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.1معؾكصمتـػقشي
تصػمػشهماظقثقؼة معؼذلحّا مخبصؼطةِ مرصؼؼٍ متفسفمإظب مبـاام"تؼـقاتمععاىةماظؾغات مايقة" مظِدؾغةماظعصبقة مبشؽؾمضابؾم
ظالدؿؿصارمداخؾماظعاملماظعصبلموخارجف.موؼعؿدلمػشاماظؽؿقب مغلكةمذسؼسةماالخؿصار معـمخطةماظؿعاونماظؽاعؾةماظيتم
ميؽـمتـضؼؾفامعـمعقضعماظقؼبماًاصمباٌشصوع.م
تطؿرمخصؼطةماظطصؼؼمإظبمععاىة ماظؿعاونمبنيماٌـطؼةماظعصبقةمواالهادماذوروبل معـمعـظقرمجسؼس .موعـمأجؾمهؼقؼم
ذظؽ ،مصؼس متؾـت معبعقة معقسار مخصؼطة مرصؼؼ معؿعسدة ماذبعاد موؿع مبني مزبؿؾػ ماظعقاعؾ ماٌؤثصة ماظيت متلاسس مسؾكم
ادؿكالصمرؤؼةمعؿؿادؽة .موتصتؾطمعـؾمتؾؽماظعقاعؾمبأحقال ماذرصافماظػاسؾة ميفمػشاماجملال،مواٌقاردماظؾشصؼةموعـاػجم
اظؿعؾقؿ ،موغضقج ماظؿؼـقة مواظؾقث مواظؿطقؼص ،موتطقر ماظؾـقة ماظؿققؿقة ماجإظؽذلوغقة م%وخصقصّا ماغؿشار ماجإغذلغت مواهلقاتػم
اىقاظة،موجاذبقةمبقؽةماٌعؾقعاتمواالتصاالت،مومنقماحملؿقىماجإظؽذلوغلمباظؾغةماظعصبقة.$مطؿاممتمأخشمربقرمآخصمبعنيم
االسؿؾار مأال موػق ماظلقق :محقث مجصى مادؿعصاضُ مطؾٍّ معـ ماظلقضَقِـ ماحملؾقة مواظسوظقة موطشظؽ مهؾقؾ مخصائص ماظلققم
%وخصقصّاماٌـؿفاتمعؼابؾماًسعات.$م
وأخرلّا موظقطمآخصّا،مصؼسمجصىماجإسساد ماظؿػصقؾلمجملؿقسةمعـماذدواتمبفسفمدصعماظؿعاونمبنيماىاععاتمواىفاتم
اظصـاسقة م%يف مداخؾ ماٌـطؼة موطشظؽ معع ماالهاد ماذوروبل مواظغصب مبصػة مساعة ،$معـ مأجؾ مهلني مغؼؾ ماظؿؼـقة م%عـم
اذرصافماحملؾقةماظػاسؾةميفماظؾقثمواظؿطقؼصمإظبماذرصافماظصـاسقةماحملؾقةمأوماظسوظقة.$م
صقؿامؼؾلمعؾكصمبؿؾؽماٌؽقّْغاتمواظؿقجفاتماظيتمعـمذأغفامإناحمػشهماالدذلاؼؿفقة:م
 م ؼـؾغلمسؾكماىاععاتموعصاطضماظؾقثمأنمتؼسمماذحباثماذدادقةمواظؿطؾقؼقةمباظؿعاونمععماظصـاسةمعـمأجؾ مبـاامعـؿفاتمعؿؿادؽة.م
 مؼـؾغلمسؾكماىاععاتمواٌؤدلاتماظؿعؾقؿقةماذخصىمأنمتـشئ مبشؽؾمعالئؿ ماظؿسرؼبَ موإسادةَ ماظؿقجقفم%بصغاعجمإسادةماظؿأػقؾمظؾؽقادرمعـمدبصصاتمأخصىماظشؼـمميؽـمأنمؼعادمتسرؼؾفؿمطلمؼؿقااعقامععماٌؿطؾؾاتماىسؼسة.$م
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م ؼـؾغلمسؾكمايؽقعاتموجفاتماظؿؿقؼؾمأنمتلفؾ،موتسسؿ،موتلاسسماظشصطاتمواىاععاتمسؾكمبسامعـؿفاتفامواظؼقاممسؾقفا.ممم
 مؼـؾغلمسؾكماظشصطاتماٌؿكصصةمأنمتؾعبمدورّامععؿؾَصّاميفمػشاماجملالمطؿامؼـؾغلمأن متؾينموأنمهلـماذدوات،مواًسعاتمواظؿطؾقؼاتمعـمأجؾمتؼـقاتمععاىةماظؾغةماظعصبقة.م
 مؼـؾغلمسؾكمايؽقعاتمأنمتطؾؼماًسعات/اظؿطؾقؼاتمظؾؿقارـنيم%سؾكمدؾقؾماٌـال;ماٌشصوساتماظػصسقة ،موعؾادراتمايؽقعةماجإظؽذلوغقة$ماظيتمدقفصيمايصقلمسؾقفامواظؿفقالمصقفامباظؾغةماظعصبقة.م
 مؼـؾغلمتشفقعماظشصطاتماظسوظقةمذاتماظؿكصص مواالػؿؿام مبؿؼـقاتمععاىةماظؾغاتمايقةم%وتؼـقاتمععاىةماظؾغةماظعصبقة$مسؾكموجفماًصقص،مسؾكمعامؼؾل:م
م-

مايػازمسؾكماالػؿؿاممباظؾغةماظعصبقة،م

م-

متؼسؼؿماًسعاتمظؾؿـطؼة،موؼـؾغلمأنمتُعِ َطكمتؾؽماظشصطاتمتلفقالتٍمىعؾمذظؽمأعصّامجشابّامهلا،م

م-

ماحملاصظةمسؾكماظعالضاتمععماظشصطاتماحملؾقةموصصقماظعؿؾ،م

م-

مادؿغاللمعامػقمعؿقاصصمربؾقِّا.م

 مؼـؾغلمأنمتؼسم مذصطاتماهلقاتػماىقاظةماحملؾقة،موتؼسؼؿمخسعاتِماجإغذلغت،مواهلقاتػماظـابؿةماظسسؿَ ،موأنمتشفّْ َعماظشصطاتِماحملؾقةمواىاععاتِمسؾكمتقجقفمجفقدػامسبقمإغؿاحماذدواتمواًسعاتماظيتمميؽـمأنمتؿؽاعؾمععمأومتضافم
إظبماًسعاتماظيتمتؼسعفامتؾؽماظشصطاتماظؽؾرلة.م

غصحبمبؿعؾقؼاتؽؿ!م
غصحبمباظؿعؾقؼاتمواٌؼذلحاتمعـمطؾماذرصافمذاتماظصؾةمحقلمعبقعمجقاغبمخصؼطةماظطصؼؼمػشهم%سؾكمسـقانماظدلؼسم
اجإظؽذلوغلماٌشطقرميفمصػقةم2معـمػشهماظقثقؼة،مأومإظبمأيمعـماظشصطااميفمعبعقةمعقسار.$م
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.2ماهلسفمعـمعشصوعمعقسارموعـمخصؼطةماظطصؼؼمػشهم
إنمتطقؼصماظشخائصماظؾغقؼةمواذدواتمًسعةماظؾغةماظعصبقةمػقمأعصمػاممظالضؿصادميفماظؾالدماظعصبقة;موػقميفماظقضتمذاتفمأعصم
ػاممظؾـؼاصة.مودقفمؼـؿقمادؿكسامماظؾغةماظعصبقةمعـمخاللماظذلطقضمسؾكمتؼـقاتمععاىةماظؾغةماظعصبقة،مواظعؿؾمسؾكمجعؾم
طؾمعـماظؿؼـقةمواحملؿقىم"اظصضؿل" معؿقاصصؼـمباظؾغةماظعصبقة.ميفمغػطماظقضتمميؽـمأنمتلاسسمتؼـقةماظؾغةميف ماظقصقلمإظبم
اٌعؾقعاتمباظؾغاتماذجـؾقة،محؿكمبسون مععصصةمجقسةمبفشهماظؾغات.موخؿاعّا،مصإغفامميؽـمأؼضّامأنمتلاسسمسؾكمغشصم
اظػؽصمواظـؼاصةماظعصبقةمإظبمظغاتمأخصى.م
ؼفسفمعشصوعمعقسار،1ماٌسسقممعـمبصغاعجماٌػقضقةماذوروبقةمظؿؼـقةماٌعؾقعاتمواالتصاالت،مإظبمإغشاا مذؾؽة معـماٌصاطضم
اظشصؼؽة مذات مأصضؾ ماٌؿاردات ميف ماظؾغة ماظعصبقة ماٌؽصَّدة مظذلضقة موتعضؼض متؼـقات مععاىة ماظؾغة ماظعصبقة .موتشؿؾ معفامم
اٌشصوعم َس َؿؾَمعلِرٍمظالحؿقاجاتماياظقةمعـماظشخائصماظؾغقؼة،موتـظقؿمعؤمتص،موغشصماٌعؾقعاتمحقلمتؼـقاتمععاىةماظؾغةم
اظعصبقة،موتصتقبمأوظقؼاتماظؿطقؼصمووضعمعؼذلحٍمخبصؼطةمرصؼؼٍمظؾؿعاونميفماٌـطؼة.موباظصشؿمعـمأنمتصطقضماٌشصوعمؼـصبم
بقجف مخاص مسؾك ماظذلعبة ماآلظقة مواذدوات ماذخصى معؿعسدة ماظؾغات ،مصإن مخصؼطة ماظطصؼؼ متؿقجف مسبق متؼـقات ماظؾغةم
اظعصبقة مبقجف مسام ،محقث متؿـاول ماظعسؼس معـ معلاحات ماالػؿؿام ميف مػشا ماجملال; موتأخش مبعني ماالسؿؾار ماالرتؾاط،م
واذػؿقة،مواظؿأثرل،موإعؽاغقاتمسؿؾمتطؾقؼاتموتطقؼصاتميفمزبؿؾػمغقاحلمساملمتؼـقاتماٌعؾقعاتمواالتصاالتمبصػةم
ساعة،موصقؿامػقمضادممعـمبـقةمهؿقةمساٌقةمظؾؿعؾقعاتم$GII%مواظطصؼؼمصائؼماظلصسةمظؾؿعؾقعاتم%غظؿماالتصاالتماظصضؿقة$م
سؾك موجف ماًصقص .موتؿضؿـ ماظؾخؾِـات ماذدادقة مظؾؾـقة ماظؿقؿقة ماظعاٌقة مظؾؿعؾقعات :معصاصؼ موخسعات ماالتصاالت،م
واظؿؼـقاتمايادقبقة،مواظؿطؾقؼات/وواجفاتماالدؿكسامماظدلذبقة،مواٌعاؼرلماظيتمتصبطمدقؼِّاماٌصاصؼ،مباظـفاؼاتماظطصصقةم
واظؿطؾقؼات; مواًسعات م%بعؾارة مأخصى :ماٌعؾقعات ،مواظؿفارة ماجإظؽذلوغقة ،مواظؿطؾقؼات مواحملؿقى $ماٌؿاحة مسؾك مػشهم
اظشؾؽات;محقثمتؼقمم عـمبقـفامعبقعّاماظقاجفةُماظؿػاسؾقةُمبنيماجإغلانمواآلظةمبقزقػةمأدادقةميفمتؾؽماظؾقؽةمهظكمصقفام
تؼـقاتمععاىةماظؾغةمبسورٍمعصطضي.موإذامتشطصغامعصطؾرمحؼؾةماظؿلعقـاتم"اظطصؼؼمصائؼماظلصسةمظؾؿعؾقعات" مصإغفمطانم

1ؼؼقممعشصوعمعقسارمباظؾـاامسؾكمغؿائجمعشصوعممنالرماظلابؼمسؾقف،موضسمتؼصرماالحؿػازمبـػطمذعارممنالرمدالظةمسؾكمذظؽ.م
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ضائؿّامسؾكمتؼسؼؿماحملؿقىماظصضؿلماجإظؽذلوغلمواظؿعاعؾمععفمحقثمتصؾرمتؼـقاتماظؾغةمذاتمأػؿقةمذسؼسةمتصؾمإظبمعصتؾةم
"اظضصوراتماظيتمالمشـكمسـفا"ميفمعـؾمتؾؽماظؾقؽة.م
ظؼسمضامماظشصطااميفمعشصوعمعقسارمبؿفؿقعماٌعصصةمحقلماظشخائصماظؾغقؼةماٌقجقدةمباظػعؾ،مواذرصافماظػاسؾة،مواٌـؿفات،م
وأحسثماٌشصوساتماظيتماغطؾؼتمواٌؿعؾؼةمباحملؿقىماجإظؽذلوغلمباظؾغةماظعصبقةمبقادطةماٌؤدلاتمايؽقعقة،مواحملؾقة،م
واظؿفارؼة،مواٌـظؿاتماظسوظقةم...مإخل،موبـاامسؾكمػشهماٌعصصةموسؾكمأحباثمإضاصقةمصؼسمجصىموضعمخصؼطةماظطصؼؼ.م
إنماظغصضمعـمخصؼطةماظطصؼؼمػشهمػقمردؿمعالعرمآصاقماظؿعاونموهسؼسمأوظقؼاتف.م
اظـلكةماظؽاعؾةمعـمخصؼطةماظطصؼؼماٌؼذلحةم%واظيتمأسِسَّتميفمربقعمسامم2009م$معؿاحةمسؾكم.www.medar.infoم
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.3معؼسعةمًصؼطةماظطصؼؼمعـمعشصوعمعقسارم
ميؽـمأنمغعصّْفمخصؼطةَماظطصؼؼمسؾكمأغفام"وثقؼةمتشرلمإظبماالواػاتميفمرحؾةمزبططمهلا،ماظيتمتؾنيماظؽقػقةمواظذلتقبم
اظؾخ َشؼِـمميؽـمبقادطؿفؿاماظقصقلمإظبماذػساف،مواظيتمتشرلمطشظؽمإظبماٌلاصات".م
وطؿامذطصغا مدابؼًا،مصإنماظغصضمعـمخصؼطةماظطصؼؼمػقمردؿماٌالعرماظصئقلقةمٌلاحات ماظؿعاونموأوظقؼاتف،معـمحقثم
اظؿعاونمبنيمبؾسانماالهادماذوروبلمواظؾؾسانماظـارؼةمباظؾغةماظعصبقة،موطشظؽماظؿعاونمبصػةمساعة:معامبنيماظؾؾسان،موعام
بنيماىاععات،موأخرلّاموظقطمآخصّامبنيماىاععاتمواظصـاسة.موؼـؾغلمأنمؼؤديمػشاماظؿعاونمإظبمزؼادةمضسراتمذبؿؿعم
تؼـقاتمععاىةماظؾغة ماظعصبقة،مواٌضؼسمعـماظؿؼـقات مًسعةماظؾغةماظعصبقة،مواٌضؼسمعـماٌـؿفاتميفماظلقق .موضسماغصبم
اػؿؿاعـاماذدادلمسؾكماذدواتمعؿعسدةماظؾغات،موخصقصّامسؾكماظذلعبةماآلظقةموادذلجاعماٌعؾقعاتمعؿعسدماظؾغات،مطؿام
أذصغامطشظؽمإظبمبؼقةماٌلاحاتماذخصىميفمػشاماظصسد.م
سادةً معا مؼصطض ماٌصا مسؾك مخصؼطة ماظطصؼؼ مإعا مسؾك مأغفا مساطلة مٌا مػق معؿقضع معـ م"اظؿطقرات مواظؿقجفات ميف ماظؿؼـقة"م
%خصؼطةمرصؼؼمظؾؿؼـقة$مأومسؾكمأغفام"اظقضتماٌؿقضعمظؾـضولمإظبماظلقق"مٌـؿَجمجسؼسم%أيماظؾعسماظلقضل.$مويفمحاظؿـامػشهم
صإغـا مضس مأضػـا مبعسّا مجسؼسّا موجقػصؼِّا ،مواظشي مػق ماظؿعاون مبني ماظؾالد ماظعصبقة موبالد ماالهاد ماذوروبل م%خصؼطة مرصؼؼم
ظؾؿعاون.$موظشظؽ،مصإنمخصؼطةماظطصؼؼمظؾؿعاونمميؽـماسؿؾارػا معؽقغةً معـمثالثةمخصائطمرصؼؼمعؿساخؾة مباظصشؿمعـمأغـامملم
غطقرمطؾّٓامعـفامسؾكمحِ َسة،موظؽــامغأخشميفماالسؿؾارماىقاغبماٌكؿؾػةمهلامعبقعّا،مععماظذلطقضمباذداس مسؾكماظؿعاونم
بطؾقعةمايال.م
حؿكماآلن،مصؼسمالحظ ـامأنماظؽـرلمعـماظؿعاونمبنيماظشصطااماذوروبقنيمواظعصبمضائؿمسؾكموجقدمحقاصضمعـمرصفمثاظثم
%سؾك مدؾقؾ ماٌـال :مبصاعج متؼـقة ماٌعؾقعات مواالتصاالت ماذوروبقة .$مطؿا متقجس معؾادرات مأخصى موصي مباظؿعاون مععم
اظقالؼات ماٌؿقسة .موعـ مأجؾ متسذني ماظؿعاون موعـ مأجؾ مدسؿ مبـااٍ مأوظلٍّ مظؾعالضات ،مصإغف مذعص مسظقؿ مأن متقجس متؾؽم
احملػضات،ماظيتمدقفمغؽقنميفمحاجةمإظبماٌضؼسمعـفاميفماٌلؿؼؾؾ،موظؽـميفماظقضتمذاتف مصإغـامأؼضّامغقاجفمهسؼِّا موػقم
أنمسبقلمػشهماظشصاطاتمإظبمذصاطاتمادذلاتقفقة،موبعؾارةمأخصى:مذصاطاتمرقؼؾةماذعسمضائؿةمسؾكماٌـػعةماٌؿؾادظة.م
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وباذخشميفماالسؿؾارمأنماذبعادماظـالثةماظيتمسصضـاػامدابؼًا،مصإغـامغؼسمميفمخصؼطةماظطصؼؼمغعصضمظؾؿقضػماظصاػـميفمبؾسانم
ػماظشصوطماظيتمؼؾضممأنمتؿقؼؼمعـمأجؾماظقصقلمإظبمإنازاتمرئقلقةم
اظشصطااميفمػشاماٌشصوعمطؿامغؼسممهؾقالًمظف،موغَصِ ُ
ربسدةموإظبمبعضماظشصاطاتماالدذلاتقفقةمطؿامغصػماًطقاتماظيتمؼؾضممادباذػامعـمأجؾماظقصقلمإظبمتؾؽماياظةمعـم
اظـؼطةماظيتمغؼػمسـسػامحاظقِّا.م
وععمأغفمعـماحملؿؿؾمجسِّامأنمتؽقنمبعضمتؾؽماًطقاتم%أومعامؼشابففا$مضقسماظؿـػقشمجبفقدمورـقةميفمذبالماالتصاالتم
وتؼـقاتماٌعؾقعاتموسدلمخصائطمرصؼؼمورـقةمتؿشؽؾ ميفماٌـطؼة،مصإغـامحؿكموضت مصقاشةمػشهماظقثقؼةمملمؼؿقصصمظسؼـامأؼةم
دالئؾمسؾكمذظؽ.موسبـمغأعؾمأنمغعضزمػشاماظؿؼصؼصممبسخالتمضقؿةمعـمجفاتمرزلقةمأخصىميفماظؾؾسانماظعصبقة.م
وسبـمإذمغعصضمصقؿامؼؾلمعـمػشهماظقثقؼةمًصؼطةماظطصؼؼماٌؼذلحةماظـاوةمبعسماظؿقؾقؾ،مصإغـامضؾؾمذظؽمغلؾؼفامبؼؾقؾم
عـماذعـؾةمعـمػشاماظؿقؾقؾ،مطؿامسبقؾماظؼارئمإظبمظـلكةماظؽاعؾةمعـمأجؾماجإرالعمسؾكماظؿقؾقؾمبؽاعؾمتػاصقؾف.م
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.4ماظؼؾقؾمعـماذعـؾةمعـمعصحؾةماظؿقؾقؾمظعؿؾمخصؼطةماظطصؼؼم
اظؿعؾقؿ:م
يفمساملمتؼـقاتمععاىةماظؾغاتمايقةمؼـفِضماظعسؼسمعـماذرصافماظػاسؾةمعفاعَّفؿمسدلمدؾلؾةمرقؼؾةمبساّامبػؽصةماظؾقثم
واغؿفااّممبـؿجمأومخسعةمظؾؿلؿكسمماظـفائل.مويفمػشاماظؼلؿمدقفمغؾؼلماظضقامسؾكماظؼؾقؾمعـمػشهماذرصافماظػاسؾة،ماظيتم
ميؽـمأنمتؽقنمعؤدلاتٍمأومأصصادّا.م
تؽشػ ماظسرادة ماٌلِققة مٌشصوع معقسار م) (http://www.medar.info/MEDAR_Survey_I.pdfمأن مسسد ماظؽقادرم
احملذلصةميفمذبالمتؼـقاتمععاىةماظؾغةماظعصبقةمضؾقؾ مجسِّا،ممبامالمؼؽػلمسؾكماجإرالقمظؾؼقاممسؾكم%أومحؿكماظؾساميفم
بـاا$مصـاسةمضقؼةميفمذبالمتؼـقاتمععاىة ماظؾغاتمايقةميفماظؾؾسانماظعصبقة.موتؼقمماظؾؾسانماظعصبقةمرشؿمذظؽمبؿأػقؾم
ربذلصني ميف مذبال متؼـقة ماٌعؾقعات مواالتصاالت مبصػة مساعة ،موسبـ مغصشب مػـا ميف ماظذلطقض مسؾك ماٌفارات ماًاصةم
اجإضاصقة ماٌطؾقبةمظؾـاامتؼـقاتمععاىةماظؾغاتمايقةمظِؾدغةماظعصبقة،مواظيتمتشؿؾماٌعصصةمحقلماظؾغةماظعصبقةموسؾقعفام
اظؾلاغقة ،مواٌعصصة محقل ماظؾغة موععاىة ماظؽالم ماٌـطقق ،موسؾقم مإطلاب مايقادقب مظؾشطاا ماالصطـاسل مmachine%

 ، $learningموععاىة ماجإذارات ،موسؾقم ماالحؿؿاالت مواجإحصاا ،مواظعؾقم ماجإدراطقة ،ممما مؼقصص مظؾغقؼني ماٌؼسرة مسؾكم
اظؿقاصؾمواظؿعاونمععمعفـسدلماظدلذبقات،موٌفـسدلماظدلذبقاتماظؼسرةمسؾكماظؿقاصؾمععماظؾغقؼني.موإذامطـامغصشبميفم
زؼادةمسسدماذصصادماظشؼـمتؿقصصمظسؼفؿماٌفاراتماٌطؾقبةمصإنمسؾقـامأنمغـظصميف مصصصٍ مظؿعؾقؿمجقؾمجسؼسمعـماظؾاحـنيم
واٌطقرؼـمذويمعفاراتمعـادؾةميفمتؼـقاتمععاىةماظؾغاتمايقة.م
إنماذرصافماظصئقلقة ماظػاسؾة ميفمغظامماظؿعؾقؿمػلماىاععاتمواٌعاػسماذخصىمظؾؿعؾقؿماظعاظل.موؼُعؿؾَصمسسدماٌعاػسماظيتم
متـرمتأػقالًميفمذبالمتؼـقاتمععاىةماظؾغاتمايقةمعؿسغقِّا،موضسمأطستمدرادؿُـاماٌلِققةُماذخرلةمذظؽماذعصَ.موعـموجفةم
غظصغامصإغفمؼـؾغلمسؾكمغظامماظؿعؾقؿمأنمؼلعك مإظبمتؼسؼؿماظؿسرؼبميفمذبالمتؼـقاتمععاىةماظؾغاتمايقةمإظبمطؾمعـم
اظطالبماظشؼـمؼؿطؾعقنمإظبماظؿكصجمعـماىاععة ،موطشظؽمإظبماٌشؿغؾنيمباظػعؾميفمذبالمتؼـقاتماٌعؾقعاتمواالتصاالتم
وظؽـفؿمؼػؿؼسونمإظبمععصصةمواضقةمبؿؼـقاتمععاىةماظؾغاتمايقةموباظؾغةمبصػةمساعة .موباجإضاصةمإظبمذظؽمصإغفمتقجسم
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حاجةمإظبمتسرؼبماظؾعضمطلمؼصؾققامععؾؿني،محقثمإنمذظؽمأعصمضصوريمظؿقصرلمعسدمعلؿؿصمعـماظعاعؾنيماٌؿؿؽـنيمعـم
تؼـقاتمععاىةماظؾغاتمايقة.م
إغـامغلؿكسممعصطؾرم"عؿؿؽـمعـمتؼـقاتمععايةماظؾغاتمايقة"مذغـامالمغظـمأنماهلسفماظصئقللمظـظامماظؿعؾقؿمؼـؾغلم
أنمؼؽقنمإغشاامعـظقعةمجسؼسةٍممتاعّامظؿؼـقاتمععاىةماظؾغاتمايقةممبـمؼـؿلبمإظقفامعـمعِ َفـقّْني،موظؽـمبسالًمعـمذظؽم
صإنمرَصِحَـامػقمتضوؼسماذصصادمذويماٌعصصةماظصادكةميفمأحسماجملاالتماٌؿعؾؼةمبؿؼسممتؼـقاتمععاىةماظؾغاتمايقةممبؽقّْنٍم
إضايفٍّ معـ ماٌعصصة مواٌفارات ماظيت ممتؽـفؿ معـ مادؿغالل معفاراتفؿ ماحملسدة مظإلدفام ميف متطقؼص ماٌـؿفات مأو ماًسعاتم
اٌصتؾطة مبؿؼـقات مععاىة ماظؾغات مايقة .موباظطؾع مصإن ماذعـؾة ماظـؿطقة مسؾك مذظؽ مدقف متؽقن ماٌؼصرات ماظسرادقة ميفم
اظؾلاغقات،مواظصقتقات،موععاىةماظـصقصمواظؽالمماٌـطققماظيتمتلؿفسفمعفـسدلماظدلذبقات،مأومباظعؽط;ماٌؼصراتم
اظسرادقة ميف مسؾقم مايادب ،مواظشطاا ماالصطـاسل ،موععاىة ماظـصقص مواظؽالم ماٌـطقق مظِؾدغقؼني مأو مظؾطالب ميف مػشهم
اجملاالت.م

ادؿكسامماجإغذلغتميفماظؾؾسانماظعصبقةمسامم2009م:م
إنماظؾغةماظعصبقةمػلمإحسىمأطـصمسشصمظغاتمؼؿؽؾؿفاماظـاسميفمعبقعمأسبااماظعامل،موععمذظؽمصإنمحفؿماحملؿقىمباظؾغةم
اظعصبقةمسؾكماظشؾؽةماظعـؽؾقتقةم%اظقؼب $مشرلُ معشفّْ ٍع م ،موؼعَسُّماغؿشارماجإغذلغتميفماظعاملماظعصبلمػقمعـمبنيماذسؾكممنقِّام
سؾكمعلؿقىماظعامل،موتؾؾغمغلؾةماغؿشارماجإغذلغتمبنيماظلؽانميفماظعاملماظعصبلمسبقم#29معؼارَغةً معـالًمبـققم#53ميفم
أوروبا.موطؿامؼشطصمتؼصؼصماجإحصاااتماظعاٌقةمظإلغذلغت2ميفم25معاؼقم2008م،مصإنم"اظؾغةماظعصبقةمتأتلميفماٌصتؾةماظلابعةم
سؾكماجإغذلغت.موؼـؾغلماجإذارةمػـامإظبمأنمأسسادمعلؿكسعلماجإغذلغتميفماظؾؾسانماظعصبقةمضسمأخشتميفماظؿضاؼسمبقترلةم
عؿلارسةمعؤخصّا .موتؾعّامظشظؽ ،مصإن ماظعصبقةمػل ماآلنمضؿـمأسؾكمسشصمظغاتمسؾكماجإغذلغت".موعـماٌعصوفمجقسّامأنم
اٌلؿكسعنيماٌؿقسثنيمباظعصبقةمؼـؼلؿقنمإظبمصؽؿني:مغلؾةمطؾرلةمعـمصغارماظلـماظشؼـمؼلؿكسعقنماظشؾؽةمأدادّامظؾذلصقفم
%طاظـصثصة،مواذشاغل،مواظؿقاصؾم...مإخل;$موباظـلؾةمظؾػؽةماذخصىماذطـصمجسؼةمصإنماجإنؾقضؼةمأوماظػصغلقةم%حلبم
www.internetworldstats.com
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خؾػقةماظؿعؾقؿ$مػلماظؾغةماذدادقةمظالدؿكسام.موإذامطانمظؾؿـطؼةماظعصبقةمأنمتضقػ مسسدّامأطدلمعـماظـاسمإظبماظشؾؽة،م
وأن متسرج ميف مادؿكساعفا مصؽات مسؿصؼة مأخصى موػؤالا مممـ مظسؼفؿ مخؾػقات مثؼاصقة موتعؾقؿقة معؿـقسة م ،مصإن مسؾقفا مأنم
و ؿشبفؿمإظبماجإغذلغتمعـمخاللماظؿقسقة،موتطقؼصماٌفارات،موإغشاامربؿقّىمباظؾغةماظعصبقة.موؼؾؼكماظسورمايادؿميفم
تعصؼبماجإغذلغتمظؾؾاحـني،مواىاععات،موصـاعماظلقادات،موعشغؾلمذؾؽاتماالتصاالت،موذصطاتمتؼـقاتماٌعؾقعاتم
اٌـكصرنيميفمػشاماجملال.م

علؿكسعقماجإغذلغتميفماظشصقماذودط:م3ح#3معـمسسدماٌلؿكسعنيميفماظعامل
اٌصسر:ماجإحصاااتماظعاٌقةمظإلغذلغتمwww.internetworldstats.com

عبقعمايؼققمربػقزةمم2009%م$مجملؿقسةمعقينمواتطمظؾؿلقؼؼم

11

م
ععسالتماغؿشارماجإغذلغتميفماظعاملمحلبماٌـارؼماىغصاصقةم–م2009مم
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.5مخصؼطةماظطصؼؼماٌؼذلحةمظؾؿعاونم
غؼسمميفمػشاماظؼلؿمخصؼطةَماظطصؼؼماٌؼذلحةمظؾؿعاون.مهؿقيمخصؼطةماظطصؼؼمسؾكمإجصاااتميفمغقاحٍمظقطمظشصطاامعبعقةم
عقسار موال مظألرصاف ماظيت ممتاثؾفؿ ميف مبؾساغفؿ مدقطصة مسؾقفا ،موظؽـ مػشه ماجإجصااات مػل مذصوط معلؾؼة مظـفاح مبؼقةم
اجإجصااات،محقثمؼؾؼكمادباذماظؼصارمبشأغفامراجعّامظؾقؽقعات،موىفاتماظؿؿقؼؾم...مإخل.موضسممتمادؿؾؼاامعـؾمتؾؽم
اجإجصاااتمذغفامجضامعـماًطةماظؽؾقةماظيتمتعدلمسـفامخصؼطةماظطصؼؼ.م
وؼؾؼكمػشاماظلقـارؼقمضابالًمظؾؿطؾقؼميفمطؾماظسولماظعصبقةماٌؿـَّؾةميفمعبعقةمعقسار،مععمتساخؾمجضئلميفمعصاحؾف;موغأعؾم
أنمميؽـمتقدعةمػشاماظلقـارؼقمظقشؿؾمطؾمبؾسانماٌـطؼة،موأنمؼؾسأمػشاماظؿعاونماظشيمؼلؿؾفؿمػشهماٌؼذلحاتمسؾكماظػقر.م
ظؼسمجصىمتؼلقؿمخصؼطةماظطصؼؼمحؿكمسامم2015ممإظبمثالثمعصاحؾ،مععمتساخؾمرػقػمبنيماٌصحؾؿنيماظـاغقةمواظـاظـة.م
ويفمطؾمعصحؾةمصإنماجإجصااات/اذغشطةمضسمجصىمتصـقػفامهتمأحسماظعـاوؼـماظصئقلقة ماظؿاظقة:مدقادقة/دقادات،موم
تسرؼبموحبث،مومتطقؼصماظصـاسة.م

اٌصحؾةماذوظبم:$2012-2010%مإردااما ُذدُطم
دقادقة/دقادات:م
 مسؼسماجؿؿاسات م راوظةمعلؿسؼصةمدـقؼِّامبنيماذرصافماظػاسؾةميفمدولماالهادماذوروبلمواظسولماظعصبقةمععماٌؿقظني،مواٌشارطنيميفمإجصااتمذاتمصؾةمبؿؼـقاتمععاىةماظؾغاتمايقة،مواٌشارطنيميفمعشصوساتمومعـرمممقَّظة،موطشظؽمتسذنيم
بصاعجمظؾؿعاونمعـمأجؾمتـظقؿمسؿؾقةمغؼؾماٌعصصةموعؿابعؿفا.م
 م تطقؼصمعشصوساتمظؾقؽقعاتماجإظؽذلوغقة;محقثمؼـؾغلمطقسمأدغكمأنمؼؽقنماظؼؾقؾمعـماظؾؾسانمباظػعؾمضائؿةمسؾكمدرادةمإعؽاغقاتمسؿؾمذظؽ.موطشظؽمدبػقضمطؾػةمخسعاتماجإغذلغتمعامبنيم#50مإظبم#60مظؿشفقعمادؿكساعفا،مووضعم
دقـارؼقػاتمظؾؿعاونمعـمأجؾمععاىة ماذعقةمعـمخاللمخسعات ماظسسؿماظؾغقيم%ضصااةماظـصقصمآظقِّامبصقتمعصتػعمسؾكم

13

دؾقؾ ماٌـال ،$مواظؿعؾقؿ ماجإظؽذلوغل مسؾك ماهلقاتػ ماىقاظة .موأؼضّا مصصض مأطدل مظؼقاغني مغباؼة ماٌؾؽقة ماظػؽصؼة موحؼققم
اظـلز،مععمدَـّْمتشصؼعاتمأضقىميؿاؼةمعـؿفلماظدلذبقاتمعـماظـلزمشرلماٌشصوعمٌـؿفاتفؿ.م
 ماظؿؼاا موربط ماٌـ ظؿات ماظيت مذصست ميف معشصوسات موعؾادرات مجإثصاا ماحملؿقى ماظصضؿل ماظعصبل ميف ماظؾؾسان ماظعصبقة مععماذرصافماظصئقلقةماظػاسؾةمإضؾقؿقِّامودوظقِّامممـممتمهسؼسػؿ معـمخاللماظسرادةماٌلِققةماظيتمأجصتفامعبعقة معقسار .مطؿام
ميؽـمتؼسؼؿمخسعاتمادؿشارؼةمبقادطةمخدلااماىؿعقةمإظبماظـشاراتماٌصتؾطةمبؿؼـقاتمععاىةماظؾغاتمايقةميفماٌـطؼة.م
تسرؼبموحبث:م
 م تطقؼص معـاػج مأوظقة مظؾؿؿؽني ميف مذبال متؼـقات مععاىة ماظؾغة مايقة ،موعقاد متسرؼؾقة ،موبصاعج مظؿؾادل ماذطادميقني،موبصاعجمتقزقػمظؾطؾؾةماظعصبمباظؿعاونماظقثقؼمبنيماىاععاتميفمبؾسانماالهادماذوروبلمواظؾؾسانماظعصبقة.م
 مهسؼس ماٌؽقغاتماحملقرؼةميفم"اظطاضؿماذدادلمظؾشخائصماظؾغقؼة" 3مذاتماذوظقؼةماظؼصقىمواظالزعةمذشصاضماظؿسرؼب.مو تؼقؼةمعشارطةماذرصافماظػاسؾةمعـماظسولماظعصبقةميفمذؾؽاتممتقضميفماجملاالتماٌصتؾطةمبؿؼـقاتمععاىةماظؾغةمايقةم
عؿعسدةماظؾغاتمأومتؼـقاتمععاىةماظؾغةمايقةمبصػةمساعة.م
متطقؼصمأداظقبمعؽاصقةماذعقةمعـمخاللمخسعاتماظسسؿماظؾغقي.متطقؼصماظصـاسة:م
م تطقؼصمأغظؿةمتصعبةمآظقةميفمعصص،موأدواتمظؿقؾقؾماظـصقصميفماذردن،موبـاامذخائصمظغقؼةميفمعصصمواٌغصب،مومناذجمأوظقةمأخصىمعـمعـؿفاتمغاضفةمعـماظشصطااموعـمشرلػؿمممـمحسدتفؿماىؿعقة،موضسمضاعتمدولمأخصىمأؼضّامباظشصوعم
يفمجفقدميفمذبالمتؼـقاتمععاىةماظؾغةماظعصبقةمودقفمؼلؿؿصمذظؽميفماظـؿق .موطقسمأدغكمصببمأنمؼؽقنمػـاكمعـؿجم
واحسمعطصوحميفماذدقاقمخاللمػشهماٌصحؾة.م
يعرف الطاقم األساسي للذخائر اللغوية على أنه :أقل جمموعة من الذخائر اللغوية الالزمة إلجراء أنشطة أحباث وتطوير يف جمال تقنيات اللغة.
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اٌصحؾةماظـاغقةم:$2014-2012%ما ٌُضِلُّمضُ ُسعّام
دقادقة/دقادات:م
متط قؼصمزبططاتمظؾؿعاونمبنيماذرصافماظعصبقةماظػاسؾةميفمذبالمتؼـقاتمععاىةماظؾغةمايقةمطلمتصؾرمأطـصمتـاصلقةًمسؾكمعلؿقىماظعامل،موادؿؿصارماظؿؽقػمععمضقاغنيمغباؼةماٌؾؽقةماظػؽصؼةموحؼققماظـلز.م
تسرؼبموحبث:م
 متـػقشمعـاػجمأوظقةمظؾؿؿؽنيميفمذبالمتؼـقاتمععاىةماظؾغاتمايقة ميفماظسولماظعصبقةماٌشارطة .موطشظؽمتؾادلمأسضاامػقؽاتماظؿسرؼط،موتقصرلماٌـرمظؾطالب ماظعصب،موبصاعجماظؿقزقػماظؿسرؼيبمظؾطالبماظعصب،موادؿؿصارماٌشارطةميفمعـرم
خاصةميفمعشصوساتماالهادماذوروبل.م
متطقؼصمعؽقغاتمربقرؼةمعـماظطاضؿماذدادلمظؾشخائصماظؾغقؼةمعؿضؿـةًماذدواتمواظشخائصماظؾغقؼة.م مؼـؾغل مأن مؼسسؿ ماظؾقث مذباالت ماظؿطؾقؼ ماظؿاظقة :متؼـقات ماظؿعصف مسؾك ماظؽالم ماٌـطقق معـ مأجؾ ماجإعالا ماآلظل،مواٌلاسسةميفمتعؾدؿماظؾغة،مودبؾقؼماظؽالمماٌـطققمعـماظـصماٌؽؿقبمععمعصاساةماظؾؽـاتماحملؾقة،مواظذلعبةماآلظقةمعـم
أجؾ مدسؿ مصـاسة ماظلقاحة ،موربصطات محبث مأضقى مباظؾغة ماظعصبقة ،موبصذبقات مظؿـلقؼ ماظـصقص مثـائقة ماظؾغة مععم
عسضؼاتمسبقؼة،مواٌسضؼاتماجإعالئقة،موآظقاتماجإعالاماآلظلم%ذاتماظـطاقماحملسود،$موذاطصاتماظذلعبة،م...مإخل.م
تطقؼصماظصـاسة:م
 ماظذلطقضمسؾك:مايؽقعةماجإظؽذلوغقةموإغشااماحملؿقىمظعؿقمماىؿاػرل،موتطقؼصمتطؾقؼاتمسؾكماهلقاتػماىقاظةمعـمأجؾماذعقني،موخسعاتماٌعؾقعاتمسدلماظذلصقفموايصقلمسؾكمخسعاتماظذلصقف.موطشظؽمايصقلمسؾكماًسعاتماظؿعؾقؿقةم
وبصػةمخاصةمتعؾؿماظؾغة.موؼـؾغلمأنمؼؿؿمرصحمعـؿجٍمواحسمجسؼسمسؾكماذضؾمؼغطلمطؾمعلاحةمممامدؾؼمذطصهمظؽؾمدـةم
باظؿعاونمععماىاععات.م
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 متطقؼصمأغظؿةماظذلعبةماآلظقة،موأدواتمهؾقؾماظـصقص،موبـااماظشخائصماظؾغقؼة،موربصطاتماظؾقث.موؼـؾغلمزفقرمعـؿجمواحسمجسؼسمسؾكماذضؾميفماظلققمظِ ُؽ ٍّؾمعـمػشهماٌلاحاتمعـمطؾمبؾس.م
 ماذدواتمثـائقةماظؾغة:مهؿاجمإظبمعضؼسمعـماظؿقلني ،موصببماظذلطقضمسؾكمأدقاق معؿكصصة;مبعؾارةمأخصى:مسؾكمغطاضاتمربسدة.م

اٌصحؾةماظـاظـةم:$2015-2013%متقحقسْمأوظِلّّمٌكؿَؾَػماٌلَاسلم
دقادقة/دقادات:م
مؼلؿطقعماذرصافماظػاسؾقنماحملؾققنماضؿقاممأدقاقماظؿصسؼصمباظؿعاونمععمغظصائفؿمسؾكماٌلؿقىماظسوظل.م مدقفمؼؽقنمادؿكسامموتطقؼصمتؼـقاتمععاىةماظؾغةماظعصبقةماظساسؿةمظؾكسعاتمواٌصاصؼماٌعؾقعاتقةمساعؾممنقمػام مإذامأخشت ماهلقؽات ماظقرـقة مبعني ماالسؿؾار مادؿكسامَ م عـؿفات موخسعات متؼـقات مععاىة ماظؾغة ماظعصبقة ميف مبصاعج معؽاصقةم
اذعقة.موسـسئشٍمصلقؽقنمعـمذأنمعـؾمذظؽماظلققماظضكؿمأنمصبشبمأرصاصًامصاسؾةمرئقلقة.مظشا،مصإغفمؼـؾغلمبشلمجفقدم
ظؿقؼقؼمذظؽ.م
 مميؽـماظـظصمػـام إظبماظؿعاونمبنيمصـاساتماظدلذبقاتماحملؾقةمواذرصافماظػاسؾةماظسوظقةمضؿـممناذجماظؿعفقسمحقثمميؽـمظؾصـاساتماحملؾقةمأنمتلاػؿميفمتـػقشمعـؿفاتٍمعـمػشهماذرصافماظسوظقةمذدقاضفاماحملؾقة.م
مميؽـمأؼضّامأنمغشفسمتعاوغّامبنيمعطقريماظدلذبقاتم%اظشصطات$مواٌؾادراتممبشصوساتفاماٌؿعؾؼةممبفاالتمتؼعمتؼـقاتمععاىةماظؾغةماظعصبقةميفمظُؾّْفا.م
مدقفممتضلمبعضماظؾؾسانماظعصبقةميفمتـػقشمايؽقعاتماجإظؽذلوغقةمبـفاح.ممإغشاامتلفقالتمتسسؿماٌؾادراتماًاصةمبؿطقؼصموحساتماذسؿالميفمذبالمتؼـقاتمععاىةماظؾغاتمايقةم%جاععات،مذصطاتمصغرلةموعؿقدطةم...مإخل.$م
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تسرؼبموحبث:م
مسؿؾمعؼصراتمدرادقةمربلَّـةمتؾعّامظؾكدلةماٌؽؿلؾةموظؾؿطقراتماظؿؼـقةماٌلؿقسثة.مم اغؿظاممتؾادلماظطالبموػقؽاتماظؿسرؼطمبنيماظسولماظعصبقةمواالهادماذوروبل،موبنيماٌؤدلاتماذطادميقةمواظصـاسة;موغشقامبعضماٌشصوساتماٌشذلطةمواذغشطةماظؿسرؼؾقةمصقؿامبنيماظسولماظعصبقة.م
 م اٌضل مضسعّا ميف متطقؼص ماظطاضؿ ماذدادل مظؾشخائص ماظؾغقؼة موإغشاا متطؾقؼ مأو مذخائص مربسودة ماظـطاق موأدوات مدبسمماجملاالتمذاتماذوظقؼةماٌصتػعة.م
 مزفقرمعشصوساتمعشذلطةمظؾؾقثمعـمأجؾماظؿطقؼصمبنيماذرصافماظػاسؾةماذوروبقةمواظعصبقةمعـمأجؾمبـاامتطؾقؼاتموخسعاتمجسؼسة،موخصقصّامتؾؽماٌؿعؾؼةمباظؿعسدماظؾغقي.م
تطقؼصماظصـاسة:م
مدقفمؼظفصماظعسؼسمعـماظشصطاتماظصغرلة،مويفمتؼسؼصغامأغفامدؿؽقنمأثـاامتؾؽماٌصحؾةمذصطؿنيمجسؼستنيمسؾكماذضؾميفماظعاممظؽؾمجاععةمظؽؾمبؾسمتعؿالنميفمذباالتمعصتؾطةمبؿؼـقاتمععاىةماظؾغةماظعصبقة.م
محبؾقلمسامم2015مصإغفمؼـؾغلمأنمؼؽقنمعشصوعمواحسمسؾكماذضؾمضسمأمثصمسـمعـؿجمتعؾقؿلمظألعقنيميفماذدقاقماظعصبقة.م محبؾقلمسامم 2015م صإغـامغؿقضعمهلـّاميفماجإصساراتماظعاعةمظؾؽؿبمبادؿكساممخسعاتموأدواتمتلفؿمصقفاماظذلعبةماآلظقة م واٌـؿفاتماذخصىمظؿؼـقاتمععاىةماظؾغة،مممامؼصصعمعؿقدطماجإصساراتماظعصبقةمعـماظؽؿبمإظبم 5000مطؿابميفم
اظعام.م
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اظؿعاونمسدلمزبؿؾػماظؼطاسات:م
دقفمؼضدادمتقزقػمتؼـقاتمععاىةماظؾغةماظعصبقةمودقفمؼضدادمإدراجفامبؽػااةمأسؾكميفمذباالتمسسؼسةمعـماظؿطؾقؼات.م
ودقفمتدلزمعالعرماظؿعاونمصقؿامؼؾل:م
 مباسؿؾارػامعلؿفؾؽةمظؿؾؽماظؿؼـقات;مصإنماٌؤدلاتم%ايؽقعةماجإظؽذلوغقة،ماظصقةماجإظؽذلوغقة،ماٌصاحل ماجإظؽذلوغقةم...مإخل$مضسمتؿؾينمعـؿفاتمععاىةماظؾغاتمايقةموتؼسممبـااّمسؾقفامخسعات-وؼبمظؾؿقارـنيمسدلماظشؾؽة.م
 مدقفمؼؼعماٌضؼسمعـمأغشطةماظؾقثمواظؿطقؼصمظؿقلنيماٌـؿفاتمواذدواتماظيتمبسأتميفماٌصحؾؿنيماذوظبمواظـاغقة،مودقفمتـؿصمتؾؽماذغشطةم-مسؾكمدؾقؾماٌـالم–مسـمربصطاتمحبثمعؿؼسعة،موخسعاتمغارؼة،موأدواتمعؿعسدةماظؾغاتم
ظسسؿماظؼطاساتماظـؼاصقةمواظلقاحقةم...مإخل.م
ماظؾساميفمإضاصةماظؾغاتمعـمأجؾمإثصاامربقرماظؿعسدماظؾغقيمسؾكمعلؿقىمطؾمعـماظؿطؾقؼاتمواًسعات/اذدوات.ممؼـؾغلمأنمتؽقنماظـؿاذجماذوظقةمعـمأغظؿةماظذلعبةماآلظقةمضسمتطقرتمإظبمعـؿفاتمأطـصمغضقجّاموخصقصّامععماظـطاضاتماٌغؾؼةمعـمأجؾمتطؾقؼاتمبعقـفا.م
 ماٌضؼسمعـمهلنيماظؿطؾقؼاتمواًسعات:مميؽـمعـالًمظؿطؾقؼاتمدبؾقؼماظؽالمماٌـطققمعـماظـصماظعصبلماٌؽؿقبمأنمتؽقنمذاتمصائسةمسظقؿةميفمػشاماجملال،محقثمأنماىؿفقرمضبؿاجمظؾقصقلمسؾكمعـؾمتؾؽماًسعاتمععموجقدمغلؾةم
ساظقةمعـماذعقةمبنيماٌقارـنيميفمبعضماظؾؾسان.م
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.6ماالدؿـؿاجاتمواجإجصاااتماٌلؿؼؾؾقةم
بعسمادؿعصاضمأغظؿةماظؿعؾقؿ،مميؽــ امأنمشبؾصمإظبمأن ماٌؤدلاتماذطادميقة ميفماظعامل ماظعصبل مال متؼسم معامؼؽػل معـم
اظدلاعجماذطادميقةمأومعؼصراتماظؿسرؼبمطلمتضؿـماظؿأػقؾماظضصوريمظؾؼقاممباٌفامماظؿؼـقةميفماظصـاسة.موعـمأجؾمدسمػشام
اظـؼصمصإغـامغقصلمبؿطقؼصمبصاعجموعـاػجمدرادقةمظؿؼـقاتمععاىةماظعصبقةمطؿامدؾؼمذطصه.موميؽـمأنمؼؿؿمتـػقشمذظؽمسدلم
ذصاطةم-متؽػؾماظصبرمظؽؾمأرصاصفام-مععمعؤدلاتمدوظقةمعـمأوروبامواظقالؼاتماٌؿقسةموطشظؽمصقؿامبنيماظؾؾسانماظعصبقة.م
وعـ ماهلام مطشظؽ مأن مغقجف ماذحباث ميف ماىاععات مسبق متؼـقات مععاىة ماظؾغات مايقة مباظؿعاون معع مذصطاا مأوروبقنيم
ودوظقنيمآخصؼـ.م
سدلمخصؼطةماظطصؼؼمػشه،مصإغفمضسمجصىماصذلاضمأنماظؾقثمؼؼقممبسسؿمطؾماجإجصاااتمدقاامطاغتمتعؾقؿّامأممتطقؼصّام
صـاسقِّا .م إغفمٌـماهلاممأنمؼؽقنمظسىماٌـطؼةماظعصبقةمباحـقنمسؾكمعلؿقىمسالٍمجسِّامطلمؼؿؿؽـقامعـماٌشارطةميفمبصاعجم
حبـقةمذاتمتـاصلقةمرصقعة .موعـماهلاممطشظؽمأنمتؿعاونماىاععاتمعـمأجؾمبـاامراضؿماظشخائصماظؾغقؼةماذدادقةمظؾغةم
اظعصبقة،موأنمتؽقنمبصػةمساعةميفماظطؾقعةمظسصعمتؼـقاتمععاىةماظؾغةماظعصبقةموجعؾفامأعصّامممؽـّا.م
عـماظـاحقةماظؿؼـقةموعـموجفةمغظصماظلقق،مصإغفمميؽــامادؿؼصاامأغفمغؿقفةً مالغؿشارمتؼـقاتماٌعؾقعات مواالتصاالتمسؾكم
وجفماظعؿقم،مصإنماٌضؼسمعـماالغؿشارمواٌضؼسم– متؾعّامظشظؽم -معـماحؿقاجاتماٌلؿكسعنيمدقفموؿشبمأرصاصًامدوظقةم
رئقلقة مصاسؾة مهلشه ماٌـطؼة مبلقضفا ماظـاذؽة ماظقاسسة .مودقف متؽقن ماظشصطات ماظؽدلى معـؾ مذصطات ماهلقاتػ ماىقاظةم
واالتصاالتميفمحاجةمإظبمهلنيمخسعاتفامسـمرصؼؼمتلفقؾمادؿكساممػشهماًسعاتمباظؾغةماظعصبقة.مطؿامضبؿاجمعـؿفقم
اظؿطؾقؼات مواظدلذبقات ماظسوظققن ماظؽؾار مإظب مإضاصة مأدوات موخسعات مإظب معـؿفاتفؿ; موػؤالا معـ مأعـال معقؽصودقصتم
وجقجؾموآبؾماظشؼـم ؼؿعاعؾقنميفماذداسمععمجقاغبمظغقؼةموػؿميفمحاجةمدائؿّامإظبمهلنيمخسعاتفؿ مبأدواتموآظقاتم
ربذلصة موظقلت مدطققة مبطؾقعة مايال .مطؿا مؼذلطض ماػؿؿاعفؿ مسؾك مآظقات مظؿقلني مععاىة ماظؾغة ماظعصبقة م%عسضؼاتم
إعالئقة،مربؾالتمصصصقة،مربؾالتمسبقؼة،مععاجؿ،مربصطاتمحبثمعؾـقةمسؾكماًصائصماظصئقلقةمظؾغةماظعصبقةم...م
إخل.$م
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ػـاكمدقـارؼقػانمممؽـانميفمػشاماظصسد:م
 $1مأن متفقؿـ ماذرصاف ماظسوظقة ماظػاسؾة ماظؽدلى مسؾك ماظلقق ،مبأن متطقر ماظؿؼـقات ،موأن متػصض مرؤؼؿفا ،موأداظقؾفا،م
وإجصاااتفا،موغؿقفةًمظشظؽمهؿؽصماظصـاسةمبؽاعؾفا.م
$2مأنمتُؾشَلمجفقدْ مربؾقة،موأنمتشفّْعموتَقؿضِـمايؽقعاتُ موودطااُ ماظؿؿقؼؾماظصئقلققنمعـؾمتؾؽماىفقد،مممامؼؿقرم
ظ ؾشصطاتماحملؾقةمصصصّامذنمتـؿقموأنمتطقرمعـمغػلفا;مبأنمتؾينمضسراتٍ مبؼقىمربؾقة ،موأنمتـشئ موتؼقممسؾكمصـاسةم
ورـقةمميؽـفامغؿقفةًمظشظؽمأنمتصؾرمعـاصلةمسؾكماٌلؿقىماظسوظل.م
إنمعامغقصلمبفمػقمحؾمميضجمبنيمطالماظلقـارؼقػني:مصؿؼـقاتمععاىةماظؾغةماظعصبقةمؼـؾغلمأنمهصؾماٌـاصعمعـ موراام
اٌصاحل مواالدؿـؿارات ماظؽدلى ،موطشظؽ معـ ماالحؿقاج ماظػقري مإظب ماًسعات مواظؿطؾقؼات ميف مذباالت متؼـقة ماٌعؾقعاتم
واالتصاالتمبصػةمساعة،مويفماظؿطؾقؼاتماٌصتؾطةمبؿؼـقاتمععاىةماظؾغةماظعصبقةمسؾكموجفماًصقصم%ربصطاتماظؾقث،م
خسعات ماهلقاتػ ماىقاظة ،ماظؿفارة ماجإظؽذلوغقة ،مايؽقعة ماجإظؽذلوغقة ،ماظؿعؾقؿ ماجإظؽذلوغل م ...مإخل .$موتصطض مخصؼطةم
اظطصؼؼمظؾؿعاونمسؾكمدصعمػشهماظصؤؼةمعـمأجؾمعصؾقةماجملؿؿعاتماظـارؼةمباظؾغةماظعصبقة،موذبؿؿعاتماظؾقثماظعؾؿلم
واىاععات،مواظصـاسة.م

20

ذصطاامعبعقةم ِعقسَارم
م.$اظشصؼؽماٌـلؼ%اظسمناركم-طقبـفاشـ-معصطضمتؼـقاتماظؾغةم:جاععةمطقبـفاشـ
University of Copenhagen: Centre for Language Technology, Denmark (Coordinator)

م

م.صصغلا-بارؼط-وطاظةمتؼقؼؿموتصوؼجماظشخائصماظؾغقؼةم
ELDA: Evaluations and Language resources Distribution Agency, France

م

م.مظؾـان-مذبؾطماظؾققثم–مذبؿقسةمأحباثماظصقتمواظصقرةم-جاععةمبؾؿـس
University of Balamand: Research Council - Speech and Image Research Group (SIR), Lebanon

م

.اٌؿؾؽةماذردغقة-مسَؿَّان-جاععةمسَؿَّانماذػؾقةمطؾقةمتؼـقةماٌعؾقعات
Amman University: Faculty of Information Technology, Jordan

م

.مػقظـسا-مععفسمععاىةماظؾغةمواظؽالمماٌـطقق-جاععةمأُوتِ ِصطبت
University of Utrecht: Utrecht Institute of Linguistics OTS, the Netherlands

م

م.اظققغان-أثقـا-مععفسمععاىةماظؾغةمواظؽالمماٌـطقق-"عصطضماذحباثمواجإبساعم"أثقـا
Research and Innovation Centre "Athena": ILSP, Institute for Language and Speech Processing, Greece

م

م.عصص-اىقضة-$آرمديمآي%اظشصطةماهلـسدقةمظؿطقؼصمغظؿمايادؾاتم
RDI: The Engineering Company for the Development of Computer Systems, Egypt

م.ماظضػةماظغصبقة –مصؾلطني-مضلؿماظؿعؾقؿماٌلؿؿصم:جاععةمبرلمزؼت
Birzeit University: Center for Continuing Education, West Bank

م.اٌغصب-اظصباط-ماٌسردةماظقرـقةماظعؾقامظؾؿعؾقعاتقةموهؾقؾماظـظؿم:جاععةماٌؾؽمربؿسماًاعط
University Mohammed V Soussi: Ecole Nationale Supérieure d'Informatique et d’Analyse des Systèmes, Morocco

21

م

م.صصغلا-مععاعؾمػـسدةماحملؿقىمواظصؤؼةم:عػقضقةماظطاضةماظشرؼة
CEA, Commissariat à l'Energie Atomique: LIST, Vision and Content Engineering Laboratory, France

م.صصغلا-اٌصطضماظقرينمظؾؾقثماظعؾؿل
CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique, Laboratoire LLACAN - UMR 8135 du CNRS, Langage, langues
et cultures d'Afrique Noire, France

م.ماٌؿؾؽةماٌؿقسة-مضلؿمايقدؾةم–مطؾقةماظصؼاضقاتموايقدؾةم:اىاععةماٌػؿقحة
The Open University: Computing Department, Maths & Computing Faculty, UK

م.صصغلا-2مظققنم-جاععةمظقعقرل
Université Lumière Lyon2: Groupe SILAT, France

م.مصصعمعصصم–معصص:آيمبلمإم
IBM: International Business Machines WTC - Egypt Branch, Egypt

م
م.ذصطةمصكصمظؾدلذبقاتم–معصص
Sakhr: Sakhr Software Company, Egypt

م978-87-90708-17-7م:رضؿماجإؼساعماظسوظلمظؾؽؿاب

عقسارمػقمعشصوعمعسسقممعـمضؾؾمبصغاعجماٌػقضقةماذوروبقةمظؿؼـقاتماٌعؾقعاتمواالتصاالت

22

