حيتاجها اإلنسان يف حقول املعرفة املختلفة     

من العلوم اإلنسانية والتطبيقية، ومن معلومات الطقس وشؤون االقتصاد واملال والطب والسياسة واالجتماع وغري 
كات ومواقع جامعات ومراكز حبوث، كما يشمل أيضا الصحف ذلك، كل ذلك منظم يف بنوك معلومات ومواقع شر 

 . 16% منه ابللغة اإلجنليزية« 68واجملالت واملكتبات وحبوث املؤمترات وغري ذلك، وهو ال يكون بلغة واحدة غري أن  
 17 ولعل هذا اجلدول سيبني اللغات األكثر رواجا على الشابك يف العامل على النحو اآليت:     

 النسب املئوية  اللغات  الرتتيب
 %  82.3 اإلجنليزية 01
 %  4.0 األملانية 02
 %  1.6 الياابنية  03
 %  1.5 الفرنسية 04
 %  1.1 االسبانية 05
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 %  0.9 السويدية 06
 %  0.8 اإليطالية 07
 %  0.7 الربتغالية 08

 
 تعريف احملتوى الرقمي العريب:   -5
    18حييل مصطلح احملتوى الرقمي العريب على جمموع مواقع وصفحات الويب املكتوبة ابللغة العربية على شبكة االنرتنت.     
تعّد للنشر على شبكة األنرتنت والشبكات      العربية، واليت  املكتوبة ابللغة  املعرفية  ولذلك فهو يعرف أبنه: »املواد 

ى أخذ شكل النص العريب أو املادة السمع بصرية أو األشكال أو الربامج والقطع الرديفة هلا، سواء كان هذا  احملتو 
املربجمة، ويشرتط يف املادة حىت تعترب حمتوى عريب أن تكون منشورة للعموم، حبيث يستفيد منها متصفح األنرتنت 

هل التعامل معها، دون احلاجة إىل الدخول بكلمة مرور، كما يشرتط أن تكون املادة موثقة ومفهرسة بشكل يس
 .19وليس االكتفاء بتكديس مواد كما وردت من املصدر على الشبكة«

 مؤشر احملتوى العريب الرقمي:   -6
 660أشارت دراسة صدرت سابقا ملوسوعة موضوع العربية اإللكرتونية أن عدد صفحات األنرتنت العربية قد بلغ      

صائيات أن نسبة مسامهة احملتوى العريب خالل عام مليون صفحة منذ أتسيس الشبكة آنذاك، حيث أظهرت اإلح
م حيث 2013% من النسبة العاملية لنفس العام؛ وهي نسبة قد تراجعت عن نسبة عام  2.74م هي  2014
% خالل نفس السنة أيضا، وهذا مؤشر خطري يسرتعي إجياد حلول فعالة وسريعة إلثراء احملتوى 4.06بلغت  

 20ا التناقص وابلتايل فقدان هذا احملتوى.الرقمي العريب، حىت ال يستمر هذ 
 74.5%، واليت بلغ متوسط جمموعها حوايل  0.89مليون صفحة عربية وبنسبة    660وال غرو أن احلديث عن      

مليار صفحة، هذا يعين أن حجم هذا احملتوى العريب ضعيف جدا ولن يستمر؛ على الرغم من أن اللغة العربية 
مليون  135.6تعد اللغة الرابعة على مستوى العامل وبلغ عدد مستخدميها مايقارب أكثر اللغات انتشارا، حيث  

، وقد توضح هذه األرقام والنسب نقص حجم احملتوى العريب 2013مستخدم عريب حسب الدراسات لغاية عام  
  21على شبكة النت. 

     22)%(   النسبة السنوية حلجم احملتوى العريب من حجم احملتوى العاملي
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 ( % نسبة احملتوى العريب ككل. 0.89)   -
 مليون عدد صفحات الويب منذ أتسيس النت.   660 -
 م. 2013%عام    4.6م، بينما2014( % نسبة سنة  2.74)   -
 ( % مستخدمو الشبكة يف العامل العريب. 4)   -

م يف الرتتيب الرابع من بني لغات العامل، حيث يستخدمها زهاء 2015جاء استخدام العربية يف النت خالل عام      
 23 مليون فرد خالل تلك الفرتة، أما عن ترتيب العشر لغات األوىل فسيوضح طبقا للجدول اآليت:   150

األفراد  اللغات  الرتتيب عدد 
 ابملاليي 

 872 اإلجنليزية 01
 704 الصينية 02
 256 االسبانية 03
 168 العربية 04
 132 الربتغالية 05
 115 الياابنية  06
 103 الروسية 07
 98 املاليية 08
 97 الفرنسية 09
 84 األملانية 10



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR)591-606 Vo: 6, No:4, 2020 

 

597 
 

 734 ابقي اللغات  11
 

 رسم بياين يوضح واقع العربية على النت: 

 
 أشهر املواقع العربية من املواقع اليت دخلت عامل األنرتنت:   -7

 جدول بعض املواقع العربية املستحدثة عند بعض الدول العربية: 
 اتريخ انطالقه  اسم البلد  جماالته وختصصه  اسم املوقع 

 م 1995 السعودية األحباث والتسويق     24شبكة اراب أون الين
 دورايت خمطوطات كتب   املكتبة الرقمية العربية 

 سالمية والثقافة العربيةالرتمجة والعلوم اإل
 م 1996 السعودية

 م 1996 السعودية الثقافة العربية اإلسالمية  املوسوعة العربية العاملية 
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العلوم اإلنسانية والعلوم البحتة والتطبيقية   املوسوعة العربية 
 والرتبية والفنون 

 م 1981 سوراي 

   25شبكة حميط 
 

 األخبار 
 منتدايت احمليط 

 موقع شغاليت للوظائف احلالية 
 موقع كورابيا الرايضي 

 موقع بيان أون الين التعليمي 
 

 م 1998 اإلمارات 

 الين  إسالم أون
 

االرتقاء والنهوض ابلعامل اإلسالمي دعم 
 مبادئ احلرية والدميقراطية 

 م 1998 قطر

نسيج:    26شبكة 
Naseej.com : 

خدمة   متطورة تقدم  جد  معلوماتية 
 ملستخدمي النت يف العامل 

 م 1997 السعودية

27Arabica.Com     
 

اإللكرتوين  والنشر  اإلعالم  خدمات 
 والبحث

 

 م 1995 األردن

 
يالحظ من خالل اجلدول أعاله على وجود نقص فادح يف املادة العربية، وتقصري كبري يف وضع حمركات البحث     

وتصفح العربية على الشابك، غري أن اجلهود تبقى متواصلة من أجل تعميم املعلومات ورواجها وتقليص الفجوة 
 وهي:   يف جمتمع املعرفة، نذكر على سبيل املثال ال احلصر بعض املواقع 

 الذي ميثل نواة أساسية للمكتبة اإللكرتونية العربية الشاملة.   /  www.alwarrag.comالوراق:  -
وهو موقع ال يقل أمهية عن السابق فهو حموسب يغطي سبعة معاجم، تقدم   www.ajeeb.com/ عجيب:  -

 .28ما يقارب )عشرة ماليني كلمة( خدمة جمانية لكل من يدخل هذا املوقع
غري أن هذا  العدد من املواقع يبقى ضئيال ابملقارنة مع املواقع اليت تتعامل ابللغة اإلجنليزية، وتبقى الشبكة العاملية     

 غري منتشرة ابلوطن العريب. 
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 -إذا ما قورن حبجم الطلب - تربز النسب السابقة أن احملتوى الرقمي العريب ال يتناسب مع متطلبات املستخدمني له       

، حيث جيد قارئ ''لغة بال بناء حتيت معريف''ر الكاتب اليمين حبيب عبد الرب سروري أبن اللغة العربية  وقد فس
اليوم يف مواقع أنرتنت الدول األخرى ماليني النصوص والكتب الرقمية العلمية والثقافية مجيعا مدججة بصالت 

شر إىل مجيع املراجع الرقمية املذكورة يف تلك النصوص الفائقة، اليت من شأهنا أن تسمح ابالنتقال اللحظي املبا
   29النصوص والكتب املوجودة على األنرتنت. 

 :أسباب نقص احملتوى الرقمي العريب   -8
يف عددها   )الشرق األوسط(عدم انتشار النت يف الوطن العريب إىل كل املناطق االستنساخ، حيث أشارت جريدة   -

إىل افتقار املواقع ''املواقع العربية على األنرتنت.. واقعها ومشاكلها'' م يف تقرير بعنوان: 2001عام    8196
مليون مستخدم،   2.5الشخصية العربية إىل احملتوى اجليد، وأن عدد مستخدمي األنرتنت يف العامل العريب يقارب  

%( 60قع، وأضاف التقرير أنه حبسب إحدى الدراسات أن نسبة)آالف مو   5بينما يصل عدد املواقع العربية إىل  
اللغة اإلجنليزية، مما انعكس هذا على حمدودية التصفح ماعدا املواقع العربية  من مستعملي األنرتنت ال جييدون 

 30  املستهدفة.
، لة التأثري''''مواقع األنرتنت بي ضعف احملتوى وق م، موضوعا بعنوان:  2005فقد نشرت عام    )الغد(جريدة    -

وقد أشارت إىل أحد التقارير الذي أعّده خرباء اجمللس القومي للثقافة والعلوم يدعو من خالله إىل تطوير املواقع 
العربية على األنرتنت، واحلفاظ على اهلوية والثقافة العربية، وضرورة وضع رؤية واضحة وشاملة لكيفية بناء حمتوى 

لبية احتياجات املستخدم العريب، كما ذكر التقرير أن احملتوى العريب حقق على رقمي عريب قادر على التفاعل، وت
مدار األعوام األخرية تقدما نسبيا من حيث التنوع وتلبية االحتياجات اخلاصة ابملستخدمني يف املنطقة، بيد أنه 

 تطلعات املستخدمني من أشار إىل وجود فجوة كبرية بني ما يقدمه احملتوى العريب الرقمي مبستواه احلايل، وبني
 31تشابه األنرتنت سيما مع إطالق خدمتها الفائقة التدفق. 
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%( من إمجايل حمتوى الشابك، 0.01وأشار التقرير كذلك أن نسبة احملتوى الرقمي العريب آنذاك مازالت مل تتجاوز)     
 32موقعا.   14000كاشفا أن عدد املواقع العربية وصل إىل 

-  ( عريبموقع  سي  يب  عام    (يب  استهل  بعنوان: 2012فقد  املقاالت  إبحدى  على   م  العريب  الرقمي  ''احملتوى 
الكم والنوع''؛  األنرتنت... الرقمي ابللغة   إشكالية  احملتوى  يتطرق إىل إشكاالت  أنه ومنذ سنوات واحلديث 

العربية، وتكاد جتمع اآلراء على أن هذا احملتوى ابلرغم من وجود مواقع شخصية حمدودة ال يرقى إىل مستوى 
قاالت الطلب عليه، وابألخص أن بعضه ركيك وبعضه مكرر يف أكثر من موقع، وأن  مثة مواقع عديدة تعيد نشر امل

واملواد من موقعها األصلي، وجتريدها يف كثري من املناسبات من اسم صاحبها أو جهة النشر، بل يتعمد أحياان إىل 
   33إضافة اسم منحول، وهي حقيقة ال تقتصر على الدراسات واإلحصاءات فحسب بل تظهر جلية كل يوم. 

ربة والعلماء عن الشبكة: »حيث مل توجد نظرة مستقبلية غياب اسرتاتيجية خاصة ابحملتوى العريب وابتعاد أصحاب اخل  -
    34مدروسة ما عدا مبادرة امللك عبد هللا للمحتوى العريب يف السنوات السابقة«.

يتبني مما سبق أن احملتوى العريب منذ بداية النت يعاين مشكالت تكاد تكون هي ذاهتا حىت اليوم، فهذا احملتوى ال     
الضعف وعشوائيته وعدم استعمال اللغة العربية السليمة اخلالية من األخطاء،   - أيضا–منا  يعاين الشح فحسب؛ وإ

كما أنه ال يتوافر على التصميمات الذكية وسهولة النفاذ إليها، وغياب حتديث احملتوى وبراجمه وخدماته، ابإلضافة 
 إىل ظاهريت التكرار واالنتحال. 

 العربية وجتسيد اقتصاد املعرفة:   آليات االرتقاء ابلرقمنة    -9
 هناك  ثالثة  آليات وأركان تتداخل يف أدوارها لتعزيز احملتوى الرقمي العريب هي: 

  / الرتمجة:9-1
القيام      لكي ترتقي الرتمجة إىل املستوى املطلوب ال بد أن يتوالها خمتصون أكفاء لديهم من املؤهالت ما ميكنهم 

املعرفة التخصصية وإتقان اللغتني املعنيتني حتّددان هذه الكفاءة، علما أن هناك من يؤكد بعملهم، فاألمانة العلمية و 
على ضرورة تفوق املرتجم ابللغة األم مقابل اللغة الثانية كضمان لنقل املعىن بدقة، وهنا أييت دور التأهيل الذي 

م كبري اهتمام إضافة إىل اللغة املرتجم هلا، تقدمه كليات اللغة وأقسام الرتمجة؛ اليت من الضروري أن تعطي اللغة األ
ووجوب التطوير املهين املستمر للمرتمجني، والذي يشمل تطوير معارفهم املستمر يف جماالت التخصص، وكذلك 
تطوير إمكاانهتم اللغوية، ولضمان ذلك ميكن هلذه املهنة أن تنهج هنج املهن األخرى يف إلزام العاملني ابلعمل على 

املهين لديهم، من خالل إصدار إجازات مهنية هلم قابلة للتجديد من جهات رمسية تضع ضوابط حمددة التطوير  
       35هلم كذلك. 
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 / أثر نوعية النتاج يف تعزيز الرقمنة العربية: 9-2
تكمن نوعية النتاج يف أدوار متعددة تؤديها عدة مؤسسات ونشاطات خاصة، من أجل إثراء و تعزيز نوعية هذه     

الرقمنة العربية، ولعل أمهها مؤسسات التعليم العايل ومراكز البحث العلمي، وخباصة عند اعتمادها سياسية عربية 
 ذة لتطوير احملتوى الرقمي العريب. خالصة موحدة وفق اسرتاتيجيات حمددة وآليات إجرائية منف

واحلقيقة أن العمل على رعاية هذا التوجه التقين وضمان امللكية الفكرية، ودعم املكتسبات ودور النشر ماداي وفنيا     
هو  تعزيز هلذا الدور املنوط هبا، ابإلضافة إىل اعتماد معايري وضوابط خاصة ابلنشر الرقمي، مما يسهم يف رفع 

 36اقية هذا احملتوى الذي يعترب االعرتاف به مصدرا للمعلومات. مستوى مصد 
كما ميكن ملؤسسات التعليم العايل واملؤسسات الرمسية العربية األخرى أن تدعم وتثري هذا احملتوى الرقمي، وذلك     

دريس والتكوين، بتوفري سبل البحث العلمي اجلاد الذي يسهم يف عملية تطوير التعليم كالتغيري يف منط وأساليب الت
وتوجيه املتعلم/ الباحث توجيها نوعيا، وجعل يف صلب اهتمامه تنمية وبناء مهارات التفكري العايل لديه كالتحليل 
واالستنباط والتطبيق والتقييم، وهو ما من شأنه أن يرفع من مهارات أدائه الفعلي الذي يؤسس للبحث العلمي 

 37النوعي األمثل. 
ن اللغات األخرى إىل اللغة العربية تعد داعما أساسيا لتعزيز الرقمنة العربية؛ فإن دور مؤسسات ومبا أن الرتمجة م    

التعليم العايل وطلبتها وأكادمييها مهما جدا يف الرتمجة العلمية التخصصية، إذ ال بد أن يشرف عليها خمتصون 
فيد يف الرتمجة الصحيحة إىل اللغة العربية ويبعد قادرون على فهم املعاين يف لغتها األصلية وترمجتها بدقة، وهذا ما ي

 عنها ما يتم نقله من ركاكة يف التعبري واألداء معا. 
وال ريب أن التعاون املتمثل ابلتدريب والتأهيل وتبادل التجارب واخلربات التكنولوجية والفنية سيحدث أثرا كبريا يف     

وهوما يتيح اختصار اجلهد والوقت وخفض التكلفة، ولعل املنظمة   تعزيز الرقمنة العربية واالرتقاء بنوعية حمتواها،
العربية للرتبية والثقافة والعلوم جتربة يف هذا الشأن، وذلك من خالل إصداراهتا لسلسلة من املعاجم التخصصية يف 

ملصطلحات   جماالت متعددة هلا أمهيتها ومنها: املعجم املوحد ملصطلحات علم التشريح العياين، واملعجم املوحد
  38عريب.   -فرنسي  –اجنليزي    - اهلندسة املدنية، والقاموس العريب املوحد للمصطلحات الرايضية وكلها

كما ميكن للمبادرات التعاونية احمللية أن ترتقي بنوعية البحث العلمي الذي يعزز الرقمنة العربية، واليت قد تتمثل يف      
 اد املعرفة والتنمية املستدامة، منها على سبيل املثال ال احلصر:مظاهر وأشكال خمتلفة من أجل النهوض ابقتص

 التعاون اجلماعي بني الباحثني العرب داخل املؤسسة الواحدة. -
 التداخل بني اجملاالت البحثية داخل املؤسسة الواحدة واملؤسسات احمللية العربية.  -
 اخلرباء املختصون. إشراك الباحثني اجلدد يف األعمال البحثية اليت يقوم هبا   -
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 / آليات الوصول: 9-3
تعد آليات الوصول إىل احملتوى الرقمي العريب األساس يف استعماله من أجل حتقيق االرتقاء ابلبحث والتطوير العريب،     

االتصال  تكنولوجيا  وبرامج  بتجهيزات  تعىن  اليت  الفنية  اجلهات  طرف  من  اجلاد  العمل  خالل  من  ذلك  ويتم 
ومراكز البحث، وهنا البد من اإلشارة إىل أن كل فريق واملعلومات، وذلك ابلتعاون مع مؤسسات التعليم العايل  
تقوم بتحديد اجلوانب العلمية اخلاصة كالتصنيف   -مثال–له مهام معينة وجب القيام هبا؛ فمؤسسات التعليم العايل  

املنوط   والفهرسة وبيان طرق النفاذ ومستوايته إىل احملتوى الرقمي وغريها، وخرباء املكتبات ومراكز البحث هلم املهام
هبم كي يسهموا يف املوضوع، بينما تقوم اجلهات بعرض إمكاانت تكنولوجيا املعلومات واالتصال اطالع الطرف 
األخر على فرص التوظيف، واعتماد خرباهتم وخربات اآلخرين يف هذا اجملال، وعملية عرض اإلمكاانت تتمثل يف 

ب اآلخر من الوصول إىل  تصور واضح، ملا سيتم يف عروض حية لربامج والتجهيزات املتوفرة، لكي ميكن للجان
مستوى التخزين واالسرتجاع وما يتطلب من تصميم ألليات البحث، ومن بني املهام األخرى اليت من املفرتض أن 
تقوم هبا اجلهات الفنية توفري التدريب الالزم للمستفيدين، وذلك من خالل عقد دورات أو ورشات عمل أو 

 39ام. تصميم أدلة استخد 
فعلى سبيل املثال فيما تعلق ابلربامج فقد ازدهر وتطور مفهوم الربامج ومشلت معظم التصنيفات اليت حتتاجها مؤسسات     

التعليم والبحث العلمي، فأصبح بني يدي مطور الربامج املتخصصني مصادر برجمة جمانية كثرية ميكن استخدامها 
 40كما هي أوتطويرها لتلبية احلاجة. 

 صة: اخلال   -10
إن اخلالصة اليت ميكن التوصل إليها هي أن املعرفة تعترب املسألة احلامسة يف متكني اجملتمع العريب من توسيع جماالت     

اختياراهتم، ومتثل تكنولوجيا املعلومات والرقمنة األدوات األساسية للمجتمعات اليت تنشد التقدم املؤسس على 
بة اللغة العربية يف ظل التحول احلقيقي جملتمع املعرفة وكيفية استغالل املوارد االقتصاد املعريف، املستند األساس حلوس

الطبيعية واملادية، وابلتايل التأسيس لبعد جوهري يف التنمية البشرية، ولن يكون ذلك إال بتهيئة بيئة اقتصادية مبنية  
واملعرفية، املعلوماتية  معامله  بكل  معريف  القتصاد  تؤسس  عربية؛  رقمنة  اخلدمات   على  من  االستفادة  لنا  ليتسىن 

اإللكرتونية واستخداماهتا يف خمتلف جماالت األنشطة العلمية والبحثية واالقتصادية، وذلك ببناء قاعدة تكنولوجية 
معرفية ذاتية، من خالل االهتمام بتكنولوجيا املعلومات وتطويعها إلدراج اللغة العربية واحلوسبة يف خمتلف القطاعات 

 جر األساس يف تعزيز الرقمنة وتطور االقتصاد املعريف. ألهنا احل 
 نتائج البحث:  -11

 توصل البحث إىل مجلة من االستنتاجات لعل أمهها:        
 ضعف احملتوى العريب وعشوائيته وعدم دقته.   •    
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 ضعف تصميم املواقع العربية وعدم االهتمام جبماليتها وجاذبيتها للمستعملني.   •    
 حمدودية انتشار اللغة العربية على النت وصفحات الويب.  •    
 غياب اسرتاتيجية خاصة ابحملتوى العريب وابتعاد أصحاب االختصاص واخلربة والعلماء عن الشابك.   •    
 املعلومات واالتصال بني البلدان العربية بسبب ضعف البىن القاعدية. غياب التبادل األفقي يف جمال    •
وخاصة الكوادر البشرية املؤهلة بثقافة عن تكنولوجيا املعلومات ووسائل االتصال،   هجرة املوارد البشرية العربية  •

 نظري اإلغراءات املادية والتحفيزية املقدمة هلم من طرف الدول األجنبية. 
 حمدودية حجم األسواق العربية وعدم استقرارها يف اجتذاب رؤوس األموال.  •
هناك فجوة بني جمموعة الدول العربية واجملاميع اإلنسانية يف العامل على صعيد اخلربة اإلدارية للمعلومات واخلربة   •

 الفنية، وكذلك يف جمال القوانني واألنظمة املتعلقة ابلتطور التكنولوجي احلديث. 
 مجود التشريعات ومنظومة القوانني احمللية والعربية وعدم مسايرهتا للتطور املعريف.   •
عدم وجود اسرتاتيجية عربية موحدة مناسبة لصناعة حمتوى املعلومات، وانعكاس ذلك يف اخنفاض جهود البحث   •

 والتطوير واالبتكار هلذه الصناعة.
عدم التناسب بني التحوالت يف شكل اجملتمع العريب فيما يتعلق ابجلانب االقتصادي والتعليمي والثقايف عموما،  •

 والتغريات والتحوالت التكنولوجية املتسارعة على الصعيد العاملي. 
 ب. هناك جهود ومبادرات إلثراء الرقمنة العربية لكنها ال تفي ابرتقاء احملتوى إىل املستوى املطلو   •
 التوصيات:   -12

 وبناء على االستنتاجات اليت توصل إليها البحث ميكن صياغة التوصيات اآلتية:      
تعزيز التوجه حنو إعطاء األمهية القصوى ملوضوع إعادة هيكلة التعليم العايل وتقوية البحث العلمي والتطوير، و   •

 األحباث متعددة التخصصات. 
بني الباحثني العرب من أجل إجراء أحباث حمليا وعربيا، وإشراك الباحثني   إجياد صيغ لعقد شركات متنوعة ما   •

 الشباب يف هذه األحباث. 
مواكبة التغيريات التكنولوجية املتسارعة الستيعاب التطورات املستمرة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وبقية   •

 املعارف اإلنسانية. 
احملتوى الرقمي العريب؛ وذلك ابلتعاون مع املنظمة العربية للرتبية والثقافة وضع اسرتاتيجية هادفة لتعزيز وإثراء    •

 والعلوم. 
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العمل على إجياد بيئة مناسبة لبناء صناعة عربية احملتوى متناسقة ومكملة للصناعات العاملية؛ ومطورة هلا يف ظل   •
 النهوض ابالقتصاد العريب واقتصاد املعرفة.

 العمل على بعث الشراكة بني املراكز البحثية والقطاع اخلاص واملشاريع البحثية.   •
العمل على ردم الفجوة الرقمية من خالل العمل على انتشار ورواج األنرتنت؛ وذلك بزايدة أعداد مستعمليه   •

 على اختالف مستوايهتم. 
 رار مثيالهتا األجنبيةتطوير برامج عربية للكشف عن السرقات العلمية واألدبية على غ  •
العمل على توسيع جمال تعليم اللغات احلية للطلبة والباحثني لتمكينهم من االطالع املستمر ملا يستجد من   •

 أساليب التعليم اجلديدة وتطوير اقتصاد املعرفة. 
 رفة.عقد ندوات وورشات عمل من أجل حتديد نوعية البحوث وموضوعاهتا ومدى مسامهتها يف اقتصاد املع  •
 العمل على فتح قنوات احلوار وتعزيز التواصل ما بني الباحثني ومتطلبات جمتمع املعرفة.   •
 عقد أدلة إرشادية ابلتوثيق العلمي للمحتوى الرقمي العريب وحتري دقة املعلومات الرقمية.   •
العمل على جذب املغرتبني االهتمام ابلعلماء والباحثني واملختصني ومتكينهم من التواصل العلمي يف بلداهنم، و  •

 منهم خبلق األجواء املناسبة هلم.
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