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 عؾكصمتـػقشي.م1

معؼذلّحامخب ماظقثقؼة ممرصؼٍؼمطِةصؼتصػمػشه مبـاا ماظؾغ"تفسفمإظب مبشؽؾمضابؾمؾدِظم"ايقةماتتؼـقاتمععاىة ماظعصبقة غة

مداخؾماظعاملماظعصبلموخارجف مظالدؿؿصار موؼعؿدلمػش. ماظؽؿقبمغلكة ما ماالخؿصار ماظؿعاونمذسؼسة معـمخطة اظيتماظؽاعؾة

م.ميؽـمتـضؼؾفامعـمعقضعماظقؼبماًاصمباٌشصوع

مصؼتطؿرمخ ماذوروبلامععاىةإظبماظطصؼؼمطة ماظعصبقةمواالهاد وعـمأجؾمهؼقؼمم.عـمعـظقرمجسؼسمظؿعاونمبنيماٌـطؼة

م متؾـت مصؼس مخذظؽ، معقسار مصؼعبعقة مطة مرصؼؼ مسؾكمماذبعادعؿعسدة ماظيتمتلاسس ماٌؤثصة ماظعقاعؾ مبنيمزبؿؾػ وؿع

،مواٌقاردماظؾشصؼةموعـاػجميفمػشاماجملالمرصافماظػاسؾةاذمحقالأوتصتؾطمعـؾمتؾؽماظعقاعؾمبم.ادؿكالصمرؤؼةمعؿؿادؽة

مو ممجقغضاظؿعؾقؿ، ماجإظؽذلوغقة ماظؿققؿقة ماظؾـقة موتطقر مواظؾقثمواظؿطقؼص، ماجإغذلغتمواهل%اظؿؼـقة ماغؿشار قاتػموخصقّصا

طؿاممتمأخشمربقرمآخصمبعنيمم$.اىقاظة،موجاذبقةمبقؽةماٌعؾقعاتمواالتصاالت،مومنقماحملؿقىماجإظؽذلوغلمباظؾغةماظعصبقة

ماظلقق موػق مأال ماالسؿؾار ماظلقَض: معـ مطؾٍّ مادؿعصاُض ممِقـحقثمجصى موطشظؽمهؾقؾ مواظسوظقة اظلققممخصائصاحملؾقة

م$.وخصقّصاماٌـؿفاتمعؼابؾماًسعات%

ؿقسةمعـماذدواتمبفسفمدصعماظؿعاونمبنيماىاععاتمواىفاتماظؿػصقؾلمجملماجإسسادوظقطمآخّصا،مصؼسمجصىمموأخرّلا

م مو%اظصـاسقة ماٌـطؼة مداخؾ مساعةمععمطشظؽيف مواظغصبمبصػة ماذوروبل مم،$االهاد ماظؿؼـقة مأجؾمهلنيمغؼؾ عـم%عـ

م.$ةماحملؾقةمأوماظسوظقةافماظصـاسقصيفماظؾقثمواظؿطقؼصمإظبماذرماظػاسؾةماحملؾقةاذرصافم

م:االدذلاؼؿفقةػشهمناحمعـمذأغفامإغاتمواظؿقجفاتماظيتماٌؽقّْؿؾؽمؼؾلمعؾكصمبصقؿام

معـمأجؾمم- مباظؿعاونمععماظصـاسة مواظؿطؾقؼقة ماذحباثماذدادقة ماظؾقثمأنمتؼسم بـاامؼـؾغلمسؾكماىاععاتموعصاطض

م.عـؿفاتمعؿؿادؽة

بصغاعجمإسادةم%ؿقجقفماظموإسادَةمؿسرؼَباظمالئؿبشؽؾمعمـشئؿقةماذخصىمأنمتؼـؾغلمسؾكماىاععاتمواٌؤدلاتماظؿعؾقم-

م.$سؼسةاىععماٌؿطؾؾاتممطلمؼؿقااعقاأخصىماظشؼـمميؽـمأنمؼعادمتسرؼؾفؿممدبصصاتظؾؽقادرمعـماظؿأػقؾم
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اظؼقاممبسامعـؿفاتفاموسؾكمؼـؾغلمسؾكمايؽقعاتموجفاتماظؿؿقؼؾمأنمتلفؾ،موتسسؿ،موتلاسسماظشصطاتمواىاععاتمم-

ممم.سؾقفا

مؼـؾغلمسؾكماظشصطاتمم- ماٌؿكصصة مأنمتؾعبمدوّرا ماجملالمععؿَؾّصا مؼـؾغلمأنيفمػشا تؾينموأنمهلـماذدوات،ممطؿا

م.تؼـقاتمععاىةماظؾغةماظعصبقةعـمأجؾمواظؿطؾقؼاتممسعاتواً

وعؾادراتمم،اتماظػصسقةسؾكمدؾقؾماٌـال;ماٌشصوس%اظؿطؾقؼاتمظؾؿقارـنيم/تطؾؼماًسعاتؼـؾغلمسؾكمايؽقعاتمأنمم-

م.اظيتمدقفصيمايصقلمسؾقفامواظؿفقالمصقفامباظؾغةماظعصبقةم$ايؽقعةماجإظؽذلوغقة

ماظؾغةم%ؿؼـقاتمععاىةماظؾغاتمايقةمبمواالػؿؿاممؿكصصاظذاتمؼـؾغلمتشفقعماظشصطاتماظسوظقةمم- وتؼـقاتمععاىة

م:سؾكمعامؼؾل،مسؾكموجفماًصقص$ماظعصبقة

مباظؾغةماظعصبقة،مايػازمسؾكماالػؿؿاممم-

م،ذظؽمأعّصامجشاّبامهلاعؾمىمتلفقالٍتتؾؽماظشصطاتمكمَطِعاًسعاتمظؾؿـطؼة،موؼـؾغلمأنمُتتؼسؼؿممم-

مسؾكماظعالضاتمععماظشصطاتماحملؾقةموصصقماظعؿؾ،مةظصااحملمم-

م.ادؿغاللمعامػقمعؿقاصصمربؾقِّامم-

مَعوأنمتشفّْم،ِتماجإغذلغت،مواهلقاتػماظـابؿةماظسسَؿ،موتؼسؼؿمخسعاظةماحملؾقةاهلقاتػماىقاذصطاتممؼسمؼـؾغلمأنمتم-

اظيتمميؽـمأنمتؿؽاعؾمععمأومتضافمسؾكمتقجقفمجفقدػامسبقمإغؿاحماذدواتمواًسعاتممواىاععاِتاحملؾقةمماظشصطاِت

م.إظبماًسعاتماظيتمتؼسعفامتؾؽماظشصطاتماظؽؾرلة

م!غصحبمبؿعؾقؼاتؽؿ

اظدلؼسممسؾكمسـقان%ػشهممخصؼطةماظطصؼؼذاتماظصؾةمحقلمعبقعمجقاغبمطؾماذرصافمعـمؼذلحاتماٌومؿعؾقؼاتاظبغصحبم

م.$عـمػشهماظقثقؼة،مأومإظبمأيمعـماظشصطااميفمعبعقةمعقسارم2اجإظؽذلوغلماٌشطقرميفمصػقةم
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مػشهخصؼطةماظطصؼؼماهلسفمعـمعشصوعمعقسارموعـم.م2

ضؿصادميفماظؾالدماظعصبقة;موػقميفماظقضتمذاتفمأعصمإنمتطقؼصماظشخائصماظؾغقؼةمواذدواتمًسعةماظؾغةماظعصبقةمػقمأعصمػاممظال

واظعؿؾمسؾكمجعؾمم،ععاىةماظؾغةماظعصبقةماتاظذلطقضمسؾكمتؼـقمعـمخاللودقفمؼـؿقمادؿكسامماظؾغةماظعصبقةمم.ػاممظؾـؼاصة

ظبمإصقلمقظاميفيفمغػطماظقضتمميؽـمأنمتلاسسمتؼـقةماظؾغةم.معؿقاصصؼـمباظؾغةماظعصبقةم"اظصضؿل"طؾمعـماظؿؼـقةمواحملؿقىم

ماظؾغاتمبسوناٌعؾقعاتمباظؾغاتماذجـؾقة،محؿكم مبفشه مععصصةمجقسة مميؽـم. موخؿاّعا،مصإغفا أنمتلاسسمسؾكمغشصمأؼّضا

م.اظػؽصمواظـؼاصةماظعصبقةمإظبمظغاتمأخصى

ؼفسفمعشصوعمعقسار
1
ٌصاطضمعـمامذؾؽةمإغشاااٌسسقممعـمبصغاعجماٌػقضقةماذوروبقةمظؿؼـقةماٌعؾقعاتمواالتصاالت،مإظبم،م

ماظؾ ماٌؿارداتميف مذاتمأصضؾ ماظشصؼؽة ماظعصبقة مظاٌؽصَّغة مودة ماظعصبقةذلضقة ماظؾغة متؼـقاتمععاىة معفاممم.تعضؼض وتشؿؾ

ظالحؿقاجاتماياظقةمعـماظشخائصماظؾغقؼة،موتـظقؿمعؤمتص،موغشصماٌعؾقعاتمحقلمتؼـقاتمععاىةماظؾغةممَسَؿَؾمعِلٍراٌشصوعم

وباظصشؿمعـمأنمتصطقضماٌشصوعمؼـصبم.مؿعاونميفماٌـطؼةظؾرصؼٍؼمطةمصؼخبمقؼصمووضعمعؼذلٍحظؿطااظعصبقة،موتصتقبمأوظقؼاتم

مواذد ماآلظقة مخاصمسؾكماظذلعبة مبقجف مصإن ماظؾغات، مصؼخواتماذخصىمعؿعسدة متؿطة متؼـقاتماظؾغةماظطصؼؼ مسبق قجف

م معـ ماظعسؼس متؿـاول محقث مسام، مبقجف ممعلاحاتاظعصبقة ميف موتأخشاالػؿؿام ماجملال; ماالرتؾاط،ممػشا ماالسؿؾار بعني

واذػؿقة،مواظؿأثرل،موإعؽاغقاتمسؿؾمتطؾقؼاتموتطقؼصاتميفمزبؿؾػمغقاحلمساملمتؼـقاتماٌعؾقعاتمواالتصاالتمبصػةم

$مغظؿماالتصاالتماظصضؿقة%واظطصؼؼمصائؼماظلصسةمظؾؿعؾقعاتم$مGII%ظؾؿعؾقعاتممساٌقةبـقةمهؿقةممؿامػقمضادممعـساعة،موصق

ماًصقص موجف موم.سؾك ماظؿقؿقة مظؾؾـقة ماذدادقة ماظؾخِؾـات مظؾؿعؾقعاتماظعاٌقةتؿضؿـ مو: ماالتصاالت،معصاصؼ خسعات

وواجفاتماالدؿكسامماظدلذبقة،مواٌعاؼرلماظيتمتصبطمدقؼِّاماٌصاصؼ،مباظـفاؼاتماظطصصقةم/ؿطؾقؼاتاظواظؿؼـقاتمايادقبقة،مو

م مأخصى%اًسعاتموواظؿطؾقؼات; مبعؾارة ما: مواظؿفارة مواظؿطؾقؼاتمواحملؿقىاٌعؾقعات، مجإظؽذلوغقة، مسؾكمػشهم$ اٌؿاحة

هظكمصقفامعـمبقـفامعبقّعاماظقاجفُةماظؿػاسؾقُةمبنيماجإغلانمواآلظةمبقزقػةمأدادقةميفمتؾؽماظؾقؽةمتؼقمماظشؾؽات;محقثم

معصطضيتؼـقاتمععاىةماظؾغةمب صإغفمطانمم"اظلصسةمظؾؿعؾقعاتاظطصؼؼمصائؼم"وإذامتشطصغامعصطؾرمحؼؾةماظؿلعقـاتم.مسوٍر

                                                 
م.بـػطمذعارممنالرمدالظةمسؾكمذظؽؼؼقممعشصوعمعقسارمباظؾـاامسؾكمغؿائجمعشصوعممنالرماظلابؼمسؾقف،موضسمتؼصرماالحؿػازم 1
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حقثمتصؾرمتؼـقاتماظؾغةمذاتمأػؿقةمذسؼسةمتصؾمإظبمعصتؾةمماظصضؿلماجإظؽذلوغلمواظؿعاعؾمععفمضائّؿامسؾكمتؼسؼؿماحملؿقى

م.يفمعـؾمتؾؽماظؾقؽة"ماظيتمالمشـكمسـفاماظضصورات"

اظػاسؾة،مواٌـؿفات،مم،مواذرصافباظػعؾمظؼسمضامماظشصطااميفمعشصوعمعقسارمبؿفؿقعماٌعصصةمحقلماظشخائصماظؾغقؼةماٌقجقدة

،مواحملؾقةم،قةايؽقعاٌؤدلاتماحملؿقىماجإظؽذلوغلمباظؾغةماظعصبقةمبقادطةمواٌؿعؾؼةمباٌشصوساتماظيتماغطؾؼتمأحسثمو

م.وضعمخصؼطةماظطصؼؼجصىمصؼسموسؾكمأحباثمإضاصقةمإخل،موبـاامسؾكمػشهماٌعصصةم...مواٌـظؿاتماظسوظقةم،مواظؿفارؼة

م.أوظقؼاتفهسؼسماظؿعاونمومآصاقمردؿمعالعرػقممؼؼمػشهخصؼطةماظطصإنماظغصضمعـم

م.www.medar.infoمعؿاحةمسؾك$مم2009تميفمربقعمساممسَّواظيتمأِس%اٌؼذلحةمخصؼطةماظطصؼؼماظـلكةماظؽاعؾةمعـم

http://www.medar.info/
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مطةماظطصؼؼمعـمعشصوعمعقسارؼصعةمًعؼس.م3

اظؽقػقةمواظذلتقبممؾنياظيتمت،مرحؾةمزبططمهلايفموثقؼةمتشرلمإظبماالواػاتم"سؾكمأغفاماظطصؼؼممفمخصؼطَةغعصّْمميؽـمأن

م."اظيتمتشرلمطشظؽمإظبماٌلاصاتوم،اظقصقلمإظبماذػسافمبقادطؿفؿاـمميؽـمِؼَشاظؾخ

م مدامذطصغاوطؿا ماظطصؼؼمػق مبًؼا،مصإنماظغصضمعـمخصؼطة ماٌالعرماظصئقلقة ماظؿعاونموأوظقؼاتف،ممٌلاحاتردؿ حقثمعـ

عامبنيماظؾؾسان،موعام:مشظؽماظؿعاونمبصػةمساعةواظؾؾسانماظـارؼةمباظؾغةماظعصبقة،موطاظؿعاونمبنيمبؾسانماالهادماذوروبلم

م ؤديمػشاماظؿعاونمإظبمزؼادةمضسراتمذبؿؿعموؼـؾغلمأنمؼ.مبنيماىاععاتمواظصـاسةبنيماىاععات،موأخرّلاموظقطمآخّصا

وضسماغصبمم.اظؾغةماظعصبقة،مواٌضؼسمعـماٌـؿفاتميفماظلققًسعةممؿؼـقاتاظؼسمعـماٌضاظعصبقة،موماظؾغةتؼـقاتمععاىةم

،مطؿاماٌعؾقعاتمعؿعسدماظؾغاتمجاعاذدواتمعؿعسدةماظؾغات،موخصقّصامسؾكماظذلعبةماآلظقةموادذلاػؿؿاعـاماذدادلمسؾكم

م.إظبمبؼقةماٌلاحاتماذخصىميفمػشاماظصسدمطشظؽمأذصغا

مسؾكمسادًة ماٌصا مؼصطض ممعا معـ معؿقضع مػق مٌا مساطلة مأغفا مسؾك مإعا ماظطصؼؼ ماظؿؼـقةاظؿطقراتمواظ"خصؼطة "مؿقجفاتميف

ويفمحاظؿـامػشهمم.$اظؾعسماظلقضلأيم%ٌـَؿجمجسؼسم"ماظقضتماٌؿقضعمظؾـضولمإظبماظلقق"أومسؾكمأغفام$مخصؼطةمرصؼؼمظؾؿؼـقة%

مأضػـاص مضس ممإغـا مجسؼّسا مبنيماظؾوبعّسا ماظؿعاون مواظشيمػق ماذوروبلمجقػصؼِّا، ماالهاد موبالد ماظعصبقة مرصؼؼم%الد خصؼطة

مباظصشؿمعـمأغـامملمعـمثالثةمخصائطمرصؼؼمعؿساخؾةمؽقغًةعمميؽـماسؿؾارػاوظشظؽ،مصإنمخصؼطةماظطصؼؼمظؾؿعاونم$.مظؾؿعاون

مسؾكمِح معـفا مبَسغطقرمطؾّٓا معبقّعا،مععماظذلطقض ماىقاغبماٌكؿؾػةمهلا مغأخشميفماالسؿؾار مؾكماظؿعاونسماذداسة،موظؽــا

م.ةمايالعقطؾب

مـامأنماظؽـرلمعـماظؿعاونمبنيماظشصطااماذوروبقنيمواظعصبمضائؿمسؾكموجقدمحقاصضمعـمرصفمثاظثالحظصؼسمحؿكماآلن،م

ماٌـال% مدؾقؾ مسؾك ماذوروبقة: مواالتصاالت ماٌعؾقعات متؼـقة مععمم.$بصاعج مباظؿعاون موصي مأخصى معؾادرات متقجس طؿا

ماٌؿقسة ماظقالؼات مأجؾو. مبـاٍاماظؿعاونمتسذنيمعـ مدسؿ مأجؾ مظؾعالضاتمأوظلٍّموعـ متؾؽم، متقجس مأن مسظقؿ مذعص صإغف

وػقممغقاجفمهسؼِّاأؼّضامصإغـامموظؽـميفماظقضتمذاتفاحملػضات،ماظيتمدقفمغؽقنميفمحاجةمإظبماٌضؼسمعـفاميفماٌلؿؼؾؾ،م

م.ةماذعسمضائؿةمسؾكماٌـػعةماٌؿؾادظةذصاطاتمرقؼؾ:مأنمسبقلمػشهماظشصاطاتمإظبمذصاطاتمادذلاتقفقة،موبعؾارةمأخصى
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يفمبؾسانمماظصاػـمضػقؿؾغعصضمظصإغـامغؼسمميفمخصؼطةماظطصؼؼماالسؿؾارمأنماذبعادماظـالثةماظيتمسصضـاػامدابًؼا،مموباذخشميف

مرئقلقةقلمإظبمإنازاتمأنمتؿقؼؼمعـمأجؾماظقصمؾضموطماظيتمؼاظشصمُػِص،موَغطؿامغؼسممهؾقاًلمظفماٌشصوعػشاميفممااصطشاظ

مإظبمتؾؽماياظةمعـادباذػامعـمأجؾماظقصقلمغصػماًطقاتماظيتمؼؾضممطؿاموإظبمبعضماظشصاطاتماالدذلاتقفقةمربسدةم

م.اظـؼطةماظيتمغؼػمسـسػامحاظقِّا

ضقسماظؿـػقشمجبفقدمورـقةميفمذبالماالتصاالتم$مأومعامؼشابففا%عـماحملؿؿؾمجسِّامأنمتؽقنمبعضمتؾؽماًطقاتمععمأغفمو

ظسؼـامأؼةممؼؿقصصصقاشةمػشهماظقثقؼةمملمموضتصإغـامحؿكم،ميفماٌـطؼةمؿشؽؾاٌعؾقعاتموسدلمخصائطمرصؼؼمورـقةمتوتؼـقاتم

م.وسبـمغأعؾمأنمغعضزمػشاماظؿؼصؼصممبسخالتمضقؿةمعـمجفاتمرزلقةمأخصىميفماظؾؾسانماظعصبقةم.دالئؾمسؾكمذظؽ

ؼؾقؾمذظؽمغلؾؼفامبمضؾؾمصإغـا،ماظـاوةمبعسماظؿقؾقؾةمصؼطةماظطصؼؼماٌؼذلحًصقؿامؼؾلمعـمػشهماظقثقؼةمغعصضمموسبـمإذ

م.ظـلكةماظؽاعؾةمعـمأجؾماجإرالعمسؾكماظؿقؾقؾمبؽاعؾمتػاصقؾفإظبمعـمػشاماظؿقؾقؾ،مطؿامسبقؾماظؼارئمعـماذعـؾةم
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معؿؾمخصؼطةماظطصؼؼظاذعـؾةمعـمعصحؾةماظؿقؾقؾمماظؼؾقؾمعـ.م4

م:اظؿعؾقؿ

فؿمسدلمدؾلؾةمرقؼؾةمبسّاامبػؽصةماظؾقثمضماظعسؼسمعـماذرصافماظػاسؾةمعفاعَّؼـِفيفمساملمتؼـقاتمععاىةماظؾغاتمايقةم

غؾؼلماظضقامسؾكماظؼؾقؾمعـمػشهماذرصافماظػاسؾة،ماظيتمدقفمويفمػشاماظؼلؿمم.واغؿفاّاممبـؿجمأومخسعةمظؾؿلؿكسمماظـفائل

م.ميؽـمأنمتؽقنمعؤدلاٍتمأومأصصاّدا

م ماٌِلاظتؽشػ معقسارمقةقسرادة مم)http://www.medar.info/MEDAR_Survey_I.pdf(مٌشصوع اظؽقادرممسسدأن

مأومحؿكماظؾساميف%،ممبامالمؼؽػلمسؾكماجإرالقمظؾؼقاممسؾكمجسِّامؾقؾاحملذلصةميفمذبالمتؼـقاتمععاىةماظؾغةماظعصبقةمض

ماظؾغاتمايقةميفماظؾؾسانماظعصبقةمصـاسةمضقؼةميفمذبالمتؼـقاتمععاىة$مبـاا وتؼقمماظؾؾسانماظعصبقةمرشؿمذظؽمبؿأػقؾم.

ماًاصةم ماٌفارات مسؾك ماظذلطقض ميف مػـا مغصشب موسبـ مساعة، مبصػة مواالتصاالت ماٌعؾقعات متؼـقة مذبال ميف ربذلصني

ماظعصبقة،مواظيتمتشؿؾماٌعصصماجإضاصقة مظِِؾدغة ماظؾغاتمايقة متؼـقاتمععاىة مظؾـاا ماظعصبقةموسؾقعفاماٌطؾقبة ماظؾغة ةمحقل

مو ماظؾلاغقة، ماٌعصصة موععاىة ماظؾغة ماٌـطققحقل مواظؽالم ممسؾقم، ماالصطـاسل مظؾشطاا مايقادقب  machine%إطلاب

learning$مسؾكم ماٌؼسرة مظؾغقؼني مؼقصص ممما ماجإدراطقة، مواظعؾقم مواجإحصاا، ماالحؿؿاالت موسؾقم ماجإذارات، موععاىة ،

وإذامطـامغصشبميفمم.دلماظدلذبقات،موٌفـسدلماظدلذبقاتماظؼسرةمسؾكماظؿقاصؾمععماظؾغقؼنياظؿقاصؾمواظؿعاونمععمعفـس

ماٌفارا مظسؼفؿ ماظشؼـمتؿقصص ماذصصاد مسسد ميفزؼادة مأنمغـظص مصإنمسؾقـا ؿعؾقؿمجقؾمجسؼسمعـماظؾاحـنيمظمصصٍصمتماٌطؾقبة

م.واٌطقرؼـمذويمعفاراتمعـادؾةميفمتؼـقاتمععاىةماظؾغاتمايقة

وُؼعؿَؾصمسسدماٌعاػسماظيتم.ميفمغظامماظؿعؾقؿمػلماىاععاتمواٌعاػسماذخصىمظؾؿعؾقؿماظعاظلماظػاسؾةملقةصئقصافماظإنماذر

وعـموجفةمم.ذظؽماذعَصماذخرلةمـاماٌِلققُةعؿسغقِّا،موضسمأطستمدرادُؿتأػقاًلميفمذبالمتؼـقاتمععاىةماظؾغاتمايقةممـرمت

م ذبالمتؼـقاتمععاىةماظؾغاتمايقةمإظبمطؾمعـماظؿسرؼبميفمتؼسؼؿمإظبمملعكأنمؼصإغفمؼـؾغلمسؾكمغظامماظؿعؾقؿمغظصغا

إظبماٌشؿغؾنيمباظػعؾميفمذبالمتؼـقاتماٌعؾقعاتمواالتصاالتمطشظؽموم،اظؿكصجمعـماىاععةعقنمإظبمؿطؾاظطالبماظشؼـمؼ

وباجإضاصةمإظبمذظؽمصإغفمتقجسمم.واضقةمبؿؼـقاتمععاىةماظؾغاتمايقةموباظؾغةمبصػةمساعةوظؽـفؿمؼػؿؼسونمإظبمععصصةم

http://www.medar.info/MEDAR_Survey_I.pdf
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معـاٌؿؿؽـنيممنيعاعؾعسدمعلؿؿصمعـماظمؿقصرلظضصوريمأعصمنمذظؽمإؼصؾققامععؾؿني،محقثمطلمماظؾعضحاجةمإظبمتسرؼبم

م.تؼـقاتمععاىةماظؾغاتمايقة

ؿمؼـؾغلمغـامالمغظـمأنماهلسفماظصئقللمظـظامماظؿعؾقذ"معؿؿؽـمعـمتؼـقاتمععايةماظؾغاتمايقة"إغـامغلؿكسممعصطؾرم

،موظؽـمبساًلمعـمذظؽمنيـقَّْفمبـمؼـؿلبمإظقفامعـمِعمظؿؼـقاتمععاىةماظؾغاتمايقةمأنمؼؽقنمإغشاامعـظقعةمجسؼسٍةممتاّعا

مبؽقٍّْنممةمبؿؼسممتؼـقاتمععاىةماظؾغاتمايقةاٌؿعؾؼاذصصادمذويماٌعصصةماظصادكةميفمأحسماجملاالتممضوؼستػقممَرِصَحـاصإنم

م ماٌعصصة معـ مادؿغاللمفؿؽـمتماظيتمواٌفاراتإضايفٍّ ماًسعاتممعـ ماٌـؿفاتمأو متطقؼص ميف مظإلدفام ماحملسدة عفاراتفؿ

ماظؾغاتمايقةصتؾطاٌ مبؿؼـقاتمععاىة موم.ة مصإن مباظطؾع مذظؽ مسؾك ماظـؿطقة ميفممدقفمتؽقناذعـؾة اٌؼصراتماظسرادقة

;ماٌؼصراتمعفـسدلماظدلذبقات،مأومباظعؽطواظؽالمماٌـطققماظيتمتلؿفسفممـصقصاظؾلاغقات،مواظصقتقات،موععاىةماظ

ماظ موععاىة ماالصطـاسل، مواظشطاا مايادب، مسؾقم ميف مػشهممـصقصاظسرادقة ميف مظؾطالب مأو مِظؾدغقؼني ماٌـطقق واظؽالم

م.اجملاالت

م:م2009ادؿكسامماجإغذلغتميفماظؾؾسانماظعصبقةمسامم

احملؿقىمباظؾغةمحفؿمصإنموععمذظؽمعمأسبااماظعامل،مؼؿؽؾؿفاماظـاسميفمعبقنماظؾغةماظعصبقةمػلمإحسىمأطـصمسشصمظغاتمإ

وؼَعسُّماغؿشارماجإغذلغتميفماظعاملماظعصبلمػقمعـمبنيماذسؾكممنقِّامم،مٍععشفّْمشرُلم$اظقؼب%اظعصبقةمسؾكماظشؾؽةماظعـؽؾقتقةم

يفم#م53بـققمـاًلمعمغًةعؼاَر#م29اغؿشارماجإغذلغتمبنيماظلؽانميفماظعاملماظعصبلمسبقمغلؾةمؾؾغمتسؾكمعلؿقىماظعامل،مو

وطؿامؼشطصمتؼصؼصماجإحصاااتماظعاٌقةمظإلغذلغت.مأوروبا
2
اظؾغةماظعصبقةمتأتلميفماٌصتؾةماظلابعةم"،مصإنمم2008عاؼقمم25يفمم

مإظبمأنمأسسادمعلؿكسعلماجإغذلغتميفماظؾؾسانماظعصبقةمؼـو.مسؾكماجإغذلغت مػـا ضسمأخشتميفماظؿضاؼسمبقترلةمؾغلماجإذارة

معؤخّصا مظشظؽوم.عؿلارسة مػلماآلنممصإنم،تؾّعا مظغاتمسؾكماجإغذلغتضاظعصبقة م"ؿـمأسؾكمسشص مأنم. وعـماٌعصوفمجقّسا

غلؾةمطؾرلةمعـمصغارماظلـماظشؼـمؼلؿكسعقنماظشؾؽةمأداّدامظؾذلصقفم:ماٌلؿكسعنيماٌؿقسثنيمباظعصبقةمؼـؼلؿقنمإظبمصؽؿني

مواظؿقاصؾم% مطاظـصثصة،مواذشاغل، ماذخص$إخل... مظؾػؽة موباظـلؾة م; ماظػصغلقة مأو مصإنماجإنؾقضؼة مجسؼة حلبم%ىماذطـص

                                                 
2
 www.internetworldstats.com    

http://www.internetworldstats.com/
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سسّدامأطدلمعـماظـاسمإظبماظشؾؽة،ممتضقػوإذامطانمظؾؿـطؼةماظعصبقةمأنم.مػلماظؾغةماذدادقةمظالدؿكسام$مخؾػقةماظؿعؾقؿ

مظسؼفؿ مممـ مأخصىموػؤالا مصؽاتمسؿصؼة مادؿكساعفا ميف متسرج موتعؾقؿقةمخؾػقاتموأن ممعؿـقسةمثؼاصقة مأنم، مسؾقفا صإن

ماظعصبقةو ماٌفارات،موإغشاامربؿّقىمباظؾغة مإظبماجإغذلغتمعـمخاللماظؿقسقة،موتطقؼص مؿشبفؿ ميفم. مايادؿ وؼؾؼكماظسور

تعصؼبماجإغذلغتمظؾؾاحـني،مواىاععات،موصـاعماظلقادات،موعشغؾلمذؾؽاتماالتصاالت،موذصطاتمتؼـقاتماٌعؾقعاتم

م.ػشاماجملالميفمـكصرنياٌ

 

 

 

 

 

 عـمسسدماٌلؿكسعنيميفماظعامل#م3ح3:مصقماذودطاجإغذلغتميفماظشمقعلؿكسع
 www.internetworldstats.comمتاجإحصاااتماظعاٌقةمظإلغذلغ:ماٌصسر

مجملؿقسةمعقينمواتطمظؾؿلقؼؼم$م2009%عبقعمايؼققمربػقزةمم

 

http://www.internetworldstats.com/
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م

مم2009م–ععسالتماغؿشارماجإغذلغتميفماظعاملمحلبماٌـارؼماىغصاصقةم



 13 

مظؾؿعاونماٌؼذلحةماظطصؼؼطةمصؼخ.م5

هؿقيمخصؼطةماظطصؼؼمسؾكمإجصاااتميفمغقاٍحمظقطمظشصطاامعبعقةم.ماظطصؼؼماٌؼذلحةمظؾؿعاونميفمػشاماظؼلؿمخصؼطَةغؼسمم

ممتاث ماظيت مظألرصاف موال معقسار مػل ماجإجصااات مػشه موظؽـ مسؾقفا، مدقطصة مبؾساغفؿ ميف مبؼقةمؾفؿ مظـفاح معلؾؼة ذصوط

وضسممتمادؿؾؼاامعـؾمتؾؽم.مإخل...ماجإجصااات،محقثمؼؾؼكمادباذماظؼصارمبشأغفامراجّعامظؾقؽقعات،موىفاتماظؿؿقؼؾم

م.طةماظطصؼؼؼتعدلمسـفامخصاجإجصاااتمذغفامجضامعـماًطةماظؽؾقةماظيتم

;موغأعؾمفيفمعصاحؾجضئلمتساخؾمٌؿَّؾةميفمعبعقةمعقسار،مععمارؼقمضاباًلمظؾؿطؾقؼميفمطؾماظسولماظعصبقةماوؼؾؼكمػشاماظلقـ

م.سؾكماظػقرأنمؼؾسأمػشاماظؿعاونماظشيمؼلؿؾفؿمػشهماٌؼذلحاتمأنمميؽـمتقدعةمػشاماظلقـارؼقمظقشؿؾمطؾمبؾسانماٌـطؼة،مو

.مبنيماٌصحؾؿنيماظـاغقةمواظـاظـةمرػقػتساخؾمعصاحؾ،مععممظبمثالثإمم2015تؼلقؿمخصؼطةماظطصؼؼمحؿكمسامممظؼسمجصى

دقادات،موم/دقادقة:ماظؿاظقةمذغشطةمضسمجصىمتصـقػفامهتمأحسماظعـاوؼـماظصئقلقةا/ويفمطؾمعصحؾةمصإنماجإجصااات

م.تسرؼبموحبث،مومتطقؼصماظصـاسة

مإردااماُذُدط$:م2012-2010%حؾةماذوظبماٌص

م:دقادات/دقادقة

ممسؼسماجؿؿاساتم- مبنيماذرصافماظػاسؾةميفمدولماالهادماذوروبلمواظسولماظعصبقة ععماٌؿقظني،مراوظةمعلؿسؼصةمدـقؼِّا

تسذنيمطشظؽم،مواٌشارطنيميفمعشصوساتمومعـرمممقَّظة،موواٌشارطنيميفمإجصااتمذاتمصؾةمبؿؼـقاتمععاىةماظؾغاتمايقة

م.عؿابعؿفاتـظقؿمسؿؾقةمغؼؾماٌعصصةموظؾؿعاونمعـمأجؾممبصاعج

ماظؼؾقؾمعـماظؾؾسانمباظػعؾمضائؿةمسؾكمم- مأدغكمأنمؼؽقن معشصوساتمظؾقؽقعاتماجإظؽذلوغقة;محقثمؼـؾغلمطقس تطقؼص

وضعمظؿشفقعمادؿكساعفا،مو#م60إظبم#م50وطشظؽمدبػقضمطؾػةمخسعاتماجإغذلغتمعامبنيم.مدرادةمإعؽاغقاتمسؿؾمذظؽ

ضصااةماظـصقصمآظقِّامبصقتمعصتػعمسؾكم%سسؿماظؾغقيماظمخسعاتاذعقةمعـمخاللممعـمأجؾمععاىةؾؿعاونمظدقـارؼقػاتم
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ماٌـال ماهلقاتػماىقاظة$دؾقؾ مسؾك ماجإظؽذلوغل مواظؿعؾقؿ م، مصصضم. مظوأؼّضا مؼقاغنيمأطدل ماظػؽصؼةغباؼة وحؼققمماٌؾؽقة

ّْ،مععماظـلز م.تشصؼعاتمأضقىميؿاؼةمعـؿفلماظدلذبقاتمعـماظـلزمشرلماٌشصوعمٌـؿفاتفؿمَد

ماٌـم- موربط مععماظؿؼاا ماظعصبقة ماظؾؾسان ماظعصبلميف ماحملؿقىماظصضؿل ظؿاتماظيتمذصستميفمعشصوساتموعؾادراتمجإثصاا

طؿامم.عقسارمعـمخاللماظسرادةماٌِلققةماظيتمأجصتفامعبعقةمسؼسػؿهممـممتماذرصافماظصئقلقةماظػاسؾةمإضؾقؿقِّامودوظقِّام

م.يفماٌـطؼةمؾطةمبؿؼـقاتمععاىةماظؾغاتمايقةاٌصتماتظـشارإظبماؿعقةماىخسعاتمادؿشارؼةمبقادطةمخدلااممتؼسؼؿميؽـم

م:تسرؼبموحبث

مم- مظؿؾادل موبصاعج متسرؼؾقة، موعقاد مايقة، ماظؾغة متؼـقاتمععاىة مظؾؿؿؽنيميفمذبال مأوظقة معـاػج ،ماذطادميقنيتطقؼص

م.انماظعصبقةاالهادماذوروبلمواظؾؾسبؾسانمبصاعجمتقزقػمظؾطؾؾةماظعصبمباظؿعاونماظقثقؼمبنيماىاععاتميفمو

"اظطاضؿماذدادلمظؾشخائصماظؾغقؼة"احملقرؼةميفمؽقغاتماٌمسؼسهم-
3
.مظؿسرؼبشصاضماظؼصقىمواظالزعةمذذاتماذوظقؼةمام

تؼقؼةمعشارطةماذرصافماظػاسؾةمعـماظسولماظعصبقةميفمذؾؽاتممتقضميفماجملاالتماٌصتؾطةمبؿؼـقاتمععاىةماظؾغةمايقةمو

م.ىةماظؾغةمايقةمبصػةمساعةعؿعسدةماظؾغاتمأومتؼـقاتمععا

م.تطقؼصمأداظقبمعؽاصقةماذعقةمعـمخاللمخسعاتماظسسؿماظؾغقيم-

م:تطقؼصماظصـاسة

تطقؼصمأغظؿةمتصعبةمآظقةميفمعصص،موأدواتمظؿقؾقؾماظـصقصميفماذردن،موبـاامذخائصمظغقؼةميفمعصصمواٌغصب،مومناذجمم-

اىؿعقة،موضسمضاعتمدولمأخصىمأؼّضامباظشصوعممحسدتفؿمأوظقةمأخصىمعـمعـؿفاتمغاضفةمعـماظشصطااموعـمشرلػؿمممـ

بمأنمؼؽقنمػـاكمعـؿجموطقسمأدغكمصبم.تؼـقاتمععاىةماظؾغةماظعصبقةمودقفمؼلؿؿصمذظؽميفماظـؿقيفمذبالميفمجفقدم

م.يفماذدقاقمخاللمػشهماٌصحؾةمواحسمعطصوح

                                                 
 .أقل جمموعة من الذخائر اللغوية الالزمة إلجراء أنشطة أحباث وتطوير يف جمال تقنيات اللغة: يعرف الطاقم األساسي للذخائر اللغوية على أنه   
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ٌُِضلُّمُضُسّعا$:م2014-2012%اٌصحؾةماظـاغقةم ما

م:دقادات/دقادقة

قؼصمزبططاتمظؾؿعاونمبنيماذرصافماظعصبقةماظػاسؾةميفمذبالمتؼـقاتمععاىةماظؾغةمايقةمطلمتصؾرمأطـصمتـاصلقًةمتطم-

م.وحؼققماظـلزمسؾكمعلؿقىماظعامل،موادؿؿصارماظؿؽقػمععمضقاغنيمغباؼةماٌؾؽقةماظػؽصؼة

م:تسرؼبموحبث

وطشظؽمتؾادلمأسضاامم.يفماظسولماظعصبقةماٌشارطةمتـػقشمعـاػجمأوظقةمظؾؿؿؽنيميفمذبالمتؼـقاتمععاىةماظؾغاتمايقةم-

اظؿقزقػماظؿسرؼيبمظؾطالبماظعصب،موادؿؿصارماٌشارطةميفمعـرمبصاعجماظعصب،مومباٌـرمظؾطالتقصرلمػقؽاتماظؿسرؼط،مو

م.االهادماذوروبلماتسوخاصةميفمعشص

م.واظشخائصماظؾغقؼةماظطاضؿماذدادلمظؾشخائصماظؾغقؼةمعؿضؿـًةماذدواتؼةمعـمربقرتطقؼصمعؽقغاتمم-

ماظؿاظقةم- ماظؿطؾقؼ ماظؾقثمذباالت مؼسسؿ مأن مؼـؾغل ماآلظل،م: ماجإعالا مأجؾ معـ ماٌـطقق ماظؽالم ماظؿعصفمسؾك تؼـقات

ماظؾؽـاتماحملؾقة،مواظذلعبةماآلظقةمعـم ماٌـطققمعـماظـصماٌؽؿقبمععمعصاساة ماظؾغة،مودبؾقؼماظؽالم واٌلاسسةميفمتعؾدؿ

مورب ماظلقاحة، مصـاسة مدسؿ مأجؾ ماظعصبقة، مباظؾغة مأضقى مععمصطاتمحبث ماظؾغة ماظـصقصمثـائقة مظؿـلقؼ وبصذبقات

م.إخل...م،موذاطصاتماظذلعبة،م$ذاتماظـطاقماحملسود%عسضؼاتمسبقؼة،مواٌسضؼاتماجإعالئقة،موآظقاتماجإعالاماآلظلم

م:تطقؼصماظصـاسة

مسؾكم- ماىؿاػرل،مو:ماظذلطقض ماحملؿقىمظعؿقم موإغشاا ماجإظؽذلوغقة مايؽقعة متطقؼص عـمتطؾقؼاتمسؾكماهلقاتػماىقاظة

وطشظؽمايصقلمسؾكماًسعاتماظؿعؾقؿقةم.مسؾكمخسعاتماظذلصقفاظذلصقفموايصقلممسدلاٌعؾقعاتم،موخسعاتمذعقنيأجؾما

مظؽؾمدـةطؾمعلاحةمممامدؾؼمذطصهممؼغطلجسؼسمسؾكماذضؾمواحسممؼـؾغلمأنمؼؿؿمرصحمعـؿٍجو.موبصػةمخاصةمتعؾؿماظؾغة

م.ىاععاتباظؿعاونمععما



 16 

ماظؾغقؼة،موربصطاتماظؾقثم- ماظشخائص مأغظؿةماظذلعبةماآلظقة،موأدواتمهؾقؾماظـصقص،موبـاا متطقؼص ؼـؾغلمزفقرمو.

م.عـمطؾمبؾسمعـمػشهماٌلاحاتمؾٍُّؽِظعـؿجمواحسمجسؼسمسؾكماذضؾميفماظلققم

سؾكم:مصصة;مبعؾارةمأخصىعؿكمأدقاقسؾكماظذلطقضمصببموم،هؿاجمإظبمعضؼسمعـماظؿقلني:ماذدواتمثـائقةماظؾغةم-

م.غطاضاتمربسدة

مػماٌَلاسلَؾتقحقْسمأوِظلّّمٌكَؿ$:م2015-2013%اٌصحؾةماظـاظـةم

م:دقادات/دقادقة

م.غظصائفؿمسؾكماٌلؿقىماظسوظلمعاضؿقاممأدقاقماظؿصسؼصمباظؿعاونمعماحملؾققنمؼلؿطقعماذرصافماظػاسؾقنم-

إذاممػامساعؾممنقمواٌصاصؼماٌعؾقعاتقةمظعصبقةماظساسؿةمظؾكسعاتمدقفمؼؽقنمادؿكسامموتطقؼصمتؼـقاتمععاىةماظؾغةمام-

مادؿكساَممأخشت مبعنيماالسؿؾار معؽاصقةمماهلقؽاتماظقرـقة مبصاعج ميف ماظعصبقة ماظؾغة عـؿفاتموخسعاتمتؼـقاتمععاىة

دمقغلمبشلمجفصإغفمؼـؾمظشا،م.عـمذأنمعـؾمذظؽماظلققماظضكؿمأنمصبشبمأرصاًصامصاسؾةمرئقلقةسـسئٍشمصلقؽقنمو.ماذعقة

م.ظؿقؼقؼمذظؽ

إظبماظؿعاونمبنيمصـاساتماظدلذبقاتماحملؾقةمواذرصافماظػاسؾةماظسوظقةمضؿـممناذجماظؿعفقسمحقثمػـامميؽـماظـظصمم-

م.اذرصافماظسوظقةمذدقاضفاماحملؾقةػشهمعـممميؽـمظؾصـاساتماحملؾقةمأنمتلاػؿميفمتـػقشمعـؿفاٍت

مبفاالتمتؼعمتؼـقاتممؿعؾؼةاٌمفاشصوساتمباٌؾادراتمو$ماظشصطات%اظدلذبقاتممبنيمعطقريتعاوّغاممأنمغشفسميؽـمأؼّضامم-

م.ُظؾّْفاععاىةماظؾغةماظعصبقةميفم

م.متضلمبعضماظؾؾسانماظعصبقةميفمتـػقشمايؽقعاتماجإظؽذلوغقةمبـفاحدقفمم-

جاععات،م%مغاتمايقةتؼـقاتمععاىةماظؾميفمذبالسؿالماذوحساتمؿطقؼصمباًاصةمؾادراتمٌتسسؿمامتلفقالتإغشاامم-

م.$إخل...ممذصطاتمصغرلةموعؿقدطة
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م:تسرؼبموحبث

م.اٌلؿقسثةمسؿؾمعؼصراتمدرادقةمربلَّـةمتؾّعامظؾكدلةماٌؽؿلؾةموظؾؿطقراتماظؿؼـقةم-

اغؿظاممتؾادلماظطالبموػقؽاتماظؿسرؼطمبنيماظسولماظعصبقةمواالهادماذوروبل،موبنيماٌؤدلاتماذطادميقةمواظصـاسة;مم-

م.عضماٌشصوساتماٌشذلطةمواذغشطةماظؿسرؼؾقةمصقؿامبنيماظسولماظعصبقةوغشقامب

مم- ماظـطاق مربسودة مذخائص مأو متطؾقؼ موإغشاا ماظؾغقؼة مظؾشخائص ماذدادل ماظطاضؿ متطقؼص ميف مضسّعا مدبسمماٌضل وأدوات

م.ةصتػعاٌمذاتماذوظقؼةمجملاالتا

ػاسؾةماذوروبقةمواظعصبقةمعـمأجؾمبـاامتطؾقؼاتمزفقرمعشصوساتمعشذلطةمظؾؾقثمعـمأجؾماظؿطقؼصمبنيماذرصافماظم-

م.،موخصقّصامتؾؽماٌؿعؾؼةمباظؿعسدماظؾغقيجسؼسةموخسعات

م:تطقؼصماظصـاسة

صغرلة،مويفمتؼسؼصغامأغفامدؿؽقنمأثـاامتؾؽماٌصحؾةمذصطؿنيمجسؼستنيمسؾكماذضؾميفماظشصطاتماظعسؼسمعـماظظفصمقفمؼدم-

م.ؿؼـقاتمععاىةماظؾغةماظعصبقةعصتؾطةمبمتتعؿالنميفمذباالظؽؾمجاععةمظؽؾمبؾسماظعامم

م.سـمعـؿجمتعؾقؿلمظألعقنيميفماذدقاقماظعصبقةضسمأمثصمعشصوعمواحسمسؾكماذضؾممؼؽقنصإغفمؼـؾغلمأنمم2015حبؾقلمساممم-

صإغـامغؿقضعمهلـّاميفماجإصساراتماظعاعةمظؾؽؿبمبادؿكساممخسعاتموأدواتمتلفؿمصقفاماظذلعبةمم2015حبؾقلمساممم-

طؿابميفمم5000واٌـؿفاتماذخصىمظؿؼـقاتمععاىةماظؾغة،مممامؼصصعمعؿقدطماجإصساراتماظعصبقةمعـماظؽؿبمإظبمماآلظقة

م.اظعام
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م:اظؿعاونمسدلمزبؿؾػماظؼطاسات

م.ؼضدادمإدراجفامبؽػااةمأسؾكميفمذباالتمسسؼسةمعـماظؿطؾقؼاتمدقفمؼضدادمتقزقػمتؼـقاتمععاىةماظؾغةماظعصبقةمودقف

م:ظؿعاونمصقؿامؼؾلودقفمتدلزمعالعرما

اجإظؽذلوغقةمموغقة،ماظصقةماجإظؽذلوغقة،ماٌصاحلايؽقعةماجإظؽذل%اٌؤدلاتمباسؿؾارػامعلؿفؾؽةمظؿؾؽماظؿؼـقات;مصإنمم-

م.سدلماظشؾؽةموؼبمظؾؿقارـني-خسعاتمقفابـاّامسؾضسمتؿؾينمعـؿفاتمععاىةماظؾغاتمايقةموتؼسمم$مإخل...م

ظؿقلنيماٌـؿفاتمواذدواتماظيتمبسأتميفماٌصحؾؿنيماذوظبمواظـاغقة،مؿطقؼصمدقفمؼؼعماٌضؼسمعـمأغشطةماظؾقثمواظم-

ربصطاتمحبثمعؿؼسعة،موخسعاتمغارؼة،موأدواتمعؿعسدةماظؾغاتمسـمم–سؾكمدؾقؾماٌـالمم-تـؿصمتؾؽماذغشطةمودقفم

م.إخل...مظسسؿماظؼطاساتماظـؼاصقةمواظلقاحقةم

م.اذدوات/ؿعسدماظؾغقيمسؾكمعلؿقىمطؾمعـماظؿطؾقؼاتمواًسعاتإضاصةماظؾغاتمعـمأجؾمإثصاامربقرماظماظؾساميفم-

اظـطاضاتمموخصقّصامععّجامقعـؿفاتمأطـصمغضضسمتطقرتمإظبموظقةمعـمأغظؿةماظذلعبةماآلظقةماذـؿاذجمأنمتؽقنماظؼـؾغلمم-

م.بعقـفاتطؾقؼاتمعـمأجؾماٌغؾؼةم

قؼماظؽالمماٌـطققمعـماظـصماظعصبلماٌؽؿقبمأنمظؿطؾقؼاتمدبؾعـاًلمميؽـم:مسعاتاًؿطؾقؼاتمواٌضؼسمعـمهلنيماظم-

تؽقنمذاتمصائسةمسظقؿةميفمػشاماجملال،محقثمأنماىؿفقرمضبؿاجمظؾقصقلمسؾكمعـؾمتؾؽماًسعاتمععموجقدمغلؾةم

م.ساظقةمعـماذعقةمبنيماٌقارـنيميفمبعضماظؾؾسان
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ماالدؿـؿاجاتمواجإجصاااتماٌلؿؼؾؾقةم.6

ماظؿعؾقؿ،مميؽــ مادؿعصاضمأغظؿة مؼؽػلمعـمبعس معا متؼسم ميفماظعاملماظعصبلمال ماٌؤدلاتماذطادميقة مأنمشبؾصمإظبمأن ا

مػشاوعـمأجؾمدسم.ماظؿأػقؾماظضصوريمظؾؼقاممباٌفامماظؿؼـقةميفماظصـاسةاظدلاعجماذطادميقةمأومعؼصراتماظؿسرؼبمطلمتضؿـم

سدلمأنمؼؿؿمتـػقشمذظؽموميؽـمم.ؾؼمذطصهاظـؼصمصإغـامغقصلمبؿطقؼصمبصاعجموعـاػجمدرادقةمظؿؼـقاتمععاىةماظعصبقةمطؿامد

م.واظقالؼاتماٌؿقسةموطشظؽمصقؿامبنيماظؾؾسانماظعصبقةمظقةمعـمأوروباععمعؤدلاتمدوم-متؽػؾماظصبرمظؽؾمأرصاصفام-ذصاطةم

م ماهلام مغوعـ متؼـقمسبقاذحباثميفماىاععاتممقجفطشظؽمأن مباظؿعاون ماظؾغاتمايقة ماتمععاىة أوروبقنيمععمذصطاا

م.صؼـدوظقنيمآخو

م مبسسؿ مأممتطقؼّصامطؾمسدلمخصؼطةماظطصؼؼمػشه،مصإغفمضسمجصىماصذلاضمأنماظؾقثمؼؼقم مطاغتمتعؾقّؿا اجإجصاااتمدقاا

إغفمٌـماهلاممأنمؼؽقنمظسىماٌـطؼةماظعصبقةمباحـقنمسؾكمعلؿقىمساٍلمجسِّامطلمؼؿؿؽـقامعـماٌشارطةميفمبصاعجمم.قِّاصـاس

ظؽمأنمتؿعاونماىاععاتمعـمأجؾمبـاامراضؿماظشخائصماظؾغقؼةماذدادقةمظؾغةموعـماهلاممطشم.رصقعةذاتمتـاصلقةمحبـقةم

م.ممؽـّااظعصبقة،موأنمتؽقنمبصػةمساعةميفماظطؾقعةمظسصعمتؼـقاتمععاىةماظؾغةماظعصبقةموجعؾفامأعّصام

واالتصاالتمسؾكممالغؿشارمتؼـقاتماٌعؾقعاتمميؽــامادؿؼصاامأغفمغؿقفًةصإغفمؿؼـقةموعـموجفةمغظصماظلقق،ماظـاحقةماظعـم

مظشظؽمم–وجفماظعؿقم،مصإنماٌضؼسمعـماالغؿشارمواٌضؼسم مدوظقةمعـماحؿقاجاتماٌلؿكسعنيمم-تؾّعا دقفموؿشبمأرصاًصا

م ماٌـطؼة مهلشه مصاسؾة ماظقاسسةرئقلقة ماظـاذؽة مذصطاتماهلقاتػماىقاظةمم.بلقضفا ماظشصطاتماظؽدلىمعـؾ ودقفمتؽقن

طؿامضبؿاجمعـؿفقم.متلفقؾمادؿكساممػشهماًسعاتمباظؾغةماظعصبقةمسـمرصؼؼفامواالتصاالتميفمحاجةمإظبمهلنيمخسعات

معقؽصودقصتم مأعـال معـ موػؤالا معـؿفاتفؿ; مإظب موخسعات مأدوات مإضاصة مإظب ماظؽؾار ماظسوظققن مواظدلذبقات اظؿطؾقؼات

آظقاتمبأدواتمومؼؿعاعؾقنميفماذداسمععمجقاغبمظغقؼةموػؿميفمحاجةمدائّؿامإظبمهلنيمخسعاتفؿوجقجؾموآبؾماظشؼـم

مايال مبطؾقعة موظقلتمدطققة مربذلصة ماظعصبقةمذلطضؼمطؿا. ماظؾغة مععاىة مظؿقلني مآظقات مسؾك عسضؼاتم%ماػؿؿاعفؿ

...مإعالئقة،مربؾالتمصصصقة،مربؾالتمسبقؼة،مععاجؿ،مربصطاتمحبثمعؾـقةمسؾكماًصائصماظصئقلقةمظؾغةماظعصبقةم

م$.إخل
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م:يفمػشاماظصسدمنمممؽـانػـاكمدقـارؼقػا

م1 م$ ماظلقق، مسؾك ماظؽدلى ماظػاسؾة ماذرصافماظسوظقة متفقؿـ متػصضمربأن موأن ماظؿؼـقات، متطقر موأداظقؾفا،مأن ؤؼؿفا،

م.ظشظؽمهؿؽصماظصـاسةمبؽاعؾفامغؿقفًةوإجصاااتفا،مو

عـؾمتؾؽماىفقد،مممامؼؿقرماظؿؿقؼؾماظصئقلققنمموودطاُامايؽقعاُتوَتقؿِضـمعمربؾقة،موأنمتشفّْملمجفقْدؾَشأنمُت$م2

وتؼقممسؾكمصـاسةممـشئوأنمتم،بؼقىمربؾقةمضسراٍتؾشصطاتماحملؾقةمصصّصامذنمتـؿقموأنمتطقرمعـمغػلفا;مبأنمتؾينمظ

م.عـاصلةمسؾكماٌلؿقىماظسوظلمصؾرظشظؽمأنمتمغؿقفًةمفاورـقةمميؽـ

وراامماصعمعـاٌـصؿؼـقاتمععاىةماظؾغةماظعصبقةمؼـؾغلمأنمهصؾم:مإنمعامغقصلمبفمػقمحؾمميضجمبنيمطالماظلقـارؼقػني

مواالدؿـؿا ماظؽدلىراٌصاحل موم،ات ماٌعؾقعاتمطشظؽ متؼـقة مذباالت مواظؿطؾقؼاتميف ماًسعات مإظب ماظػقري ماالحؿقاج عـ

ربصطاتماظؾقث،م%واالتصاالتمبصػةمساعة،مويفماظؿطؾقؼاتماٌصتؾطةمبؿؼـقاتمععاىةماظؾغةماظعصبقةمسؾكموجفماًصقصم

ماجإظؽذل ماظؿفارة مخسعاتماهلقاتػماىقاظة، ماجإظؽذلوغل ماظؿعؾقؿ ماجإظؽذلوغقة، مايؽقعة موغقة، مإخل... مخصؼطةم$. وتصطض

اظطصؼؼمظؾؿعاونمسؾكمدصعمػشهماظصؤؼةمعـمأجؾمعصؾقةماجملؿؿعاتماظـارؼةمباظؾغةماظعصبقة،موذبؿؿعاتماظؾقثماظعؾؿلم

م.واىاععات،مواظصـاسة
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مارقَسِعمعبعقةذصطاام

 
م$.اظشصؼؽماٌـلؼ%ماظسمنارك-ـطقبـفاش-عصطضمتؼـقاتماظؾغةم:مجاععةمطقبـفاشـ

University of Copenhagen: Centre for Language Technology, Denmark (Coordinator) 

م

م.صصغلا-بارؼط-موطاظةمتؼقؼؿموتصوؼجماظشخائصماظؾغقؼة

ELDA: Evaluations and Language resources Distribution Agency, France 

م

م.ظؾـانم-ذبؿقسةمأحباثماظصقتمواظصقرةمم–ذبؾطماظؾققثمم-جاععةمبؾؿـس

University of Balamand: Research Council - Speech and Image Research Group (SIR), Lebanon 

م

 .اٌؿؾؽةماذردغقة-َسؿَّانم-طؾقةمتؼـقةماٌعؾقعاتمجاععةمَسؿَّانماذػؾقة
Amman University: Faculty of Information Technology, Jordan 

م

 .ػقظـسام-ععفسمععاىةماظؾغةمواظؽالمماٌـطققم-طبتِصوِتجاععةمُأ
University of Utrecht: Utrecht Institute of Linguistics OTS, the Netherlands 

م

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

م

م.عصص-اىقضة-$آرمديمآي%ماظشصطةماهلـسدقةمظؿطقؼصمغظؿمايادؾات

RDI: The Engineering Company for the Development of Computer Systems, Egypt 

 
م.صؾلطنيم– اظضػةماظغصبقةم-ضلؿماظؿعؾقؿماٌلؿؿصمم:جاععةمبرلمزؼت

Birzeit University: Center for Continuing Education, West Bank 

 
م.اٌغصب-اظصباط-مامظؾؿعؾقعاتقةموهؾقؾماظـظؿاٌسردةماظقرـقةماظعؾق:ماٌؾؽمربؿسماًاعطمةجاعع

University Mohammed V Soussi: Ecole Nationale Supérieure d'Informatique et d’Analyse des Systèmes, Morocco 

http://english.cst.ku.dk/
http://www.elda.org/
http://www.balamand.edu.lb/ResearchCouncil/SIR
http://www.amman.edu/
http://www-uilots.let.uu.nl/
http://www.ilsp.gr/
http://www.birzeit.edu/institutes/cont_edu/
http://www.ensias.ma/
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م

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

 
م.صصغلا-رينمظؾؾقثماظعؾؿلاٌصطضماظق

CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique, Laboratoire LLACAN - UMR 8135 du CNRS, Langage, langues 

et cultures d'Afrique Noire, France 
 

م.اٌؿؾؽةماٌؿقسةم-مطؾقةماظصؼاضقاتموايقدؾةم–ضلؿمايقدؾةم:ماىاععةماٌػؿقحة

The Open University: Computing Department, Maths & Computing Faculty, UK 

 

م.صصغلا-2ظققنمم-ظقعقرلجاععةم

Université Lumière Lyon2: Groupe SILAT, France 

 

م.عصصم–مصصعمعصص:مآيمبلمإم

IBM: International Business Machines WTC - Egypt Branch, Egypt 

م

م.عصصم–مذصطةمصكصمظؾدلذبقات

Sakhr: Sakhr Software Company, Egypt 
 
 
 
 
 

 

 

م978-87-90708-17-7:مرضؿماجإؼساعماظسوظلمظؾؽؿاب  

 

 عقسارمػقمعشصوعمعسسقممعـمضؾؾمبصغاعجماٌػقضقةماذوروبقةمظؿؼـقاتماٌعؾقعاتمواالتصاالت

http://computing.open.ac.uk/home/
http://silat.univ-lyon2.fr/
http://www.ibm.com/
http://www.sakhr.com/

