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 "البرمجيات الحرة"
 وسيلة لجسر الهوة الرقمية وخدمة مجتمع المعرفة في الوطن العربي

 العربية للتربية والثقافة والعلومالمنظمة مشروع 
 (االهداف واالنجازات)

 
 الرتبويـة اجملـات  شـى يف املصـدر نمفتوحـة احلـبة الربجميـا  جمـا  يف العـبي التعـان  سـب  رسـ  إىل مـدعون  اليـوم إنكـ "
 موحـد معيـاري طـاق  نجود يضمن العببية،مبا لغتنا ملتطلبا  الربجميا  هذه تطويع أج  من اجلهود بذ  نالعلمية،نتسيما نالثقافية
 األنظمـة املتتلفـة،نتطويب ضـمن البيانا ،نمعاجلتهـا هـذه لتبـاد  اجملـا  قياسـية،تتي  بصـيغة العببيـة البيانـا  قواعـد بنـا  له،يسـه 
 بنفاحل إظهار يصب  باإلمكا  املصدر،كي مفتوحة الربجميا  بيئا  يف السياق،نتضمينها حتلي  آليا  حبة،نتوفري عببية خطوط

 معيـاري معجـ  يف احلـبة الربجميـا  جمـا  يف املسـتتدمة املصـطلحا  مجـع إىل صحي ،إضـافة بشـك  العببيـة نالكلمـا 
 إىل اليـوم حتتكب،فـننت  مـدعون  أ  مـن مشـرت،،نأنن ين إنسـا إرث ناملعبفـة األفكـار نأل  .التعبيب أنشطة مجيع يف ناحد،يستتدم

 أمنهـا أمتنـا العببيـة،نحتقي  خلدمـة نتطويعهـا التقانـا  هـذه اجلميـع،نلتثمن متنـان  يف رقميـة فبصـة إىل البقميـة الفجـوة حتويـ 
 ناملعارف،نالعمـ  إىل املعلومـا  النفاذ على اجلميع قدرة تعظي  بضبنرة اإلميا  من البقمي،انطالقا العبي احملتوى غنا ااملعلومايت،ن 

 ............."نتقدم العلوم لالبتكار املالئمة البيئة الفبص،نخل  تكافؤ أساس على
 8772داملنجي بوسنينة .أ                                                                                                                   

 (8778/8770) لعام للمنظمة العببية للرتبية نالثقافة نالعلوم املديب ا                                                                                  
 

على البغ  من اتنتشار الواسع الذي حققته الربجميا  احلبة نمفتوحة املصدر يف مجيع أحنا  العامل،إت أ  نظبة سبيعة على 
لسـفة الربجميـا  احلـبة نمفتوحـة املصـدر ناقع تكنولوجيا املعلوما  يف الدن  العببية تظهب بوضوح مدى تباطؤ هذه الـدن  يف تبـف ف

هذا التباطؤ يف إدرا، أمهية نميزا  هذه الفلسفة سيؤدي إىل . سوا  على صعيد القطاع احلكومي أن املؤسسا  نالشبكا  اخلاصة
صــناعة  تــنيتحيث حبمــا  الــدن  العببيــة مــن الفوائــد اجلمــة الــا قــد تكســبها جــبا  اســتتدامها للربجميــا  احلــبة نمفتوحــة املصــدر،

األسـاس الـا تقـوم عليهـا صـناعة احملتويـا  البقميـة -نهي يف نفس الوقت الصـناعة   قب الربجميا  كواحدة من أه  صناعا  املست
جمتمعــة يف ضــعف هــذه الصناعة،خاصــة نا  اتســرتاتيجيا  الــا أ ق ــب   يف  نشــري إىل أ  هنــا، عــدة أســبا  ســامهتنهلــذا العببية،

أنلــت القســك األكــرب مــن العنايــة لقضــايا البنيــة األساســية لتكنولوجيــا املعلومــا  نالتشــبيعا  نمل تتنــان   الكثــري مــن الــدن  العببيــة
ة بالعنايـة ذااــا القضــايا املبتبطــة بالتطبيقــا  نالربجميــا  نبــاحملتوى البقمــي العــبي نبتطــويب اإلمكانــا  املتاحــة تســتتدام اللغــة العببيــ

 .نرتنتتكبيس احلضور العبي على شبكة اإلن 
مشـــبنع دعـــ  الربجميـــا  احلـــبة ناملفتوحـــة املصـــدر املناســـبة للمســـتتدم  للرتبيـــة نالثقافـــة نالعلـــوملقـــد تبنـــت املنظمـــة العببيـــة 

هـدفت مـن خاللــه حتفيـز املربجمـن العــب  ."الربجميـا  احلـبة نســيلة جلسـب اهلـوة البقميـة نخدمــة جمتمـع املعبفـة يف الــوطن العـبي"العـبي
جميا ،باإلضــافة إىل تســهي  تبــاد  الــربامس بــن املؤسســا ،هذا إىل جانــب جمموعــة مــن املشــاريع الــا تــؤدي علــى تطــويب هــذه الرب 

تشجيع نضع التشـبيعا  نالقـوانن املالئمـة يف جمـا  الربجميـا  احلـبة اضـافة اىل مجلـة مـن اهلدف الذي أنشن  من أجله،اضافة اىل 
 .اتهداف األخبى 

ســـوف نتعـــبف مـــن خـــال  هـــذه الورقـــة البحثيـــة عـــن أهـــ  اتيفـــاطا  الـــا حققهـــا هـــذا املشـــبنع يف الـــوطن العـــبي يف جمـــا  
ـــط ب  مـــن  8772الربجميـــا  احلـــبة ناملفتوحـــة املصـــدر،نه  اســـتطاع هـــذا املشـــبنع منـــذ اعالنـــه ســـنة  ا  يتجـــانط األهـــداف الـــا س 

 .خالله؟،نماهي العباقي  الا ناجهت هذا املشبنع؟
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 :مقدمة

 The Arab League Educational, Cultural and Scientific للرتبيـة نالثقافـة نالعلـوماملنظمـة العببيـة تقـد مت 

Organization (ALECSO)نخدمة جمتمع املعبفة يف الوطن العبي نذلك منذ  مبشبنع الربجميا  احلب ة كوسيلة جلسب اهلو ة البقمي ة
رؤيةة اقليميةة لةدفع وتطةوير "عقد  بتونس نأقـب   هـذا املشـبنع ضـمن ن يقـة سلـت اسـ   الدنلية الا يف قم ة املعلوما  8772
  .نالا تنيت ضمن مخسة مشبنعا  تقيمها املنظمة "المعلومات في المنطقة العربية مجتمع

املصــدر يف شــى اجملــات   نقــد  ــت دعــوة مجيــع املشــاركن اىل رســ  ســب  التعــان  العــبي يف جمــا  الربجميــا  احلــبة نمفتوحــة
الرتبوية نالثقافية نالعلمية،نتسيما من أج  تطويـع هـذه الربجميـا  ملتطل بـا  الل غـة العببيـة،مبا يضـمن نجـود طـاق  معيـاري موحـد لـه 

نتطويب خطوط يسه   بنا  قواعد البيانا  العببية بصيغة قياسية،تتي  اجملا  لتباد  هذه البيانا ،نمعاجلتها ضمن األنظمة املتتلفة،
مكـا  إظهـــــــــــار عببية حبة،نتوفري آليا  حتليـ  السيـــــــــــــاق،نتضمينهــــــــــــــا يف بيئـا  الربجميـا  احلـبة ناملفتوحـة املصـدر،كي يصـب  باإل
  معياري ناحد احلبنف نالكلما  العببية بشك  صحي ،اضافة اىل مجع املصطلحا  املستتدمة يف جما  الربجميا  احلبة يف معج

 .يستتدم يف مجيع أنشطة التعبيب
ميكـن أ   احلـبةيف حـن أ  الربجميـا  ،كغريه مـن القطاعـا ،نيبقى أ  الوطن العبي ماطا  يف مؤخبة البكب يف هـذا القطـاع

نسـد   لل حـــــــــــــــــــــــــــاق ببكب الدن  املتقدمة تقنيا   نالسعي  ،قدرا  اإلبـــــــــــــداع الفكبي الذاتــــــــــــــــــــــي تشك  نقلــــــــــة نوعية من حيث تطويب  
 .الدن  املتوسطة أن الكبــــــبى فضال  عن البقمية الا تفصلنــــــــــــــــــــا عن دن  صغرية الفجوة

 :هامنننتهي إىل سؤا  
الـــا نضـــعتها منـــذ تبـــف مـــاذا أيفـــز  املنظمـــة مـــن بـــبامس نمشــــــــــــــــــــاريع نخطـــك يف جمــــــــــــــــــــــــــا  الربجميـــا  احلـــبة يف ضـــو  اتســـرتاتيجية 

 .؟8772 نسيلة جلســــــــــــــــــــــب اهلوة البقمية نخدمة جمتمع املعبفة يف الوطن العبي"الربجميا  احلبة"مشبنع 

 :أهمية الدراسة
 :أساسية من  الث عناصب تظهب أمهية املوضوع حم  الدراسة انطالقا


 :أهمية البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر 

بعـــد التزايـــد يف كميـــة ننوعيـــة  ة، نخباصـــهبـــا لقـــد تزايـــد انتشـــار الربجميـــا  احلـــبة نمفتوحـــة املصـــدر ناتســـعت قاعـــدة املهتمـــن
ـــا  . الربجميـــــــــــــــــــا  املطــورة ـــاي لــدى كثــري مــن اهليئــــــــــــــ حيــث بــدأ  تنخــذ فلســفة الربجميــا  احلــبة نمفتوحــة املصــدر منحــى امـــــ

ذه الربجميا  إضافة إىل أساليب اتفاقيا  تبخيص اتستتدام هل ناملنظمـــــا  البحبية ن اخلدمــاتية،نيالحظ ذلك من خال  تنوع
 .تطويبها نتعديلها مبا يتناسب مع طبيعة اجلهــــــــــــــــــا  الا تقتنيها

نقد كانت هنا، بعض اجلهود الا يبذهلا بعض املطورن  العب  لإلسـهام يف نشـب فلسـفة الربجميـا  احلـبة نمفتوحـة املصـدر 
جميـا  ذا  الـوترية املتسـارعة نكـ  املعلومـا  اهلائـ  الـذي يتزايـد يومـا  تلـو ا خـب نلكن طبيعة تطويب هـذه الرب . يف الوطن العبي

يفــبم متطل بــا  ت تســتطيع جهــود بضــعة مــن املطــورين مهمــا عظمــت ا  تلبيها،بــ  ت بــد مــن حتــو  هــذه الفلســفة إىل طبيقــة 
يعملوا نفقا  ملبادئها لنكو  عندها قادرين على تفكري يتبناها أكرب عدد ممكن من املطورين ناملتطوعن من اخلواص ناهليئا  نأ  

 .اإليفا  حبقوق لغتنا العببية يف دعمها نتطويبها لتتبوأ املكانة املبموقة الا تلي  هبا بن بقية لغا  املعمورة


 :توطين البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر في الوطن العربي 

أ  نظـبة سـبيعة  على الـبغ  مـن اتنتشـار الواسـع الـذي حققتـه الربجميـا  احلـبة نمفتوحـة املصـدر يف مجيـع أحنـا  العـامل،إت  
على ناقع تكنولوجيا املعلوما  يف الدن  العببية تظهب بوضوح مدى تنخب هذه الدن  يف تبف فلسفة الربجميـا  احلـبة نمفتوحـة 
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هـــذا التبـــاطؤ يف إدرا، أمهيـــة نميـــزا  هـــذه . ــــــــــاع احلكـــومي أن املؤسســــــــا  ناهليئــــــا  اخلاصـــةاملصـــدر ســـوا  علـــى صـــعيد القطــــــ
ــــا  احلـــبة  ــــا للربجميــــــ ــــة مـــن الفوائـــد الـــا قـــد تكســـبها جـــبا  استتدامهـــــ ــــا  الـــدن  العببيـــــــــ نمفتوحـــة الفلســـفة ســـيؤدي إىل حبمــــــ

الـا يغلـب عليهـا الطـابع التجـاري الا تصبف سنويا  ننـا  لرتاخـيص اسـتتدام الربجميــــــــــــــا  املغلقـة املصدر،بد ا  من توفري املبالغ 
 .نانتها  باستقاللية القبار السياسي نالتجاري هلذه الدن 

ربجميـا ،نالا الكثـري مـن احملـانت  لتعبيـب هـذه البـالتواطي رافقت  ورة الربجميا  احلبة نمفتوحة املصدر منـذ البدايـة نقد 
غة العببية،فمنها من اعتمد على إضافة هذا الدع  إىل أنظمة التشـغي  لتكـو  متاحـة  استتدمت عدة أساليب إلضافة دع  الل  

بشــك  شــفاف جلميــع الربجميــا  الــا تعمــ  ضــمن هــذا النظام،نمنهــا مــن عمــ  علــى إضــافة دعــ  اللغــة العببيــة إىل الربجميــا  
نألجــ  أ  تظــ   لغاتنــا حيــة مفيــدة ينبغــي أ  نــدفعها إىل  ن نظــام التشــغي  الــذي تعمــ  ضــمنهنفســها لتــدعمها بغــض النظــب عــ

 ،8القاسـ  البـدري والدكتور أبـاألستاذ نالبحث العلمي،ننذكب هنا ما جا  يف حديث ملديب إدارة العلوم .جمات  التقنية احلديثة
 احلــبة املفتوحــة املصــدر قضــيتا  أساســيتا  شــغلتا اهتمــام إدارة العلــومإ   تشــجيع املعاجلــة ا ليــة لل غــة العببيــة نالربجميــا  ...”

نتوج ـه اجملتمعـا  "اتقتصاد القـائ  علـى املعبفـة" نالبحث العلمي يف املنظمة العببية للرتبية نالثقافة نالعلوم،ألنه نمع الدخو  يف
اسـتعما  احلاسـو   ا،لكو اـا نعـا  املعبفة،نأنـه مـع انتشـار،فقد اطداد اتهتمام باللغة اطديـاد ا كبري  "مبجتمع املعبفة"حنو ما يسم ى 

نملا كانت هذه الصناعة تتطل ب أ  يكو  التعامـ  بـن . كبري ا ،فقد شهد  الصناعة  اللغوية احلديثة تطور ا(اإلنرتنت)نالشابكة 
 ” ...بنرة ملح ةالطبيعية،فإ  استعما  احلاسو  يف تطبيقا  اللغة العببية أصب  ض اإلنسا  نا لة باللغا 


 :المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلومأهمية مشروع  

ما طالت هذه احلبكة تفتقب إىل كثري  ثحي ،طن العبي غري مشجعإ  الواقع الباهن للربجميا  احلبة نمفتوحة املصدر يف الو 
نمـن املؤسـف القـو  . من جهود املتطوعن ناملطورين العب  لبدم اهلـوة بـن عـامل الربجميـا  احلـبة نمفتوحـة املصـدر نلغتنـا العببيـة

يــة بقــدر هــدفه  اترتقــا  بالل غــة العبب س، نلــيبــن  غالبيــة مشــاريع التعبيــب أطلقــت مــن قبــ  أشــتاص ليســت العببيــة لغــته  األم
 .ي أن حى اتحتكاريحبالب  هدفه  املادي

زا كبـريا مـن اتهتمـام نتوالـت النشـاطا  الـا سـتحق  هـذا خـذ  حي ـأهـ  املشـاريع الـا أنهلـذا نـبى أ  هـذا املشـبنع مـن 
بادر   من خالله املنظمة العببية إىل تنسي  العم  العبي يف هذا اجملا  ن عملت بالتعان  مع مكتب اليونسكو املشبنع الذي 

 للعلـوم العزيـز عبـد امللـك نمدينـةبالقاهبة نغريها من املؤسسا  الداعمة لتطويب الربجميا  احلبة مث  جممع اللغة العببية بدمشـ  
على اتستمبار يف جهودها اهلادفة إىل تعظي   القدرا  الذاتيـة العببيـة املسـامهة يف التطـويب نهي عاطمة اليوم ،بالسعودية نالتقنية

التكنولوجي املعلومايت عامة نيف جما  صناعة الربجميا  احلبة املتعلقة حبوسبة الل غة العببية بصفة خاصة نذلك بالتعان  نالتنسي  
العببيــة،نهي عاطمــة كــذلك علــى اعتمــاد صــناعة احملتــوى عنصــبا مبكزيــا يف مــع مباكــز البحــوث نجمــامع اللغــة  العببيــة يف الــدن  

 .اسرتاتيجيااا الرتبوية نالثقافية نالعلمية،ناستثمار الل غة العببية كميزة تنافسية

 :أهداف الدراسة

 : ادف من خال  هذه الدراسة إىل
 .التعبف على الربجميا  احلبة-
 .العببية يف جما  الربجميا  احلبة ناملفتوحة املصدرناتيفاطا  التعب ف على اجملهودا  -
نسـيلة جلســـــب اهلـوة "الربجميـا  احلـبة"يف ظـ  مشـبنع املنظمـة ناللغـة العببيـة العببيـة يف جمـا  الربجميـا  احلـبة  اتنشـطةالتعب ف علـى -

 .البقمية نخدمة جمتمع املعبفة يف الوطن العبي
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 :التعريف بالبرمجيات الحرة:أوال

العمــــ  علــــى بنــــا  نظــــام تشــــغي  أ ــــاه  8022يف العــــام   0نشــــن  فكــــبة الربجميــــا  احلــــبة عنــــدما بــــدأ ريتشــــارد ســــتوملا 
(GNU )  مبعىن أ  يكو  ألي شتص مطل  احلبية يف اإلطالع علـى الشـفبة املصـدرية نتعـديلها نإعـادة )نأراد له أ  يكو  حبا

نالــا كــا  أنهلــا حمــبر النصــوص )نقــد قــام ريتشــارد نفســه بتطــويب العديــد مــن املكونــا  الربجميــة هلــذا النظــام  (.توطيعهــا دن  أي قيــد
Emacs .) اتفاقية الرتخيص العمومية )نحلماية الفكبة الا آمن هبا يف حبية الربجميا ،قام ريتشارد بكتابةGNU General 

Public License ) الربجميـا  احلـبة نحتـو  دن  اسـتغالهلا بنسـاليب ملتويـة عـرب حبفهـا عـن نذلك إلمـاد قاعـدة قانونيـة حتمـي
مسارها الصحي  نجتبيدها من صفة احلبية،نهكذا ضمن ريتشارد بن  أي ببنامس سيطل  ضمن اتفاقيـة الرتخـيص العموميـة سـيبقى 

ة الربجميا  احلبة يف نجه الكثري من هذه اللمحة الذكية أد  إىل نقوف حبك. حبا  إىل األبد نسيحم  هذه احلبية إىل أي مستتدم
حمانت  تعكري صفائها نحبفها عن مسارها،نكا  هلا عظي  األ ب يف دعـ  هـذه احلبكـة لتصـ  إىل مـا هـي عليـه اليـوم مـن يفـاح فـاق 

 .3أكثب التوقعا  تفاؤت  

جــاهزة يف  GNUي  مث فيمــا بعــد تابعــت مؤسســة الربجميــا  احلــبة عملهــا إىل أ  أصــبحت غالبيــة مكونــا  نظــام التشــغ
ــــواة لنظــــام تشــــغيله  أ وهــــا . باســــتثنا  نــــواة هــــذا النظــــام 8007العــــام  نمــــع أ  مطــــوري مؤسســــة الربجميــــا  احلــــبة بــــدأنا ببنــــا  ن

(HURD )يف هـذه  .4إت أ  هذه املهمة مل تكن سهلة ،نكا  على فبي  التطويب جتانط الكثري مـن العقبـا  ناحـدة  تلـو األخـبى
ببنــا  نــواة لنظــام ( 8008حــواا العــام ) Linus Torvalds  5جامعــة هلســنكي إ ــه لينــوس تورفالــدطاأل نــا  قــام شــا  مــن 

نكـا  لينـوس قـد . معتمـدا  علـى بعـض األدنا  الـا طوراـا مؤسسـة الربجميـا  احلـبة( Linuxلينوكس )تشغي  أ يت تيمنا  با ه 
عنــدما أطلــ  لينــوس .General Public License (GPL) قــبر إطــالق هــذه النــواة ضــمن اتفاقيــة الرتخــيص العموميــة

اإلصدار األن  من النواة الا قام بتطويبها صبح بننه يقوم ببنا  هذه النواة كمجبد هواية،نبن  نواته لن تبقى بني حا  من األحوا  
ا  فباغه سيغري نجه أي أ  لينوس نفسه ما كا  ليدر، أ  عمله الذي قام به مل   ألنق. GNUإىل مستوى أدا  نظام التشغي  

 .  6صناعة تقنية املعلوما  يف أصقاع العامل كافة

هـــــــي الربجميـــــــا  الـــــــا ميكـــــــن "،حســـــــب تعبيـــــــف مؤسســـــــة الربجميـــــــا  احلـــــــبة(Free Software)الربجميـــــــا  احلـــــــبة ا  
 ".استتدامها،ننستها،ندراستها،نتعديلها،نإعادة توطيعها بقلي  من أن بدن  أي قيود

اللغة األم لبيتشارد ستوملا  ناملستتدمة يف كتابة اتفاقية )احلبة على إشكالية تتعل  بطبيعة اللغة اإلنكليزية ينطوي تعبيف الربجميا  
هذه (.Free)فكالمها يعف (.احلبية)ن(اجملانية)تا  للتعبري عن مفهوم يف اللغة اإلنكليزية ت توجد مفبدتا  خمتلف(.الرتخيص العمومية

باإلضافة إىل طبيعة شتصية ريتشارد نأسلوبه )نسامهت . ن سو  الفه  ملغزى فلسفة الربجميا  احلبةاإلشكالية تسببت يف الكثري م
يف تصويب حبكة الربجميا  احلبة كعدن لصناعة الربجميا  التجارية،مما دعـا الكثـري (عن البسالة الا يؤمن هبا بشدة يف الدفاع العنيف

 .7شديدمن الشبكا  ناملؤسسا  إىل التعام  معها حبذر 
 أن ( ببجميااـا أصـو  علـى ناحلصـو  نتوطيعها استتدامها حبية للجميع تتي  نالا احلبة برتاخيصها احلبة الربجميا  نتتميز

 تنيت .تبخيص رسوم أية دفع أن الربجميا  مطوري اىل للبجوع احلاجة دن  )املصدرية الشيفبة أن املصدرية النصوص :  يعبف ما
 .8اتحتكار ندحب الفائدة تعمي  اهدفه،عالية قيةأخال بفلسفة احلبة الربجميا 

 ن بـا  أمـن  نذا ،باملواصـفا  غنيـة فهـي .خصـائص مـن بـه تتمتـع ملـا النظـري منقطعـي نيفاحـا إقبـا  احلـبة نلقد تقت الربجميا 
 قيود  ، ندن عامليا ناملتدانلة املفتوحة املقاييس دنتعتم ،املعبنفة التشغي  أنظمة كافة مع  نتتعام ،العتاد أنواع كافة  نتدع ،عالين
 .عليها التعدي  أن نستها على
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 :التالية اتربعة احلبيا  ضما اا حا  يف حبة الربجمية تعترب


 حبية تشغي ) .أن املستتدم اتستتدام طبيعة على قيد ما  دن  ،غاية نألي كيفية أن شك  بني الربجمية استتدام حبية - أوال 

 .(كا  الربنامس ألي غبم  


نبالتـاا الوصـو  إىل الشـفبة املصـدرية شـبط تطم  .شـبط أن قيـد دن  أي أخـبى أجهـزة علـى نتنصـيبها الربجمية توطيع حبية -ثانيا 

 .تتضمن  حبية استتدام نستتك املعدلة بدت  من النستة األصليةاذ  فهي . هلذا


 .عليه نالتعدي  )املصدري النص (الربجمية أص  على احلصو  حبية - ثالثا 


 .اتخبين إىل املعدلة الربجميا  توطيع إعادة حبية  -رابعا 

 الـدع  نالتطـويب إىل احلاجـة حـا  يف خصوصـا مـا  تكلـف أ  يغلـب أنـه بـ  جمانيـة تكـو  أ  الربجميـة يف تشـرتط ت هنـا ناحلبيـة
 .نالتدريب

 ؟البرمجيات الحرة لماذا 

 :لناميكن للربجميا  احلبة أ  حتق  
  نضما  أمن املعلوما  نسالمتها،خاصة احلساسة منها؛فاسـتعما  الربجميـا  اململوكـة .التحبر من التبعية لشبكا  الربجمة العاملية

ألنـه يسـتحي  علـى مسـتتدم هـذه الربجميـا  اإلملـام التـام  ميـع ،ينطوي على كثـري مـن املتـاطب ناحملـاذيب األمنية( غلقة املصدرامل)
 .9ناملشاك  الربجمية فيها(cookies)التجسسية  عكا نالكالثغبا  األمنية 

   نب،من هيمنـة نضـغوط شـبكا  الربجميـا  اململوكـة احلبةيقل  استعما  الربجميا ضـغوط هـذه املؤسسـا  الـا ميكـن يف يـوم  نم 
من األيام أ  تطب  مقاطعة تكنولوجية  نع مبوجبها تصديب أن بيع املنتجا  الا تعتربها متطورة تقنيـا  إىل دن  معينـة ألي سـبب  

 .كا 
  امنا إىل نــادي سايــة امللكيــة فــة عنــد انضــماملبــالغ املاليــة الطائلــة الــا ســتهدر يف تــبخيص الــربامس التجاريــة اململوكــة املكل   اســتبقا

ــــا  . الفكبيــــة ــــو  دنتر لشــــبا  بــــبامس مملوكــــة،من أجــــ  مشــــبنع احلكومــــة  827ق ــــد ر أ  البحــــبين رصــــد  فعلــــى ســــبي  املث ملي
 .82على شبا  الربجميا  اململوكة 8778اإللكرتننية،نيقدر أ  السعودية أنفقت مليار دنتر عام 

 ا  عمـ  متطـور  ا  نتـوطن صـناعة ببجميـا  عببيـة تسـد احتياجـا  الـوطن العـبي ن لـ  سـوق  نإنشـرعاية نتطويب القدرا  اإلبداعية 
 .فو   الفبصة على الشبكا  اتحتكارية الكربى يف استدراج املبدعن إىل خارج الوطن نحبماننا منه نت

  احلبة ناملفتوحةتشجيع اتستثمار يف تطويب الربامس كسب احتكار الشبكا  الكربى للربجميا  اململوكة ن. 

 :التعريف بمشروع البرمجيات الحرة:ثانيا
بن   الوسيلة الا اعتمداا هي التوج ه،يف املقام األن ،حنو تشجيع " انطل  هذا املشبنع بنا ا على املبدأ الذي  تبنته املنظمة

نهذا مـا جـا  يف كلمـة  "األفكار،نتباد  املعلوما  احلب ة املفتوحة املصدر،أل اا املنهس األقوم يف تطويب املنتجا ،ن تالق  الربجمي ا 
 :نمت من خال  هذا املشبنع اتتفاق على.الدكتور حممد العزيز ابن عاشور، املديب العام للمنظمة العببية للرتبية نالثقافة نالعلوم

  المصدرخطوات التنسيق،والمسوحات،وإعداد الدراسات،وعقد االجتماع العربي للبرمجيات الحرة  ومفتوحة 
       .مت التنسي  مع مكتب اليونسكو بالقاهبة نمجعية الدعوة اإلسالمية العاملية للتعان  سوية يف تنفيذ أنشطة املشبنع -8
 :قامت املنظمة العببية للرتبية نالثقافة نالعلوم بالتعان  مع بعض العلمين العب  إلعداد  ال ة استبيانا  -0
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 توطيعه على مؤسسا  القطاع  متنان  يد اجلهة الوطنية املكلفة من قب  الدنلة   مع املعلوما ،يت يوضع يف :االستبيان األول
اخلــاص ناجلامعــا  نمباكــز البحــوث العلميــة ناجلمعيــا  العلميــة العاملــة أن املهتمــة بالربجميــا  احلبة،نذلــك مــن أجــ  اســتيفائه 

نقــد (.بــاللغتن العببيــة ناإليفليزيــة  )اجلمعيــا  يف البلــد العــبي باملعلومــا  اخلاصــة مــن  طــبف تلــك اهليئــا  أن املؤسســا  أن
ي  مـع املستشـار العلمـي للجامعـة اتفرتاضـية السـورية ـــــــــــــــــــــــــــــ،بالتنس Arabia Handasa    هندسـة عببيـة)قامـت بإعـداده 

Freesoft.  
 قامت بإعداده  الكفا ا  العلمية العببية يف جما  الربجميا  احلبة،حيتوي على معلوما  خاصة بالتعبف على :االستبيان الثاني

  .املنظمة بالتعان  مع بعض العلمين من لبنا  نتونس نسوريا
 يتحدث عن ناقع الربجميا  احلبة على مستوى ك  قطب عبي باتستناد إىل املعلوما  املستقاة من اسـتيفا   :االستبيان الثالث

اين املشـــار إليهمـــا ســـابقا،ن كـــذلك مـــن اإلســـرتاتيجية الوطنيـــة للمعلوماتيـــة املعتمـــدة يف البلـــد نغريهـــا مـــن اتســـتبيانن األن  نالثـــ
 .بتكليف من املنظمة العببية نقد قامت بإعداده اجلمعية التونسية للربجميا  احلبة. مصادر املعلوما  الوطنية

دارة العلوم نالبحث مجيع الدن  العببية نطلبت تكليف جهة نطنيـة خاطبت املنظمة العببية للرتبية نالثقافة نالعلوم عن طبي  إ -3
خمتصة القيام بتوطيع استماريت املعلومـا  األنىل نالثانيـة علـى مجيـع اهليئـا  العلميـة املعنيـة كالشـبكا  اخلاصـة ناجلامعـا  نالكليـا  

حلــبة نالربجميــا  مفتوحــة املصــدر،نذلك مــن أجــ  نمباكــز البحــوث العلميــة ناجلمعيــا  العلميــة غــري احلكوميــة املهتمــة بالربجميــا  ا
اســــتيفائهما بالبيانــــا  املطلوبــــة ن هيــــدا تســــتيفا  اتســــتبيا  الثالــــث مبكزيــــا مــــن اجلهــــة الوطنيــــة اعتمــــادا علــــى البيانــــا  الــــواردة يف 

 . نقد تلقت املنظمة إجابا  حمدندة حو  هذا اتمب من طبف بعض اجلها . اتستبيانن األن  نالثاين
لعربي للبرمجيات الحرة ومفتوحة اعقد االجتماع بالتعان  مع مكتب اليونسكو بالقاهبة نمجعية الدعوة اإلسالمية العاملية مت  -4

مبشــــــــــــــــاركة نــــــــــــــــا  دن  عببيــــــــــــــــة هــــــــــــــــي األرد ،  82/88/8772-88يف مقــــــــــــــــب املنظمــــــــــــــــة العببيــــــــــــــــة بتــــــــــــــــونس المصةةةةةةةةةةةةةةةةدر 
  عـــن بعـــض الشـــبكا  اخلاصـــة ناجلمعيـــا  العلميـــة غـــري احلكوميـــة تونس،السعودية،السودا ،فلسطن،املغب ،مصــب،موريتانيا،نممثلو 

نقـد مت يف اتجتمـاع اسـتعبام التقـاريب القطبيـة للـدن  العببيـة املشـاركة ناملقرتحـا  البحثيـة الـا . العاملة أن املهتمة بالربجميا  احلبة
 .تقدم هبا السادة اخلربا  نكذلك بعض أنراق العم 

  CENTRE PMENT RESEARCHINTERNATIONAL DEVELO لن للمبكز الدنا لبحوث التنمية ت مفاحتة أنلية مع ممث -5
(IDRC) األم  املتحدة اإلمنائي ببنامس اقتدار نببنامس(ICT UNDP )    من أج  تقصي إمكانية مسامهته  يف تنفيذ أنشطة
 .املشبنع
 بالتعــان  املشــرت، بــن املنظمــة العببيــة  :تةةا اختيةةار المقتةةرع المتعلةةق بالنظةةام الحاسةةوبي لاليةةتقاة والتصةةريف لل ةةة العربيةةة

نمكتـــب اليونســـكو بالقـــاهبة مت  تكليـــف فبيـــ  مـــن اخلـــربا  اللغـــوين ناملربجمـــن لتصـــمي  نتطـــويب تطبيقـــة مفتوحـــة املصـــدر لنظـــام 
ه حاســـوي لالشـــتقاق نالتصـــبيف للغـــة العببيـــة يـــت  تشـــغيلها ناســـتغالهلا باعتمـــاد تقنيـــة اإلنرتنـــت ن اإلنرتانت،نحبيـــث  كـــن هـــذ

األفعــا  ناأل ــا  املشــتقة نتصــبيفها انطالقــا مــن جــذنرها الثال يــة أن البباعيــة ناعتمــادا / توليــد/ التطبيقــة احلاســو  مــن اشــتقاق
 .على قوانن النحو نالصبف نعلى املعج  احلاسوي هلذا النظام

 بةالمعجا نشـاطا خاصـا  8772-8773يـة أدرجت املنظمة العببية للرتبية نالثقافة نالعلـوم ضـمن أنشـطتها العلميـة للـدنرة املال
نذلــك اميانـا منهــا . إلقـباره 8770نمت عــبم هـذا النشـاط علــى املـؤ ب العــام للمنظمـة العببيـة ديســمرب الحاسةوبي للغ ةةة العربيةة 

 . بنمهية دع  اجلهود البحثية العببية اهلادفة إىل هندسة الل غة العببية

فيما بعد العديد من اتجتماعا  نالندنا  للتـربا  العـب  مـن داخـ  الـوطن العـبي نخارجـه لتحديـد  املنظمةنقد عقد  
نأنـــب  تلـــك اجلهـــود يف الســـنتن األخريتـــن إيفـــاط تطبيقـــا  . الـــربامس التطبيقيـــة يف جمـــا  املعاجلـــة ا ليـــة للغـــة العببيـــة ذا  األنلويـــة

العببيـة بالتعـان  مـع مكتـب اليونسـكو بالقاهبة،نببنـامس اخلليـ  الص ـبيف يف اللغـة حاسوبية منهـا نظـام اتشـتقاق نالتصـبيف يف اللغـة 

http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.idrc.ca%2F&ei=HOJQUL6ICpHMtAaWroGABQ&usg=AFQjCNHtpFGDIArddkwsi1QRgkkMkn7W6w
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إيفـاط العببية بالتعـان  مـع مدينـة امللـك عبـد العزيـز للعلـوم نالتقنيـة نخمـرب البحـث يف اإلعــــــــالمية  امعـة حممـد األن  بـاملغب  كمـا مت  
 .ودية ناملعهد العاا للعلوم التطبيقية نالتكنولوجيا بسوريااملعج  التفاعلي للغة العببية باململكة العببية السع

 :لمرجعيغات التي استندت إليها المنظمة في دعا مشروع البرمجيات الحرةا:ثالثا

من املفيد التعبيف باملبجعي ا  الا استند  إليها املنظمة يف دعمها ملشبنع الربجميا  احلـبة ناملفتوحـة املصـدر،نيف تشـجيع نتنسـي  
 :هود العببية يف جما  املعاجلة ا لية للغة العببية باستتدام هذه الربجميا  نهي اجل


المقدمة إلى القمغتين العالميتين .(0225وتونس  0223جنيف )الرؤية العربية لمجتمع المعلومات في المنطقة العربية  

 لمجتمع المعلومات 
املبحلـة  عقـد :األم  املتحدة ناتحتاد الدنا لالتصـات  علـى مـبحلتنالا تبنتها منظمة  WSIS قمة عاملية جملتمع املعلوما ال

، ناـدف (الدنلـة الـا دعـت إلقامـة قمـة جمتمـع املعلومـا )يف تونس  8772ناملبحلة الثانية يف نوفمرب ،8777األنىل يف ديسمرب 
نيبـدن أ  الـدن  . املعلوماتيـة بـن دن  العـامل هذه القمة إلعـال  جمموعـة مـن املبـادب تتبعهـا خطـة عمـ  تنفيذيـة حملانلـة تقليـ  اهلـوة

العببيــة قــد تنبهــت هــذه املــبة ألمهيــة أ  تتحــد مواقفهــا نفــ  رؤيــة نإســرتاتيجية عببيــة متكاملــة حتــافظ علــى فبصــتها أل  تكــو  أحــد 
كنحـد أهـ  حمـانر تقـدم   الـذي يعتمـد علـى تكنولوجيـا املعلومـا  ناتتصـات  األقطا  املعلوماتية الكربى يف عامل اتقتصـاد املعـبيف

باإلضافة إىل إحداث طفبة تنمويـة يف اجلوانـب اتجتماعيـة نالثقافيـة ناخلدميـة لها القومي نالنهوم باقتصادااا،الشعو  نطيادة دخ
 رفيـع الـا مت إقبارهـا يف املـؤ ب العـبي" حنـو بنـا  جمتمـع معلومـا  عـبي"جملتمع املعلومـا  سلـت شـعار.. ن يقة عببية. ب  نالسياسية

 .88مبقب جامعة الدن  العببية بالقاهبة 8777املستوى لإلعداد للقمة العاملية جملتمع املعلوما  الذي عقد يف يونيو 


 .0282-0225خطة عمل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لألعوام  
، ناجتماعيا اقتصاديا الشاملة التنمية عجلة دفع يف ندنره املعلوماتية قطاع أمهية نالعلوم نالثقافة للرتبية العببية املنظمة أدركت لقد
،نأكد  ضمن  العبي الوطن يف املعلوما  تكنولوجيا مبجا  للنهوم شاملة ا صياغة إسرتاتيجي بوضع خطك ن  نبادر 

 .الربجمي ا  احلب ة نحوسبة اللغة العببية بالتعان  مع املباكز البحثية املتتصة داخ  نخارج الوطن العبي عخططها على تشجي


 .2006االستراتيجية العربية للمعلوماتية التي أعدتها ألكسو  

قتصـــادية ناتجتماعيـــة نتعـــد اتســـرتاتيجية رؤيـــة عببيـــة للتحـــو  اىل جمتمـــع املعلومـــا  ناملعبفـــة هـــدفها اتســـباع يف حتقيـــ  التنميـــة ات
املستدامة نذلك من خال  حتقي  مجلة من األهداف اتسرتاتيجية نالا من بينها احلفاظ على تدف  املعلوما  داخ  اجملتمع نربك 
اجملتمـــــع العـــــبي بشـــــبكا  اتصـــــا  نمعلومـــــا  تســـــم  خبفـــــض تكلفـــــة اتتصـــــا  ننشـــــب الثقافـــــة العببيـــــة عـــــرب شـــــبكا  املعلومـــــا  

جديد يستتدم نينتس تطبيقا  تقانا  املعلوما  ناتتصا  نتوفري خدما  اتنرتنـت لففـباد ناملؤسسـا  مـع  الدنلية،نخل  جي 
توفري احلواسيب نخمتلف أجهزة اتتصا  بنسعار مناسبة نتطـويب ببجميـا  التعلـي  باللغـة العببيـة نإدمـاج املعلوماتيـة يف منـاهس الرتبيـة 

 .نالتعلي 
 :مث تواص  اتهتمام باملشبنع ندعمه خاصة مع


 .0222قمة الرياض في مارس  

نهــي القمــة الــا أعلــن فيهــا قــادة األمــة العببيــة عــزمه  علــى إيــال  اللغــة العببيــة كــ  مــا تســتحقه مــن رعايــة ناهتمام،ملــا هلــا مــن أمهيــة 
ن التنكيــد علــى العمــ  اجلــاد  .تــوى العــبي علــى اإلنرتنــتنمبــادرة جاللــة امللــك عبــد اا إلغنــا  احمل. رنحيــة ن قافيــة نتنمويــة عظيمــة

لتحصن اهلوية العببية ،ندع  مقومااا نمبتكزااا،نتبسيخ اتنتما  إليها يف قلو  األطفا  نالناشئة نالشـبا  نعقـوهل  ،باعتبـار أ  
دنر املعـرب عنهـا ناحلـافظ لرتا هـا ،يثبيـه التنـوع العبنبة ليست مفهوما  عبقيا  عنصبيا  ،ب  هي هوية  قافية موحدة ،تلعب اللغة العببيـة 

 .التعدد ،ناتنفتاح نالتقنية املتسارعة،دن  الذنبا  أن التفتت فقدا  التمايزن 
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 0221قمة دمشق مارس ،مشروع النهوض بالل ة العربية للتوجغه نحو مجتمع المعرفة  

نالتطويب،نطيـــادة عـــدد املؤس ســـا  العاملـــة يف حبـــوث اللغـــة نالـــذي نـــص يف أحـــد بنـــوده علـــى نضـــع بـــبامس لتعزيـــز البحـــث 
ـــه حنـــو جمتمـــع املعبفة،ناقتصـــاد املعبفـــة نتنســـي  الـــربامس علـــى املســـتوى القـــومي نخباصـــة ـــاري متطل بـــا  التوج  مســـائ  :العببيـــة،كي جت 

تتصا  ناملعلوما  نتطبيقااا يف اللغة املصطلحا ،نالذخرية اللغوية،ناملعاج ،نتعلي  اللغة،نتقييس استعما  اللغة العببية يف تقنية ا
ة العببية،نالرتمجـة ا لية،نمسـنلة اعتمـاد التشـكي  يف الكتابـة،نتعبف احلـبف العبي،نمعاجلـة الكـالم العـبي تعبفـا نتوليـدا،نإدارة املعبفــ

يهـدف إىل احملافظـة علـى لغتنـا العببيـة نمعاجلـة مسـائ   فهـو.باللغة العببية،نتنفيذها بالتعان  مع اجلامعـا  نمعاهـد البحـوث العببيـة
ي ا  التنمية البشبي ة ننشب اللغة العببية نتبقيـة اسـتعماهلا يف اجملتمـع ناحملافـ  اإلقليميـة نالدنليـة،كما يهـدف املشـبنع إىل مواجهـة حتـد 

 .جمتمع املعبفة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :برمجيات الحرةاالجتماعات والندوات وورش العمل في مجال ال:رابعا

  (0225تونس)االجتماع العربي للبرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر 
مع مكتب اليونسكو بالقاهبة   بالتعان  ،88/8772/ 82إىل  88وم بتونس من نالعل عقد مبقب املنظمة العببية للرتبية نالثقافة

 :نمجعية الدعوة اإلسالمية العاملية نتضمن جدن  أعما  اتجتماع التاا
  .األقطار العببية املشاركة يف اتجتماع استعبام التقاريب القطبية املعب فة بواقع الربجميا  احلبة نمفتوحة املصدر يف -
  .بالربجميا  احلبة نمفتوحة املصدر تقدمي بعض أنراق العم  املتعلقة -
  .ثية مت  إيفاطها أن هي قيد اإليفاطيف اجملا ،ناستعبام مشبنعا  نتطبيقا  حب تقدمي بعض املشبنعا  البحثية املقرتحة -

  الحرة مفتوحة المصدر وسيلة لجسر الهوة الرقمية وخدمة مجتمع  للبرمجياتورية العمل الخاصة باالجتماع العربي
 . نالا تنيت ضمن مخسة مشبنعا  تقيمها املنظمة يف إطار خطة عم  القمة العاملية جملتمع املعلوما «المعرفة بالوطن العربي

   :80نقد خبجت نرشة العم  مبجموعة من التوصيا  من أمهها
 .تشجيع نضع نسن التشبيعا  نالقوانن املالئمة يف جما  الربجميا  احلبة .8
  .لفاعلة يف جما  الربجميا  احلبةإعداد دلي  للمؤسسا  ناجلمعيا  الوطنية نالعببية ا .0
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ال  البقمية للدنلة نضبنرة العم  على بعث ببامس  ص يف مجيع املعام«ملفا  معيارية مفتوحة»ضبنرة اعتماد صيغ  .3
 . تطويب الربجميا  احلبةاستعما  املقاييس الدنلية يف عنتشجي ،صدي  يف ميادين الربجميا  احلبةالت

الل غا  يعب ف بك  اإليفاطا  ناملشبنعا  ناألنشطة العببية يف جما  الربجميا   إنشا  موقع على شبكة اإلنرتنت متعد د .4
 .ملصدر داخ  نخارج الوطن العبياحلبة نمفتوحة ا

تعمي  اتستفادة عببيا  من التجببة التونسية يف جما  توظيف الربجميا  احلبة يف التعلي  نذلك بنشب استعما  موطع لينوكس  .5
linux) ) درسي ناملدرسة اتفرتاضيةت امللإلنرتن. 

نتسيما يف جميا  احلبة يف األقطار العببية،إعداد دراسة حتليلية لتقومي مدى التقد م يف جمات  استعما  ناستغال  الرب  .6
 . ميادين الرتبية نالتعلي 

العببية ناملدق  تشجيع إنشا  نتطويب بيئة متكاملة من الربامس نالتصامي  يف جمات  التعب ف الضوئي على احلبنف  .2
  .إخل..اإلمالئي ناحملتوى البقمي العبي

  (.0226دمشق)اجتماع خبراء النظام الحاسوبي لاليتقاة والتصريف لل ة العربية 

عقـد يف قاعـة املـؤ با  يف مبـىن جممـع اللغـة ( إدارة العلوم نالبحث العلمي)بدعوة من املنظمة العببية للرتبية نالثقافة نالعلوم 
بالتعــان  مــع جممــع اللغــة العببيــة بدمشــ  ،هــذا اتخــري الــذي اهــت  منــذ تنسيســه عــام 88/8770/ 2ن  7بدمشــ  يــومي العببيــة 
بشـــؤن   الل غـــة العببيـــة ننشـــب آداهبـــا نإحيـــا  خمطوطااـــا نتعبيـــب مـــا ينقصـــها مـــن كتـــب العلـــوم نالفنـــو  يف القطـــب العـــبي  8082

م مــع بــاقي جمــامع اللغــة العببيــة األخــبى يف توحيــد املصــطلحا  العلميــة الســوري،نالذي ســاه  يف نقــت تحــ  نمــاطا  يســه  اليــو 
 .نالفنية ناحلضارية العببية نيف توفري األدنا  املساعدة على إليفاط التعبيب الشام 

 :83مههاأ  اتجتماع مبجموعة من التوصيا  نقد اختت

 :نظام االيتقاة والتصريف

اللغوية،املتعلقة بنظام اتشتقاق نالتصبيف للغة العببية،املربرا  الا اعتمدها فبي  العمـ  اتتفاق على أ  تتضمن كباسة القواعد  -
 .فيما يتص  باألنطا  القياسية نالسماعية،نتنكيد جتنب النظام املسائ  اخلالفية بن املدارس النحوية القدمية ناحلديثة

ا  نن ـــائ  ننصـــوص مصـــدرية نبـــبامس تنفيذيـــة علـــى موقـــع املبـــادرة إىل نضـــع خمبجـــا  هـــذا املشـــبنع مـــن قواعـــد معطيـــا  نكباســـ -
 GPLالعامة GNU "جن و"املنظمة،إضافة إىل مواقع متتصصة أخبى على شبكة اتنرتنت نأ  تكو  رخصة التوطيع رخصة 

 .املصدر للربجميا  احلبة ناملفتوحة
 .إىل التعبيف به على أنسع نطاق نالسعي،الربنامس من خصوصية ما يتميز بهمتابعة اجلهود املما لة عببيا  نعامليا  إلبباط  -
إعـداد قائمـة بالعينـا  النموذجيـة ن العم  على استتدام التقنيا  نالوسـائ  املعتمـدة تختبـار بـبامس النظـام نالتحقـ  مـن أدائهـا،  -

 .الا است عملت يف ذلك التحق 

 :المعجا الحاسوبي لل ة العربية

 .يف جما  نضع املعاج  اللغوية احلاسوبيةرصد التجار  العاملية  -
 .نضع دلي  إلعداد معج  حاسوي للغة العببية،بتضمن منهجية العم  التفصيلية،نعينة تطبيقية نمنوذج ببنامس حاسوي -
 .إنشا  موقع على شبكة اتنرتنت لتباد  العينا  اللغوية العببية -
املنظمـة العببيـة للرتبيـة نالثقافـة نالعلـوم يف جهودهـا الباميـة إىل حوسـبة اللغـة العببيـة دعوة جمامع اللغة العببية إىل تو ي  التعان  مـع  -

 .نإشاعة استتدامها يف تكنولوجيا املعلوما  ناتتصا  احلديثة
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  (0222 دمشق)اجتماع خبراء المعجا الحاسوبي لل ة العربية 

اىل 88من  الفرتة بدمش ،نذلك يف العببية اللغة جممع مقب يف "العببية للغة احلاسوي املعج  خربا  اجتماع" عقد  
 العببية اللغة جممع مع نبالتعان (العلمي نالبحث العلوم إدارة)نالعلوم نالثقافة للرتبية العببية املنظمة من بدعوة 8773/  87/70

  .نالتقنية للعلوم العزيز عبد امللك بدمش ،نمدينة
 .84يلي مبا نمع اختتام اتجتماع أنصى املشاركو 

 العملية الرتبوية،ناتهتمام تطويب أكد  على ،الاالبيام ،نبيا 8773األخرية العببية القمة مؤ ب بقبارا  املشاركن تبحيب 1-
 نحتقي  التنمية املعبفة جمتمع التوجه حنو يف الواعدة العببية باملبادرا  أيضا نتبحيبه .العلمي نالبحث الرتمجة العببية،ندع  بالل غة

 .العبي الوطن يف الشاملة
 جمتمع املعلوما  حنو التوجه ملحة،نضبنرته مع حلاجة تلبيته حيث للمعج  احلاسوي،من نرسالة حمددة نأهداف رؤية اعتماد 2-

 :يف مداخال  اخلربا ،نتتلتص يف طبحت الا األهداف العبي،هذه
 التطبيقا  يف العببية اللغة نتستعمات .العبي للفبد خدمة املصدر،حيق  مفتوح حاسوي شام  معج  إماد 

 .العبي احملتوى البقمي تطويب املعلوماتية،نيف
 انحديث اقدمي ،العببية للمفبدا  املعج  مشولية. 
 األهداف حمددة جزئية أعما  نف  هنتصميم ،اتستعما  حسب للمعج  متدرجة مستويا  اعتماد. 
 اتجتماع يف إليها أشري أن عبضت الا نالتجار  األعما  من اتستفادة. · 

 حتديد اخلطة،مع هذه تنفيذ األهداف،نآليا  حتق  نمالية طمنية تنفيذية عم  خطة للمشبنع،مع تفصيلية ن يقة نضع- 3
 .عم  للمتابعة فبي  املشبنع،نتشكي  يف العم  انطالق

 العم  العببية،لتسبيع نالبحثية اجلها  األكادميية خمتلف من املشبنع،ناتستفادة يف للمشاركة املعنية العببية اجلها  دعوة-4
 .تطويبه ندميومة ن ويله

 .مستويا  ننف  العببية الل غة لدع  نمناسبة املصدر مفتوحة ببجميا  اعتماد-5
  SOIكالبطاقة املصلحية املعيارية نمواصفا )أجزائه  خمتلف نتصمي  املعج  مواصفا  حتديد يف معياري تقييس اعتماد-6

 .(نمواصفا  املصدر مفتوحة ملتابعة نمواصفا  الربجميا 
 .نتنفيذه املشبنع إلشهار الشبكة على فع ا  موقع إنشا -7

 (0221الرياض )الثاني لخبراء المعجا الحاسوبي التفاعلي لل ة العربية االجتماع 

 لخبراء الثاني االجتماع" عقد للعلوم نالتقنية،مت العزيز عبد امللك نالعلوم،نمدينة نالثقافة للرتبية العببية املنظمة بن مشرت، بتعان 
 اتجتماع حوهلا،خلص دار  الا ناملناقشا  البحوث املقدمة املدينة،نمن خال  مبقب،"العربية لل ة التفاعلي الحاسوبي المعجا

 :التالية التوصيا  إىل
 :المعجا تنفيذ مراحل .أ
 من التصميمية نذلك ناملتطل با  املواصفا  نضع مث املعج  احلاسوي،نمن من املستهدف حتديد على السبيع العم  -8

 .للمعج  نالثاين األن  ن ائ  اتجتماعن من ينطل  عم  فبي  يؤلف ،الغبم نهلذا .نالربجمية اللغوية الوجهتن
 ، ناملادةناملدننة (نحديث نمعاج  قبآ ) املصادر أي املعج  مباجع طبيعة حتديد على ،ناملتطل با  املواصفا  ضمن ،العم  -8

 .نمدخالته املعج  ملكونا  تفصيلي مع توصيف نحتليلها مجعها نطبيقة املدننة طبيعة حتديد أيضا   ن .املسجلة
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 .نعامليـــــــا   الوطن العبي مدار على املنجزة ناألعمــــــا  النظ  نمن منها اتستفادة نإمكانية املتاحة احلبة الربجميا  دراسة -7
 اللغوي املعج  لش قي اإلدخا  املعيارية،نذلك منـــــاذج املعتمدة،نتصمي  ناملتطلبا  املواصفا  للمعج  حيق  أنا منوذج تنفيذ-2

 .نالربجمي
 .النموذج هذا ناعتماد األنا النموذج جتببة بعد املعج  مادة استكما  -2
 .باستمبار تطويبه سيجبي حي كائن املعج  أ  اتعتبار يف األخذ-0

 :للمعجا مستهدفة مزايا .ب

 حيق  احلالية،نأ  يف املعاج  املوجود اخلل  يسد بالرتاث،نأ  ن يقة صلة مع احلالية الفصيحة العببية للغة ممثال   املعج  يكو  أ  -8
 .العبي املعجمي العم  يف نوعيا   تطورا  
 .حمكمة سياسة نف  املصدر نمفتوح املستمب للتطويب قابال   املعج  يكو  أ  -8
 .ممكنا   ذلك كا  كلما املعاج  جما  يف املعتمدة الدنلية املعايري نتنفيذه تصميمه يف املعج  يعتمد أ  -7

 :المعجا في العمل إدارة .ج

 نف  املشبنع على - العلوم إدارة – نالعلوم نالثقافة للرتبية العببية ناملنظمة نالتقنية للعلوم العزيز عبد امللك مدينة تشبف -8
 الذين ناملستشارين اخلربا  قائمة رأس املعج  على نرشا يف شاركوا الذين اخلربا  نيعدلديهما، هبا املعمو  نالقوانن القواعد

 .للمشبنع املطلوبة األعما  بإيفاط سيكلفو 
 نبتطور باملشبنع املعلوما  اخلاصة بكافة ،عليه املشبفتن اجلهتن لدى اإلنرتنت شبكة على باملشبنع املتعلقة املواقع ت غىن -8

 .دنريا   نموا متها حتيينها نمبيعنه، الناجتة نبالو ائ  فيه العم 

 (0222دمشق )العربية  خبراء المحلالت الصرفية الحاسوبية لل ة تماعاج  

 نالتقنيـة العزيـز للعلـوم عبـد امللـك نمدينـة العببيـة بدمشـ  اللغة جممع مع نالعلوم،نبالتعان  نالثقافة للرتبية العببية املنظمة من بدعوة
 يف مقـب اجملمــع.م 2009افبيـ   82-80مـن   املـدة العببيـة يف للغـة الصـبفية احلاسـوبية احمللـال  خـربا " اجتمـاع عق ـد

 :يلي مبا للعلــــــــــــــــــوم نالتقنية،للتفض  العزيز عبد امللك نالعلوم،نمدينة نالثقــــــــــــــــــافة للرتبية العببيـــــــــــــــــة املنظمة دعت،نقد بدمشــــــــــــــــــ 
 التحليـ ،على أ  توافينـا نتـائس عـبم د كيفيـةحيـد   بنمـوذج مبفقـة التحليـ  أمثلـة مـن بقائمـة الصـبفية احمللـال  أصـحا  تزنيد-1 

 .القائمة تسلمه  من األكثبعلى  شهبين خال  أعماهل  نتائس
 أنراق يف جا  ناتستئناس مبا باتسرتشاد العببية،نذلك للغة الصبفية احلاسوبية احمللال  تقومي نضوابك معايري عن تقبيب إعداد- 2

 .فيه املشاركو  اخلربا  السادة أبداها الا اتجتماع،ناملالحظا  إىل املقدمة العم 
 .املعبنضة النتائس على بنا    الصبفية احمللال  تقومي مهمتها جلنة تكوين-3 

 (0282الحمامات ) ورية المنظمة في الندوة الدولية السادسة لعلوم وهندسة الحاسوب 
 

أ اـا أيفـز  مشـبنع التطبيقـا  احلاسـوبية " األلكسـو" من خال  هذه الندنة أعلنت املنظمة العببية للرتبية نالثقافة نالعلوم  
نالتصبيف نببنامس اخللي  الص بيف للغة العببية الذي مت  اطالق اصداره يف هذه  عج  التفاعلي ننظام اتشتقاقباللغة العببية كامل

كمـا أ اـا  . األن  يف اململكـة املغببيـة نذلك بالتعان  مع مدينة امللـك عبـد العزيـز باململكـة العببيـة السـعودية نجامعـة حممـد الفرتة
العامل حو  أدنا  إغنا   املمي زين من داخـــــــ  الوطن العبي نخارجه بتقص ى حالة املعبفة يفمن العلمين العب   كلفت جمموعة

علــى شــبكة املعلومـا  الدنليــة نالشـبكا  الدتليــة للمفــبدا   احملتـوى البقمــي العـبي كمحب كــا  البــــــحث يف النصــوص العببيــة
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جهودهـا يف النهـوم بالل غـة  نمن خال  هذه النـدنة أك ـد  أ  .ة العببيةالعببية نالتدقي  نالتشكي  نالتحلي  النحوي ا ا للغ
 نطاق إميا اا بن  الل غة العببية شن اا شن  ك  لغة حي ة تظ  امتدادا للغة األجداد العببية نالتوج ه هبا حنو جمتمع املعبفة تندرج يف

  .ناإلسالمي ة يف الثقافة العاملية لعببي ةنتظ  حافظة للرتاث ننعا  للثقافة نمعينا نمنبعا إلسهاما  حضارتنا ا
ـــة دمشــ   بدايـــة مســـؤنلية جديــدة للمنظمـــة العببيــة مـــن أجـــ  تنفيــذ مشـــبنع النهــوم باللغـــة العببيـــة  8772ناعتــرب  قم 
لـي  فباشـب  بتنفيـذ عـد ة بـبامس اـدف إىل تطـويب حمتـوى منـاهس اللغـة العببيـة يف كافـة مباحـ  التع نالتوجه هبا حنـو جمتمـع املعبفـة

العببيــة نالــدلي  اإلرشــادي ملعلمــي اللغــة  نرفــع مســتوى أعضــا  هيئــة التــدريس لغويــا نإعــداد ســت ة جمل ــدا  حــو  مصــفوفة اللغــة
كمـا أنلـت أكـرب اإلهتمـام لتنسـيس  .تـدين تعلـي  اللغـة العببيـة يف الـوطن العـبي العببيـة نإيفـاط دراسـة حـو  أسـبا  نمسـب با 

نغــري حكوميــة لتشــجيع البحــوث األكادمييــة العببيــة ندعمهــا يف جمــا   خمتلفــة حكوميــة شــباكا  مــع مؤسســا  نهيئــا  عببيــة
 .اجلميع العببية إدراكا منها بن  مسؤنلية التوجه بالل غة العببية حنو جمتمع املعبفة مسؤنلية املعاجلة ا لية للغة

  (0282دمشق )ورية عمل اثراء المحتوى الرقمي 

التعلي  العاا يف سورية،نمدينة امللك عبد العزيز  املنظمة العببية للرتبية نالثقافة نالعلوم،ننطارةعقد  هذه الورشة بالتعان  بن 
 : 85العم  نرشة توصيا نكانت اه  :للعلوم نالتقنية

 :إلى العربية الدول دعوة-1


 .املعلومــــــــــــا  بتقانا  املتتصة ناجلها  العببية بالل غة املتتصة اجلها  بن األكادميي للتنهي  مشرتكة ببامــــــــــــــــس إطالق 


 املعلوماتية بالصناعة املهتمة اخلاص القطاع جهة،نمؤسسا  نالبحثية،من األكادميية املؤسســــــــــا  بن التشـــــــــــــــاركية دع  
 نذا  اتختصاصا  املتعددة التجارية يا الربجم عنها ينتس قد الا اجملات  يف خاص أخبى،نبوجه جهة من احملتوى نصناعة
 .املفتــــــــــــوح املصدر ذا  الربجميا  من اتستفادة تشجيع الواسع،مع ارـــــــــــــــــــــــاتنتش


 .ن ويلها مشرتكة حبثيــــــــــــــــــــــــــــــــــة مشاريع إلطالق تعان  آليا  إمــــــــــــــــــــــــــــــــاد 


 .البحثي التعان  جسب لببك العببية املنطقة خارج العلمي بالبحث املعنية اجلها  مع التواص  


 .العبي البقمي احملتوى نصناعة العببية الل غـــــــــــــــــــــــــــــــــة معاجلة جما  يف 

 ا لية املعاجلة جما  يف العببية البحثية املشاريع دع  يف العببية،للمسامهة العلمي البحث دع  ،نصنادي التمويل صناديق دعوة- 2
 .العببية للغة

 العببية للغة ا لية باملعاجلة املتعلقة املبادرا  نتعزيز دع  يف(ألكسو) والعلوم والثقافة للتربية العربية المنظمة دور تثمين-3 
 :إىل املفتوح،ندعواا املصدر ذا  الربجميا  من باتستفادة نخاصة


 .املعبفة جمتمع حنو العببية باللغة النهوم جلا  خمتلف بن التنسي  يف دنرها تعزيز 


 قاعدة يف نمجعها العبي نخارجه الوطن داخ  اجلارية العببية للغة ا لية املعاجلة مشاريع جلميع شام  مس  إجبا  
 .ناتطدناجية للتكبار بتنفيذها،منعا   تقوم الا اجلها  بن التواص  معطيا ،نتعزيز


 تنفيذ يف الفاعلة املشاركة من ان كينه ،األجنبية ناخلربا  العببية الكفا ا  استقطا  تشجيع إىل البامية جهودها مواصلة 

 .العببية للغة ا لية املعاجلة جما  يف التطبيقية البحوث


 .العببية للغة ا لية باملعاجلة املهتمة اهليئا /اجلها  لبصد إلكرتنين موقع إنشا  


 .العبي البقمي احملتوى صناعة يف العاملن للناشئن عببية جائزة إطالق 
 املشاريع،نتحتضا اا من جمموعة إليفاط الكبري اتهتمام ،إليالئهاوالتقنية للعلوم العزيز عبد الملك مدينة دور تثمين-4

 .األعمــــا  هذه ناحتضا  دع  ملواصلة العببية،ندعواا لل غة ا لية املعاجلة جما  يف خالقة مبادرا 
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 العلمية األمهية حسب العببية للغة ا لية ناملعاجلة العبي البقمي احملتوى صناعة جما  يف المشاريع من مجموعة إطالة اقتراع-5
 :الالطم التموي  نتوفب ناحلاجة

 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 0288دمشق )النحوي االلي لل ة العربية  اجتماع خبراء التدقيق االمالئي والتشكيل والتحليل 

للعلوم ناملعهد العاا ،(إدارة العلوم نالبحث العلمي)م نالعلو  مت عقد هذا اتجتماع بتعان  مشرت، بن املنظمة العببية للرتبية نالثقافة
نتونس،نسورية،نمصب،نالسعودية،ناإلمارا  ناجلزائب،نلغوين من املغب ، نــــــــــــعلوماتيم نالتكنولوجيا بدمش  مبشاركة خربا  التطبيقية

ة العببية من أج  تطويب األدا  احلاسوي ـــــــــــــــــــــــــــود الا تبذهلا املنظمـــــــــــــــــــــــــــــاستمبارا للجه ك،نفبنسا،نأمبيكا،نذلبية املتحــــــــــــــــــــــــــــــــدةالعب 
  .العصب نمواجهة حتدياته املعلوماتية ناتتصالية نالتكنولوجية العببية،ن كينها من مواكبة للغة

 :86وصيا  أببطهانقد صدر عن اتجتماع جمموعة من الت

 . 2011أ  تنجز هذه املبحلة مع  ااية عام ىعل،أنلية ت عتمد أساسا  على املدننا  املتاحة ضبنرة دع  بنا  مدننة -8
 دعوة املنظمة إىل تكليف خربا  تختبار نتقيي  املشاريع املنجزة ،نمقارنتها مبثيالاا مفتوحة املصدر هبدف انتقا  املشاريع الا-0

 .املنظمة ستتبناها
 .تطويب مدق  إمالئي مفتوح املصدر اعتمادا  على نتائس مبحلة التقيي -3
 .تطويب مشك  آا مفتوح املصدر اعتمادا  على نتائس مبحلة التقيي -4
 .متتصصة بنا  نواة حملل  تبكييب للغة العببية تتشار، يف تنفيذه عدة جها  عببية -5
 .األنشطة البحثية عرب اإلنرتنت ي بن جمموعا  العم  املتعاننة يف تنفيذالدعوة إلماد نسيلة للتواص  العلم -6

 :اجلارية يف جمات  رك ز هذا اتجتماع على ناقع البحوث نالتطبيقا  احلاسوبية
 .التدقي  اإلمالئي ا ا للغة العببية-
 .التحلي  النحوي ا ا للغة العببية-
 .التشكي  ا ا للغة العببية-

 :فبق عم  تعاننية عببية على النحو التاانمت تكوين 
 .(جزائبي/فبي  حبث مصبي ) العببيةللغة مفتوح املصدر آا إمالئي مشبنع تطويب مدق  -
 (.فبي  عم  سوري،مصبي ،مغبي،تونسي،امبيكي)املصدر ة مفتوح آا للغة العببي مشبنع بنا  حمل -
 .(فبي  عم  سوري،مصبي،سعودي،مغبي،تونسي،امبيكي) العببيةللغة مشبنع بنا  مشك  آا مفتوح املصدر -
 

 أوال
 العببية النصوص رقمنة 
 عببية مدننـــــــــــــــــــــة 
 العببية للغة معياري اختبار 
 ناتختبار للتدريب جمموعا  إعداد 
  اللغا  متعددة مدننا 
 النصوص لتجزئة نظام 

 ثانيا
 دتلية كلما  شبكة 
 عببية أننتولوجيـــــــــــــــــــــا 
  باتنتولوجي الو ائ  نس 
 ،دتا حبث حمب 
  دتليا   النصوص حتلي 

 

 ثالثا         
 ،عبي حبث حمب 
  إمالئي مدقـــــــــــــــــــــــــ 
  حنـــــــــــــــــــــوي حم ل 
  آلـــــــــــــــــــــــي مشـــــــــــــــــــــــــك 
 ،قبآين حبث حمب 

 

 رابعا
 القدمية العببية املتطوطا  نأرشفة رقمنة 
 اخللوي اهلاتف على ببجميا  تطويب 
 العببية نإىل من آلية تبمجة 
  ا لـــــــــــــــــــي الناطـــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 العبي الكالم تعبف 
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  (0288تونس )اجتماع خبراء الشبكات الداللية 
البامية إىل تنسي  نتعزيز البحوث  اجلهوده،(العلمي العلوم نالبحث ةإدار )،نالعلومعببية للرتبية نالثقافة متابعة من املنظمة ال

،مبقبها الداللية للمفردات العربية اجتماع خبراء الشبكات تزمع عقد افإ ا،العببية املعاجلة ا لية للغة التعاننية العببية يف جما 
من تونس،ناملغب ،نسورية،  مبشاركة مخسة نعشبين خبريا عببيا، 82/73/8788إىل  80خال  الفرتة من بتونس،

 Luxor ن،IBM نخربا  استشارين من شبكة صتب نفلسطن،نمصب،نكندا،نالوتيا  املتحدة األمبيكية
Technology, Oakville-Ontario-Canada. 

 :83التَّالية التَّوصيا  إىل اتجتماع نانتهى
 .ةيالعبب غةالل   عاجلةم يف لومنالع قافةنالث بيةللرت  ةالعببي املنظمة جهود تثمن -
 :ااالت حوالن على نهي نشودةامل بكةالش   لبنا  ةالضبنري واردامل توفري على العم  -

 لغوية موارد -
 ةبشبي موارد -
 ةماد ي موارد -

 .مبحلة لك  دةدحم   ةيطمن خطة نف  باح امل من جمموعة إىل نشودةامل بكةالش بنا  يف العم  تقسي  -
 غةالل جمامع نكذلك العبي الوطن نخارج داخ  من العببيَّة غةلل   ةا لي عاجلةبامل عنيَّةامل كا ب لشنا سا ؤسنامل ةالبحثي اجلها  دعوة-

 .نتطويبها نشودةامل بكةالش بنا  يف عان نالت لإلسهام ةالعببي
 ةالعببي غةالل عاجلةم جما  يف عليها أشبفت اال – ابقةالس األعما  استثمار إىل لومنالع قافةنالث بيةللرت  ةالعببي مةنظامل دعوة-
 يف عبيبالت تنسي  مكتب أيفزها اال عاج نامل، الصبف اخللي  صبيف،ببنامسنالت اتشتقاق ،ببنامسالتفاعلي احلاسوي عج امل(

 .العببيَّة الكلما  شبكة بنا  يف )الب باط،نغريها
 .عبفةامل تمعجم حنو هللتوج ةالعببي غةبالل هومالن مشبنع دع  يف نشودةامل الشبكة استثمار -
 ةالدتلي بكا نالش الدتا حلي الت ميادين يف العلمي نالبحث لومالع إدارة يف ةمستمب  مشبنعا  إدراج إىل ةالعببي مةنظامل دعوة-

 .ةاتيجياتسرت  يتهاألمه اب نظ ةالعببي ناتنطولوجيا

  (0288نوفمبر–تونس )اجتماع علمي في األلكسو إلنشاء الشبكة العربية للمصادر المفتوحة 
 
نوفمرب  87التونسي ة ملهنيي املصادر املفتوحة انطلقت يوم اجلمعي ة  حتت اشباف املنظمة العببية للرتبية نالثقافة نالعلوم بالتعان  مع 

عديد  أشغا  اجتماع خربا  إنشا  الشبكة العببية للمصادر احلب ة نمفتوحة املصدر مبشاركة مبقب املنظمة العببية بتونس 8788
بن  الشبكة العببية للربامس احلب ة مت التنكيد ن  .اخلربا  ناملتتص ن العب  من تونس ناجلزائب ناململكة العببية الس عودية ناألرد  نلبنا 

 .اجلهود نتباد  اخلربا  املفتوحة ادف إىل رصد مجيع النشاطا  ناملكو نا  يف موقع ناحد للوصو  إىل تنسي  ناملصادر
مواقع اليكرتنني ة املداخال  قد مها خمتص و  يف الربجميا  نه  يشبفو  على  نيف اجللسة العلمية األنىل استمع احلاضبن  إىل بعض

ندار  مناقشا  هام ة للبحث يف املشبنع الذي تقدمت به األلكسو إلنشا  الشبكة العببية للمصادر احلب ة ناملفتوحة نتقدمي  عببي ة
للمشاريع املوجودة نرصد متابعة أخبار املشاريع العببية ناهلدف كله هو إبباط  لوضع ا ليا  ناهلياك ،منها نضع دلي  تصورا 

نمن خال  هذا اتجتماع انصى .العاملي ة هلذا املشبنع نإ با  احملتوى العبي على الشابكة لالستجابةقدرا  اللغة العببية  ىمد
 :املشاركو  مبا يلي

 نباللغة اتيفليزية.اعتماد مسمى الشبكة العببية للربجميا  احلبة ناملصادر املفتوحة ا ا للشبكة -
Arabic Network for Free Software and Open Sources 
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الا ابداها  املالحظا حتت عنوا  مشبنع الشبكة العببية للمصادر املفتوحة يف ضو   املنظمةداا عحتديث الدراسة الا ا -
 املشاركو 

 .دعوة املنظمة لتفعي  توصيا  اتجتماع العبي للربجميا  احلبة ناملفتوحة املصدر -
 .العببية املشاركة يف هذا اتجتماع يف تشكي  اللجا  اخلاصة ببنا  الشبكة اخلربا اتستفادة من  -
تدع  حاجا  املستتدم العبي يف اتعما  Libre Officeاجلهود من اج  تطويب نحتسن ببجمية  نرعايةحشد  -

 .املكتبية نالتعليمية

  ( 0288تونس )اجتماع خبراء محرغكات البحث في المحتوى الرقمي العربي 

 بإشباف من املنظمة العببية للرتبية نالثقافة نالعلوم مبقبها خربا  حمبكا  البحث يف احملتوى البقمي العبي الذي اجتماععقد 
حبث عبي متقدم،خيدم احملتوى  نمت التنكيد من خالله على ضبنرة تطويب حمب ،.الوكالة التونسية لإلنرتنت مع  نبالتعان  ،بتونس

اللغة الطبيعية بد  قائمة مفبدا  البحث يف احلقو  املتتلفة،نميك ن من  الدنلية،نيسه  التعام  مع العبي على شبكة املعلوما 
نتبعد عببية توفب اخلصوصية، ثحمب كا  حب.يةــــــــــــ ثي  األحبف العبب ز اللغة اإليفليزية عنـــــــــــــــــــالنطاقا  العببية نظبا لعج اعتماد أ ا 
 .العاملية بسجال  كاملة عن عمليا  البحث ملستتدميها املتمثلة يف احتفاظ حمب كا  البحثاملتانف 

نالتصبيف يف اللغة العببية  من الواض  ا  اجلهود يف السنتن األخريتن أنب  إيفاط تطبيقا  حاسوبية منها نظام اتشتقاق
  اللغة العببيـة بالتعـان  مـع مدينـة امللـك عبـد العزيـز للعلـوم نالتقنيـةالص بيف يف بالتعان  مع مكتب اليونسكو بالقاهبة،نببنامس اخللي 

 ناملعهـد للغة العببية باململكة العببيـة السـعودية نخمرب البحث يف اإلعالمية  امعة حممد األن  باملغب  كما مت  إيفاط املعج  التفاعلي
ا أ  نغفـ  عـددا  مـن املبـادرا  ناحملـانت  اجلادة،لكنهـا تبقـى حمـدندة نبالتـاا ت ميكننـ.نالتكنولوجيـا بسـوريا العـاا للعلـوم التطبيقيـة

نبعيدة عن نقف اتساع الفجوة نحتقي  الغاية املنشودة نالا ت ميكن أ  تشهد النـور دن  تكتـ  مجيـع اتطـباف املهتمـة بالربجميـا  
 .نرصد املوارد بشقيها املناسبة هلذه املشاريعبة ناملفتوحة املصدر،احل
  والتصريف في الل ة العربية االيتقاةنظام: 

األفعا  ناأل ا  املشتقة ناملصادر،نتصبيفها،انطالقا  من جذنرها الثال ية أن البباعية،ناعتمادا  ( توليد)يبمي هذا النظام إىل اشتقاق 
عببيــة يف املباحــ  الدراســية يســتفاد مــن هــذا النظــام يف تعلــي  اللغــة ال.علــى قــوانن النحــو نالصــبف،نعلى قواعــد املعطيــا  اخلاصــة بــه

 .املتتلفة نيف تطويب ببجميا  معاجلة اللغة العببية نهو هبذا يعد احدى اتدنا  اتساسية ملعاجلة اللغة العببية باحلاسو 
 (خوارطميا ،قواعد معطيا ،ن ائ )انه مفتوح املصدر فجميع عناصبه متاحة-
 .غة العببيةاستيعابه مجيع األفعا  الثال ية نالبباعية يف الل-
 .استيعابه مجيع املصادر السماعية لففعا  الثال ية -
 .ناملصادر القياسيةعلى توليد مجيع األ ا  املشتقة،قدرته  -
املشــرت،  قواعــد التصــبيف نكذلك،صــبيف األفعــا  ناأل ــا  ناملصــادراســتغباقه مجيــع قواعــد النحــو نالصــبف املتعلقــة باشــتقاق نت -
 .(ناإلدغام ، ناإلبدا ،اإلعال )
 .سوا  أكانت يف األفعا  أم يف األ ا استغباقه مجيع قواعد رس  اهلمزة، -
 (.باحلبكا )ضبطه التام للكلما  بالشك   -
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 :هذا النظام متوفب على الشبكة من خال  املواقع التالية
 موقع املنظمة العببية للرتبية نالثقافة نالعلوم-
 sarf – Arabic Morphology احـد املواقـع العامليـة للربجميـا  احلـبة ناملفتوحـة املصـدر sourceforge.netموقـع  -

System 
 .يف قس  التعلي  reefnet.gov.syموقع الشبكة البيفية -
 الصغرفي في الل ة العربية برنامج الخليل: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

نهــــو نظــــام حاســــوي مفتــــوح املصــــدر يقــــوم بتحليــــ  
ـــــة إىل مكونااـــــا  األساســـــية كاجلـــــذر الكلمـــــا  العببي

نالساق نالسواب  ناللواح  نتعبيف ك  منهـا بطبيقـة 
النظام يعد األن  من نوعه من حيـث كونـه .خوارطمية

ـــــــــــــــــــوح املصـــــــــــــــــــدر بعـــــــــــــــــــد النظـــــــــــــــــــام الشـــــــــــــــــــهري  مفت
"Buckwalter " الواســـــع اتســـــتتدام يف املباكـــــز

البحثيـــة لكونـــه مفتـــوح املصـــدر إت أ  النظـــام احلـــاا 
إضــافة مســتوى أعمــ  يزيــد عليــه يف كونــه قــادر علــى 

من التحلي  نذلك باستتباج اجلذر نالوط  من ساق 
  .الكلمة
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 :هذا النظام متوفب على الشبكة من خال  املواقع التالية
 موقع املنظمة العببية للرتبية نالثقافة نالعلوم-
 sarf – Arabic Morphology احـد املواقـع العامليـة للربجميـا  احلـبة ناملفتوحـة املصـدر sourceforge.netموقـع  -

System 

 
 

 
 لل ة العربية المعجا التفاعلي: 

اتهتمــــام العــــبي نالــــدنا بنظــــام اتشــــتقاق نالتصــــبيف للغــــة العببيــــة،دفع املنظمــــة لتبــــف مشــــبنع املعجــــ  احلاســــوي التفــــاعلي للغــــة 
العببيــــة،نهو معجــــ  عــــبي أحــــادي اللغـــــة،من املؤمــــ  أ  يشــــتم  علــــى إمكانيــــة املعاجلـــــة ا ليــــة يف عــــدة مســــتويا ،هي مســـــتوى 

نسيعو م هـذا املعجـ  حـن يـت   اتنتهـا  مـن إيفـاطه،النقص يف . دتا نالصويت ناإلحصائياملفبدا ،ناملستوى الصبيف نالنحوي نال
اللغوية لدى الفبد العبي املعاصب،فيزن ده آليًّا بالنظ  اللغوية املذكورة أ نـا  التعامـ  مـع احلاسـو ،كما سـيفيد يف التطبيقـا   الطبيعة

الكثــــــرية للغــــــة ناحلاســــــو ،نيف الصــــــناعة اللغوية،نسيســــــاعد علــــــى تــــــوفري أدنا  لغويــــــة حاسوبية،تســــــه  يف إ ــــــبا  احملتــــــوى العــــــبي 
مدينــة امللــك عبــد العزيــز للعلــوم نالتقنيــة رغبتهــا بالتعــان  مــع   ، أبــدنعنــدما طــبح املشــبنع للتنفيــذ .البقمي،نتســهي  التعامــ  معــه

نقــد مت  توقيـع اتفـاق تعــان  باخلصـوص مـع مدينــة امللـك عبــدالعزيز . الـدع  املــادي الـالطم لتنفيـذه ، نتقـدمياملنظمـة يف تنفيـذ املشــبنع
يبمـي املعجـ  التفـاعلي عـرب .اللـة امللـك عبـد اا إلغنـا  احملتـوى العـبي علـى اإلنرتنـتللعلوم نالتقنية نأ درج املشـبنع ضـمن مبـادرة ج

 الشبكة إلجبا  عمليا  البحث نإلضافة املفبدا  ناملعاين نما يتص  هبما من معلوما  لغوية نأمثلة نملفا  نسائك متعددة 
 .معلوما  عن مباح  العم  يف املعج  يتضمن  http://www.almuajam.orgموقع  -
 .نصوت مباشبا للمعج  يتضمن http://almuajam.hiast.edu.syموقع  -
 .نصوت مباشبا للمعج  يتضمن  http://arabicdictionary.kacst.edu.saموقع  -
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حســب إمكانااــا )حثيثــة نمســتمبة املنظمــة العببيــة للرتبيــة نالثقافــة نالعلــوم قامــت  هــود مــن خــال  مــا مت عبضــه ميكــن القــو  ا  
نمس  اجلهود القائمة يف الدن  العببيـة يف هـذا فتوحة املصدر،امليف نشب الوعي حو  الربجميا  احلبة ن ( نحسب ما هو متوفب لديها

 .اجملا  نالتنسي  بينها

والل ة  ولكن يبقى ان نقف عند الكثير من األمور المتعلقة بقضايا البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر
 العربية؟؟؟

 ن نتساءل أوال عن أسباب التباطؤ في تبني التكنولوجيات الحديثة ؟أولنا 

العببيـة،يف معظـ  األحيـا ،ت تواكـب العـامل  فاملنطقـة. إ  املنطقـة العببيـة تقـف يف مكـا  متـنخب عمـا ينبغـي أ  تكـو  عليـه
 نإنشــــــا  شــــــبكا تصات ،املتصــــــلة بتكنولوجيــــــا املعلومـــــا  ناتأشــــــيا  مثـــــ  فــــــبص العمـــــ   نتــــــنيت يف مبتبـــــة متــــــنخبة يف. املتطـــــور

 .ا املعلوما  على املستوى الدناتكنولوجي تكنولوجية،نابتكار تكنولوجيا  متصلة بتكنولوجيا املعلوما ،نبيع منتجا  نخدما 
نأ   تطـورا ملموسـا تشـهده املنطقـةنت ننكـب أ  هنـا، .العـبي،رغ  تـوافب اإلمكانـا  نهـذه األشـيا  تكـاد تكـو  معدنمـة يف العـامل

مـــــا هـــــي األســـــبا  الـــــا منعـــــت بعـــــض الـــــدن  العببيـــــة مـــــن اتهتمـــــام هبـــــذه ف."81أصــــحا  الكفـــــا ا  بـــــدأنا يتولـــــو  املســـــؤنليا 
 التكنولوجيا  ؟

 .إت عند الضبنرةغيا   قافة نشب التكنولوجيا املعلوماتية بن أفباد اجملتمع ما مع  املواطن ت يلجن تستتدام هذه التكنولوجيا  -
غيــا  اإلطــارا  البشــبية املؤهلــة للتعامــ  مــع التكنولوجيــا  احلديثــة إذ يتوقــف يفــاح أي مشــبنع لتوظيــف تكنولوجيــا املعلومــا   -

 .ما تكو  هذه القوى البشبية نادرة انغالب ،توفري الوسائ  ناألدنا  احلديثةعلى القوى البشبية املدر بة أكثب من اعتماده على 
إىل حـد كبـري يف  رناتسـتمبا ،سـتويا  الدنليـة للـدن  املتقدمـةاستتداما  تكنولوجيا املعلوما  ناتتصـات  مقارنـة بامل ضعف -

 سياسة اتعتماد على استرياد التكنولوجيا اجلاهزة
عــدم إعطــا  العنصــب البشــبي الــوطف العنايــة الكافيــة فيمــا يتعلــ  بعمليــة بنائــه العلمــي نتنميــة قدراتــه العقليــة نتوجيههــا للمشــاركة  -

 .ناإلسهام يف توطن التكنولوجيا مبا يتال م مع ظبنف ناحتياجا  اجملتمع
التكنولوجيـا   ملفبنم أ  هلا دنر هام يف إيفـاح مشـاريعغيا  دنر اجملتمع املدين ناجلمعيا  الناشطة يف هذا اجملا  ،نالا من ا -

يقتصــب نشـاطه  علـى بعــض التظـاهبا  املو يـة نإمنــا  احلديثـة نحتسـيس املعنيـن هبــا ننشـب الثقافـة التكنولوجيــة،نلكن شـبيطة أ  ت
 .ت يف عدة مناط  داخ  الوطن بشبكة اإلنرتن مب أ  ي كم   جمهود احلكومة يف بعض املناط  الا ت تزا  حمبنمة من التوصيلية

    . سو  التقديب للميزانية الالطمة ناملبصودة للنشاط التكنولوجي -

اذ  تبد للدن  العببية أ  تدر، أ  عنصب استتدام تكنولوجيا املعلوما  أصب  ضمن أحد املقاييس الا تدخ  يف قياس 
  تتجمــع يف أيــدي عــدد قليــ  مــن الــدن  ،تلــك الــا تــتحك  يف أ  خيــوط تكنولوجيــا املعلومــا"مســتوى املعيشــة نالتنميــة خاصــة ن

 .80"صناعة املعلوما  نتشغيلها ناختزا اا ناسرتجاعها ن تلك القنوا  الا  ب عربها هذه املعلوما 

 :أما عن فيما يخص البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر ودعمها لل ة العربية فيمكن أن نقف عند ما يلي 

ما يعي  انتشار تطبيقا  تكنولوجيا املعلوما  بالل غة العببية الدع  احملدند الذي تناله الربجميا  احلبة ناملفتوحـة املصـدر  إ 
األساس الا  -نهي يف نفس الوقت الصناعة   حيث تنيت صناعة الربجميا  كواحدة من أه  صناعا  املستقب  .يف املنطقة العببية

 يا  البقمية العببية،فما هو ناقع نمستقب  صناعة الربجميا  يف عاملنا العبي؟تقوم عليها صناعة احملتو 
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فالربجميا  مفتوحة املصدر رمزها متاح للجميع نقاب  للتوطيع حببية مما يسم  ملطوريها مبباجعتها ناختبارها نمن مث التشار، 
 ث  الربجميـا  احلـبة .تكب رمزها مما ينفي فبص اتبتكار اتختباريف إ بائها،مقارنة بالربجميا  اتمتالكية الا تطورها شبكة معينة نحت

ن املفتوحـة املصــدر خيـارا  مناســبة للحصـو  علــى نظـ  التشــغي  نالتطبيقـا  املتتلفــة بتكلفـة منتفضــة،نلذلك تبـد مــن مالئمــة 
تطبيقــا  العببيــة الــا تعتمــد الربجميــا  هـذه الربجميــا  مــع الل غــة العببيــة لتشــك  نســيلة لنشــب احملتــوى العـبي البقمــي نقــد اقتصــب  ال

املفتوحة املصدر على جمات  حمدندة منها تعلي  اللغة العببية نتقدمي خـدما  علـى مواقـع الويب،بينمـا هنـا، فـبص للتوسـع نذلـك 
 :من خال 

 البحث العلمي يف البحوث األساسية ندع  مشاريع طويلة األج  يف جما  الفيزيا  نالبياضة نهندسة الل غة نالذكا   تشجيع
 . الصناعي نغريها مما يتجانط قدرا  الشبكا  اخلاصة

  تشجيع تعبيب الربجميا. 
 نتجن نجتارهب  الشتصيةنضع مواصفا  نمقاييس لتطويب الربجميا  العببية كما ميكن أ  يستفاد أيضا  خبربة امل . 
 تطويب التشبيعا  القانونية ناتهتمام حبقوق امللكية الفكبية. 
 على فوائدها للمطورين ناملستتدمن نعجلة التكنولوجيا دنالتشدي ،ة الربجمة مفتوحة املصدر ناحلبةنشب  قاف. 

إ  الكثري من الربجميا  املفتوحة املصدر متوافبة لتوليد ننشب احملتوى البقمي العبي،نقد مت تصمي  هذه النظ  للتعام  مـع عـدة 
لغا ،نقــد مت تعبيــب الــبعض منهــا لــدع  احتياجــا  مســتتدمي الل غــة العببيــة،أما اجلهــا  الــا تقــوم بننشــطة التعبيــب هــي معاهــد 

 أصـال نابعـة أساسـية حتـديا  عـدة العببيـة الربجميـا  صـناعة تواجـهحيـث .لمي نحاضـنا  التكنولوجيـاالدراسا  العليا نالبحث الع
 .87التحديا  هذه أببط عامليا،نمن الصناعة هذه تسود الا اتحتكار من نزعة

تنتق  صناعة الربجميا  حاليا من إنتاج الربامس الكاملـة إىل جتميـع هـذه الـربامس مـن مكو نـا  :تحدغي التوجه للمكوغنات البرمجية
 .ببجمية قياسية سابقة التجهيز، مث  ما هو احلا  عندما يت  جتميع نظ  العتاد من مكونا  قياسية كاملكثفا  نالشبائ  اتلكرتننية

 .تتبعها مؤسسا  تطويب الربامس العاملية هبدف السيطبة على األسواق نهو من األساليب الا:تحدغي حزم البرامج المتكاملة
يـت  دمـس بـبامس الربجميـا  مـع العتـاد داخـ  صـنادي  الكرتننيـة مغلقـة يـت  تسـويقها يف صـورة :دمج البرمجيةات فةي عناصةر العتةاد

 .منتجا   اائية
 :بي ما يلينما ميكن أ  نالحظه من خال  صناعة الربجميا  بصفة عامة يف الوطن الع

 نيبدن من خال   ضعف صناعة البرمجيات: 
 اتعتماد الكلي على الربجميا  املستوردة نالا تنتجها الشبكا  العاملية. 
 اجلاهزة الربجمية املكونا  حنو استتدام التوجه. 
 عدم الوعي بنمهية الربجميا  املفتوحة املصدر 
 غياب المشاريع التطويرية. 
 استنزاف العقول. 

 
 :فيما يخص اللغ ة العربية فنقف عند ما يلياما 

يطبح استتدام الل غة العببية على اتنرتنت فبصا نحتـديا  متداخلـة تتطلـب توسـيع قاعـدة مسـتتدمي هـذه اللغـة ناترتقـا  
نلقـــد  مبكانتها،حيــث تتطلــب تعمــي  ننشــب تطبيقــا  تكنولوجيــا املعلومــا  يف جمتمــع مــا إنتــاج ننشــب احملتــوى البقمــي بلغــة أفــباده

 :08نضعت أدنا  تسم  مبعاجلة احملتوى ننشبه أمهها
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 إ  املاس  ا ا املتاح ا   قلي  الفائدة ملس  النصوص العببية الا  ت :تعرغف الحرف العربي بواسطة الماسح البصري
 .طباعتها بالقوالب البصاصية، حيت تزيد نسبة األخطا  يف مس  النصوص

 توفبة بتدقي  اجئة الكلما  العببية،نتتضمن بعض األنظمة مالم  تعز ط قدراا على اكتشاف تسم  النظ  امل:ُمدقغق التهجئة
 .األخطا  النامجة عن عدم تواف  الكلما 

 نيتطل ب التشكي  ا ا اجلاد املبنر ضبنرة ملحة لتتليصها من الل بس، يعترب تشكي  النصوص العببية:نظام التشكيل التلقائي
 .مببحلة اإلعبا  ا ا

 تبد من تنسيس املدق  النحوي على نظام قوي لإلعبا  اجلم  العببية نلتحديد مواضع اخلطن النحوي على :الُمدقغق النحوي
 ".صتب ن كولكت"مستوى اجلملة نهنا، نظاما  للتدقي  النحوي من تطويب شبكا

 فيعد النص املعاجل بتحلي  بنية الكلمة العببية،ليا ميهد احملل   الصبيف ملعاجلة النصوص آ:المحلغل الصرفي واإلعراب اآللي
 .للفهبسة أن اإلعبا  أن الرتمجة ا لية

 يعترب حمب، البحث غوغ  :محرغكات البحث العربيةGoogle هو السائد يف البحث عن النصوص العببية ،نهو يليب مطالب
 .املستتدم العادي ضمن حدند ضيقة نت يليب متطلبا  البحث املعم 

 تبد من تطويب أدنا  النشب اتلكرتنين تفوق إمكانيا  النظ  املتاحة نمنها نظام الكتا  :شر االلكترونيأدوات الن
 .اتلكرتنين الذي طو ر من قب  مايكبنسوفت نالذي أجبيت حمانلة تعبيبه

 للفهبسة هنا، بعض التجار  مث  مبادرة شبكة صتب الا طبحت بعض النظ  ا لية :نظا الفهرسة واالستخالص اآللي
 .ناتستتالص تستند إىل أسس إحصائية نذلك تستتالص كلما  مفتاحية نحتديد موضوعا  النصوص

 تستتدم نظ  تعبف الكالم العبي األكثب كفا ة األسس اإلحصائية إت  أ  معدت  اخلطن يف تعب ف :تعرغف الكالم وتوليده
ولد آليا من مستوى الكالم ما طالت مبتفعة،نحتتاج النظ  ا لية لتوليد الكال

 
م إىل مزيد من التطويب حى يقرت  الكالم العبي امل

 .اجلودة الا مت حتقيقها مع لغا  أخبى
 هنا، عوام  تعي  جهود التطويب لنظ  الرتمجة ا لية من ناىل  ننلك ،جة إىل ملنظوما  للرتمجة ا ليةتتزايد احلا:الترجمة اآللية

 .اللغة العببية منها العناية احملدندة الا تناهلا من قب  اجلها  املعنية حكومية أن قطاع خاص
 

لغتنـا ناملكتشـفن نالبـاحثن العـب ،انعكس سـلبا  علـى  نقلـة أعـداد املترتعـن  العببيـة يف اجملـا  التكنولوجي،إ  تـنخب الـدن 
. حنـو التكنولوجيـا لتكـو  دنت  صـانعة نمنتجـة هلـا نتيجة عدم اهتمام الدن  العببية ببنا  قاعدة تنطل  منهاالعببية،نهذا أمب طبيعي،

الـدن  العببيـة لتلـك الكفـا ا    لنجد أ  العقو  العببية اختار  اهلجبة إىل الدن  الغببية املتقدمة،نتيجة ذلك اإلمها  الـذي تبديـه
األمبيكيــة،نالا  نجــد  ذلــك الرتحيــب نالتشــجيع نالــدع  الكبــري مــن ق ب ــ  دن  غببيــة كثــرية علــى رأســها الوتيــا  املتحــدة نالــا

 .يتوجب على مجيع سكا  األرم تعل مها نالتعام  هبا ناحرتامها سامهت مسامهة كبرية جدا  يف أ  تكو  اللغة اإليفليزية لغة عاملية
 :خاتمة

جميا  احلبة من امكانيا  يستطيع من خالهلا املستتدم التعبف على مضامينها نشيفباا املصدرية ا  ما تتميز به الرب 
مة نتعدي  بنيتها مبا ينسج  مع متطل بـــــــاته نحاجياته العامة ناخلاصة،مع احتفـــــــــاظه بإمكانيـــــــا  السيطبة على أمن نسال

نمع تزايد اتعتماد على تكنولوجيا  املعلوما ،نبسبب تضت  األعبا  .اج إليها مستقبالمعلوماته،نحبية اختيار الربجميا  الا حيت
املالية املرتتبة على شبا  الربجميا  اجلاهزة،فقد تزايد اتهتمام بالربجميا  احلبة ناملفتوحة املصدر نمع هذا يبقى استتدامها يف 

العببية للرتبية نالثقافة نالعلوم ن بعض الدن  العببية إىل تبف هذه الربجميا  يف املنطقة العببية يف خطواته األنىل،أمام مبادرة املنظمة 
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خمتلف التطبيقا  ،كما شجعت على إنشا  جمموعا  عم  علمية نطنية من أج  إماد نتوفري حلو  عملية تقنية تضمن 
 .اتستفادة من هذه الربجميا 

ضبنرة التوجه اسرتاتيجيا  حنو الربجميا  احلبة ناملفتوحة املصدر باعتبارها حال  بديال  هاما  ملسنلة نهلذا تبد من التنكيد على 
نمب تنظي  هذا التوجه اتسرتاتيجي عن طبي  إنشا  نحدة إدارية عببية مهمتها حصب الربجميـا  . حياطة صناعة ببجميا  مستقلة

ن ت بـد مـن التعـان  مـع العديـد مــن . اخلاصــة بـدع  نتطـويب هـذا النـوع مـن الربجميــا اهلامـة احلـبة ناملفتوحـة املصـدر،نبنا  القـدرا  
ن ت بـد . الدن  ذا  اخلربة بالربجميا  احلبة ناملفتوحة املصدر،من أج  تسـبيع اتسـتفادة مـن هـذه الربجميـا  نالتشـار، يف اخلـربا 

امعــــا  نمباكــــز البحــــوث ناملؤسســــا  احلكوميــــة نالقطــــاع أيضــــا  مــــن تضــــافب اجلهــــود يف هــــذا اجملــــا  نعلــــى النطــــاق احمللــــي بــــن اجل
فمن الصعب جدا على الدن  العببية أ  تشك   قاعدة لدخو  صناعة الربجميـا  احلـبة بعـدما يفحـت الشـبكا  الكـربى يف .اخلاص

بشبية،نمن املعوقا  الا السيطبة على سوق الربجميا ،ن ماطالت صناعة الربجميا  يف بداية الطبي  رغ  توافب اإلمكانا  املادية نال
ذا هـحالت دن  انتشارها القصور يف استيعا  أمهيتها نما ميكن أ  حتبطه مـن عائـدا ،نمن احللـو  املطبنحـة إلطالـة الصـعوبا  يف 

اذ  فـاألمب أكـرب بكثـري مــن .اجملـا  تصـمي  مشـاريع إقليميـة تولـ د الطلـب علـى منتجـا  الصـناعة الباميـة لنشـب التطبيقـا  األساسـية
نهلـذا نبقـى دائمـا امـام اشـكاليا  كـربى تـؤرق العقـ  العـبي .هود املنظمة العببية للرتبية نالثقافة نالعلـوم نمـن املبـادرا  الـا تبنتهـاج

 :نتفبم عليه دائما طبح تساؤت  تبحث عن إجابا  لدى اجلها  املعنية مبث  هذه التوجها  نأمهها
 حبة ذا  قيمة مضافة عالية تتال م ناحتياجا  الدن  العببية؟كيف ميكن املسامهة يف إنتاج نإماد ببجميا   -
 مى تكو  هنا، مبادرا  نببامس من قب  احلكوما  العببية يف تكوين املكونن العب  يف جما  الربجميا  احلبة ناملفتوحة املصدر؟ -
 ه  مت نضع اسرتاتيجية نطنية يف ك  بلد تعتماد الربجميا  احلبة يف بنا  جمتمع املعبفة؟  -
 .من املسؤن  عن نضع اسرتاتيجية بنا  الربجميا  احلبة -
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا .82/72/8788:ي  :التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاا علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى العن
http://www.alecso.org.tn/index.php?option=com_content&task=view&id=

1234&Itemid=1002&lang=ar 
ـــــة .82 ـــــارة يـــــوم.[علـــــى اخلـــــك املباشـــــب].اجتمـــــاع خـــــربا  الشـــــبكا  الدتلي ـــــوا .78/70/8788:طي ـــــى العن ـــــاا عل  :الت

http://www.alecso.org.tn/index.php?option=com_content&task=view&id=
1484&Itemid=325&lang=ar 

جمهــودا  املنظمــة العببيــة للرتبيــة نالثقافــة نالعلــوم يف جمــا  النهــوم باللغــة العببيــة .املنظمــة العببيــة للرتبيــة نالثقافــة نالعلــوم .80
 .8788 املنظمة العببية للرتبية نالثقافة نالفنو ،:تونس.نالتوجه حنو جمتمع املعبفة 

 .املبجع نفسه  .83
 8788 /88/ 87: طيارة يوم :على اخلك املباشب]. املعلوما  يف جما  تقنية أسبا  نرا  تباجع العب 0.،مرييف  توين .82

 http://alwadi.com.sa/vb/showthread.php?p=304320 :على العنوا  التاا

 .8003الدار املصبية اللبنانية، :القاهبة.تكنولوجيا اتتصا  احلديثة يف عصب املعلوما .حسن عماد.مكاني .80
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و  تعزيـز احملتـوى البقمـي اجتماع خـربا  حـ. التحديا  نالفبص نمناه  احللو :منظومة صناعة احملتوى العببية. نبي علي، .87
 . 8777برين ،. يونيو/حزيبا قتصادية ناتجتماعية لغبي آسيا،اللجنة اتالعبي،

 . 8787 ،الفكب العبي مؤسسة:بنا ل.8770التقبيب العبي الثالث للتنمية الثقافية للعام   .88
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


