خطة مرجعية لمشروع مرصد المغة العربية
أ .د .محمد زكي خضر

(*)

تقديم
يزيد اليوـ عدد الناطقيف بالمغة العربية عمى ثالثمائة مميوف نسمة ،وتأتي في

تسمسؿ المغات العالمية بحسب عدد الناطقيف بيا خامس لغة عالمية بعد الصينية
واإلنجميزية والفرنسية واإلسبانية ،وىي تأتي قبؿ المغات البرتغالية واأللمانية واليابانية.

وىي لغة القرآف الكريـ الذي يقرأه المسمموف في مختمؼ بمدانيـ بالمغة العربية رغـ عدـ

فيـ معظـ غير العرب لما يقرؤوف .والحروؼ العربية تستعمؿ لكتابة لغات عديدة غير
العربية كالفارسية والكردية واألوردية والسواحيمية .وقد دخمت مفردات المغة العربية في
لغات عديدة .والمغة العربية ىي المغة الوطنية في كؿ الدوؿ العربية وليا تاريخيا

وثقافيا.
عمميا
ً
العريؽ ً

والعربية ذات انتشار نسبي في عدد مف الدوؿ غير العربية ،فالمالطية كانت

استخداما في تشاد ،وىناؾ جماعات لغوية
ليجة عربية دونت ،والعربية أكثر المغات
ً
عربية في مالي والنيجر وتركيا ،إلى جانب جزر لغوية صغيرة وسط آسيا .وفي
المقابؿ فإف ىناؾ دوالً عربية تضـ مناطؽ ليا لغات محمية إلى جانب العربية .وأىـ
ىذه الجماعات التي تتعامؿ بيذه المغات البربر األمازيغ في دوؿ المغرب ،واألكراد

واآلراميوف في العراؽ ،والميرة في اليمف الجنوبي ،والنوبيوف في مصر ،يضاؼ إلييـ
أبناء عدد كبير مف المغات المحمية في جنوب السوداف وعند كؿ ىذه الجماعات نجد

المغة العربية -وبدرجات متفاوتة -لغة التعامؿ في خارج الجماعة الصغيرة ،ففي ىذه
المناطؽ ثنائية لغوية لمغة المحمية إلى جانب المغة العربية.
(*) رئيس قسـ ىندسة الكيرباء -كمية اليندسة-الجامعة األردنية -المممكة األردنية الياشمية -عماف.
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عالميا مف
يتضح مف الجدوؿ ( )1أف المغة العربية تأتي في المرتبة الخامسة
ً
حيث عدد الناطقيف بيا  ،في حيف نجد أنيا األقؿ مف حيث نسبة عدد مستخدمي
الشابكة (اإلنترنت) إلى عدد المتكمميف بيا .لكف يالحظ أف التقدـ في استعماؿ

اإلنترنت خالؿ السنوات التسع األخيرة كاف األعمى مف بيف كافة المغات األخرى
ويعطي األمؿ في أف تحتؿ المغة العربية مكانة ال بأس بيا بيف المغات العالمية عمى

شبكة اإلنترنت في المستقبؿ.

عالميا
المغات العشر األعمى في استخدام اإلنترنت
ً
عدد السكان

نسبة استخدام

تخمين 0229

اإلنترنت عالميا

نسبة النمو

خالل -0222
0229

نسبة استخدام
اإلنترنت

مستخدمي اإلنترنت

المغات العشر األعمى

في استخدام اإلنترنت

1,263,830,976

28.7 %

237.2 %

37.9 %

478,717,443

اإلنجميزية

1,373,859,774

21.7 %

1,018.7 %

26.3 %

361,364,613

الصينية

411,631,985

8.0 %

631.3 %

32.3 %

132,963,898

اإلسبانية

127,078,679

5.6 %

99.7 %

74.0 %

94,000,000

اليابانية

425,622,855

4.6 %

530.5 %

18.1 %

76,915,917

الفرنسية

247,223,493

4.4 %

863.9 %

29.5 %

73,027,400

البرتغالية

96,389,702

3.9 %

135.5 %

67.7 %

65,243,673

األلمانية

289,742,641

3.0 %

1,862.2 %

17.0 %

49,372,400

العربية

140,041,247

2.3 %

1,125.8 %

27.1 %

38,000,000

الروسية

71,174,317

2.2 %

96.8 %

52.7 %

37,475,800

الكورية

4,446,595,669

84.3 %

351.5 %

31.6 %

1,407,081,144

أعمى عشر لغات

2,321,209,539

15.7 %

430.7 %

11.3 %

261,789,264

باقي المغات في العالم

6,767,805,208

100.0 %

362.3 %

24.7 %

1,668,870,408

العالم  -مجموع
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مجتمع المعمومات
تغير جذرًيا في كافة أوجو نشاطات الحياة وخاصة االقتصادية
يشيد العالـ ًا
واالجتماعية والثقافية .ويطمؽ عمى المجتمع الجديد الناتج عف ىذه التغيرات اسـ مجتمع

المعمومات .ويتصؼ ىذا المجتمع ببيئة اقتصادية واجتماعية جديدة تتغير فييا ىياكؿ
ومحتوى نشاطات المجتمع وينتج ىذا كمو عف تغير في طريقة توليد المعرفة وحفظيا

ومعالجتيا ونشرىا واستخداميا ،وكذلؾ عف التغير في تعامؿ الفرد مع المعمومة .وتعد

المغة وعاء المعرفة والمصطمح أداتيا ،كما ازدادت أىمية اإلبداع والتجديد في ىذه

العمميات .كما رافؽ التطورات الكبيرة في التقانة (التكنولوجيا ) اندماج وترابط كبير بيف
التكنولوجيات بعضيا مع بعض  ،فاندمجت تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت  ،كما

اندمجت كثير مف التكنولوجيات األخرى مما أدى إلى توليد صناعات وبالتالي نمو

اقتصادي ،وخدمات جديدة بدأت تؤثر في شتى نواحي حياة المجتمع .و كؿ ىذه الحقوؿ

كما ىائالً مف المصطمحات وال تنتشر إالّ بيا.
الجديدة تولد ً

ازديادا بما يمكف أف نسميو بالسمع
مف جية أخرى ،تشيد السوؽ العالمية
ً
سمعا
والخدمات المعرفية ،وىي مبنية عمى تحويؿ المعرفة إلى منتج وىذا بدوره أوجد ً

وخدمات مصطمحية وبالتالي ما يسمى" بسوؽ المصطمح ".إف كؿ ىذه التغيرات تؤدي

إلى أسس مختمفة عف الماضي في تحقيؽ النمو االقتصادي.

ترافؽ التحوؿ نحو مجتمع المعمومات تغيرات ىامة في طبيعة النشاطات

تغير في عمميات
االجتماعية والثقافية وفي آلية ممارسة ىذه النشاطات .فأوالً ىناؾ ٌ
التعميـ والتعمـ والتدريب ،إذ نتجو نحو التعمـ مدى الحياة ،ونحو حاجة القوى العاممة إلى

معرفة وخبرة أعمى مف السابؽ ،كما نتجو نحو آليات التعمـ عف ُبعد أو التعميـ
اإللكتروني .وتسمح تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في مجتمع المعمومات بالوصوؿ
بالتعميـ إلى المناطؽ النائية والمعزولة .وتسمح اآلليات الجديدة مف جية أخرى بتوفير

وسائؿ جديدة لتعميـ أو عمؿ المعاقيف .وتقدـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وسائؿ

جديدة لمتعميـ والتعمـ كالكتاب اإللكتروني واستعماؿ الحاسوب في التعميـ  ،وكؿ ذلؾ
ينتج المزيد مف المصطمحات.
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إف اآلليات الجديدة امتدت بعد ذلؾ إلى حقؿ الصحة والعالج والمعمومات

الطبية ،سواء بتوفير أجيزة طبية عالية التقنية تحصؿ عمى صور األشعة والفحوصات
الطبية وتقوـ بخزنيا وتبويبيا أو باالحتفاظ بسجالت دقيقة ومفصمة لمحاالت المرضية
والتاريخ المرضي واإلحصاءات حوليا سواء بشكؿ مباشر أو مف خالؿ الشبكات

الحاسوبية أو شبكة اإلنترنت .كما أمكف توفير االستشارات الطبية في برامج

متخصصة لمساعدة األطباء في عمميـ أو في توفير المعمومات عمى مستوى عامة

الناس.كما يشيد مجتمع المعمومات تداخالً في تصميـ القرى والمدف ،إذ بدأت تسمى ىذه

القرى والمدف بالقرى والمدف الذكية .ويؤدي ىذا التطور إلى تغيرات في تصميمات ىذه

المدف وفي طرائؽ تعامؿ ساكنييا  ،إذ يتغير وضع بعض الفعاليات كالبنوؾ مثالً حيث

إلكترونيا مما أدى إلى توليد المزيد مف المصطمحات.
بدأ القياـ باإلجراءات المصرفية
ً
كما أف حياة الفرد قد شيدت تغيرات كبيرة نتيجة النتشار التمفاز ،وىي تشيد

تغير أعمؽ في مجتمع المعمومات ليتكامؿ التمفاز مع الحاسوب ومع شبكات
اآلف ًا
المعرفة المحمية والعالمية وتجعؿ الفرد يستعمؿ ىذه التكنولوجيا لمقياـ بنشاطات التسمية
والعمؿ والتعمـ والصحة والتخاطب مع اآلخريف ،عمى المستوى الوطني واإلقميمي

والعالمي ،بشكؿ يختصر المسافات والزمف والكمفة .وستساىـ ىذه التغيرات إذا ما

قميميا
استخدمت بشكؿ فعاؿ وصحيح في تسييؿ عممية التكامؿ االجتماعي
وطنيا وا ً
ً
شريطة توفر المغة المشتركة وعمادىا المصطمحات.
تغير في طريقة التعامؿ مع التراث الثقافي ووسائؿ
كما يشيد مجتمع المعمومات ًا
حفظو  ،وىذا يؤثر عمى النشاط الثقافي في المجتمع  ،وال بد لمدوؿ العربية ،حتى

حاليا بوابات عمى
قميا  .نشيد ً
تضمف مستقبؿ ماضييا الثقافي ،مف تحويمو وحفظو ر ً
اإلنترنت لكؿ ثقافة ،كما نشيد انتشار المتاحؼ التخيمية الثقافية عمى اإلنترنت ،وتحويؿ

المكتبات الوطنية إلى الشكؿ الرقمي .مف جية أخرى يجري تداوؿ ونقؿ وبيع المواد

الثقافية عبر اإلنترنت بشكميا الرقمي.

إف التوجو نحو مجتمع المعمومات يترافؽ مع التوجو نحو االقتصاد المبني عمى
المعرفة ،ويمس ىذا التوجو كؿ القطاعات االقتصادية مف صناعة وزراعة وخدمات
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وتجارة وماؿ .وىذا أدى ويؤدي إلي تغيرات عديدة  ،وفي كؿ مف ىذه التغيرات يمعب

أقساما
دور جوىرًيا  ،حيث نجد أف كبرى الشركات تيتـ بالمصطمح وتنشئ
المصطمح ًا
ً
لمعناية بو.
إف وضع سياسة لغوية يمثؿ حجر الزاوية في كؿ ىذه القطاعات ألف المغة

ىي وسيمة االتصاؿ األولى بيف البشر .ومف الواضح أف أحد مرتكزات السياسة المغوية

يوما بعد
ىو وضع منيجية واضحة لممصطمحات .إف ظيور مصطمحات جديدة يزداد ً
يوـ بسبب تسارع وتيرة التقدـ التقني والعممي .كما أف العولمة تزيد الضغوط عمى
ضرورة استخداـ ىذه المصطمحات .فإذا لـ تستجب لغة ما العتماد المزيد مف
المصطمحات الجديدة فإف أىمية تمؾ المغة تتقمص تاركة المجاؿ لغيرىا مف المغات

التي اعتمدت تمؾ المصطمحات الجديدة .ىذا باإلضافة إلى أف االتجاه العالمي نحو
العولمة بدأ بشكؿ متسارع باالعتراؼ بالفروؽ المحمية والمغات المختمفة ىي مف أىـ

ىذه الفروؽ.
إف التخمؼ في المصطمحات يزيد مف الفجوة الرقمية والتي تعبر عف نفسيا
بأشكاؿ متعددة في البمداف الصغيرة الحجـ أو ذات المغة البسيطة أو في المجتمعات

النامية  ،لذا فإف األولوية خالؿ المرحمة األولى في تنفيذ سياسة المصطمحات تكوف
في إعداد المتطمبات األساسية عمى وجو السرعة .وقد تكوف البداية بنظاـ التعميـ ،
ولكف يمكف أف تشمؿ أيضا الصحة العامة أو نظاـ النقؿ العاـ  .لذا تكوف األولويات

ىي تحديد أىـ المجاالت التي تطبؽ سياسة المصطمحات األولى .أما في لغة كالمغة
العربية ومع اتساع الرقعة الجغرافية التي تشمؿ الوطف العربي كمو ،فإف سياسة

قوميا وقطرًيا في الوقت نفسو .فمع الزيادة المطردة في
بعدا
المصطمحات تأخذ ً
ً
استعماؿ تقنية المعمومات وانخفاض كمفة المعدات والبرمجيات بشكؿ مطرد أصبح
المضموف عند استخداـ ىذه التقنيات ىو األعمى كمفة .ويقصد ىنا بالمضموف
المعمومات المحتواة والمتداولة في أجيزة تقنية المعمومات وبرمجياتيا .إف تكاليؼ

المحتوى ىي تكاليؼ مخفية ال تبدو ظاىرة في أنظمة تقنية المعمومات رغـ استحواذىا

عمى ال تكاليؼ األىـ اليوـ .وينطبؽ ذلؾ عمى المنظمات والمؤسسات مثؿ ما ينطبؽ
عمى األفراد .وتمثؿ المصطمحات عناصر ال غنى عنيا في ىذا المحتوى ألنيا
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عنصر ميـ في أية بيانات في أي حقؿ مف حقوؿ المعرفة الخاصة أو العامة.
المغة العربية والتخطيط المغوي
تحتؿ المغة مكاف الصدارة في ثقافة أية أمة .لذلؾ فإف أية تنمية ثقافية ال بد

وأف تتـ مف خالؿ لغة األمة ،وبذلؾ يضاؼ مفيوـ جديد في حقؿ التنمية ىو مفيوـ
التنمية المغوية بجانب التنمية االقتصادية واالجتماعية وغيرىا  .والتنمية ليست مجرد

تغيير تدريجي يحدث وفقًا لألنماط التقميدية  ،ولكنيا عممية مجتمعية واعية ىادفة إلى
إيجاد التحوالت المنشودة ،والتنمية المغوية ىادفة إلى إحداث تغيرات لغوية محددة
ومنشودة فالمغة العربية بحاجة إلى أف ينظر إلييا كمحور ميـ في التنمية في البمداف

العربية .وىذا يحتاج إلى تخطيط لمغة ووضع سياسة لغوية ومتابعة تنفيذ تمؾ السياسة
.
التخطيط المغوي ىو القرار الذي يتخذه مجتمع ما لتحقيؽ أىداؼ وأغراض

تتعمؽ بالمغة التي يستخدميا ذلؾ المجتمع سواء كاف يتعمؽ بحماية المغة مف المفردات

الواردة أو إصالحيا أو إنعاشيا أو تحديثيا أو زيادة انتشارىا  ،كما يشمؿ دعـ عرى
التواصؿ بيف الدوؿ التي تجمعيا لغة واحدة .
إف آفاؽ المستقبؿ المغوي لممنطقة العربية تتحدد في إطار وعي جديد بأىمية

التنمية المغوية عمى مستوى الدوؿ العربية كميا في اتجاه العربية الفصحى لغة لمتعميـ
والعمـ واإلعالـ واإلدارة ،ويتطمب األمر تحديد األىداؼ واتخاذ الوسائؿ لتحقيقيا عمى

مستوى الدوؿ العربية.
وعمى ذلؾ فإف التخطيط لمغة العربية يجب أف يتـ عمى مستوى البمداف العربية
منفردا .والتخطيط المغوي يجب أف يكوف شامالً ويضع
مجتمعة وعمى مستوى كؿ بمد
ً
في اعتباره جميع المتغيرات االجتماعية والسياسية ووضع المغة بالمقارنة مع لغات
اع تكوف ذات آثار
أخرى .إف الق اررات ذات العالقة بالمغة والتي تتخذ بغير تخطيط و ٍ

أحيانا  ،كقرار حذؼ المفردات األجنبية مف المغة التركية واستبداؿ الحروؼ
ىائمة
ً
العربية بالحروؼ الالتينية ،األمر الذي اضطر األتراؾ إلى ترجمة تراثيـ إلى المغة
الحالية.
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إف التخطيط لمغة العربية يشمؿ وضع سياسة لغوية واضحة اليدؼ تسيـ في

تنفيذىا المؤسسات التعميمية واإلعالمية ،فالمالحظ أف وسائؿ اإلعالـ في الوطف
العربي بالرغـ مف الدور الذي تقوـ بو في خدمة المغة العربية  -فإف بعض ما تقدمو
يتعارض مع ما تبنيو المدرسة ،وذلؾ بما تشيع مف العامية في الصحيفة والمجمة

واإلذاعة المسموعة والمرئية ،وذلؾ أف الجو العاـ في بعض البالد العربية يتسامح في
الحفاظ عمى المغة العربية بما يأذف بو مف رفع الالفتات والشعارات بالمغة األجنبية ،أو

بتقديـ المغة األجنبية عمى المغة العربية ،ولذا فمف الضروري أف يتعاوف التربويوف
والمغويوف والمختصوف باإلعالـ ،لدراسة ىذه الظاىرة ومعالجتيا عمى الصعيد الوطني.
والتخطيط المغوي يجب أف يستفيد مف اإلمكانات المعاصرة السمعية والبصرية

التي تعد مف الوسائؿ الفعالة لجعؿ العربية ذات أبعاد اجتماعية صريحة ،وغني عف

البياف الحاجة إلى إعداد مزيد مف المغوييف والتطبيقييف والمترجميف لتمبية الحاجات

المعاصرة .وكؿ دعـ لحركة النشر والترجمة ىو إسياـ لجعؿ المغة العربية معبرة عف

حضارة العصر ،كما عبرت عف الحضارة اإلسالمية عمى مدى عدة قروف.

إف التخطيط لمغة العربية في بعض الدوؿ العربية التي فييا مناطؽ ذات لغات

محمية يجب أف ييدؼ إلى دعـ وجود المغة العربية في تمؾ المناطؽ بما ال يولد أية
حساسيات تجاه المغة العربية .فكؿ جيد يبذؿ مف أجؿ المحافظة عمى العربية في ىذه

المناطؽ ودوف المساس بالمغات المحمية دعـ لوحدة ىذه الدوؿ ،وكؿ إىماؿ في ىذا
االتجاه يقوي اتجاىات العزلة بيف ىذه المناطؽ وباقي الدولة ،وىناؾ تجارب عربية
وعالمية توضح أف المغة مفتاح فيـ ىذه القضية وأداة معالجتيا.

كما أف مستقبؿ المغة العربية مرتبط أيضاً -بأف نخطط لمغتنا برؤية عالمية وأف

نحدد مكانتيا ومشكالتيا برؤية عالمية أيضاً .إف نسبة اإلنتاج العربي مف الكتب
ونسبة الترجمات العربية إلى مجموع اإلنتاج العالمي تعد نسبة ضئيمة بكؿ المعايير.
وليذا فإف مستقبؿ المغة العربية يتحدد بدعـ التأليؼ بالعربية وبدعـ حركة الترجمة إلى
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المغة العربية .وما لـ يحدث تخطيط شامؿ وحؿ لمشكالت التأليؼ والترجمة فمف

يحدث دعـ لمكانة العربية .إف اإلنساف المعاصر يقبؿ عمى لغة بعينيا بقدر ما تقدـ
لو مف معرفة .يتطمب ىذا الجانب الثقافي بحثًا وتخطيطًا وتطبيقًا ،وىناؾ دوؿ نامية
كثيرة سبقتنا عمى الرغـ مف ظروفيا المتواضعة في ىذا االتجاه.
كيانا منفصالً ينمو وحده نمواً ذاتياً ،ويحمؿ مسؤولية نفسو ،ولكنيا
والمغة ليست ً
ظاىرة اجتماعية ترتبط باإلنساف وتتفاعؿ مع كؿ مظاىر حياتو ،فالمغة العربية ال
ترقى بأف نمدحيا ونبالغ في مدحيا ،ولكنيا ترقى بجيود أبنائيا في العمـ والحضارة

واإلنتاج ،فقيمة المغة تستمد في المقاـ األوؿ مف جيود أبنائيا ،وقد أثبتت تجارب
العالـ أف التخطيط المغوي ممكف وفعاؿ ،وأف المعاصرة ضرورة ،وأف الوعي المغوي
ميـ لتنفيذ خطة لغوية واضحة .فيؿ نصؿ إلى ىذا الوعي المغوي ونحف في بداية

القرف الحادي والعشريف؟ ىذه ىي القضية المغوية ،وذلؾ ىو التحدي الحضاري أماـ
المغة العربية في التعميـ واإلعالـ.
تمثؿ المصطمحات واحدة مف الحمقات الميمة في السياسات المغوية .وحيث
إ نيا تيـ كؿ الناطقيف بالمغة العربية  ،لذلؾ فإف التنسيؽ في وضع سياسة لغوية
لممصطمحات يمثؿ حمقة ميمة في السياسة المغوية لكؿ بمد مف البمداف العربية ولكميا

مجتمعة في الوقت نفسو.
التخطيط عمى مستوى الدول العربية مجتمعة
إف التخطيط عمى مستوى دعـ المغة العربية لو مجاالت واسعة وعمى سبيؿ

المثاؿ ال الحصر مجاؿ اإلعالـ ،فقد كاف لمصحافة العربية دور حاسـ في تكويف
آالؼ الكممات الجديدة وجعؿ كممات قديمة تؤدي دالالت مستحدثة تتطمبيا الحياة
الحديثة والنظـ الجديدة والمفاىيـ المستحدثة وألفاظ الحضارة العصرية .ولكف مشكمة

التفاوت الكبير في مستويات المغة في وسائؿ اإلعالـ ،وابتعاد التمفزة في كثير مف
برامجيا عف الفصحى المعاصرة ،جعؿ الميتميف بالمغة العربية المقتنعيف بأىمية الدور

الذي يمكف أف ينيض بو اإلعالـ في التنمية المغوية يطالبوف مف خالؿ وزراء اإلعالـ
أف يكوف اإلعالـ جميعو بالمغة العربية الفصيحة السميمة ،ال بالعامية ،وبخاصة في
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ركنا مف أركاف سياسة
اإلذاعتيف :المسموعة والمرئية .وىذا المطمب يمكف أف يكوف ً
لغوية لإلعالـ تنفذ إلحداث تغير لغوي محدد اليدؼ وعمى مراحؿ متدرجة ،وذلؾ
حتى نصؿ بالمجتمع مف خالؿ وسائؿ اإلعالـ إلى المستوى المنشود .وحاف الوقت

لمتخطيط الجاد لذلؾ عمى نحو متدرج وطبقًا لخطة لغوية واضحة األىداؼ والمراحؿ.
ويشمؿ التخطيط المغوي التدريب المغوي لمعامميف في وسائؿ اإلعالـ ،ألف ذلؾ لو
أىمية متزايدة في إطار الحرص عمى األداء المغوي السميـ ،وذلؾ بإعداد دورات

تدريبية لمعامميف فييا لتدريبيـ عمى الضبط اإلعرابي والنطؽ السميـ .إف الوعي بالدور
المغوي لوسائؿ اإلعالـ بالمعنى الشامؿ يجعؿ ىذا التدريب المكثؼ أساساً لعمؿ مف
يظيروف بأصواتيـ أو بصورىـ ،وىو أكثر أىمية لمف يعمموف بأقالميـ في وكاالت

األنباء محرريف ومترجميف ،ولمف يعمموف في إعداد المواد اإلعالمية المختمفة.
التدريب ىنا يتنوع ويتكامؿ ليمبي كؿ المتطمبات المغوية المنشودة في ىذا العمؿ .كما

أف لمخطابات الرسمية والبيانات الدورية التي يمقييا المسؤولوف مف رجاؿ الدولة
كبير في تحديد مالمح الحياة المغوية في الدولة .ومف ىنا مف
أثر اً
والشخصيات العامة اً

الضروري أف يحرص رجاؿ الدولة وجميع المسؤوليف في البالد العربية عمى استخداـ
المغة العربية الفصيحة في خطبيـ وبياناتيـ الموجية إلى الجماىير بمغة عربية سميمة.

وىذه الخطابات والبيانات تعد مف أىـ ما تنقمو وسائؿ اإلعالـ المختمفة.

ومما يجب أف تشممو الخطط عمى المستوى العربي تعميـ المغة العربية في العالـ

اإلسالمي ،فقد ظمت المغة العربية عمى مدى عدة قروف أىـ المغات في العالـ
اإلسالمي ،وارتبط انتشار المغة العربية بدخوؿ اإلسالـ إلى أقاليـ إفريقيا وآسيا،
فأصبحت لغة الثقافة والعمـ والتأليؼ .ظمت المغات الوطنية والمحمية مستخدمة في
الحياة اليومية ،ولكف المغة العربية كانت لغة العمـ والتأليؼ في أقاليـ واسعة مف العالـ

اإلسالمي  ،وىناؾ خطط كثيرة في عدد كبير مف الدوؿ لجعؿ المغة العربية مادة
دراسية ،وحدث تقدـ كبير في ىذا المجاؿ في ربع القرف الماضي ،فدخمت العربية في

المدارس الحكومية في عدد كبير مف دوؿ العالـ مف ماليزيا شرقًا إلى نيجيريا غرًبا.
ولذلؾ يجب أف تكوف ميمة التخطيط لتعميـ المغة العربية ،عمى نطاؽ العالـ اإلسالمي

أو الجيود خارج العالـ العربي منسقة ومخططًا ليا ضمف التعاوف العربي في ىذا
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المجاؿ .وبالطبع يحتاج ذلؾ إلى التخطيط إلعداد العدد المناسب مف المتخصصيف
في تعميـ العربية لمناطقيف بغيرىا ،فيناؾ نقص في ىذا التخصص ،ويعكس ىذا

الموقؼ بالتالي نقص المواد التعميمية والثقافية وقمة المعجمات ،واف النظر في الكتب
والوسائؿ المتاحة لتعميـ لغات أخرى يجعمنا نطالب أنفسنا بجيد أكبر في ىذا المجاؿ.

كما يستدعي ذلؾ دعـ دور المغة العربية بوصفيا إحدى لغات األمـ المتحدة

ووكاالتيا المتخصصة ومساعدة الدوؿ األفريقية واآلسيوية عمى استئناؼ صمتيا بالمغة
العربية والثقافة العربية اإلسالمية والمحافظة عمى استعماؿ الحرؼ العربي في كتابة

لغات العالـ اإلسالمي في إفريقيا وآسيا ودعـ الدراسات العربية في الجامعات في
إفريقيا وآسيا وباقي أنحاء العالـ بناء عمى دراسات ميدانية دقيقة واعتماداً عمى مصادر
طمأف إلييا.
ُي ّ

إف أنظمة إنتاج وتخزيف ومعالجة البيانات المصطمحية يجب أف تكوف موحدة

بيف األقطار العربية .ويمكف ليذه األنظمة أف تضـ المصطمحات أحادية المغة وثنائية

تبعا الحتياجات كؿ حقؿ مف حقوؿ مستخدمي المصطمحات .وىذا
المغة ومتعددة المغة ً
ما سيناقش في ىذا التقرير في أبواب الحقة مف خالؿ مرصد المغة العربية.
التخطيط عمى مستوى الدول العربية منفردة
لغويا بشكؿ
مف الضروري لكؿ دولة مف الدوؿ العربية أف تضع ليا تخطيطًا ً
منفرد ضمف خططيا التنموية .وقد تختمؼ بعض الدوؿ في تفاصيؿ سياساتيا المغوية
بسبب ظروفيا المحمية .فالدوؿ ذات األقميات غير العربية تحتاج إلى سياسات تأخذ

بعيف االعتبار األقميات غير العربية ومدى شيوع المغات األخرى كالكردية في العراؽ
والبربرية في الجزائر ،كما أف الدوؿ التي سبؽ وأف وضعت ليا سياسة لمتعريب بعد

تحررىا مف االستعمار تحتاج إلى استكماؿ خططيا بشكؿ مختمؼ عف دوؿ أخرى،
والدوؿ التي استقدمت عمالة أجنبية عمى نطاؽ واسع كدوؿ الخميج تحتاج إلى سياسة

لغوية تحمي الجيؿ الناشئ بشكؿ مختمؼ عف دوؿ أخرى ،وىكذا .إف السياسة المغوية

في كؿ األحواؿ يجب أف تدخؿ في دقائؽ الخطط التنموية ،فالسياسة المغوية يجب أف
تركز عمى التعميـ العاـ وضرورة تغطية كافة المراحؿ الدراسية بتعميـ المواد الدراسية
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مؤخر مشكمة دخوؿ المدارس الخاصة في معظـ
ًا
المختمفة بالمغة العربية ،وقد برزت
الدوؿ العربية مع ضعؼ أو عدـ وجود ضوابط فيما يتعمؽ بمغة التدريس ومستوى
كثير مف ىذه المدارس تدرس بمغة أجنبية .وقد نتج
المعرفة بالمغة العربية حيث إف
اً
عف ذلؾ ضعؼ عاـ في مستويات إتقاف المغة العربية مف الطمبة وبدأت تنمو بينيـ

ظواىر شاذة ،كتقميد تكمـ األجانب مف الدوؿ اآلسيوية في نطقيـ بعض الكممات

العربية ،واستعماؿ مفردات أجنبية بشكؿ مفرط ضمف كالميـ بالمغة العربية،
وتفضيميـ الكالـ فيما بينيـ بالمغة اإلنجميزية .أما في حقؿ التعميـ العالي ،فإف المغة

العربية تعتبر المغة الثانية في معظـ الفروع العممية في الغالبية العظمى مف الدوؿ
العربية .وفيما عدا سوريا والعراؽ والسوداف ،فإف خطط تعريب التعميـ العالي في باقي

الدوؿ العربية إما غير موجودة أو منحصرة في الفروع اإلنسانية.
إف حماية المغة العربية تستدعي تشريعات وخطوات عممية لتنفيذ تمؾ التشريعات
وم ف ثـ مراقبة التنفيذ ومتابعتو ،والحماية تتـ مف خالؿ مراقبة طغياف الميجات العامية
في اإلعالـ وعدـ السماح لتمؾ الميجات لكي تتحوؿ إلى لغة الكتابة والمخاطبات
الرسمية أو اإلعالمية عمى مستوى خارج بيئة تمؾ الميجات .إف مراقبة استعماؿ المغة

ىاما مما يجب شمولو في التشريعات
العربية في المخاطبات الرسمية يمثؿ
ً
جانبا ً
الرسمية في التخطيط المغوي.
ميما مف الحقوؿ التي يجب أف
ويمثؿ اإلعالـ المكتوب والمسموع والمرئي حقالً ً
يشمميا التخطيط المغوي لما لو مف تأثير بالغ عمى التمقي في الوقت الحاضر .إف
ونظر
ًا
الفضائيات واإلنترنت أصبحتا اليوـ وسائؿ إعالمية وتعميمية في الوقت نفسو،
الختراؽ ىاتيف الوسيمتيف لمحدود الجغرافية ،فإف التعامؿ معيما بخصوص المغة يجب
أف يتعدى الوضع المحمي ،ويحتاج إلى خطوات إقميمية عمى المستوى العربي .وىنا
يتداخؿ المحمي واإلقميمي في كثير مف الجوانب المتعمقة بالمغة ،وخاصة فيما يتعمؽ
بالمصطمحات واآلداب والعموـ والتراث والبحث العممي في المسانيات والترجمة

والتأليؼ.
إف كؿ دولة مف الدوؿ العربية يجب أف يكوف لدييا مجمس أعمى أو ىيئة عميا
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لمتخطيط لمغة العربية ،ويجب أف يتبع لتمؾ الجية جياز مراقبة لمسياسات المغوية

ويكوف مسؤوالً عف متابعة تنفيذ ما تصدره تمؾ الييئة .كما أف مثؿ ىذه الق اررات التي
تصدر مف تمؾ الييئة تحتاج إلى مراجعة مع الزمف لكي تبقى فاعمة وصالحة لمتنفيذ.

ومف الضروري لكؿ قطر مف األقطار العربية وضع سياسة استراتيجية لغوية

عمى درجة عالية مف المينية ،وعمى الجامعة العربية العمؿ عمى تنسيؽ وتوحيد مثؿ

ىذه االستراتيجيات .إف أحد البنود الرئيسية في مثؿ ىذه االستراتيجيات ىو وضع
سياسة واضحة لممصطمحات .إف مكتب تنسيؽ التعريب يمكف أف يعمؿ عمى توحيد

ىذه السياسات بما يسيؿ عممية تبادؿ المصطمحات وتوحيدىا قدر اإلمكاف بيف

األقطار العربية .واف خطط إقامة مرصد المغة العربية تأتي في مقدمة ىذه السياسات.
ونتيجة لذلؾ فإف التخطيط لممصطمحات والتنمية المغوية ذو تأثير متزايد في
التخطيط االستراتيجي وذو صمة وثيقة بالتنمية البشرية مما يعني ضرورة وضع سياسة

وخطة إلدارة المصطمح عمى المستويات الوطنية والمؤسساتية ،وحتى في شركات اإلنتاج
والخدمات .وتشمؿ السياسة الوطنية تجاه المصطمحات ما يأتي:

 −ضرورة وجود القرار السياسي (لدوافع اقتصادية تنموية عمى األقؿ) لتنفيذ ىذه
السياسة عبر اتخاذ إجراءات عممية قانونية وادارية ومالية وبشرية؛
 −تقوـ الدوؿ في توجييا نحو مجتمع المعمومات إلى تسريع إيجاد وتطوير بنية تحتية
وعموديا .تساعد ىذه البنية في دعـ توليد وتنسيؽ ونشر
أفقيا
ً
إلدارة المصطمح ً
واستعماؿ المصطمح؛
 −تنشيط التعاوف والتنسيؽ اإلقميمي والعالمي في مختمؼ نشاطات إدارة المصطمح؛
 −تشتمؿ البنية األفقية إلدارة المصطمح عمى مؤسسات عامة أو شبو عامة مف أجؿ
التأكد مف:

(أ) تواتر ورود المصطمح مستعمالً في الحقوؿ االختصاصية التي يوضع
المصطمح فييا.

)ب) تواتر ورود المصطمح في لوائح المصطمح المتوفرة لمحقؿ المعني.
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)ج) آراء مجموعات العمؿ االختصاصية في الحقؿ المعني ،وآراء مستعممي
منتجات ىذا الحقؿ.

 −دعـ وتنظيـ وتنسيؽ النشاطات المصطمحية لخبراء ومختصي كؿ حقؿ مف حقوؿ
العمـ والتقنية بيدؼ خدمة كؿ أفراد المجتمع؛
 −نشر المعمومات حوؿ المؤسسات العاممة في حقوؿ المصطمح ،وحوؿ المنشورات
والخدمات المتوفرة فيو.
 −دعـ وتنسيؽ الجيود الوطنية إليجاد الحموؿ لممسائؿ المصطمحية؛
 −مف جية أخرى تشتمؿ البنية األفقية عمى مؤسسات ترعى األمور التالية:
(أ) رسـ السياسة الوطنية وخطط تنفيذىا ومتابعة اإلجراءات الالزمة لذلؾ؛
محميا وضمف التعاوف العربي؛
(ب) نظاـ وطني لتوليد المصطمح ً

(ج) الوثائؽ والمعمومات الوطنية في المصطمح؛

(د) تأكيد الشراكات داخؿ القطاع الخاص وبينو وبيف القطاع العاـ لتوليد وتنسيؽ
ونشر المصطمح.

إف خطط الدوؿ العربية في التخطيط المغوي يجب أف تتضمف إقامة مؤسسات
تُعنى بترجمة الكتب العممية والدوريات العممية والموسوعات إلى العربية ،وترجمة
األدب العالمي إلى العربية ،والتأكيد عمى استخداـ المغة العربية الفصحى في وسائؿ

اإلعالـ .كما يجب المحافظة عمى استخداـ الحرؼ العربي في الكتابة واصدار القوانيف
التي تمزـ أصحاب المصالح التجارية بضرورة المحافظة عمى وضع الموحات والالفتات

بالمغة العربية ،والتأكد مف سالمة العبارات المستخدمة في تمؾ الموحات  ،وحث

الشخصيات الرسمية عمى استخداـ المغة العربية الفصحى في الخطب العامة.
المغة والترجمة
في عاـ  2004أنفؽ البرلماف األوربي  %30مف ميزانيتو عمى الترجمة بيف 20

لغة مف المغات األوروبية ،كما أنفؽ االتحاد األوربي  %1مف ميزانيتو عمى الترجمة أو

ما يعادؿ  1.1مميار يورو ،وىذه األرقاـ تعطي فكرة عف أىمية صناعة الترجمة بيف
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المغات المختمفة والحاجة إلى الترجمة اليوـ.
تطور اآلف في العالـ .فقد تجاوز ما
ًا
إف صناعة الترجمة ىي أسرع صناعة
أنفؽ في ىذه الصناعة  12مميار دوالر عاـ  ،2008ويتوقع أف يزيد ذلؾ عمى 24
مميار دوالر عاـ . 2012
إف العولمة وتعدد المغات زادا مف الحاجة إلى الخدمات متعددة المغات ،ويعني
ذلؾ أف ىذه الخدمات تحتاج إلى المزيد مف الرعاية واالىتماـ ألىميتيا .وفي ضوء
ىذه التحديات فإف المترجـ لـ يعد آلة تحويؿ نص مف لغة إلى لغة أخرى ،بؿ أصبح

محرر إضافة إلى عممو األصمي.
ويا و ًا
ًا
أيضا
مستشار لغ ً
ً

ىؿ يمكننا اليوـ أف نتصور ماذا تعني لنا الترجمة الجيدة رخيصة التكاليؼ؟ إف

ىذه التقنية تؤدي خدمات جميمة لمتواصؿ بيف البشر عابرة حدود الزماف والمكاف .فقد

كاف اختراع الكتابة ىو أوؿ وسيمة لعبور حاجز الزمف بتمرير المعرفة إلى األجياؿ

الالحقة .أما عبور المسافات فقد كاف يجري في الماضي مف خالؿ إشارات الضوء
بإشعاؿ النار أو ما شابو ذلؾ .أما خدمات البريد واختراع الياتؼ ثـ النقؿ الالسمكي

عبر األطمسي ثـ اختراع الياتؼ النقاؿ واإلنترنت فقد كانت ىذه خطوات ىائمة

لمتواصؿ عبر المسافات.
إننا اآلف نواجو خطوة كبيرة أخرى أال وىي توفر الترجمة الرخيصة والتي ستؤدي
إلى التواصؿ بيف المجتمعات اإلنسانية عبر الزماف والمكاف .ىذا ما سيتقرر خالؿ

آليا.
عقديف مف الزمف حينما نجد الترجمة الفورية لمكالـ ممكنة مع ترجمة مكتوبة ً

إف دعـ الترجمة يحتاج إلى بنية تحتية وبيئة تقنية مناسبة بالمغات المترجـ منيا

والمترجـ إلييا .وتشمؿ البنية التحتية الوثائؽ وقواعد بيانات المصطمحات ووسائؿ
االتصاؿ ،ويشمؿ ذلؾ مستويات متعددة منيا مستوى المصطمحات ما قبؿ الترجمة
حيث ىناؾ حاجة لمبحث في المصطمح المناسب مف بيف ما ىو متوفر مف كممات

ومستوى المصطمحات أثناء عممية الترجمة لممساعدة في الوصوؿ إلى المصطمح
المناسب بسرعة وبطريقة سيمة ،ومستوى المصطمحات ما بعد الترجمة لمتأكد مف

تجانس الترجمة والمصطمحات غير المسموح بيا ،ومستوى المقاطع قبؿ الترجمة،
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ومستوى المقاطع أثناء الترجمة ،ومستوى المقاطع بعد الترجمة ،كما يحتاج إلى
انسيابية الترجمة و إدارة التكاليؼ.
 -2المصطمحات
ما هي المصطمحات
المصطمحات ما ىي إالّ كممات مختارة مف مفردات المغة الطبيعية .وتُختار
المصطمحات بسبب فائدتيا لألغراض التي يتوخاىا مف يقوـ بجمعيا وتصنيفيا واإلفادة
منيا .ويمكف أف يتكوف المصطمح مف كممة واحدة أو أكثر لكي تعبر عف مفيوـ محدد.
ىناؾ عقبتاف في المغات الطبيعية تواجياف المصطمحات ،وىما :المصطمحات
المترادفة والمصطمحات الغامضة  ،فالترادؼ يحدث عند وجود أكثر مف مصطمح لمتعبير
عف المفيوـ نفسو  ،والغموض يحدث حينما يعبر المصطمح عف أكثر مف مفيوـ واحد.

إف التحكـ في المصطمحات يمكف أف يقمؿ مف الغموض عف طريؽ تعريؼ

المجاؿ الذي يستعمؿ فيو المصطمح أو مف خالؿ تحديد مرادؼ لممصطمح عند
استعمالو في مجاؿ معيف  ،أو مف خالؿ تحديد مجاؿ االستعماؿ فقط لكي يعطي

طا بمفيوـ واحد ال غير .
احدا مرتب ً
معنى و ً

حاسما في كؿ مجاالت المعرفة  ،سواء في توليد
دور
تؤدي المصطمحات ًا
ً
المعرفة مثؿ البحث العممي ،أو استعماؿ المعرفة مثؿ الكتب المتخصصة ،أو تسجيؿ
المعرفة ومعالجتيا مثؿ قواعد البيانات ،أو نقؿ المعرفة مثؿ التعميـ والتدريب أو تطبيؽ

استثمارا ،وتستخدـ
ونشر و
وتوحيدا ًا
ورصدا
توليدا
ً
ً
المعرفة مثؿ التقنية واليندسة والترجمة ً
ً

مؤخر الشابكة (اإلنترنت) .وفيما يمي بعض
ًا
في ذلؾ شتى الوسائؿ وأضيفت إلييا
التعريفات ذات العالقة:
المصطمح ( )Terminologyىو كممة متخصصة في مجاؿ معيف وليا تعريؼ
في ذلؾ المجاؿ وليس مف الضروري أف تعني ما ىو متعارؼ عميو مف معنى في
االستعماؿ االعتيادي .ويمكف أف يكوف ىناؾ كممة أو أكثر مف كممة تستعمؿ في

معنى معيف وتسمى (.)term

المفهوم ( )conceptيعرؼ في بعض األحياف بأنو وحدة المعرفة وىو مبني مف

126

يقابؿ في
وحدات أخرى والتي تعمؿ كخصائص لممفيوـ .ويرتبط المفيوـ بتمثيؿ رمزي َ
المغة مثالً بكممة.
قاعدة بيانات المصطمحات ( )Termbaseقاعدة بيانات حاسوبية تكوف عادة
متعددة المغات وتحتوي عمى معمومات حوؿ المصطمحات فييا وتحوي سمات عديدة
ومفاىيـ مثؿ التعريؼ والمصدر والموضوع واألمثمة.
المعجم ( :)Glossary, Lexiconىو قاعدة بيانات مصطمحات بمغة واحدة.
أيضا .يقاؿ عف مصطمحيف إنيما مترادفاف
المرادف ( )Synonymىو مصطمح ً
إذا كاف ليما المعنى نفسو .وحينما يكوف ىناؾ تعدد في المصطمحات لمفيوـ معيف

فإف أحد ىذه المصطمحات يشار إلى أنو ىو المفضؿ والمصطمحات الباقية مرادفات

(أو مترادفات).

عمم المصطمح وىو العمـ الذي ُيعنى بدراسة المفاىيـ والعالقات المنطقية بينيا.

صناعة المصطمح وىي صناعة تدور حوؿ نشر المعاجـ المتخصصة ،سواء

الورقية منيا أواإللكترونية.
البحث المصطمحي يقصد بو البحث في تاريخ المصطمحات والمدارس
المصطمحية وما إلى ذلؾ.
المصطمحية والمؤسَّسات
ّ
األغراض والفوائد
مف األىمية بمكاف النظر إلى مسألة المصطمح والترجمة نظرة جديدة تفرضيا

التغيرات العالمية واإلقميمية والتوجو نحو ما يسمى بػ" مجتمع المعمومات "وأف ال

نعالجيا فقط المعالجة التقميدية التي كانت تجري في العديد مف المؤتمرات والمقاءات

العممية عمى المستوى العربي والتي تتطرؽ لمضرورات السياسية والقومية والتراثية

بعدا أكبر مف السابؽ ،إذ أصبحت
واألمنية .تأخذ مسألة المصطمح والترجمة اآلف ً
مرتبطة باالقتصاد والتنمية أكثر مف أي وقت مضى ،وادارة المصطمح والترجمة

فرصا اقتصادية واجتماعية وثقافية ىامة
باستخداـ تقانة (تكنولوجيا) المعمومات تقدـ ً
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لموطف العربي ،كما أف اإلخفاؽ فييا محفوؼ بالمخاطر .إف اإلجراءات الالزمة لنجاح

عممية توليد ورصد وتنسيؽ ونشر المصطمح ىي اآلف أسيؿ مما سبؽ وفي متناوؿ اليد
أيضا عمى الترجمة
وقابمة لمتنفيذ وذلؾ بفضؿ التكنولوجيات الحديثة ،وىذا ينطبؽ ً
بمساعدة الحاسوب.
أهمية المصطمح في مجتمع المعمومات
في حوالي عاـ  2000كثفت منظمة اليونسكو مف أنشطتيا لنشر وعي أفضؿ
لمدور الذي تؤديو المغات في جسر الفجوة الرقمية بيف مختمؼ شعوب العالـ .لقد
تسببت الفجوة الرقمية في ازدياد الفجوة التقنية والعممية بيف الشعوب .وقد أكدت

اليونس كو عمى أف أحد أسباب التفاوت المغوي ىو عدـ كفاية المصطمحات في كثير
مف المغات مما أدى إلى أمية وظيفية في بعض حقوؿ المعرفة .كما أف وجود أكثر

مف لغة واحدة متداولة في بمد أو منطقة ما يضع عمى عاتؽ القائميف عمى تمؾ المغات
ضرورة وضع مصطمحات متقابمة بيف ىذه المغات.
يعاني الناس الذيف ال تتضمف لغتيـ األـ مصطمحات كافية أو الذيف ال تستخدـ
لغتيـ في التعميـ مف ضرر كبير يؤثر في التعامؿ اليومي في أماكف عمميـ وتفاعميـ

مع اآلخريف وعمى تقدميـ العممي.

إف المصطمح أداة لمتعامؿ مع المعرفة والتواصؿ في مجتمع المعمومات ،وقد ت ازيد
ايدا ىائال ًً في مجتمع المعمومات .إف المغات جميعيا
المصطمح الجديد في المغة تز ً
تيتـ بػ" المصطمح "و" بالمصطمح الجديد "و"بالمصطمح لمعامة" ،والمغة التي ال تدير
أو ال تتدبر العمؿ في المصطمح تنحسر عف الحياة.
إف العائد االقتصادي واالجتماعي لممصطمح كبير لمغاية .والمصطمح لمخاصة فقط
ال يؤدي إلى مجتمع المعمومات .وتدؿ الدراسات االقتصادية عمى وجود عالقة أساسية
بيف استعماؿ المجتمعات لمغتيا األـ وبيف نموىا االقتصادي واالجتماعي.

ومع كؿ ىذا فالمصطمحات التي تضعيا المجامع وأىؿ االختصاص ستبقى ،كما
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حبر عمى ورؽ وقوائـ تمأل رفوؼ المجامع ما لـ يقرر
ىو الحاؿ في الوقت الراىفً ،ا
وزراء التربية مع جميع الو ازرات المعنية إدخاليا في الكتب المدرسية والعممية والثقافية،
رسميا في مستوى اإلذاعة والتمفزة ،وما
وما لـ يقرر وزراء اإلعالـ ضرورة استعماليا
ً
لـ يتفؽ الصحفيوف عمى استعماليا في كتاباتيـ.
العرض والطمب عمى المصطمح
إف العمؿ في النشاطات التي ينتج عنيا عرض المصطمحات ال يؤدي بالضرورة
بد مف توليد وتداوؿ المصطمح الجديد لمتوجو نحو مجتمع المعمومات.
إلى انتشارىا .ال ّ
توليد (وتداوؿ) المصطمح ال يجري إالّ في التعميـ العالي وفي البحث والتطوير وفي

اإلنتاج والخدمات ،وىذا يشكؿ الطمب عمى المصطمح .وبالتالي العمؿ في ىذه
القطاعات بالمغة العربية شرط الزـ لتشكيؿ الطمب عمى المصطمح.

إف الخمط بيف إتقاف المغة األجنبية مف قبؿ الجامعييف والباحثيف والمنتجيف وبيف

التعميـ بالمغة األجنبية تبرير خاطئ لمغاية في الدفاع عف التعميـ العالي بغير المغة

العربية .والخسارة االقتصادية عمى المستوى الكمي أو الوطني لالقتصاد ىائمة نتيجة ىذا

الخمط.
حتما لمخريج ،لكنو خسارة ىائمة لالقتصاد
التعميـ العالي بالمغة األجنبية ىو رابح ً
الكمي ،ويؤدي إلى عدـ وجود الطمب عمى المصطمح وىذا بدوره يؤدي إلى عدـ وجود

ىذا المصطمح وبالتالي عدـ النجاح في التوجو نحو مجتمع المعمومات .إف قرار العمؿ
بالمغة العربية في قطاعات التعميـ والبحث والتطوير وفعاليات اإلنتاج والخدمات (مع

كثيرا ،وثمنو كبير في االقتصادات العربية.
إتقاف لغات أجنبية) قرار سياسي ،وقد تأخر ً

إف دور مجامع المغة ليس وضع المصطمح الجديد بؿ تنظيـ وضعو ومراقبتو وتقنينو

وتنسيقو واطالؽ الصفة الرسمية عميو .أما توليده (ونشره) فال يجري إالّ مف قبؿ

الفعَّاليات الناشطة في العمؿ العممي والتقني.

يقر ليستعمؿ بؿ يستعمؿ
إف المصطمح ينطمؽ مف االستعماؿ وليس العكس؛ أي ال ّ

ليقر األفضؿ.
بخيارات عديدة ّ

وفي ضوء الدور المتعاظـ لممصطمح مع التزايد الكبير لممصطمحات الجديدة في
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"مجتمع المعمومات" ،فإف ضعؼ توليد المصطمحات وانتشارىا وخاصة العممية منيا

والتقنية ،يؤدي إلى صعوبات في تواصؿ عمؿ المجموعات االختصاصية في المجتمع
وانخفاض في إنتاجيتيا :كالجامعييف ،واألطباء ،والميندسيف ،والباحثيف ،كما يؤدي إلى

بد ليا مف استعماؿ مصطمحات
صعوبات في تواصؿ كافة القوى العاممة التي ال ّ
متخصصة في عمميا وفي حياتيا مثؿ التقنييف ،والعماؿ ،والسكرتارية ،ومقدمي

الخدمات ،والصحفييف واإلعالمييف؛ وبالتالي إلى انخفاض في إنتاجية ىذه القوى .ومف

دالئؿ تعاظـ دور المصطمح ما يمي:

 -نمو ما يسمى بالمغة الالزمة لالستعماالت الخاصة؛

(Language for Special

)Purposes

 تزايد سريع وكبير لعدد المصطمحات في كؿ حقؿ مف حقوؿ العموـ والتقنية؛ التيتتطمب مصطمحات دقيقة ومحددة بيدؼ تواصؿ ليس فيو لبس وبيدؼ تنظيـ

المعرفة مف أجؿ خزنيا ومعالجتيا.
 والدة إدارة المعرفة في مجتمع المعمومات والبحث فييا.اتساع" سوق المصطمح"
يتجو سوؽ المصطمح بشكؿ رئيسي لخدمة فعاليات العمـ والتقنية بما فييا :التعميـ
والبحث والتطوير وقطاعات اإلنتاج والخدمات ،وكذلؾ لخدمة الميف والفنوف التي يزداد

أيضا لخدمة اإلدارة العامة في الدوؿ ،وبالتالي
تأثرىا بالتقنيات والميارات الجديدة ،و ً
"مجتمع المعمومات" بمفيومو الواسع ،وعميو فقد أصبح ىناؾ ما يسمى بفعاليات إنتاج
وخدمات المصطمح.

تظير اآلف منتجات متعمقة بالمصطمح تتألؼ مف أنواع مختمفة مف المعمومات

المصطمحية بأشكاؿ مختمفة ولخدمة مجموعات وأفراد في كافة نواحي الحياة .كما تظير
ونشر
ًا
توليدا وتنسيقًا
منتجات مصطمحية عمى شكؿ أدوات في إدارة المصطمح
ً
واستعماالًً .

أيضا خدمات في المصطمح لتزويد سوقو بالمتطمبات
مف جية أخرى تظير اآلف ً
الجديدة ،ومف ىذه الخدمات ما يمي:
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 .1الخدمات االستشارية في المصطمح  :وتظير الحاجة إلى ىذه الخدمات عند

استعماؿ التطبيقات المصطمحية في المؤسسات والشركات مثؿ تطبيقات المقاييس
المصطمحية المعتمدة في أسس المصطمح وطرائؽ وضعو ،ومثؿ استعماؿ األدوات
والنظـ المعموماتية التي يشكؿ المصطمح لبنة مف لبناتيا ،ومثؿ إدارة

مشاريع"المصطمح "و"المصطمح الجديد "وادارة المصطمح بشكؿ عاـ؛
 .2خدمات التدريب ونقؿ الميارات في المصطمح والمصطمح الجديد :ازدياد الحاجة
إلى خدمات التدريب في التعامؿ مع المصطمح وادارتو مع التوجو نحو مجتمع

المعمومات ،مما أنتج سوقًا كبيرة لمعمؿ في المصطمح ،وبالتالي إلى تزايد عدد
الشركات والمنظمات العاممة في ىذا الحقؿ؛
 .3خدمات تقديـ المعمومات في حقؿ المصطمح :وتنتج ىذه الخدمات جراء وجود
المنتجات المصطمحية في السوؽ والحاجة إلى معرفة المعمومات عنيا الستعماليا
بشكؿ ما عمى الحواسيب وشبكاتيا .مف األمثمة عمى ذلؾ تكامؿ نظـ البرمجيات

حاليا بإحالة
المصطمحية ضمف النظـ البرمجية العامة ،وتقوـ الشركات الكبرى ً
بعض األعماؿ المصطمحية إلى مقاوليف أو متعيديف.

 .4خدمات عبر مقاوليف أو متعيديف خارجييف لتوليد أو تحضير المصطمحات في
مختمؼ المغات ،أو مراجعة ومواءمة ىذه المصطمحات ،أو دمج أو تواصؿ قواعد

المصطمحات ومحركات البحث عف المصطمح  ،أو تقييـ البيانات المصطمحية .كما
يجري التعاقد عمى إجراء الدراسات والبحوث حوؿ الطمب عمى إدارة المصطمح أو

عالميا .وبشكؿ عاـ
صيانة المنتجات والخدمات المصطمحية المختمفة المبيعة
ً
تشتمؿ سوؽ المصطمح عمى نشاطات في صناعات المعرفة عامة ،وفي صناعة

المغة ،وصناعات تقنية المعمومات واالتصاالت .كما بدأت تدخؿ كعنصر ضروري
في كافة قطاعات اإلنتاج والخدمات.
أساسيا عمى نشر المعمومات
اعتمادا
ويعتمد مجتمع المعمومات فيما يعتمد
ً
ً
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كثير
طبعا .فنجاح المؤسسات والشركات أصبح يعتمد ًا
واستثمارىا باإلضافة إلى توليدىا ً
عمى فعاليتيا في جمع المعرفة واستعماليا لرفع اإلنتاجية وتوليد سمع وخدمات جديدة،
وقد أصبح االقتصاد يقاد مف قبؿ سمسمة ىرمية مف شبكات المعرفة التي تتغير فييا

المعمومات بمعدالت سريعة .وىناؾ أنواع عديدة لشبكات المعرفة ،مثؿ شبكات

الجامعات ،وشبكات مراكز البحوث ،وشبكات مؤسسات المعمومات كالمكتبات ودور

النشر ومراكز التوثيؽ ،وشبكات الصناعات المختمفة ،والشبكات التجارية والشبكات

المالية وغير ذلؾ مف الشبكات .وأصبح المجتمع الذي ال يعتني بتشبيؾ مؤسسات
خر عف الركب االقتصادي العالمي.
مجتمعا متأ ًا
المعرفة
ً

وعالميا،
وطنيا واقميميا
أساسيا في تشبيؾ المعرفة
دور
وتمعب ىذه الشبكات ًا
ً
ً
ً
وأصبحت إحدى األدوات اليامة في االبتكار والتجديد ،وحتى تكوف ىذه الشبكات

الوطنية موجودة وفعالة ال بد مف أف تتعامؿ بالمغة العربية .وىذا أصبح غير ممكف دوف
وجود المصطمح ودوف وجود إدارة لو.
إقرار وتعميم المصطمحات
قامت مجامع المغة العربية بجيود كبيرة في سبيؿ وضع المصطمحات وتوحيدىا

في مجاالت العموـ والفنوف المختمفة( .أنظر الباب الرابع مف ىذا التقرير) واذا ما كاف
جادا نحو استخداـ العربية ،فينا يكوف الدور التعاوني العربي لتوحيد واقرار
التوجو ً
المصطمحات لكي تتداوؿ في جميع البالد العربية ،وبخاصة في جامعاتيا ومؤسساتيا
العممية والفنية ،حتى تزوؿ البمبمة الناشئة فييا بسبب ما تقوـ بو بعض الييئات

(وبعض األفراد) مف وضع معاجـ اصطالحية ال تخضع المصطمحات فييا لمناىج
عممية دقيقة .

وىذه المعاجـ الموحدة ضرورية مف أجؿ تعريب التعميـ الجامعي ويجب أف

تشمؿ عموـ العصر الحديثة كعموـ اليندسة الوراثية ،والتكنولوجيا الحيوية ،والتكنولوجيا
الدقيقة ( النانو تكنولوجي) وغيرىا .كما أصبح مف الضروري إعادة النظر في إشكاؿ

إتاحة المصطمحات ،فإف الزمف الواقع بيف إقرار مجموعة المصطمحات وطبعيا عمى
الورؽ في مجمدات وتداوليا في الدوؿ العربية يمكف اختصاره بشكؿ واضح إذا تمت
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اإلفادة مف التقنيات الحديثة .ولقد أنجزت مجامع المغة العربية وكذلؾ مكتب تنسيؽ

التعريب في مؤتمرات التعريب معاجـ كثيرة ،طبعت وأصبح الحصوؿ عمييا مجتمعة
مطمباً متعذ اًر .وقد بدأت اإلفادة مف األقراص المدمجة في تسجيؿ المصطمحات
وأصبح توفيرىا عبر اإلنترنت ضرورة.

ولممصطمحات أىميتيا في التكويف الميني لفئات مف المتعامميف بالمغة ،وفي

مقدمتيـ المترجموف المتخصصوف ومؤلفو الكتب المدرسية والثقافية ومعدو البرامج
اإلعالمية ومحررو الموسوعات والمعاجـ .ومف ىنا تتطمب المرحمة الجديدة تخطيط

برامج في عمـ المصطمح ذات أىداؼ تخصصية محددة ،وذلؾ في نسؽ التكويف
الميني والتدريب.
ىناؾ حاجة عمى نطاؽ العالـ العربي إلنشاء ىيئة كبرى لمترجمة تضع خطة
محكمة لترجمة العموـ والتكنولوجيا الغربية ،مع مالحظة التطورات العصرية فييما،

خدمة لتعريب التعميـ الجامعي .ويمحؽ بييئة الترجمة معيد لتدريب طبقة مف المترجميف
الممتازيف الذيف يتقنوف ترجمة العموـ والتكنولوجيا إلى المغة العربية ،وبالمثؿ نقؿ التراث

العربي .وأف توضع ليذه الييئة المقترحة خطة لترجمة أميات كتب العموـ البحتة
والتكنولوجيا الحديثة ،لكي تالحؽ التطورات العممية والتكنولوجيا العصرية ،وتحقؽ في

الوقت نفسو فوائد كبرى في مجاؿ تعريب التعميـ الجامعي والعالي.
المجاالت والتطبيقات الهامة التي هي بحاجة ماسة لممصطمحات
• الترجمة اآللية والترجمة بمساعدة الحاسوب.
• الكتابة العممية والتقنية بمساعدة الحاسوب بما فييا التوثيؽ التقني ) مثالً :أدلة
استعماؿ األجيزة ونشراتيا الفنية).

• نظـ معمومات تسمية المواد والقطع واألدوات وقطع الغيار في كؿ الصناعات.
• نظـ توليد وادارة المصطمح.
• المعاجـ اإللكترونية العامة والمتخصصة.
• الترجمة الفورية بمساعدة الحاسوب.
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• التجارة اإللكترونية.
• النشر اإللكتروني.
• التوثيؽ واصدار الوثائؽ العممية والتقنية والنظـ المكتبية؛ وخاصة في الشركات
العاممة في ىندسة المعرفة وادارتيا.
• ىندسة المغة.
مصادر المصطمحات.
 المراجع والمطبوعات عف الموضوع المحدد. القواميس والمعاجـ والفيارس. مواقع اإلنترنت التي يتـ الحصوؿ عمييا مف خالؿ البحث عف مصطمحاتخاصة.
 مؤتمرات الترجمة ولجاف العمؿ ومطبوعاتيا. الكتب. المواقع عمى اإلنترنت التي يمكف تكميفيا بالقياـ ببحث معيف مدفوع األجر. المطبوعات التي يقترحيا الخبراء.تقدـ ما
 المعمومات الواردة في الصحؼ والمجالت العممية المتخصصة حوؿ ّفي جانب عممي معيف.
 مطبوعات المؤتمرات. الوثائؽ الرسمية والقانونية واألنظمة والتعميمات. مطبوعات المنظمات والمؤسسات. مطبوعات الشركات التجارية واإلعالنات.حاليا في الواقع العربي
إشكالية المصطمحات ً

ترجع أزمة واشكاؿ المصطمح المساني الحديث إلى:

 -1التنوع في مصادر المؤىالت العممية لمسانييف يؤثر بشكؿ سمبي في مسألة
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توحيد المصطمح.
 -2توزيع المسانييف والمتخصصيف في مختمؼ العموـ عبر مشارب معرفية
مختمفة ،فرنسية ،وانجميزية ،وألمانية ،مما يعكس النزعة نحو المغة التي
يتقنونيا والتي تطبع اختيارىـ لممصطمحات وفقيا.
 -3تضارب المصطمحات بيف كؿ االتجاىات يجعؿ وضع المصطمح في حاجة
إلى إعادة ترتيب البيت حفاظًا عمى وحدة المصطمح ومحاولة في الدفاع عف

أحاديتو.

 -4اختالؼ اآلليات التي تولد المصطمح مف مجمع (معيد لغوي) إلى آخر ،بؿ
انطباعا بأف عممية التنسيؽ غائبة أو
مف لساني إلى آخر مما يعطي
ً
ضعيفة.

 -5اتساع اليوة بيف الجانب النظري والجانب المنيجي بيف أقطاب الدرس
المساني العربي.
 -6معالجة المصطمح مف زاوية فكرية تصورية مما يسقط معالجتو في
اختصاص آخر يقترب مف المفيوـ.

لذلؾ ىناؾ حاجة إلى وضع خطة لحؿ اإلشكاالت أعاله بشكؿ منيجي ينطبؽ

عمى المصطمحات القادمة ويعيد النظر في السابقة.

إف اآللة التي بموجبيا اشتغؿ جؿ الباحثيف في المجاؿ االصطالحي ،ىي:
االشتقاؽ ،واالقتراض ،والنحت ،والتوليد .إذ يصر بعض المصطمحييف عمى إيجاد

المقابؿ العربي وتجنب الوافد األجنبي ،ىذا التجنب الذي يؤدي في غالب األحياف إلى

خمؽ مقابالت متعددة ،وعمى ضوء ىذا ،يترسخ النقاش والخالؼ بيف المسانييف
الساىريف عمى تنظيـ المصطمح داخؿ المعجـ ،فمنيـ مف ينتصر لمنحت فيضع

كمقابؿ لػ "" "electromagneticكيرمغناطسي" وىناؾ مف يعمؿ عمى تحميؿ الكممة
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ويقسميا إلى أجزائيا األصمية قبؿ تعريبيا مثالً " ، "walky-talkyفي مقابؿ ذلؾ ىناؾ
مف يبحث في اإلرث المغوي ليستعمؿ بدؿ "التمفوف"،الياتؼ.

إف ىذا األمر انعكس ،بالتأكيد ،عمى عممية عدـ الضبط الدقيؽ لممصطمح
أحيانا ،إذ نجد كمقابؿ لػ
المساني الحديث وكثرة المقابالت العربية لممصطمح نفسو
ً
مصطمح " :"phonologyعمـ األصوات التنظيمي ،عمـ التشكيؿ الصوتي ،عمـ وظائؼ
األصوات ،النطقيات ،عمـ األصوات ،عمـ األصوات التشكيمي أو التنظيمي ،عمـ النظـ

الصوتية ،دراسة المفظ الوظيفي ،عمـ األصوات المغوية الوظيفي .وبالتعريب يمكف أف
ننقؿ الكممة عبر االشتقاؽ إلى فونولوجي وفونولوجيا.

لذلؾ مف الضروري االتفاؽ عمى منيجية لوضع أولويات لطرائؽ وضع

المصطمح بدؿ ترؾ ذلؾ دوف أي دليؿ واضح.
الطرائق اآللية في توليد المصطمحات:

لقد ُشغمت المجامع المغوية بقضية المصطمحات وألفاظ الحضارة ،واتفؽ ال أري

منذ وقت مبكر عمى أف ىذه المصطمحات توضع عف طريؽ اشتقاؽ جديد مف مادة

عربية وبوزف عربي أو عف طريؽ التغير الداللي بإعطاء الكممة داللة اصطالحية
محددة أو عف طريؽ االقتراض المعجمي بقبوؿ كممات أجنبية عندما تتعذر الوسائؿ
األخرى .ىذه الوسائؿ المغوية متفؽ عمييا عند المعجمييف ،وثمة خالؼ محدود في

مدى قبوؿ النحت في المصطمحات .أي أف تكويف صيغ جديدة يكوف عف طريؽ :
االشتقاؽ – التركيب – االختزاؿ.
واستخداـ الصيغ الحالية يكوف عف طريؽ:
التحويل :التغيير في جزء مف الكالـ ،كما أف ىناؾ االستعارة مف مفيوـ في حقؿ
إلى حقؿ آخر أو مف لغة إلى لغة أخرى مع التحوير ،ويمكف أف تكوف
االستعارة مباشرة أو استعارة مع الترجمة.
االشتقاق :توليد كممة مف جذر الكممة عبر تحريؾ حروؼ العمة أو إضافة سوابؽ
ولواحؽ (ؾ-ت-ب :كتب ،مكتب ،مكتوب ،كاتب ،مكتبة ،كاتبوف)
النحت :أخذ جزء مف كممة ووضعو مع جزء مف كممة أخرى لتكويف كممة جديدة

136

(مثاؿ :سمعبصري)
معا لتكويف كممة جديدة (مثاؿ :حاسب آلي)
التركيب :وضع كممتيف ً

المجاز :استخداـ مفردة مف مفردات المغة سواء أكانت قائمة أـ بائدة لمتعبير عف معنى
جديد لـ يكف ضمف دالالتيا في السابؽ (مثاؿ :ذرة ،والتي تستخدـ لمداللة عمى

النواة الذرية بينما كانت تعني في السابؽ صغار النمؿ) .وىناؾ أمثمة أخرى

مثؿ :سيارة ،وقطار ،واطار ،ووقود.
االقتراض :أخذ الكممة كما ىي في المغة األصمية مع بعض التعديؿ في األصوات.
والتعديؿ ىنا واجب لكوف العربية ال تحمؿ بعض األصوات األجنبية كصوت "."V
وبدخوؿ اآللة اليوـ  ،أصبح بإمكاننا برمجة عممية وضع المصطمحات وفؽ
قواعد دقيقة تأخذ القواعد التي يتفؽ عمييا .ويمكف برمجة الحاسوب لكي يقوـ بيذه

العممية بحيث يعرض نتائج العمؿ ثـ يختار المختصوف ما يرونو مناسباً مف بيف ما
تقترحو اآللة .فمثالً :إف الجذور المولدة تتـ مقارنتيا بالصيغ ،التي بموجب ذلؾ تعمؿ
عمى توليد عدد مف األلفاظ التي تخضع لعممية اإللصاؽ ،لتحط الرحاؿ داخؿ
المصافي اآللية إذ يتـ استبعاد الجذور التي يتكرر فييا الحرؼ الواحد مثال(ب ب ب)

ىو جذر غير ممكف آليا .وتصفى كذلؾ الجذور التي تبتدئ بصامتيف مثال( :قؽ)

(ظظ) .واذا كانت بعض الحاالت الشاذة يتـ إدراجيا ضمف معجـ خاص ،ولكف ال يتـ
توليدىا بطريقة آلية .ثـ يتـ االنتقاؿ إلى عممية التسويغ بنوعيو اآللػي وبالتمثيؿ الذي

نعود فيو إلى المعاجـ والنصوص في عالقتيا بحدود مستوى النسؽ المغوي .إذ يجب

ىنا أف نفصؿ بيف مػا يمكف أف يقبمو النسؽ ،وال تقبمو المعاجػـ والعكس .ومف ثـ ال
يمكف أف نحكـ عمى عدـ جوازه ،بؿ ىي فكرة أساسية تجعمنا نفرؽ بيف األشياء التي

يقبميا كؿ مستوى بعد ذلؾ ننتقؿ إلى إعطائيا صورة خطية عربية محوسبة بدقة.

والجدير بالذكر أف حقؿ الذكاء االصطناعي اليوـ قد نما بشكؿ كبير بحيث يمكنو أف

عقميا نتيجة ما تغذى بو
يساعد في برمجة كثير مف األفكار واعطاء خيارات مقبولة ً
اآلالت مف خبرات بشرية مسبقة وذلؾ بوضع نظاـ خبير لتوليد المفردات.
كما يمكف وضع نظاـ مساعد لممقارنة بيف المغات األجنبية مف ناحية أصوؿ
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المصطمح ومعناه الدقيؽ.
فمثالً مف القواعد العامة التي تتعمؽ بالترجمة :تعريب الحقة " " ableبصيغة

المبني لممجيوؿ مثالً ترجمة " ) "Eatableيؤكؿ)  ،واستخداـ النحت والتركيب في
أضيؽ الحدود ،واستخداـ الحروؼ العربية لتمثيؿ العناصر الكيميائية ،واستخداـ أسيؿ

طريقة لنطؽ الكممات الوافدة ،مثؿ استخداـ حرؼ "ؽ" أو "غ" لتمثيؿ الحرؼ " ،" G
وىناؾ قواعد كثيرة أخرى.

التركيبة البنيوية لممعمومات عن المصطمحات بمغة واحدة
ىناؾ الكثير مف القواعد البنيوية المتعمقة بالمعمومات عف المصطمحات سواء

بالمغة العربية أو بالمغات التي يترجـ منيا المصطمح ،ويعتمد ذلؾ عمى مستويات
متعددة منيا مستوى المفيوـ والذي يعمؿ عمى ارتباط المصطمح بغيره.
 المستوى األوؿ ويشمؿ كؿ المرادفات والتعاريؼ والمفاىيـ ذات العالقة واألمثمةوالمعمومات الفنية.

 المستوى الثاني ويشمؿ محتويات المستوى األوؿ ،مثؿ المعمومات النحوية والمفظوالصرؼ وتواريخ إقرار المصطمح وتأريخ مراجعتو وغيرىا.

تبرز العديد مف اإلشكاالت أثناء عممية الترجمة التي ال يكفي التركيب البنيوي

لحميا .مف ىذه اإلشكاالت ما يتعمؽ بتعدد المخططات المتشابية لتعابير مختمفة،
ومنيا ما يتعمؽ بتصنيؼ المصطمح ،ومنيا ما يتعمؽ بالمرادفات ،ومنيا ما يتعمؽ

بالمفظ واألمثمة والمصادر والتواريخ وغير ذلؾ.

التركيبة البنيوية لممعمومات عن المصطمحات بأكثر من لغة واحدة
المصطمحات بمغتيف أو أكثر تشترؾ مع المصطمحات بمغة واحدة في المحتوى ،
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مع صعوبات أخرى تزداد بتسارع كمما زاد عدد المغات التي يوضع ليا المصطمح .إف
المصطمحات بأكثر مف لغة يستفيد منيا المترجموف باألخص.

تختمؼ بعض المصطمحات مف لغة إلى أخرى ،لذلؾ يجب إعطاء التعاريؼ لكؿ
لغة .كما يجب إعطاء المعمومات النحوية لكؿ لغة لكي يستطيع المترجـ صياغة

جممة مفيدة .إف المعمومات المتعمقة بالمفظ أكثر أىمية .كما أف بنية التعبير يجب أف
تتضمف نوعيف مف المعمومات ؛ أال وىي المعمومات المعتمدة عمى المغة والمعمومات

التي ال تعتمد عمى المغة.
تقييس المصطمحات
إف عممية تقييس المصطمحات تشمؿ جانبيف :الجانب األوؿ يشمؿ عممية توحيد

المصطمحات تقوـ بو لجاف المصطمحات عادة وىو عبارة عف عممية عمودية في ىذا
المجاؿ .أما الجانب الثاني فيو عممية التقييس نفسيا والتي يجب أف تتـ وفؽ أسس

عممية وبذلؾ تعنى باالتجاه األفقي مف العممية .وعمى المستوى العالمي فإف المجنة

الدولية لممصطمحات والمغات ومصادر محتوياتيا  ISO/TC37ىي المعنية بوضع
المبادئ والطرائؽ الختيار المصطمحات.
ِ
المقارنة" دراسة المصطمحات في المغات
تشمؿ عممية "وضع المصطمحات

المختمفة لغرض الوصوؿ إلى ما يمكف أف يطمؽ عميو "مكافئ" مقترح .إف ىذه العممية

غالبا ما تشير إلى وجود فجوات في ىيكمة المفاىيـ والمصطمحات المستعممة
ً

بيف المجتمعات المغوية .مف دراسة مشكمة "التكافؤ" بيف محتوى المصطمحات تبرز

نظر لفائدتيا العممية بدؿ النظرة الفمسفية .ويتعيف دراسة التكافؤ
الطريقة الوظيفية ًا
النصي المستعمؿ في االتصاالت مقابؿ النص االصطالحي أو البياني.
يمكف الحصوؿ عمى أفضؿ النتائج مف خالؿ العمؿ التعاوني في المصطمحات

وخاصة في عممية تطوير المصطمحات القياسية حيث يعمؿ المغويوف والمصطمحيوف
معا في لجاف مشتركة.
والخبراء في حقؿ معيف ً

ولتوفير ذلؾ يجب وضع خطة عمؿ منطقية ومتكاممة لمتنمية البشرية ،وذلؾ

لتوفير وتدريب خبراء المصطمحات لغرض القياـ بكؿ جوانب سياسة وضع
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المصطمحات وخطوات تنفيذىا وكافة الفعاليات ذات العالقة.
دور المترجمين في إيجاد مصطمحات جديدة
حاسما في عممية وضع المصطمحات الجديدة وذلؾ
دور
غالبا ًا
يؤدي المترجموف ً
ً
ألنيـ في أثناء عممية الترجمة في كثير مف األحياف يحتاجوف إلى اقتراح مصطمحات
جديدة في المغة المستيدفة كمقابؿ لممصطمحات الواردة في لغة المصدر ،حيث إنيـ
يفيموف المعنى في المغة األصمية ويحاولوف التعبير عنو في المغة الثانية فإف لـ يجدوا

مصطمحا يعبر عف المقصود األصمي يبدأوف بوضع مصطمح جديد وفؽ المنيجية
ً
التي يعتمدونيا والتي تكوف مختمفة فيما بينيـ ،وفي كؿ الحاالت فإف عممية استحداث

تعاونا وثيقًا بيف المصطمحييف والمتخصصيف في
مصطمحات جديدة تتطمب
ً
الموضوع ،والمغوييف والمترجميف والمدرسيف .وبذلؾ يمكف تنسيؽ الجيود الرامية إلى
تجنب توليد مصطمحات متعارضة.

دائما لكي يستعمموىا في
المترجموف المحترفوف يسجموف المعمومات المصطمحية ً
مرحمة الحقة ،وىذا يساعد المترجـ في تسجيؿ ما يترجـ بطريقة نظامية ،ويستعمؿ
المصطمحات بطريقة متجانسة ،ويزيد مف كفاءة عممو.

نقائص وضع المصطمحات العربية
تنحصر النقائص في وضع المصطمحات وغيرىا مف األعماؿ الخاصة بتكييؼ

المغة واغنائيا في أمور ثالثة:

أ) اعتباطية العمؿ عند الكثير مف المغوييف أي عدـ خضوعو لضوابط عممية ،وذلؾ
بعدـ مراعاتو لمعطيات العموـ المسانية الحديثة بصفة خاصة ،ومنيجية العموـ

االجتماعية بصفة عامة.

ب) حرفيتو أي اقتصاره عمى البحوث الفردية التي ىي أشبو شيء بالصناعات
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التقميدية ،يعتمد فيو عمى المعالجة اليدوية كالنظر الجزئي في القواميس واالقتصار
عمى جرد العديد مف المعمومات باأليدي العزالء.

فاألعماؿ الفردية ػ حتى لو كانت في داخؿ لجاف مختصة ػ ال يمكف أف تؤدي
ما تؤديو ىذه المجموعات المنتظمة مف الباحثيف .والمجنة المختصة تفيد في إقرار

المفظ في آخر مرحمة ،عمى أساس ما تقدمو ىذه البحوث مف المعمومات بالرجوع
إلى مقاييس عممية دقيقة .وقد بقي البحث المغوي في الوطف العربي عمى الشكؿ
الذي ىو عميو مف التفرد في البحث المغوي وعدـ التكافؿ الشامؿ بيف العامميف

المنتميف إلى الييئة الواحدة.

ج) عدـ شموليتو بعدـ الرجوع إلى كؿ المصادر العربية التي يمكف االستقاء منيا ػ

وخاصة المخطوط منيا ػ وجميع المراجع األجنبية التي يمكف استغالليا لتحديد

المفاىيـ الحديثة.
كيفية التغمب عمى الغموض في المعنى
يمكف معالجة الغموض في المعنى بالرجوع إلى إحدى المغات األصمية

واستيضاح المعنى الدقيؽ منيا ،كما يمكف مناقشة الموضوع في المجاف المختصة أو

االستعانة بخبراء متخصصيف  ،كما أف التعاوف بيف المجاف المختمفة ذات العالقة
يمكف أف يكشؼ الغموض ويوصؿ إلى اختيار المصطمح الدقيؽ المناسب.
كيفية التغمب عمى قمة المعرفة بالمغة
متقنا الحدى المغتيف أي المغة المصدر أو المترجـ إلييا أفضؿ
المترجـ قد يكوف ً
مف األخرى ،لذلؾ عميو زيادة المعرفة بالمغة المصدر والمغة اليدؼ لكي تكوف ترجمتو

دقيقة ،كما أف عميو زيادة المعرفة بالمصطمح في المغة المصدر إليجاد مصطمح
مقابؿ في المغة التي يترجـ إلييا ،ويمكنو إذا لـ يجد مقابالً أف يمجأ إلى تعريب

المصطمح .ويجب الحذر مف االعتماد عمى الترجمة في أخذ المصطمحات بؿ يجب
أف الترجمة قد تمت بدقة وأف المترجميف عمى مستوى
الغوص في المعنى والتأكد مف ّ
تقني جيد.
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إف الترجمة في البيئة متعددة المغات (كترجمات وثائؽ األمـ المتحدة مثالً) أوثؽ

مف المصادر أحادية المغة ،وفي حالة قواعد البيانات القديمة يجب التأكد مف أف
صالحا اآلف ،وربما يكوف
قديما وال يصمح أو قد اندثر ولـ يعد
ً
المصطمح ليس ً
قديما لكف ال يزاؿ يستعمؿ في بعض المصادر  ،لذلؾ يجب
المصطمح قد أصبح ً
تقنيا ً
اإلشارة إلى المعنييف القديـ والجديد .ىذا ومف الضروري التفريؽ بيف استخداـ

اصطالحيا
تقنيا و
تقنيا و
ً
اصطالحيا ،ولذلؾ يجب متابعة تغير المصطمح ً
ً
المصطمح ً
كما يجب التأكد مف تغير تيجئة بعض الكممات .كما يجب الحذر عند االقتباس مف
قواعد البيانات غير النظامية أو مف نصوص ليست بشكؿ قواعد بيانات.
االستعانة بالخبراء
يقصد بالخبراء المتخصصوف مف غير المتخصصيف في المغة أو في المصطمحات،

أي أنيـ مف المتخصصيف في العمـ الذي تدور حولو المصطمحات ،ففي ىذه الحالة

يجب التأكد مف التخصص الدقيؽ والخبرات السابقة لمخبراء الذيف يستعاف بيـ لكي تتـ

االستعانة بمف ىو في صمب الموضوع الذي تتعمؽ بو المصطمحات وذلؾ لمتأكد مف
دقة فيـ الموضوع الذي يجري النقاش حولو .ولذلؾ يجب عمؿ قواعد بيانات لمخبراء

لكي تسند لمخبير الميمة المناسبة وفؽ خبرتو في موضوع تخصصو الدقيؽ .ويمكف
االستعانة بالخبراء بشكؿ فردي أو جماعي مف خالؿ المجاف ،كما يجب صياغة

األسئمة لمخبراء بدقة وأف تبوب حسب الموضوع والمفيوـ ،ويفضؿ أف تكوف وفؽ

خارطة مفاىيـ مبوبة.

الكممات المفتاحية في بيئة المصطمحات
الكممات المفتاحية ما ىي إالّ مصطمحات تمثؿ رؤوس مواضيع أو حقوؿ عممية

يقع تحتيا عدد مف مصطمحات أخرى أو أبواب مواضيع فرعية .وتمتاز الكممات
المفتاحية بعدد مف الفوائد منيا ،مرونة االستعماؿ وتوفير بيئة لتصنيؼ المصطمحات

أحيانا ،حيث يمكف أف توفر حموالً وسطًا
لموصوؿ إلى توضيح الغموض الذي قد يقع
ً
أحيانا عند وجود غموض .فمثالً يمكف استعماليا بشكؿ  :وافؽ واستمر أي يختار
ً

نتظاما وتناسقًا ،كما يمكف بواسطتيا البحث
أحيانا ًا
المرء بيف خياريف ،كما توفر
ً
يسر وا ً
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في كؿ المصادر المتوفرة حوؿ مفيوـ معيف واقتباس الجمؿ والعبارات الواردة فييا

لموصوؿ إلى مفيوـ شامؿ يشمؿ كؿ المصادر ،كما يمكف بواسطتيا الوصوؿ إلى

أفضؿ مصدر لمفيوـ معيف ،كما أنو لغرض الوصوؿ إلى المراجع الموثقة يمكف

مبد ًئيا بواسطتيا إجراء مسح لممصطمحات في مراجع المغة المصدر والمغة اليدؼ قبؿ
القياـ بعممية الترجمة ،ويمكف بواسطتيا في المرحمة األولية التأكد مف التوافؽ الظاىري
بيف المصطمحات وترجمتيا مع التأكد مف ذلؾ في مرحمة الحقة ،ويمكف بواسطتيا

البحث عف كؿ الحقوؿ التي يقع فييا المصطمح لكي يدوـ استعمالو لفترة طويمة.
ويمكف بمساعدة الكممات المفتاحية وضع مخطط بياني يبيف العالقة بيف المصطمح

والموضوع الذي يعود إليو المصطمح.
دورة حياة المصطمح

لممصطمح دورة حياة كالكائف الحي وتشمؿ:
البحث عن المصطمح :ويتـ ذلؾ بعد تحديد المصادر التي يجري البحث فييا.
قطف المصطمح :ىي عممية تختص بالبحث في الذخيرة المغوية أو في الشابكة
(اإلنترنت) لمتعرؼ عمى المفاىيـ وما يتعمؽ بيا مف معمومات ،وعمى استعماالت
المصطمحات .كما أف مزودي الخدمات المينييف يقوموف باستخالص المصطمحات

في أثناء عممية الترجمة .أما المصطمحات الخاصة بموقع معيف أو زبوف معيف فيجب

إدخاليا في عممية ترشيح معينة لفرزىا.

استيراد المصطمح :وذلؾ باستقداـ المصطمح مف قاعدة بيانات خارجية.
استعارة المصطمح :وذلؾ باستعارة مصطمح مستخدـ في حقؿ معيف لكي يستعمؿ في
حقؿ آخر.
اكتشاف المصطمح :وذلؾ بأف تظير ضرورة الستعماؿ مصطمح فيجري البحث عنو
بالطرؽ السابقة.
التأكد من صالحية المصطمح :ويجري ذلؾ وفؽ آليات موثقة ومعتمدة مف الجية
القائمة عمى إدارة المصطمحات.
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تدقيق المصطمح :وذلؾ بمقارنتو مع غيره مف ما ىو متوفر في قواعد البيانات.
إقرار المصطمح :وذلؾ مف قبؿ المجاف المتخصصة وفؽ خطط العمؿ المقررة.
إشاعة المصطمح :وذلؾ بإدخاؿ المصطمح في قواعد البيانات والعمؿ عمى تشجيع
استخدامو ونشره.
مراجعة المصطمح :تجري مراجعة المصطمحات وفؽ جداوؿ زمنية محددة كؿ بضع
سنوات وذلؾ لمتأكد مف استمرار استعماؿ المصطمح مف عدمو.
صيانة المصطمح :وذلؾ بإضافة إيضاحات جديدة أو إجراء تعديالت عميو بيف فترة أو
أخرى أو عند تَ َسمُّـ مالحظة أو اعتراض عميو.

دفن المصطمح وتحويمه إلى المراجع التاريخية :وذلؾ حيف يتوقؼ استعماؿ
المصطمح.
تقييم عممية استخالص المصطمحات

التعرؼ عمى كافة الكممات الواردة فييا،
عند البحث اآللي في المدونات ومحاولة ّ
التعرؼ .ويستعمؿ ىنا إيعاز االسترجاع،
ىناؾ بعض اإليعازات الخاصة بمقدار
ّ
تاما إالّ إذا استرجعت كؿ المصطمحات المحتواة في
ويقصد بو أف االسترجاع ال يكوف ً

النص أو في الجزء المقصود مف النص؛ أي أنو إذا كاف االسترجاع  %80فذلؾ يعني

أف  %20مف المصطمحات في النص لـ يتـ التعرؼ عمييا.

أما الدقة فيقصد بيا نسبة الكممات والعبارات التي تعتبر مصطمحات ،فإف قيؿ

إف الدقة  %80فذلؾ يعني أف  %20مف الكممات ليست مصطمحات.
المعاجم وكتب المصطمحات العربية

تمثؿ الكشافات والمعاجـ أدوات ضرورية لمباحث السترجاع المعمومات والبحث
المفظي أو الموضوعي .وتحتوي المكتبة العربية عمى عدد كبير مف الكشافات
والمعاجـ تحت مسميات مختمفة .ويختمؼ الكشاؼ عف المعجـ في كوف الكشاؼ عبارة

عف دليؿ مطبوع أو محرؾ بحث إلكتروني يرشد الباحث إلى أماكف وجود كممة أو
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عبارة أو مجموعة ألفاظ في مصادرىا األصمية ،ويعطيو في نتيجة البحث مداخؿ
كشفية مرتبة بطريقة منيجية وفؽ ترتيب معيف .أما المعجـ فيحصر األلفاظ ويرتبيا

خاصا يساعد في العثور عمى المفظ والتعرؼ عميو بشرح مدلولو ،أو ييسر وسيمة
تيبا
تر ً
ً
العثور عمى مجموعة مف األلفاظ التي يجمعيا موضوع واحد.
ولمعناية بالكشافات والمعاجـ وما يكتب عنيا بطرائؽ حديثة ،ىناؾ عدد مف

اإلمكانات .ففيما يتعمؽ بالكشافات والمعاجـ المفظية والموضوعية ،فإف توفيرىا
لمباحثيف يمكف أف يتـ بتخزيف جميع الكشافات والمعاجـ المتوفرة ،إضافة إلى القواميس

المغوية ،باألشكاؿ الثالثة التالية:

 تخزيف كؿ كشاؼ أو معجـ في نسختو المصورة ( )PDFإلثبات الطبعة المعتمدة، تخزيف كؿ كشاؼ أو معجـ في جداوؿ نصية ،حسب ترقيـ صفحات الطبعة المعتمدة، تخزيف كؿ كشاؼ أو معجـ في جداوؿ نصية ،حسب المنيج الخاص بو.ويقتضي ىذا العمؿ قبؿ القياـ بو حصر قائمة بجميع الكشافات والمعاجـ المفيدة

لمباحثيف ،مع توفير معمومات وافية حوؿ الكتاب ،والكاتب ،والطبعات الموجودة ،إلخ ،.ثـ
إجراء مقارنة بيف الطبعات الموجودة ،والتوافؽ عمى أفضؿ طبعة موجودة العتمادىا،

أو إصدار طبعة جديدة ومحققة ،يتـ اعتمادىا .ويقتضي ذلؾ معالجة موضوع حقوؽ
النشر إف وجدت.
أما الطريقة الثانية ،فتتمثؿ في تصميـ محرؾ بحث يعتمد مادة جميع الكشافات
موحد ٍ
قائـ عمى تحميؿ المناىج المختمفة
والمعاجـ
ّ
المخزنة مجموعةً في ىيكؿ تقني ّ
ليذه المعاجـ .ويسمح ىذا المحرؾ باستيعاب كؿ المادة الموجودة بما يمبي مختمؼ

الحاجات لمستعممييا مثؿ البحث المفظي عمى مستوى الجذر ،أو عمى مستوى الكممة،
أو عمى المستوى المفظي بدوف سوابؽ.
المحرؾ ،وانما
وقد ال يكوف ضرورًيا تجميع كافة الكشافات الموجودة في ىذا
ّ
يمكف االكتفاء بأىـ الكشافات التي تمبي جميع حاجات الباحثيف ،والتخمي عف

المصادر قميمة االستعماؿ.
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وحتى يكوف المحرؾ أكثر ذكاء وخدمة لمباحثيف ،يقترح إضافة خدمة جديدة وىي

المعموؿ بيا في محركات البحث عمى اإلنترنت ،حيث تعمد محركات البحث الشائعة
في اإلنترنت إلى حساب المسافة بيف المفظ والطرؽ الخاطئة في كتابتو ،وتخزينيا في

أرد المستخدـ البحث عف لفظة وكتبيا خطأ ،عرض عميو
قاعدة البيانات ،حتى إذا ا
محرؾ البحث بدائؿ لمبحث ،مما يساعده عمى تحسيف طريقة بحثو ،عوض إجياد فكره
في معرفة سبب عدـ العثور عمى عبارة البحث .وىذه الخدمة مفيدة لمباحث ألنو

معرض لمخطإ إما بسبب سرعة الكتابة ،أو لمضعؼ المغوي.

ويمكف أف يضاؼ إلى محرؾ البحث إمكانية البحث الموضوعي ،وذلؾ إذا ما تـ
ترتيب المواضيع وعالقة بعضيا ببعض ،في شكؿ ىرمي (أو شجري) يبدأ بالعاـ

لينتيي بالخاص.

أما الكتب والبحوث والدراسات المتعمقة بالكشافات والمعاجـ فيقترح حصر قائمة

بجميع الكتب والبحوث والدراسات المتعمقة بالكشافات والمعاجـ مع توفير معمومات

وافية حوؿ الكتاب (أو البحث) ،والكاتب ،والطبعات الموجودة.
ي
الم ْك َن ُز المُّ َغ ِو ُ
َ
يختمؼ

المكنز المغوي عف المعجـ اآللي وعف بنؾ المصطمحات في كونو

ونصوص
منظما مف المعمومات والمعارؼ في صورة مفردات وتعابير
جسما
يتضمف
ُ
ً
ً
بعضا.
تترابط فيما بينيا بحيث يستدعي بضعيا ً
الذخيرة المغوية

إف الذي يحتاج إليو واضع المصطمحات ىو ما يعرؼ في زماننا باسـ "الذخائر
المغوية اآللية" فيمكف أف يوجد فييا جميع ألفاظ العربية التي وردت في االستعماؿ

الفعمي؛ أي في النصوص التي وصمتنا ( حتى المخطوطة منيا) ،وعمى ىذا يعتمد
الباحث عمى السياقات والقرائف مف الشعر الجاىمي حتى الصحؼ في عصرنا
الحاضر ويمكف أف يستخرج مف ذلؾ الكثير مف المعمومات التي ال يجدىا في

القواميس ،وىذا ال يمكف أف يتـ إال بالتنظيـ وتكافؿ األعماؿ واالستعانة بالحواسيب.

إف أىـ ما تختص بو الذخيرة المغوية العربية ىو أنيا تتناوؿ االستعماؿ الحقيقي
ّ
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لمغة العربية مف أقدـ العصور حتى العصر الحاضر :فالنصوص  -أو السياقات-

ىي التي ينبغي أف ُيعتمد عمييا لتحديد معاني المفردات وال ُيكتفى في ذلؾ بالمعاجـ
الموجودة.
ثـ إف ما سيترتب عمى ذلؾ مف المنافع ىو شيء عظيـ ألف البحث عف مفردة أو

صيغة أو بنية تركيبية أو عبارة جامدة أو أي شيء يخص المغة في نص واحد أو عدة

جدا وقد يقضي اإلنساف عمره في البحث عف ىذه
زمانا طويالً ً
نصوص قد يتطمب ً
األشياء وال سيما بالنسبة لمنصوص التي لـ تفيرس وحتى المفيرسة منيا فقد ال تفي
وسر الذخيرة أنيا فيرسة كبيرة شاممة لكؿ ما أنتجو الفكر
بكؿ ما يطمبو الباحثّ .
العربي منذ الجاىمية إلى يومنا ىذا.
بالضبط المعاني التي
وأضؼ إلى ذلؾ أنيا آلية وسريعة .ثـ يمكف أف نعرؼ
ّ
قصدىا المستعمموف لمغة العربية عبر العصور مف سياقات الكممات ،وىذا متع ّذر عمى

الباحث األعزؿ الذي ال يستعيف باألجيزة الحديثة.

ال ينبغي أف يعتقد الباحث المغوي أف ىذه الذخيرة وىذا المعجـ ستمغى بيما

األعماؿ العظيمة التي ينجزىا العمماء .فالذخيرة ىي ىذه األعماؿ نفسيا وليس فييا إالّ

ما يحرره العمماء ،فالجديد فييا ىو فقط المجوء إلى الوسائؿ اآللية واستغالليا كما

حاليا في جميع المياديف التي تعالج فييا المعمومات.
تستغؿ ً
ويجب أف يضـ مشروع ال ّذخيرة المّغوية العربية:

 .1المؤلفات ذات القيمة الكبيرة في اآلداب والعموـ والتقانة (التكنولوجيا) وغيرىا،
القديمة منيا والحديثة.
 .2المحاضرات الجامعية القيمة المنشورة.
 .3المقاالت ذات القيمة المنشورة في المجالت األدبية والعممية والبحوث القيمة
المعروضة في الندوات والمؤتمرات والموائد المستديرة وغيرىا.

 .4جميع المعاجـ العربية والمزدوجة المغة القديمة والحديثة (مثؿ لساف العرب والمعجـ
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الكبير الحديث وغيرىما).
ىذا ويجب أف يراعى عند البدء في تنفيذ الذخيرة المغوية أف تُعطى األولوية في
نظر إلى األىمية القصوى التي تكتسييا
ًا
تخطيط العمؿ لممصطمحات العممية

المصطمحات بالنسبة إلى تعريب العموـ في البمداف العربية .ونتيجة لذلؾ َسُيمكف إنشاء
الذخيرة المغوية مف تحقيؽ ما يأتي:


رصد دقيؽ وشامؿ الستعماؿ العربية في إقميـ خاص في عصر مف العصور؛



معيف؛
رصد منتظـ لالستعماؿ الحقيقي لمصطمحات ميداف ّ
فني ّ



تصفّح معاني الكممات مف خالؿ سياقاتيا عبر الزماف ،وتحديد تاريخ ظيور
بعض الكممات الفصيحة المولّدة أو اختفائيا؛



تحميؿ لغة كاتب أو شاعر أو خطيب واحصاء مفرداتو بكيفية آلية وغير ذلؾ.
وعمى ىذا األساس يمكف أف تؤلؼ أنواع كثيرة مف المعاجـ مثؿ:



المعجـ التاريخي لمغة العربية.



معاجـ خاصة بأسماء األعالـ و األماكف وغيرىا.



معاجـ فنية في كؿ المياديف.



معاجـ أساسية ووظيفية لتعميـ العربية.



قديما وحديثًا.
معاجـ أللفاظ الحضارة ً



معاجـ لمغة الطفؿ العربي .
المدونات ()corpus

ىي نصوص لغوية ضخمة تمثؿ المغة بشكؿ عاـ .ولكي تمثؿ المدونة نصوص
كما ىائالً منيا وبشكؿ يمثؿ فترات زمنية متعددة لكي يحوي
المغة يجب أف تحوي ً
معمومات عف تطور المغة ومفرداتيا ،ويجب أف تحوي كؿ فروع العمـ مف تخصصات
عممية وانسانية ،كما يجب أف تحوي النصوص التراثية والنصوص الحديثة مف صحافة
وكتب حديثة وقديمة ودواويف شعر ونثر وغيرىا .ولغرض استعماؿ المدونات بشكؿ

آلي فمف الضروري خدمة النصوص وتنقيتيا مف األخطاء واضافة الرموز المناسبة
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مف نقاط وفواصؿ وفقرات وغيرىا .تتوافر اآلف عمى شبكة اإلنترنت كمية ال بأس بيا

مف النصوص لكنيا عمى العموـ ليست مخدومة بشكؿ مناسب ،ويمكف النظر إلييا
كمادة خاـ تصمح كأساس يبنى عميو بعد تنقيحو وخدمتو بشكؿ مناسب.
كما أف ىناؾ حاجة لمدونات ثنائية المغة أو متعددة المغات الستعماليا في

الترجمة اآللية.

البرمجيات المساعدة في استخالص المصطمحات مف المدونات يمكف أف تساعد

في الوصوؿ إلى المصطمح الدقيؽ عف طريؽ إعطاء عدد مف الخيارات ذات العالقة
أو القريبة مف الذخيرة المغوية ومف ثـ يقوـ المستخدـ باختيار المصطمح الذي يراه

أصمح مف غيره أي أف المعالجة تكوف مدعمة بالحاسوب.
أيضا وذلؾ بقياـ البرنامج بالمرور
إف ىذه الطريقة يمكف أف تستعمؿ في الترجمة ً
عمى كؿ الكممات الجديدة والقياـ باقتراح خيارات لترجمة تمؾ الكممات ومف ثـ يقوـ

مناسبا.
المستخدـ باختيار أفضميا أو التعديؿ عمى واحدة منيا لموصوؿ إلى ما يراه
ً

ويمكف لمثؿ ىذه البرامج أف تكوف أحادية المغة أو ثنائية المغة ،فالبرامج أحادية

المغة تعمؿ عمى قاعدة بيانات أحادية المغة ،أما ثنائية المغة فتعتمد عمى قاعدة بيانات
ثنائية المغة وتستعمؿ لمترجمة ولكنيا مع ىذا ترجع إلى قواعد البيانات أحادية المغة

إلعطاء البدائؿ المقترحة فييا.

آليا ،وىما :الطريقة
ىناؾ طريقتاف الستخالص المصطمحات مف المدونات ً
المغوية والطريقة اإلحصائية.
في الطريقة المغوية يجري اإلفادة مف المعمومات الصرفية والنحوية والداللية فمثالً

يجري التعرؼ عمى األسماء واألفعاؿ والحروؼ ثـ تحديد ما يمكف مف صفات أخرى

كأزمنة األفعاؿ أو الضمائر الممحقة بالكممات أو حروؼ الجر والعطؼ التي تسبؽ

الكممات وغيرىا؛ أي أنو يجري تحميؿ بسيط لمنص وذلؾ لمتعرؼ عمى األسماء والعودة
إلى المعاجـ مع استعماؿ قواعد بسيطة.
أما الطريقة الثانية فيي الطريقة اإلحصائية بمحاولة تحديد الكممات الصرفية

وارتباطاتيا مع أعداد تكررىا التي تزيد عف الحد الطبيعي في المدونة العادية .إف
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الطريقة اإلحصائية يمكف استخداميا فقط إذا ما توفرت مدونة كبيرة الحجـ لحد ٍ
كاؼ.

أيضا إذا ما
إف أحد فوائد الطريقة اإلحصائية أنيا ال تعتمد عمى المغة المستخدمة لكنيا ً
استخدمت لوحدىا فإنيا تكوف غير مرضية وال تستطيع أف تجد التعابير الالزمة كميا وال

تستطيع اقتراح خيارات كافية لالختيار مف بينيا .لذلؾ فإف الخيار األفضؿ ىو مزيج
لغويا.
مف الطريقتيف السابقتيف؛ أي تطبيؽ الطريقة اإلحصائية ثـ غربمتيا ً
 -3إدارة المصطمحات
مقدمة
عددا مف األنشطة ،التي تتراوح بيف جمع
تشمؿ عممية إدارة المصطمحات
ً
المصطمحات أو استحداثيا أو التأكد منيا ،وتصنيفيا وتخزينيا واسترجاعيا وتبادليا.
برمجيات إدارة المصطمحات ىي برمجيات تساعد في استحداث وتخزيف البيانات

المصطمحية بأشكاؿ تسمح بالتحكـ في استعماليا .لقد أصبحت ىذه البرمجيات
ضرورية وال يمكف االستغناء عنيا لمؤسسات الترجمة ولعممية إدارة مشاريع الترجمة.

لذلؾ فإف معرفة أولية بيذه األنظمة أصبحت ضرورية لمف يرغب في العمؿ في مثؿ
ىذه المؤسسات .كما أف ىذه البرمجيات يجب أف تحوي ىيكمية المفاىيـ ( مخططات

المفاىيـ) وذلؾ باستعماؿ المترادفات .وىذه البرمجيات ىي جزء مف برمجيات أكبر

تُدعى برمجيات المساعدة في الترجمة .وبرمجيات إدارة المصطمحات ىي جزء مف
مجموعة البرمجيات التي تخدـ المغة ككؿ.
وعند وضع الخطط إلنشاء مؤسسات لممصطمحات ،فيناؾ ضرورة لتدريب الموظفيف

المتخصصيف في إدارة المشاريع والمتخصصيف في وضع المصطمحات والمتخصصيف

موضوعا بشكؿ عممي.
في قواعد البيانات ،لكي يكوف تبويب المصطمحات
ً

ال ينبغي التقميؿ مف أىمية القطاع الخاص في توليد المصطمحات .فالخبراء

يدركوف أف عمييـ التواصؿ مع اآلخريف المتخصصيف في مجاالت عمميـ نفسو ومع

األشخاص العادييف العامميف معيـ أو المستفيديف مف خدماتيـ بطريقة ال لبس فييا.

بعد ذلؾ يجد المتخصصوف في مجاؿ عمؿ معيف الحاجة إلى الشروع في مشاريع
وضع مصطمحات خاصة بيـ ثـ وضعيا في معاجـ خاصة بالموضوع .إف ىؤالء

150

الناس في كثير مف األحياف ليسوا اختصاصيي مصطمحات ،ولكنيـ بحاجة إلى

أخير في تجميع
المساعدة في استحداث المصطمحات وفي توثيقيا بطريقة منيجية و ًا
المصطمحات وجمع البيانات عف موضوع اختصاصيـ.
إذا ما وجدت منظمة وطنية لممصطمحات في قطر ما ،فإنو سيتضح أف عمييا

مركز لتبادؿ المصطمحات في ذلؾ القطر ،حيث إف الطمب عمى المصطمح
أف تصبح ًا
فعاليف مف أجؿ
في ازدياد ً
يوميا .وفي مثؿ ىذه الحالة ،مف الميـ وجود إدارة وتنسيؽ ّ
توحيد المصطمحات وتجنب التناقض في ما بينيا .ويمكف لممؤسسة الوطنية القياـ
بدور المنسؽ في وضع قواعد البيانات الالزمة لتوحيد المصطمحات المدخمة مف

مختمؼ الجيات ذات العالقة ،وذلؾ مف خالؿ بوابة إدخاؿ موحدة ،ومف ثـ يمكف
الحصوؿ عمييا عف طريؽ بوابة مركزية .وبيذه الطريقة يمكف لممؤسسة الوطنية

لممصطمحات أف تقدـ خدمات ىامة لممجتمع ككؿ.

تشمؿ المعمومات األساسية الخاصة بالمصطمحات أربعة أنواع مف البيانات:
 المصطمحات وتعريفاتيا وشروح معانييا كما يعبر عنيا المغويوف وغير المغوييف معرموزىا إف وجدت.

 البيانات الببميوغرافية حوؿ مختمؼ أنواع المراجع والكتب في مجاؿ المصطمحات. البيانات الحقيقية حوؿ المجامع والمؤسسات والخبراء والبرامج والحوادث وأيةفعاليات أخرى في مجاؿ المصطمحات.
 النصوص بشكؿ مدونات والتي تستعمؿ الستخالص المصطمحات منيا وتعريفاتياواستعماالتيا.
إف كؿ نوع مف ىذه البيانات يحتاج إلى قاعدة بيانات مختمفة أو يمكف أف تجمع
كميا في قاعدة بيانات متكاممة موحدة .أما مف الناحية الشكمية فإف المصطمحات يمكف
أف تكوف بأحد شكميف  ،إما بالشكؿ المعتاد مف ناحية النشر (كقاموس أو معجـ أو ما

محتويا عمى بيانات بيذا الشكؿ وفؽ ىيئة محددة مع
شابو ذلؾ) أو بشكؿ إلكتروني
ً
توفر برمجيات خاصة أو أجيزة كما ىو مستعمؿ في القواميس اإللكترونية مف خالؿ
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شبكة المعمومات العالمية – اإلنترنت.
يتفاوت المستخدموف لمبيانات المصطمحية في حاجاتيـ وفي درجة التعقيد التي

تخدـ أغراضيـ  ،لذلؾ مف المناسب تييئة بيانات مصطمحية متعددة األغراض ،لكي
تناسب تطبيقات متعددة ،ومستخدميف مختمفيف بحيث تستحدث ،لكؿ صنؼ مف أصناؼ

المستخدميف ،واجية بيانية مختمفة تناسب حاجاتيـ .أما البيانات المصطمحية فتمثؿ
بحيث تكوف ىي قمب قاعدة البيانات وترتبط بيا بعض التطبيقات أو تحتاج إلييا.

ومع ذلؾ  ،فإف البنية التحتية الوطنية لممصطمحات ،سواء كانت مركزية أو

موزعة ،يجب أف تكوف نتيجة تعاوف وثيؽ مع القطاع الخاص وذلؾ بتقديـ المساعدة
والتدريب المصطمحي لو.

إف كؿ فرع مف فروع المعرفة تكوف لو -في العادة -لجنة مصطمحات تطوعية

تقوـ بتنسيؽ مصطمحات ذلؾ الفرع .والمجنة عادة ليس ليا صفة قانونية ،لكنيا يمكف

أف تعمؿ في و ازرة أو منظمة غير ربحية أو جامعة ...إلخ .وتتضمف ميمتيا مبادئ
تكويف أنظمة المفاىيـ ومبادئ وطرائؽ تعريؼ المفاىيـ ومبادئ وطرائؽ اختيار واستحداث

المصطمحات وطرائؽ تنفيذ المصطمحات القياسية العالمية والمحمية.
أهداف إدارة المصطمحات

تيدؼ إدارة المصطمحات إلى استحداث المصطمحات المتخصصة في مواضيع

مختمؼ وادارتيا وتوفير تمؾ البيانات بشكؿ قواعد بيانات أو معاجـ أو غير ذلؾ
وتسييؿ إمكانية الوصوؿ إلييا في بيئة األعماؿ المعقدة والمتعددة األسواؽ.
كما أنيا تخدـ كمرجع لكؿ الذيف يحتاجوف الوصوؿ إلى المصطمحات سواء
التقنييف أو الكتاب والمؤلفيف أو المترجميف أو األشخاص العادييف أو اإلدارييف أو

العامميف في الدوائر القانونية وغيرىا.

إف إدارة المصطمحات بكفاءة ىي متطمب ضروري لمترجمة والتي زادت الحاجة

إلييا في ضوء العولمة وانتشار االتصاالت .وبناء عمى ذلؾ فإف إدارة المصطمحات
بكفاءة أصبح مف غير الممكف تنفيذىا إالّ بواسطة التقنيات الحديثة.
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إدارة المصطمحات في خدمة الترجمة والتأليف
تشمؿ أىـ أجزاء عممية الترجمة الحديثة جمع المصطمحات الخاصة بالموضوع
وتغذية قاعدة بيانات المصطمحات أو قاموس إلكتروني بيا ،والتأكد مف أف كؿ ذلؾ

يمكف الوصوؿ إليو مف خالؿ محرر الترجمة أثناء عممية الترجمة الفعمية.

ال تعتمد أنظمة التحكـ في المصطمحات التي يستعمميا المترجـ في العادة عمى

خصيصا لممترجـ .وىذه
نظـ قواعد البيانات العادية ،بؿ تتكوف مف أدوات مصممة
ً
األنظمة توفر لممترجـ وسيمة لمحفاظ عمى التراكيب المعقدة والنظرية لممصطمحات

فرديا ،وتشمؿ خصائص االتصاؿ المباشر بيف
المدخمة والتي يمكف لممترجـ التأقمـ معيا ً
محرر الترجمة وقاعدة البيانات االصطالحية  .عمى سبيؿ المثاؿ ،يبحث المحرر عف
توماتيكيا ) ثـ يقوـ بنسخ المصطمحات مف قاعدة البيانات
يدويا أو آليا (أ
ً
المصطمحات ً
ولصقيا بالنص .ويتطمب البحث اآللي نسبة مف التحميؿ الصرفي لمغة األصمية مف أجؿ
تحديد النيايات الصرفية وتجريد أشكاؿ الكممات المشتقة وصوالً إلى جذرىا األصمي.

وىناؾ أيضا أنظمة أخرى – متاحة أو تحت التطوير – تدمج بشكؿ صريح بيف

محرر الترجمة وقاعدة بيانات اصطالحية تتمتع بخاصية البحث اآللي في حزمة
تمقائيا نافذة إضافية تحتوي عمى
برمجيات واحدة  .مثؿ تمؾ األنظمة تعرض
ً
المصطمحات المرتبطة بجزء مف النص الذي يعالج في نافذة المحرر في الوقت نفسو.
الخدمات المصطمحية

تشمؿ الخدمات المصطمحية مفاىيـ وعالقات تنفذ لغرض البحث والتصفح

والترجمة والتناظر واإليضاح الصرفي وفيرسة المواضيع والتصنيؼ والتحرير.

تشمؿ المدخالت المسيطر عمييا عبارات وكممات مف المغة الطبيعية مختارة
بحيث تكوف مفيدة لميدؼ المقصود مف قبؿ المتخصصيف في المصطمحات .ويمكف

أف تتكوف العبارة مف كممة واحدة أو أكثر لمتعبير عف مفيوـ ما.
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ىناؾ قضيتاف بالمغات الطبيعية تسبباف مشاكؿ كبيرة وىما الترادؼ وعدـ اليقيف

(المحير) ،حيث إف ىناؾ كممات مختمفة تشير إلى المفيوـ نفسو ،وىناؾ كممة بعينيا
يمكف أف تمثؿ أكثر مف مفيوـ .إف المدخالت المسيطر عمييا تحاوؿ أف تقمؿ مف

الشكوؾ والحيرة بيف ىذه العبارات ،وذلؾ مف خالؿ تعريؼ حيز استعماؿ تعبير معيف
– كيؼ يستعمؿ في ذلؾ الحيز  -وذلؾ مف خالؿ إعطاء مجموعة مف المترادفات أو

المترادفات الفعالة لكؿ مفيوـ مع وضع ضوابط عمى حيز استعماؿ تعبير معيف عند

احدا في حيز معيف.
استعمالو لكي يعطي
معنى و ً
ً
ومف مياـ الخدمات المصطمحية تشجيع التعاوف بيف التخصصات في وضع
المصطمحات وتطوير خدمات المصطمحات والتعاوف مع مؤسسات خزنيا وفيرستيا

وتصنيفيا ودراسة مختمؼ أوجو الربط بينيا بشكؿ منضبط.
تعاريف بأهم عمميات أنظمة إدارة المصطمحات

مدخل مصطمح ( )terminology entryىو الموضع في قاعدة البيانات الذي
يوضع فيو المصطمح.
استحداث ( :)originationىي عممية تتضمف استحداث مدخؿ في قاعدة البيانات.
إدخال( : )inputىي عممية تتضمف تسجيؿ معمومة في مدخؿ مصطمح أو أية
معمومات تتعمؽ بو في قاعدة البيانات.
تحوير ( :)modificationىي عممية تحوير أو تبديؿ أو تحديث لمحتويات مدخؿ
مصطمح في قاعدة البيانات.
تدقيق( :)checkىي عممية التأكد مف محتويات مدخؿ مصطمح في قاعدة
البيانات.
توثيق( :)approvalىي عممية الموافقة عمى اعتماد مدخؿ مصطمح.
إلغاء( :)withdrawalىي عممية مسح مدخؿ مصطمح مف قاعدة البيانات.
تقييس( :)Standardizationىي عممية تحوي صياغة مصطمح وفؽ صيغة قياسية
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معينة.
تصدير( :)exportationىي عممية نقؿ مدخؿ مصطمح إلى قاعدة بيانات خارجية
أو إلى صيغة تبادؿ معروفة.
استيراد( :)importationىي عممية نقؿ مدخؿ مصطمح مف قاعدة بيانات خارجية.
وصول مستخدم( :)user accessىي عممية إتاحة وصوؿ مستخدـ إلى معمومات
مصطمح.
التواريخ ( :)datesىي تواريخ تحدد مواعيد القياـ بالعمميات السابقة وىي :تاريخ
االستحداث وتاريخ اإلدخاؿ وتاريخ التحوير وتاريخ التدقيؽ وتاريخ التوثيؽ وتاريخ
اإللغاء وتاريخ التقييس وتاريخ التصدير وتاريخ االستيراد.
المسؤولية ) :(responsibilityىي معمومات تحدد الفرد أو المنظمة التي قامت
بعممية محددة مف العمميات السابقة ،وىي المستحدث الذي قاـ باالستحداث والمدخؿ

المحور الذي قاـ بعممية التحوير والمدقؽ الذي قاـ بالتدقيؽ
الذي قاـ بعممية اإلدخاؿ و ّ
المقيس الذي قاـ بعممية
والموثؽ الذي قاـ بعممية التوثيؽ والممغي الذي قاـ باإللغاء و ّ
المصدر الذي قاـ بعممية التصدير والمستورد الذي قاـ بعممية االستيراد.
التقييس و
ّ

المتحكم في مجموعة فرعية) :(controllerىي المعمومة التي تحدد الفرد المسؤوؿ
عف إدارة مجموعة مف سجالت البيانات المصطمحية.
عداد يحدد عدد المرات التي وصؿ فييا المستخدموف
عداد االستخدام )ّ :(counter
ّ
إلى مدخؿ مصطمح معيف.
معرف مجموعة فرعية ( :)subset identifierإف أي مجموعة مف المصطمحات
ّ
التي تتضمنيا قواعد البيانات والتي ترتبط مع بعضيا البعض بخاصية معينة تدعى

معرؼ تمؾ المجموعة
مجموعة فرعية ،وىذه المجموعة يشار إلييا بدليؿ تعريؼ ىو ّ
الفرعية .مثاؿ عمى مجموعة فرعية – جميع المصطمحات التي يديرىا شخص معيف.
أنواع المجموعات الفرعية :مف األمثمة عمى المجموعات الفرعية :مجموعات
الزبائف ( )customer subsetومجموعات الزبائف االبتدائية))initial customer subset
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ومجموعات المشاريع ( )project subsetومجموعات المشاريع االبتدائية ( initial

 )project subsetومجموعات اإلنتاج ( )production subsetومجموعات وحدة التجارة

( )business unit subsetومجموعات التطبيقات ( )application subsetومجموعات

البيئة ( )environment subsetومجموعات األماف (.)security subset

إف مثؿ ىذه المجموعات يمكف أف تنقسـ إلى مجموعات تحدد طبيعة السماح

بالوصوؿ إلى مجموعة فرعية معينة  ،مثالً فيما إذا كانت تمؾ المجموعة مشاعة يمكف

الوصوؿ إلييا مف أي أحد أو ىي خاصة ال يمكف الوصوؿ إلييا إالّ مف قبؿ المخوليف
فقط .والتخويؿ يشمؿ السماح بعمميات محددة كإمكانية القراءة أو الكتابة أو الحذؼ.

ويعطى التخويؿ عادة لمستخدـ ينتمي إلى مجموعة معينة بعد التعرؼ عمى كممة

السر لذلؾ المستخدـ التي قد اختارىا ىو بنفسو.

عنوان الوظيفة ( )job titleىو عنواف يطمؽ عمى مستخدـ النظاـ  ،يتعمؽ
بمسؤوليتو عف وظيفة معينة تتعمؽ بإجراء معيف عمى قاعدة البيانات مثؿ استحداث أو

صيانة أو استخداـ .ومف األمثمة عمى عناويف الوظائؼ  :المترجـ ( )translatorأو

المصطمحي ( )terminologistأو مستخدـ ذو مكانة خاصة ( )super userأو الضيؼ
(.)guest

ِ
مستخدم :ىو اقتراح بتعديؿ مصطمح أو قيد أو مدخؿ مقدـ مف أحد
مقترح
المستخدميف .تستعمؿ ىذه البيانات في حالة عدـ تخويؿ المستخدـ أي تعديؿ أو
إدخاؿ عمى قواعد البيانات وعندىا يمكف أف يتقدـ بمقترح لكي يصؿ مثؿ ىذا المقترح

إلى مف لديو مثؿ تمؾ الصالحية ليقرر ىذه العممية مف عدميا .ويمكف ربط مقترح
ِ
المستخد ـ مع سمة مف سمات المستخدميف مثؿ عنواف وظيفة أو تخويؿ وظيفة أو
صفة مسؤولية.
المصطمح الضمني ( :)entailed termىو المصطمح الذي يرد تعريفو في مدخؿ
مصطمحي آخر ضمف المعجـ أو القاموس أو مجموعة المصطمحات نفسيا .ويمكف
أف يكوف المصطمح الضمني أي مصطمح مستعمؿ في ممحوظة أو ىامش أو قائمة

مراجع.
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مفتاح الترتيب ( : )sort keyىو سمسمة حروؼ تستعمؿ لممقارنات في عمميات
الترتيب أو الدمج ويسمح مفتاح ترتيب المصطمحات بالدخوؿ إليو مف خالؿ الحروؼ

أو الدخوؿ التسمسمي.

مصطمح البحث ( :)search termىو مصطمح يستعمؿ لغرض البحث في
المصطمحات واالسترجاع.
النص األجنبي ( : )foreign textىو كممة أو عبارة أو نص طويؿ يرجع إلى
لغة غير لغة النص المحيط بو.
أساليب الترتيب:
ىناؾ عدد مف األساليب التي يمكف ترتيب البيانات وفقيا .مف ىذه األساليب:
 الترتيب اليجائي بتسمسؿ مستمر حرفًا حرفًا بدوف الرجوع إلى الفراغات والفواصؿوالفوارز واألقواس وما شابييا.
 الترتيب اليجائي بتسمسؿ متقطع بحيث يكوف كممة كممة ويعني ذلؾ التجميعبمجموعات.
 الترتيب اليجائي الخاص بتسمسؿ مالئـ لمغة معينة أو وفؽ انضباط معيف. الترتيب المنطقي بتسمسؿ وفؽ مفاىيـ منتظمة. الترتيب المختمط بتسمسؿ ىجائي وفؽ نيج معيف لكؿ جزء. الترتيب وفؽ رموز أسكي (.)asciiنوع المدخل ( : )entry typeىو تحديد لفئة محتويات ممؼ مصطمحات.
مدخل مصطمح ( )term entryوىي البيانات المدخمة التي تعطي المصطمح العائد
إلى مفيوـ معيف في موضوع معيف وما يعود إلييا مف معمومات.
مفيوما ما
يعرؼ
مدخل مفهوم ( )concept entryىو مدخؿ مصطمحي يعرؼ بما ّ
ً
اعتياديا لممفيوـ أف يعبر عنو
ويعطي قائمة بالمصطمحات ذات العالقة .ويمكف
ً
بتعريؼ بدؿ مصطمح واحد.
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مدخل معجمي ( )lexicographical entryالبيانات المدخمة التي تزود كؿ
المعاني ذات العالقة بكممة رئيسية .في العادة ال يتضمف ممؼ المصطمحات المداخؿ
المعجمية بموقع واحد ولكف يعتبر ذلؾ استثناء في حاالت خاصة تستدعي ذلؾ.

مدخل عباراتي ( )phraseological entryىو مدخؿ مصطمحي يعطي تعريفًا أو
وصفًا لمعمومات عف عبارة ما تمثؿ وحدة مصطمحية.
خطوات التنسيق العالمية في إدارة المصطمحات
عالميا عمى ىياكؿ تنظيمية عامة
تشتمؿ البنية العامودية إلدارة المصطمحات
ً
وخاصة ترعى ما يمي:
مجموعات العمؿ المتخصصة في كؿ حقؿ مف حقوؿ المعرفة والتي تقوـ بتنظيـ
حاليا مجموعات عمؿ في كؿ
تحضير المصطمحات وتنسيقيا واعتمادىا معيارًيا .وتوجد ً

لغة مف المغات العالمية ،ويصؿ ىذا العدد إلى أكثر مف خمسة آالؼ مجموعة عمؿ في

حاليا في كؿ المغات .أما
العالـ  .تختص ىذه المجموعات بوضع المصطمحات الرسمية ً

إذا عددنا كؿ مجموعات العمؿ والمجاف التي تعمؿ في شؤوف المصطمح فيرتفع ىذا العدد

إلى أكثر مف خمسيف ألؼ مجموعة أو لجنة لممعاجـ والموائح المعيارية لممصطمحات

الخاصة .إف ىذه الموائح أو المعاجـ منيا ما يصدر في الجريدة الرسمية في الدولة
المعنية ومنيا ما يصدر عف مؤسسات ذات سمطة رسمية أو أخرى تتمتع بسمطات

معنوية وثالثة تتمتع بسمطة في مجاؿ التنسيؽ؛ وتختمؼ ىذه المعاجـ والموائح في طريقة
تحضيرىا ،والمنيجية المتبعة مف قبؿ مجموعة العمؿ التي قامت بوضعيا .فيي تختمؼ

فيما يمي:

رسميا مثؿ المنيجية الموضوعة مف قبؿ المنظمة
 ىؿ وضعت وفؽ منيجية معتمدةً
الدولية لمتقييس.
 مدى توثيؽ العمؿ مف حيث مصدره والمراجع المعتمدة والخبراء العامميف فيو ...إلخ.شخصا أو مجموعة ،ومدى معرفة ىذه الجية
 الجية التي وضعتو ،إف كانتً
باالختصاص أو بالحقؿ أو بعمـ المصطمح.
 -مدى تطبيؽ معايير ضماف الجودة وادارة الجودة في وضع ىذه المصطمحات ،وىو
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موضوع يحظى بكثير مف األىمية في اآلونة األخيرة .
ئما جيات ليا" السمطة "الرسمية إلقرار معايير مصطمحات
بشكؿ عاـ توجد دا ً
كؿ حقؿ مف الحقوؿ .وتنقسـ المعايير في حقؿ المصطمح إلى نوعيف ،يشتمؿ النوع
األوؿ عمى أسس وطرائؽ ومنيجيات وضع وتنسيؽ ونشر المصطمح؛ أي البنية األفقية،
عالميا المجنة التقنية.
وتقود ىذا التقييس
ً

أما النوع الثاني ،فيشتمؿ عمى معايير بالمصطمحات نفسيا؛ أي عمى لوائح

مصطمحات في كؿ حقؿ مف حقوؿ المعرفة ،ويوجد أكثر مف مائة مجموعة عمؿ في
عالميا.
ىذا المجاؿ
ً

ومف األمثمة عمى المعايير العالمية في حقؿ المصطمحات ما ىو مدرج في

الممحؽ (.)1

ومف الجدير بالذكر أف ىناؾ  79دولة تشارؾ في وضع ىذه المعايير ،منيا أربع
دوؿ عربية بصفة مراقب ىي مصر وتونس وسورية والسعودية .
الخدمات المصطمحية والتقنية الحديثة -أنظمة إدارة قواعد البيانات
أنظمة إدارة قواعد البيانات ىي برمجيات تسيؿ الطريؽ لتعريؼ نماذج البيانات

والتعامؿ معيا وخزنيا والسماح بالتحكـ فييا .فحينما تكوف كمية البيانات ضخمة فإنو
يجب تعريؼ نموذج لصيغ البيانات وكذلؾ تعريؼ عالقاتيا مع غيرىا ،إذ بدوف مثؿ

ىذه النماذج فإف خزف الكميات الضخمة مف البيانات في الحواسيب ال يحتمؿ أف

يكوف مييكالً وليس مف السيؿ التعامؿ معو وال يمكف التأكد مف صحة بياناتو  ،مما

قد يؤدي إلى بيانات غير موثوؽ بيا .مف أشير أنظمة قواعد البيانات المعروفة:

أكسس و أوراكؿ و لوتس وبورالند دي-بيس وغيرىا ،والمغة القياسية المعترؼ بيا في
قواعد البيانات العالئقية ىي لغة االستفسار المييكمة والمعرفة بػ  SQLوالتي اعتبرت

دولياً قياسية وفؽ ; ISO/IEC 9075-4:1996, 1996; ISO/IEC 9075-3:1995, 1995
ISO/IEC 9075:1992, 1992; ISO/IEC DIS 9075-1, 1999

تخزف البيانات في قواعد البيانات في شكؿ جداوؿ يرتبط بعضيا ببعض

بمؤشرات تدعى المفاتيح األساسية والتي بوساطتيا يمكف التعرؼ عمى عالقات
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بعضيا ببعض.
ىناؾ نوع آخر مف قواعد البيانات التي تدعى قواعد البيانات اليرمية والتي

تمتاز بأنو يمكف إدخاؿ بيانات فييا بشكؿ ىرمي لكف ميمات البحث عف معمومة

مؤخر نوع ثالث مف قواعد البيانات باستعماؿ
ًا
معينة تصبح أصعب .وقد ظير
الخصائص الوظيفية لمغات البرمجة الشيئية حيث ينظر إلى سجؿ البيانات في قواعد

البيانات ىذه كشيء (. )object

عند تصميـ إدارة قواعد بيانات المصطمحات يجب األخذ بعيف االعتبار أمريف:
 .1متطمبات مستخدمي المصطمحات.
 .2متطمبات الحفاظ عمى المصطمحات نفسيا.
متطمبات مستخدمي المصطمحات
يتصؼ مستخدمو المصطمحات بأنيـ ينتظموف في أصناؼ ،وكؿ صنؼ ييتـ

بأسموب معيف لمتعامؿ مع المصطمحات .فالمترجـ مثالً يحتاج عند الوصوؿ إلى

وكثير ما
ًا
قواعد بيانات المصطمحات استعماليا بوظائؼ معينة وبأساليب معينة.
يحتاج إلى معمومات معقدة عف المصطمح كاالستعماالت النحوية وربما المفظ .أما
متخذو الق اررات فعند حاجتيـ إلى بعض المصطمحات ال يحتاجوف مثؿ ىذه

المعمومات ،بؿ ربما يكتفوف فقط بالتعريؼ .والمشكمة ىي أف االحتفاظ بكؿ أنواع

المعمومات المطموبة يجعؿ حجـ البيانات ىائالً مما يستدعي التفكير في الميـ فاألىـ

أو في الكفاءة والسيولة.

متطمبات الحفاظ عمى المصطمحات
إف إدارة المصطمحات مف وجية نظر مف يدير قواعد البيانات مختمفة عف وجية
نظر مف يستخدميا .فيو مف يقوـ بتزويد البيانات ومف يقوـ بتحديثيا ومف يراجع

المستندات .إنو بحاجة إلى الوصوؿ إلى معمومات مثؿ معرفة مصادر البيانات

وتاريخيا .إف تجميع قدر كبير مف المعمومات عف المصطمح وتصنيفاتو لو عيوبو.

فكثرة المعمومات يمكف أف تؤدي إلى ضخامة في حجـ قواعد البيانات والتي يجب

عبئا ثقيالً عند استعماؿ قواعد البيانات فيما بعد،
أخذىا بعيف االعتبار لكي تصبح ً
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مما قد يؤدي إلى بطء االستخداـ بشكؿ يقمؿ مف االستفادة منيا.
المبادئ العامة إلدخال بيانات المصطمحات واسترجاعها
ىناؾ أسس عامة يجب مراعاتيا قدر تعمؽ األمر بإدخاؿ البيانات واسترجاعيا،

منيا ما يأتي:

 يجب أف تكوف ىناؾ صيغ لتوصيؼ البيانات. وجود إمكانية إلضافة مالحظات. كفاءة عالية إلدخاؿ واسترجاع البيانات. يجب تحديد وصؼ دقيؽ لمحتويات قيود بيانات المصطمحات الحالية وأيةإضافات مستقبمية متوقعة.
 يجب األخذ باالعتبار أطقـ الحروؼ المستعممة. يجب أف يكوف ىناؾ محاضرات داعمة عمى الصفحة لممبتدئيف وامكانيةلممساعدة تحوي األمور التي يكثر السؤاؿ عنيا.

 كيؼ يمكف استيراد وتصدير البيانات مف قواعد بيانات أخرى. اعتماد صيغة  MARTIFوىي مختصر لػ Machine-readable Terminology Interchange Formatوفؽ االمواصفتيف القياسيتيف  ISO 12200و ISO 8879

 -مف الضروري مراعاة توافؽ البيانات والتناسؽ بيف البيانات المستوردة والتركيب

الداخمي لقواعد بيانات النظاـ وكذلؾ مرونة تحويؿ البيانات لكي يكوف باإلمكاف

إعادة تحويؿ البيانات لكي تخدـ مختمؼ األغراض واألساليب المختمفة (مثالً

عدـ التفريؽ بيف التعريؼ والتوضيح والمحتوى في قيود المصطمحات المتبادلة
مع قواعد البيانات األخرى؛ أي يجب أف تعرؼ ىذه القيود في األصؿ كشرح
ويمكف بعد ذلؾ تغيير التعريفات أثناء االستعماؿ فيما بعد).

 إمكانية التحويؿ إلى تنسيؽ مف أنواع أخرى لمتعامؿ مع المرادؼ وسالسؿالتعبيرات المقاربة والفيارس.
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 االلتزاـ بالمواصفات القياسية الدولية. إمكانية استعادة كتابة أسموب المفظ.ماذا يجب أن تحوي البرمجيات المصطمحية عمى اإلنترنت
البرمجيات التي تتعامؿ مع المصطمحات تتسـ بسمات عديدة منيا ما يأتي:
وسمسا.
اضحا
 يجب أف يكوف التعامؿ مع النظاـ و ًً

حساسا لممحتوى بحيث يعطي معمومة إضافية عند كؿ مصطمح.
 يجب أف يكوفً
 -يجب أف يكوف مرًنا لمتعامؿ معو بأساليب شتى وبطريقة ال مركزية.

 يجب أف يتـ التحكـ فيو والتأكد مف السالمة مف خالؿ إعطاء الصالحيات. التكامؿ مف خالؿ صيغ قابمة لالستي ارد والتصدير. واجية استعماؿ يمكف تغييرىا حسب ظروؼ المستخدميف ونوعيتيـ واحتياجاتيـ. البحث المضبب (  ) fuzzy searchالذي يمكف استخدامو مثالً عند البحث عفكممة لـ يتـ التعرؼ عمييا فإف البرنامج يخمف أف ىناؾ خطأً ما ربما قد حدث

فيخمف أقرب كممة ليا.

 قابمية الدعـ بالصوت والصورة مف خالؿ الرسوـ البيانية والصور والرسوماتالتوضيحية والممفات الصوتية وممفات الفيديو .ويتـ ذلؾ ببساطة ومف أي موقع

كاف.

فور.
 -الوصوؿ إلى المعمومات الميمة ًا

 إمكانية الوصوؿ إلى البيانات مف خالؿ الياتؼ النقاؿ. إمكانية التواصؿ مع المسؤوليف عف صيانة المصطمحات. إمكانية إرساؿ مالحظات عف مصطمح معيف أو مصطمح جديد مع إعطاءمعمومات عف المرسؿ وعف التاريخ وعف التخويؿ في إعطاء تمؾ المعمومة.
ويمكف لمثؿ تمؾ المعمومات أف يطمع عمييا أي مستخدـ لمنظاـ وتكوف تمؾ
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الممحوظة ذات صمة مع المصطمح المعني.
 إمك انية استخداـ البرمجيات المكتبية الشائعة بالتزامف مع النظاـ وذلؾ لتسييؿتناقؿ البيانات بينيا وبيف تمؾ البرمجيات.

آنيا وجمع البيانات عف طبيعة المياـ
 إمكانية إدارة النظاـ مف مراقبة المستخدميف ًالتي يقوموف بيا.
 -أف يتضمف وضع النظاـ عمى األجيزة الخادمة إج ارءات حماية كافية مف ناحية

البرمجيات ومف ناحية المعدات بحيث ال يصؿ إلى أية معمومة إالّ مف ىو

مخوؿ الوصوؿ إلييا مف خالؿ رمز الدخوؿ وكممة السر.
ّ

 -إمكانية قياـ بعض المستخدميف بتنقيح بعض المصطمحات المقترحة قبؿ إقرارىا أو

اقتراح مصطمح جديد بمغة معينة أو بأكثر مف لغة ونقؿ بعض المصطمحات مف
حقؿ معيف إلى آخر ونقؿ بعض المصطمحات مف معجـ إلى آخر وتوزيع بعض

القيود والبحث عف وجود قيود متماثمة لضماف عدـ وجود تكرار واضافة ممفات
نصوص أومواد سمعية أو بصرية.

 تسييؿ عمميات اإلدخاؿ بتعريؼ مواصفات أساسية مفترضة مفروغ منيا لكف يمكفتعديؿ بعضيا وفؽ حاجة وظروؼ المستخدـ مما يسيؿ عميو الجيد.

 منع حصوؿ بعض األخطاء البدييية بوضع مقدار مف الذكاء االصطناعي فيالبرمجيات بحيث ينبو المستخدـ عند توقع قيامو بإدخاؿ معمومات خاطئة.

داخميا لضماف عدـ وجود التكرار.
 أف يحوي البرنامج تدقيقًاً

 إمكانية القياـ بالنقؿ والمسح والنسخ والمصؽ بيف القيود وكذلؾ مع البرمجيات األخرى. إمكانية القياـ بالبحث في البيانات مف خالؿ مزايا مرشحات متعددة وامكانية خزفتمؾ المزايا لمستخدميف آخريف وامكانية استحداث مزايا جديدة.

 إمكانية تعريؼ مختصرات أو رموز لبعض المصطمحات وتعريؼ مرادفات وفيارسأو منع استخداـ كممات معينة أو تحديد الصيغ غير النظامية ليا.

 -إمكانية دمج معاجـ أخرى في النظاـ وتوسيع المغات التي يخدميا.
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منعا لفقداف أية
 إمكانية خزف نسخ احتياطية مف البيانات في فترات زمنية محددة ًمعمومات.
 إمكانية تحديث المستخدـ لمبيانات المخزونة عنده مف النظاـ كمما أراد ذلؾ. إمكانية الدخوؿ إلى قواعد بيانات متعددة في وقت واحد.تعرؼ النظاـ عمى المستخدـ واالحتفاظ بمعمومات تاريخية عف استعمالو
 إمكانية ّلمنظاـ.
 إمكانية الحصوؿ عمى إحصائيات عف مختمؼ جوانب وضع المصطمحات فيقواعد البيانات وعف المستخدميف خالؿ فترة أو فترات معينة.

 إمكانية تعامؿ النظاـ مع أنظمة تشغيؿ مختمفة سواء أكانت تمؾ األنظمة مفتوحة أـ ال. خطة ممنيجة ألسموب البحث عف مصطمح جديد. وضع حقيبة جاىزة لممصطمحات العامة التي يكثر الرجوع إلييا. البحث األولي عمى الشبكة في الموضوع تحت المعالجة لمعرفة المراجع والمواضيعذات العالقة والخبراء.

 لقد أثبتت الخبرات في كثير مف الدوؿ المتقدمة أف المجموعات المختمفة مفمستخدمي المصطمحات بحاجة إلى درجات مختمفة مف التعقيد والتفاصيؿ ،لذلؾ

فإف حاجات ىؤالء المستخدميف يجب أف تؤخذ بعيف االعتبار مف البداية عند

تصميـ قواعد البيانات ومواصفاتيا.
المحمل الصرفي لمغة العربية

حاسوبيا ،سواء بشكؿ
إف إحدى البرمجيات الضرورية لمتعامؿ مع المغة العربية
ً
مستقؿ أو عند االرتباط مع شبكة اإلنترنت  ،تتمثؿ في المحمؿ الصرفي لمغة العربية

الذي بواسطتو يمكف فصؿ السوابؽ والمواحؽ مف الكممة وارجاعيا إلى جذرىا ووزنيا
الصرفي ومف ثـ ربطيا بالمعنى بغض النظر عف لواحقيا مف سوابؽ ولواحؽ.
أدوات في إدارة المصطمح
ممكنا بدوف استعماؿ األدوات
لـ يعد العمؿ في حقؿ المصطمح والمصطمح الجديد
ً
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التي تقدميا تقنية المعمومات واالتصاالت .وتعمؿ ىذه األدوات عمى تطبيؽ مبادئ

ونظريات وآليات المعالجة اآللية لمغات في حقؿ "عموـ المصطمح" وخاصة مف أجؿ :

رصد وتفقد المصطمح في النصوص ،وقياس تواتر وروده ،وجمع تصاريفو ،وكذلؾ

مراقبة استعمالو .وكمثاؿ عمى ىذه األدوات نذكر:

 النظـ البرمجية لرصد أو تفقد ومراقبة المصطمحات الجديدة. نظـ إدارة المصطمح. نظـ المساعدة في توليد المصطمحات الجديدة باستعماؿ الحاسوب أو بمساعدةالحاسوب.
 النظـ المساعدة في البحث عف المصطمح الجديد. مجموعات األخبار ومنتديات المناقشة المتخصصة. برمجيات إدارة المصطمحات في حقؿ الترجمة الفورية. الترجمة بمساعدة الحاسوب. نظـ تصنيؼ المصطمحات. برمجيات المكانز المغوية وادارتيا. المعاجـ اإللكترونية العامة والمتخصصة.إف األدوات المعموماتية في حقؿ المصطمح تساعد في القياـ بمختمؼ أنواع العمؿ

المصطمحي مثؿ :اإلبداع في توليد مصطمحات جديدة ،ورصد وتفقد المصطمحات

الجديدة أو المولدة في كؿ االختصاصات العممية ،ووصؼ وشرح كؿ مصطمح ،ووضع
وتأليؼ المعاجـ ولوائح المصطمحات االختصاصية ،وتنسيؽ وتقييس المصطمحات،
والمساعدة في كافة التطبيقات المعرفية وصناعاتيا وخدماتيا ،ونقؿ المعرفة.
نشاطات مساعدة إلدارة المصطمحات
وعالميا إقامة شبكاتو عمى
قميميا
مف النشاطات اليامة في إدارة المصطمح
ً
وطنيا وا ً
ً
ىذه المستويات ،ومف األمثمة عمى ذلؾ ما يمي:
 −تكميؼ جية لوضع السياسة الوطنية لممصطمح.
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 −السعي التخاذ ق اررات رسمية لتنفيذ السياسة.
 −تصميـ وتنفيذ حممة توعية حوؿ أىمية المصطمح في مجتمع المعمومات العربي.
وعاموديا لكي تضـ كافة الجيات
أفقيا
ً
 −تنمية ورعاية البنية التحتية إلدارة المصطمح ً
العاممة في المصطمح ،واقامة منظمات أىمية لمتابعة ذلؾ والتعاوف مع القطاع
الخاص.

 −تأليؼ لجنة عربية لمتابعة الضغط مف أجؿ تعريب التعميـ العالي في المجاالت
العممية والتقنية ،وتقوية تعميـ المغات األجنبية وعدـ االستمرار في الخمط بيف
القضيتيف.
 −تنمية ورعاية "سوؽ المصطمح".
 −إنشاء قنوات تعاوف جدية مع البنى التحتية العالمية إلدارة المصطمح ،والمشاركة في
نشاطاتيا.

−إدخاؿ عموـ المصطمحات في مناىج التعميـ الجامعي.
اإلدارة الذكية لممصطمحات
كثير فدخمت في إدارة المشاريع المعقدة سواء
تطورت وسائؿ الذكاء االصطناعي ًا
في إدخاؿ وتبويب المعمومات أو في الحصوؿ عمى المعمومات منيا بحيث أصبح
باإلمكاف الحصوؿ عمى معمومة خاصة ذات مواصفات معقدة مف بيف كمية ىائمة مف

معمومات مبوبة .ومف ىذه الوسائؿ األنظمة الخبيرة.
ما هي األنظمة الخبيرة

مقدار كبي ًار مف المعمومات المفيرسة
ًا
األنظمة الخبيرة ىي برامج حاسوبية تحوي
والمبوبة بطريقة معينة وتحوي كذلؾ عالقات منطقية لموصوؿ إلى المعمومة المطموبة
بطريقة االستنتاج المنطقي بما يحاكي الطريقة التي يفكر بيا اإلنساف .ويجري بناء

النظاـ الخبير باالستعانة بالخبراء مف البشر ،وذلؾ بتفريغ خبراتيـ ومحاكاتيا
وبرمجتيا لكي يكوف باإلمكاف اإلفادة منيا في الحصوؿ عمى المعمومات المطموبة.
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فالخبير مف البشر يعتمد في توليد المصطمحات عمى قواعد محددة تراكمت عنده مع

الزمف يطبؽ تمؾ القواعد عمى البيانات المتوفرة لديو سواء كانت القواعد التي يعرفيا أو
تمؾ التي يرجع إلييا في المراجع .وما يماثؿ ذلؾ في األنظمة الخبيرة ىو الرجوع إلى
المعمومات المخزونة في قواعد البيانات وتطبيؽ القواعد عمييا .وما يميز األنظمة

الخبيرة عف الخبراء مف البشر ىو أف ىذه األنظمة يمكف أف تختزف خبرات عدد كبير

مف الخبراء البشر ،كما أنو يمكف استخداـ ىذه األنظمة متى أريد ذلؾ.
مواصفات قواعد البيانات الجيدة

قواعد البيانات الجيدة تستحدث وفؽ سياسة جمع بيانات محددة ومتفؽ عمييا

وموثقة قبؿ البدء في إنشاء قاعدة البيانات .وبالطبع فإف سياسة جمع البيانات تعتمد
عمى المنظمة أو المؤسسة المعنية ويمكف لمف يقوـ بإنشاء قواعد البيانات الرجوع إلى

أىداؼ المنظمة أو المؤسسة والى رؤيتيا المستقبمية ،ويجب تحديد المستفيديف مف
البيانات الحالييف والمتوقع استفادتيـ مستقبالً ،ويجب وصؼ عممية جمع البيانات
وذلؾ لكي يتمكف المستخدموف مف معرفة مميزات عممية الجمع ويتضمف ذلؾ صيغ
البيانات ومداىا والمحددات عمى الدخوؿ عمييا وممكيتيا وأية معمومات ميمة لمتأكد

مف صدؽ عممية الجمع.
عممية الجمع تعتبر جيدة إذا كانت تدار بشكؿ فعاؿ خالؿ دورة حياتيا كاممة.

إف دورة الحياة تيتـ بالبيانات منذ لحظة تكوينيا إلى لحظة االستغناء عنيا ،ويتضمف
ذلؾ إدارة المعمومات وفيرستيا والحفاظ عمييا وتحديثيا وصيانتيا.

إف الجمع الجيد لممعمومات وعرضيا يتضمف معرفة العوائؽ التي تقؼ في وجو
االستخداـ مف حيث توفرىا واستعماليا والوصوؿ إلييا .إف توفرىا يعني أف المعمومات
يمكف الوصوؿ إلييا واستخداميا مف خالؿ الشبكة وباستعماؿ تقنيات معروفة مف قبؿ

المستخدميف الموجية إلييـ البيانات.

جمع البيانات الجيد يحترـ حقوؽ الممكية الفكرية ويجب استحداث وسيمة لإلشارة

إلى سياسة المنظمة أو المؤسسة تجاه حقوؽ الممكية الفكرية ،وأف يتضمف ذلؾ مبادئ
احتراـ الممكية الفكرية ووضعيا بالنسبة لممنظمة أو المؤسسة ،ويجب أف يتـ ذلؾ مف
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جوانب متعددة مثؿ حقوؽ مالكي المعمومات مف مصادرىا األصمية والمحافظة عمييا

والحصوؿ عمى اإلذف والتخويؿ الالزـ لمحصوؿ عمييا والستعماليا وما يترتب عمييا.

إ ف قواعد البيانات الجيدة تتضمف وسائؿ لقياس مدى االنتفاع منيا ،ولذلؾ يجب
إعادة تقييميا بيف فترة وأخرى لمراقبة االستخداـ وخدمات الوصوؿ وفعاليتيا والمردود

عمى االستثمارات ومدى تحقيؽ األىداؼ .إف قواعد البيانات الجيدة تكوف قابمة

لمتفاعؿ مع غيرىا بالمشاركة بالبيانات والتفاعؿ مع أدوات البحث الخارجية .كما أف
قواعد البيانات الجيدة تتكامؿ مع سير العمؿ مف قبؿ اإلدارة والمستخدميف النيائييف،

وحينما تكوف قواعد البيانات قد بنيت حديثًا لممنظمة أو المؤسسة فإف ذلؾ يييئ فرصة

إلعادة النظر في سير العمؿ الحالي وإلعادة النظر لالستثمار األمثؿ لمموارد
والمسؤوليات والمياـ.

قواعد البيانات الجيدة قابمة لمديمومة عمى مر الوقت فيي تحوي مصادر

البيانات بعيدة المدى التي يجب المحافظة عمييا وأرشفتيا بشكؿ دائـ لكي يمكف
الوصوؿ إلييا .إف الديمومة تحتاج إلى توجيييا مف قبؿ إدارة المنظمة أو المؤسسة

وتخصيص األمواؿ والعناية التقنية ليا.
مقترحات حول أفضل الممارسات لتقديم خدمات البيانات عبر شبكة المعمومات
العالمية – اإل نترنت
 -1ينبغي أف تكوف الواجيات صغيرة ،حيث إف الواجيات الصغيرة والبسيطة بشكؿ

عاـ أثبتت أنيا أكثر فاعمية ورصانة ،وكذلؾ فإف الوقت الالزـ لتشغيميا يكوف

أقصر.
 -2وسائؿ وصؼ الواجيات البيانية عديدة وفيما يأتي بعض مف ىذه الوسائؿ التي
يمكف تطبيؽ بعضيا أو كميا حسب الحاجة:
أ -تمكيف تخزيف النص المتشعب "  " http catchingوالذي كاف لو الحظ األوفر في

تنمية الشبكة العالمية ،حيث إف قابمية المستخدـ عمى التخزيف في الذاكرة المخبأة

في حاسبتو وابقاء نسخ مف المحتويات التي يمكف استخداميا فيما بعد يختصر
الوقت الالزـ لممعالجة ويقمؿ العبء عمى الشبكة في االتصاالت الالحقة.
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ب -مف المعروؼ أف التطبيقات عمى اإلنترنت معرضة لمخاطر أمنية لذلؾ فإف ما

جيدا ويفحص
يقدمو المستخدموف مف بيانات إلى واجيات الخدمة يجب أف يرشح ً
لمتأكد مف عدـ وجود أية مخاطر مف ىذه البيانات قبؿ أف تدخؿ إلى قواعد
البيانات أو أف توضع في متناوؿ المستخدميف الحقًا.

ج -مف الضروري أف تكوف صيغة إخراج البيانات واالستجابة ليا مبنية بتأف لكي
يكوف في اإلمكاف معالجتيا آليا وفي الوقت نفسو معبرة بشكؿ ٍ
كاؼ عف المقصود
ً
بوضوح.

د -عندما توصؼ وثائؽ مخرجات النظاـ يجب أف تكوف مفيومة مف قبؿ اآللة بشكؿ
مباشر.
ىػ -يجب التأكد مف سالمة المعمومات بمختمؼ مستوياتيا مف ناحية نقؿ البيانات
ضمف الشبكة والتأكد مف شخصية المستخدـ وفي الوقت نفسو حفظ أية معمومات

خصوصية لممستخدميف.

و -يمكف لكثرة المعمومات المتداولة أف تعيؽ العمؿ بشكؿ كبير .فكما أف البيانات
المزودة مف المستخدميف يجب مراقبتيا وأف تقبؿ بتحفظ ،فكذلؾ االستفسارات يجب

فؾ مضمونيا ومعالجتيا إما بمساؽ خاص حسب نتائجيا أو أف يتـ حذفيا لكي

ال تغرؽ المنظومة بمعمومات ال فائدة فييا.

ز -استعماؿ واجيات بيانية مناسبة لقواعد البيانات لتجنب تكرار العمؿ.
مراحل التخطيط إلدارة المصطمحات عمى مستوى قطر واحد أو عمى مستوى
الوطن العربي كمه
ومف الميـ بصفة خاصة أف نالحظ أف ىذه المراحؿ والمياـ المذكورة أدناه عمى

أحيانا ويجب أف يتـ بعضيا في بعض
األرجح لف تتـ بشكؿ متتابع بؿ بالتداخؿ
ً
األحياف في وقت واحد.
المرحمة األولى -التحضير لوضع سياسة لممصطمحات.
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حيث يتـ تقييـ وضع المغة والمصطمحات والبيئة وتكوف بجمع المعمومات التي

تخدـ ثالثة أغراض رئيسية ىي:

• تسميط الضوء عمى ضرورة وجود سياسة وطنية لممصطمحات .
عموما بالفعؿ بأىمية ىذه الحاجة.
• تقييـ مدى شعور المينييف والمستخدميف
ً
• تحديد الثغرات وأوجو القصور في السياسات القائمة.

ويجري عرض مقدمة لمظروؼ المادية واالجتماعية واالقتصادية واإلدارية والبيئة ؛
ومنيا:
• إجراء تقييـ لألىداؼ الوطنية الكبرى (التي تضـ أيضا متطمبات القطاعات
المختمفة فيما يتعمؽ باألولويات في خطة التنمية الوطنية).
• إجراء تقييـ الحالة االجتماعية واالقتصادية في ما يتعمؽ بالمغة.
• تقييـ لممصطمحات والموارد المغوية  ،بما في ذلؾ تحميؿ لوضع المصطمحات
في كؿ لغة مف المغات في القطر أو المغات األجنبية التي ىناؾ حاجة لمتعامؿ

معيا ( مثؿ اإلنجميزية أو الفرنسية).
• إجراء تقييـ لممجامع والمؤسسات الرئيسية الخاصة بالمغة والمصطمحات،
ومواردىا.

• إجراء تقييـ لموضع الحالي لمسياسة المغوية ومدى رضى المستخدميف مف
المؤسسات واألفراد واحتياجاتيـ المغوية واحتياجاتيـ لممصطمحات؛ ونطاؽ
وتغطية ىذه السياسة ،وآليات صياغتيا وتنفيذىا ،وأوجو القصور فييا.
• تمخيص لالستنتاجات بضرورة وجود سياسة لممصطمحات ،وتحديد مستوى
الحاجة لذلؾ وتحديد القيود والمحددات الرئيسية المرتبطة بتنفيذىا.
كما يجب تحديد أنشطة التوعية والجيود التي يجب أف تبذؿ لمتعريؼ بالخطة
وبطبيعة الحممة لرفع مستوى الوعي طيمة فترة المرحمة األولية ،لذلؾ يوصى بأف

يشترؾ في التوعية المديروف وصانعو القرار  ،والمشرعوف والخبراء الميدانيوف  ،فضالً
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عف شخصيات بارزة في المجتمع ووسائؿ اإلعالـ وغيرىا ،كما يجب اقتراح المنيجية
واإلجراءات مع إعطاء أمثمة عمى أفضؿ الممارسات المأخوذة مف تجارب ناجحة
ونماذج أجنبية في ىذه العممية  ،مع األخذ في االعتبار الظروؼ الخاصة المحمية.

وبعد ذلؾ يجب وضع نتائج تقييـ الوضع الحالي كما وردت أعاله ،وذلؾ بتجميعيا في
وثيقة واحدة أو أكثر مع تبياف وتحميؿ ما تـ الوصوؿ إليو مف وصؼ لممشاكؿ

الرئيسية التي يرجح تأثيرىا عمى السياسة الوطنية بشأف المغة والمصطمحات.

ويتـ إعداد ىذه التقارير باستعماؿ أسموب واسع القاعدة عمى مستوى المجتمع مف

خالؿ االجتماعات والمقابالت والدراسات االستقصائية (عمى سبيؿ المثاؿ عف طريؽ
االستبيانات).
المرحمة الثانية  -وضع السياسة العامة لممصطمحات
وتبدأ بصياغة السياسة العامة لممصطمحات وينبغي أف يكوف ىناؾ مقترحات

محددة األىداؼ والنطاؽ والمنافع  ،وتحديد المستفيديف الرئيسييف ،وتحديد ما ينبغي

عممو لمتابعة تنفيذ السياسة العامة لممصطمحات لتسييؿ عمؿ صانعي القرار السياسي
 .ويجري التنسيؽ لخطط المصطمحات مع غيرىا مف الخطط االستراتيجية مف خالؿ:
 الربط بيف خطط المصطمحات وسياسة التنمية الشاممة. وضع سياسة المصطمحات ضمف أنشطة التنمية الوطنية (وذلؾ لتبريرالحاجة لتوفير الموارد الالزمة).
 توفير اإلرشادات الالزمة لموكاالت الحكومية والشركات الخاصة وكذلؾلممنظمات غير الحكومية والموظفيف الوطنييف مف الفئة الفنية لتمكينيـ مف

إدارة وتخطيط الموارد والخدمات.

 وضع األساس لمستقبؿ أي مراجعات محتممة لسياسات المصطمحات وفقًالتغير الظروؼ.
 الربط بيف سياسة المصطمحات وخطط الترجمة العممية والفنية وخطط إدارةالتعامؿ مع تعدد المغات.
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 تسميط الضوء عمى تأثير سياسة المصطمحات عمى أي خطط أخرى ذاتعالقة.

 بعد ذلؾ يجري تنفيذ الخطة بإنشاء آلية لتنفيذ الخطة العامة لممصطمحات.ومف األنشطة ذات الصمة:

 وضع خطة عمؿ لتحقيؽ أىداؼ الخطة العامة. توفير الموارد المالية الالزمة لتنفيذ الخطة العامة لممصطمحات واألنشطةذات الصمة.

 وضع تدابير تيدؼ إلى تقييمات دورية وتعديالت في خطة العمؿ. عرض وثائؽ السياسة العامة وخطة التنفيذ. -اتخاذ القرار النيائي بشأف وثائؽ الخطة العامة لممصطمحات وخطة التنفيذ.

المرحمة الثالثة  -تنفيذ السياسة العامة لممصطمحات.
ويمكف إدارة التنفيذ عف طريؽ :
 واحد أو عدد مف المؤسسات الحكومية. -لجنة أو مجموعة أخرى مف الناس.

 مؤسسة أو منظمة قائمة بالفعؿ توكؿ إلييا ىذه الميمة. أو إنشاء مؤسسة أو منظمة جديدة.مع األخذ بعيف االعتبار الدعاية والترويج لمخطة.
المرحمة الرابعة  -متابعة مستمرة لتنفيذ البنية التحتية لممصطمحات
والمحافظة عمييا والتخطيط الداخمي لممصطمحات عمى مستوى الجامعػات والػدوائر

الرسمية وشركات القطاع الخاص.

يقتػرح وضػػع دليػػؿ لمسػػتخدمي المصػػطمحات مػف جامعػػات وشػػركات ودوائػػر رسػػمية

وغيرىػػا لوضػػع خطػػة ودليػػؿ عمػػؿ لممتػػرجميف وغيػػرىـ ألسػػس اسػػتخداـ المصػػطمحات
وكيفية ايجاد مصطمحات جديدة مف ضمنيا أسس االشتقاؽ (.راجع المرجع Effective

 )terminology managementويجري ذلؾ وفؽ مراحؿ متعاقبة :
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مرحمةةةةة التحميةةةةل :ف ػػي ى ػػذه المرحم ػػة يج ػػري ال ػػتمعف ف ػػي أى ػػداؼ المش ػػروع وم ػػداه
باإلض ػػافة إل ػػى تحدي ػػد م ػػف ى ػػـ المس ػػتخدموف وم ػػا ى ػػي احتياج ػػاتيـ والمغ ػػات المش ػػمولة
ومواصفات قواعد البيانات المطموبة.

مرحمة جمع المعمومات :إف الخطوات التػي ذكػرت فػي المرحمػة السػابقة ذات تػأثير

مباشػػر عمػػى ىػػذه المرحمػػة حيػػث أن ػو تتحػػدد وفػػؽ ذلػػؾ طريقػػة جمػػع البيانػػات والجيػػات
المشاركة فييا والواجيات الالزمة لإلدخاؿ.

مرحمةةة البحةةث :فػػي ىػػذه المرحمػػة يجػػري اسػػتخالص المصػػطمحات مػػف مصػػادرىا
المتوفرة وتوجيو ىذه المصطمحات إلى مواقعيا المناسبة في قواعد البيانات .وباالعتماد
عمػػى مسػػتوى التعقيػػد المطمػػوب يمكػػف وضػػع التفاصػػيؿ المطموبػػة بػػدقائقيا .إف وض ػػع
المصطمح المناسب في الموقع المناسب سيكوف ىو المنتج األولي لقواعد البيانات.

مرحمةةةة التنقةةةيح :إف الغػػرض مػػف ىػػذه المرحمػػة ىػػو تنقػػيح قاعػػدة البيانػػات ،فمػػثالً

تجري مواءمة تمؾ البيانات التي ليا مرادفػات مػع مرادفاتيػا .وكػذلؾ اسػتخالص بيانػات
إضافية لـ يكف باإلمكاف استخالصيا مف الذخيرة مع تحديد مصادرىا.

مرحمةةة التحقةةق :إف مرحمػػة التحقػػؽ مػػف البيانػػات تعنػػي عمميػػة فحػػص تناسػػؽ ودقػػة
قواع ػػد البيان ػػات .عم ػػى س ػػبيؿ المث ػػاؿ يجػ ػب التأك ػػد م ػػف أف المص ػػطمح ق ػػد أض ػػيؼ إليػ ػو

الترميز المناسب.

مرحمةةة المصةةادقة :رغػػـ وجػػود بعػػض العمميػات المكػػررة فػػإف ىػػذه العمميػػة ضػػرورية
لمتأكد مف تحقيؽ األىداؼ المرجوة مف قاعدة البيانات.
 -4منظمات عربية ودولية ذات عالقة
المنظمات العربية:

مكتب تنسيق التعريب

مجمع المغة العربية في دمشق
ىو أوؿ مجمع عممي عربي يختص بدراسة المغة العربية تأسس عاـ  .1919كاف

اسمو سابقا المجمع العممي العربي بدمشؽ ثـ أصبح مجمع المغة العربية بدمشؽ .كاف
لو دور كبير في تعريب مؤسسات وىيئات الدولة وتعريب التعميـ ويضـ عدة لجاف
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كمجنة المخطوطات واحياء التراث ،ولجنة المصطمحات ،ولجنة الميجات العربية

المعاصرة.

يصدر المجمع مجمة فصمية تعنى بشؤوف المغة العربية وما يتعمؽ بيا وأخبار
اتحاد مجامع المغة العربية ،ومف أىداؼ المجمع :بحث قضايا المغة العربية واصدار

المعاجـ المغوية واقرار المصطمحات العممية المغوية والعناية بيا واحياء التراث
والنيوض بالمغة العربية واصدار الدوريات.

عددا مف الندوات منيا ندوة معجـ النفط عاـ  1994وندوة دراسة
عقد المجمع ً
أيضا ،وفي عاـ  1995ندوة
المعجمات التي أعدىا مكتب تنسيؽ التعريب عاـ ً 1994

العيد الماسي لممجمع ،بمناسبة انقضاء خمس وسبعيف سنة عمى إنشائو ،وفي عاـ
 1996ندوة دراسة معجـ البيولوجيا في عموـ األحياء والزراعة ،وفي عاـ  1997ندوة المغة

العربية :معالـ الحاضر وآفاؽ المستقبؿ  ،وفي عاـ  1998ندوة المغة العربية واإلعالـ،
وفي عاـ  1999ندوة إقرار منيجية موحدة لوضع المصطمح العممي العربي وتوحيده

واشاعتو ،وفي عاـ  2000ندوة المغة العربية والتعميـ ،بالتعاوف مع و ازرتي التعميـ العالي
والتربية ،وفي عاـ  2001ندوة المعجـ العربي.
كما عقد المجمع عدة مؤتمرات منيا في عاـ  2002المؤتمر األوؿ :تيسير تعميـ

النحو وفي عاـ  2003المؤتمر الثاني :المغة العربية في مواجية المخاطر ،وفي عاـ
 2004المؤتمر الثالث :قضايا المصطمح العممي ،وفي عاـ  2005المؤتمر الرابع :المغة

العربية والمجتمع  ،وفي عاـ  2006المؤتمر الخامس :المغة العربية في عصر المعموماتية،
وفي عاـ  2007المؤتمر السادس  :لغة الطفؿ والواقع المعاصر ،وفي عاـ 2008

المؤتمر السابع :التجديد المغوي .
وقد أصدر المجمع ثالثمائة وثالثيف كتاًبا مف كنوز المكتبة العربية.
مجمع المغة العربية في القاهرة

تكوف المجمع مف 20
تأسس مجمع المغة العربية في القاىرة سنة  1932وعندىا ّ

عضوا نصفيـ مف المصرييف والنصؼ اآلخر مف غير المصرييف .ويعنى المجمع
ً
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بعمؿ المعاجـ المغوية وبحث قضايا المغة ووضع المصطمحات العممية والمغوية

وتحقيؽ التراث العربي والقياـ بالنشاط الثقافي.

يقوـ عمؿ مجمع القاىرة عمى  3مراحؿ :األولى ىي تشكيؿ لجاف مختصة بحقوؿ
محددة ،والثانية في اجتماع مجمس المجمع كؿ أسبوع لمراجعة أعماؿ المجاف ،أما
الثالثة فتتـ في المؤتمر السنوي الذي يستغرؽ أسبوعيف ويتمخض عف إصدار

التوصيات وطباعة األعماؿ الجاىزة .ولقد وضع المجمع حتى عاـ  1997أكثر مف
مصطمحا.
135076
ً

المجمع العممي العراقي
مؤسسة عممية ثقافية مف أىدافيا العناية بالمغة العربية والمحافظة عمييا واالعتناء

بالتراث العممي العربي واإلسالمي وتشجيع البحث اليادؼ في اآلداب والعموـ والفنوف.
وقد أسس عاـ 1947ـ ويتعاوف مع المجامع األخرى في الدوؿ العربية والعالـ إلنضاج

الرأي واالجتياد .ويتميز المجمع بتخصصو في قضايا المصطمح ،وتعريب العموـ ،ولو
رصيد كبير في ىذا الميداف .إذ إف ميمتو تعريب الكممات وايجاد المصطمحات العممية
وترجمة الكتب التي يحتاجيا في البحث والدراسة.

في بداية تأسيس المجمع العممي العراقي اقتصر اختصاصو عمى المغػة العربيػة
لكف في عاـ 1963ـ تػـ تأسيس مجمعيف عممييف آخريف األوؿ لمغػة السريانيػة و

اآلخر لمغة الكردية  ،وفي 1978ـ تـ دمج المجامع المغوية الثالثة ،العربية والكردية
والسريانية ،ضمف مجمع عممي واحد وىو المجمع العممي العراقي.

وفي العاـ  1996أُعيد تنظيـ المجمع العممي وتوسعت أىدافو لتشمؿ مختمؼ

التخصصات العممية والتقنية وعدـ حصرىا بتخصصات المغات العربية والكردية
والسريانية والتراث العربي واإلسالمي ،بؿ امتدت لتشمؿ تخصصات العموـ التطبيقية

واليندسية والزراعية والفمسفية والقانونية واالقتصادية والمعمومات وشتى المعارؼ
المختمفة بيدؼ إثراء المعرفة اإلنسانية وتوظيؼ ىذه المعارؼ لخدمة التنمية

في العراؽ والبالد العربية واإلسالمية ،وبذلؾ يقترب عمؿ المجمع أكثر فأكثر مف

175

مفيوـ عمؿ ما يعرؼ في دوؿ العالـ المتقدمة بأكاديميات العموـ التي تضـ في العادة

كبار العمماء والمفكريف والمبدعيف.

جيودا في إنجاز عدد كبير
أولى المجمع المصطمحات العممية عناية كبيرة وبذؿ
ً

منيا نشر فػي مجمتو أو في كراسات في الفيزياء واليندسة المدنية والري والبزؿ وعمـ

الغابات والفيزياء النووية والكيمياء التحميمية وعمـ الحيواف والمراعي والتربية
والرياضيات وعمـ النفس والطب النفسي والكيمياء الفيزيائية والكيمياء التحميمية والنبات

والبستنة والرياضيات المتقدمة والمحاصيؿ الحقمية واليندسة الكيربائية وتربية الحيواف

والتربية والفيزياء البصرية والتعديف والمركبات الكيميائية غير العضوية وعمـ الوراثة
واليندسة الميكانيكية وعمـ الصوتيات والزراعة والمساحة والفمزات والسبائؾ والكيمياء

العضوية واألنواء الجوية والدواجف ومنتوجات األلباف والفمؾ والكيمياء الحيوية وىندسة

البناء وبيولوجيا الخمية وعموـ األرض واليندسة الجبرية ونظرية الزمر وفضاءات
ىمبرت واإلحصاء الرياضي والكيمياء التحميمية والكيمياء العامة والكيمياء غير

العضوية واالشعاعية وعمـ االسماؾ والطب البيطري .كما أصدر كشافًا بكؿ ىذه
المصطمحات الصادرة لغاية عاـ .2001
مجمع المغة العربية األردني


تأسس مجمع المغة العربية األردني عاـ  1976ويصدر مجمة عممية دورية

متخصصة وقد قاـ المجمع بترجمة عدد مف الكتب العممية المشيورة في تخصصاتيا.

وقد ألؼ المجمع لجنة المصطمحات وىي إحدى لجاف المجمع الدائمة ،ووكؿ إلييا
ميمة إيجاد المقابالت العربية لممصطمحات األجنبية في مختمؼ المجاالت .وجرت

العادة أف تعيد ىذه المجنة إلى لجنة فرعية مف أعضاء المجمع ومف الخبراء المعنييف
بإعداد قوائـ المصطمحات تمييداً لمناقشتيا ورفعيا لمجمس المجمع إلقرارىا .وقد
أصدر المجمع في ىذا المجاؿ مجموعة مف المصطمحات تـ تخزينيا في وحدة

الحاسوب في المجمع ،ونشرىا في كراسات خاصة ،ووزعيا المجمع عمى المؤسسات
ذات العالقة في األردف ،وفي الوقت ذاتو فإف ىذه المصطمحات توزع عمى جميع

المجامع المغوية العربية ،واتحاد المجامع المغوية العممية العربية ،ومكتب تنسيؽ
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التعريب بالرباط ،التابع لممنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموـ ،والى و ازرات التعميـ

العالي ،والتربية والتعميـ ،والجامعات عمى مستوى الوطف العربي ،وذلؾ مف أجؿ توحيد
المصطمحات العممية في الوطف العربي والوصوؿ إلى لغة عممية عربية موحدة.
اتحاد المجامع المغوية العربية
في عاـ 1971ـ تـ تأسيس اتحاد المجامع المغوية العممية العربية إذ اقترح تشكيؿ
لجنة تتألؼ مف عضوية كؿ مجمع لغوي ،في القاىرة ودمشؽ وبغداد لوضع نظاـ ىذا

االتحاد ،ويدير االتحاد مجمس اتحاد المجامع المغوية العممية العربية ،والذي يتألؼ مف
عضويف مف كؿ مجمع لغوي ،يختارىما مجمعيما لمدة أربع سنوات ،ينتخب مجس

عاما وأمينيف عاميف مساعديف لمدة أربع سنوات
ئيسا و ً
االتحاد مف بيف أعضائو ر ً
أمينا ً
قابمة لمتجديد .ويجتمع مجمس االتحاد في دورة عادية مرة عمى األقؿ في كؿ سنة
.ويمكف أف يجتمع في دورة غير عادية عند الضرورة .وتصدر ق اررات المجمس بأغمبية
الحاضريف  ،وفي حالة تساوي األصوات يرجح الجانب الذي ينضـ إليو الرئيس.

وانضمت إلى االتحاد أكاديمية المممكة المغربية بالرباط ،والمجمع التونسي لمعموـ
واآلداب والفنوف(بيت الحكمة) بتونس.
عقد االتحاد عدة ندوات منيا:
 الندوة األولى في دمشؽ سنة  1972لدراسة مصطمحات قانونية أقرىا مجمع القاىرة،أقر منيا.
وطبع المجمع العممي العراقي ما َّ
 الندوة الثانية في المجمع العراقي سنة  1973لدراسة مصطمحات نفطية ،ونشراتحاد المجامع ما أقر منيا في السنة نفسيا.
 الندوة الثالثة سنة  1976في الجزائر عف تيسير تعميـ المغة العربية ،ونشر اتحادالمجامع المغوية أعماؿ ىذه الندوة وتوصياتيا المختمفة سنة.1977

 الندوة الرابعة سنة 1978ـ :عقدت في مجمع المغة العربية األردني حوؿ تعميـ المغةالعربية في ربع القرف العشريف ،ومف توصيات الندوة التوسع في ترجمة أميات

الكتب العممية الجامعية.
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 الندوة الخامسة في الرباط سنة :1985وكاف موضوعيا تعريب التعميـ العاليوالجامعي وقدمت فييا بحوث متعددة عف التعريب والترجمة.
 -الندوة السادسة عقدت سنة  1987في مجمع المغة العربية األردني عف توحيد الرموز

كتابا عر ًبيا لمرموز العممية في
العممية وطريقة أدائيا بالمغة العربية  ،ووضعت الندوة ً
الرياضيات والكيمياء والفيزياء وطريقة أدائيا في العربية  ،ونشر االتحاد ىذا الكتاب
بالقاىرة بالسنة نفسيا.

 الندوة السابعة في مايو سنة 1992عقدت في بيت الحكمة بتونس عف توحيدالمصطمح الطبي في الجزأيف األوؿ والثاني مف معجـ المصطمحات الطبية لمجمع

القاىرة ،وطبع االتحاد بحوث ىذه الندوة وق ارراتيا وتوصياتيا ومناقشاتيا في نفس
السنة بالقاىرة.
 الندوة الثامنة في يناير 1994عقد االتحاد ندوتو في مجمع المغة العربية بدمشؽ عفمعجـ النفط لمجمع القاىرة ،وأوصت الندوة بأف ينشر ىذا المعجـ بالمغات الثالث:

العربية واإلنجميزية والفرنسية.

 الندوة التاسعة لالتحاد في بيت الحكمة بتونس في أكتوبر في السنة نفسيا وكافموضوعيا المعجـ الجيولوجي لمجمع القاىرة ،واقترحت الندوة أف ينشر مثؿ معجـ

النفط بالعربية والمغتيف اإلنجميزية والفرنسية.

 الندوة العاشرة واألخيرة كانت في سنة 1997عقدت في مجمع المغة العربية بدمشؽ,عف معجـ البيولوجيا في عموـ األحياء والزراعة  ،وطبعت مناقشاتيا وق ارراتيا

وتوصياتيا ونشرت بالقاىرة سنة.1998

تألفت بعض لجاف المجمع في دوراتو األولى ،وبدأت تعمؿ وتنشط ،وقد بمغت ىذه
المجاف خمساً وعشريف ،ىي :لجنة المعجـ الكبير ولجنة أصوؿ المغة ولجنة األلفاظ

واألساليب ولجنة الميجات والبحوث المغوية ولجنة األدب ولجنة إحياء التراث العربي

ولجنة المعجـ الوسيط ولجنة عمـ النفس والتربية ولجنة الفمسفة والعموـ االجتماعية
ولجنة التاريخ ولجنة الجغرافيا ولجنة القانوف ولجنة المصطمحات الطبية ولجنة

الكيمياء والصيدلة ولجنة عموـ األحياء والزراعة ولجف االقتصاد ولجنة الجيولوجيا
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ولجنة النفط ولجنة الييدرولوجيا (عمـ المياه) ولجنة الفيزياء ولجنة اليندسة ولجنة

الرياضيات ولجنة المعالجة اإللكترونية ولجنة ألفاظ الحضارة ومصطمحات الفنوف
ولجنة الشريعة.

جهود التعريب في السعودية:
مشروع البنك اآللي السعودي لممصطمحات
ت ػػتمخص فكػ ػرة المش ػػروع ف ػػي توثي ػػؽ المص ػػطمحات المعرب ػػة ف ػػي مج ػػامع المغ ػػة أو

المؤسسػات التعميميػة أو حتػى الجيػود الفرديػة فػي معجػـ إلكترونػي موحػد .وحتػى نيايػة
 1999تـ جمع حوالي  350,000مصطمح.
مركز التعريب في جامعة الممك عبد العزيز
فػػي عػػاـ  1990قامػػت كميػػة اليندسػػة فػػي ىػػذه الجامعػػة بإنشػػاء مركػػز لمتعريػػب يقػػوـ

بترجمة المقررات الد ارسػية التػي تطرحيػا الكميػة .واشػكالية ىػذا المركػز ىػي عػدـ تنسػيقو
مػػع م اركػػز التعريػػب والمجػػامع المغويػػة ،إضػػافة إلػػى كػػوف القػػائميف عميػػو متخصصػػي
ىندسػػة وليسػػت لػػدييـ د اريػػة كافيػػة بالمغػػة ،العربيػػة تػػؤىميـ لالشػػتقاؽ وتوليػػد المفػػردات.

وليذا "غالبا ما يجنحوف إلى االقتراض المباشر ".
جهود جامعة الممك سعود في مجال التعريب
ػز لمترجمػػة يقػػوـ بترجمػػة الكتػػب العمميػػة وتعريػػب
أنشػػأت الجامعػػة عػػاـ  1989مركػ ًا

المصطمحات الطبية والتقنية .وفيما يمي عدد مف المعاجـ التي وضعيا المركز:

 معجـ مصطمحات عمـ األرض .محمد عبد الغني وطاىر إدريس.1990 ، معجـ مصطمحات الزيوت النباتية واألطعمة .أحمد الوراقي.1991 ، معجـ مصطمحات ىندسة المواد .محمد الدىشاف وابراىيـ المعتاز.1997 ، -معجـ مصطمحات المحوـ وااللباف .عالء الديف المرشدي.1998 ،
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منظمات دولية
بنك المصطمحات األوروبية ()Euroterm Bank

يحػػوي بنػػؾ المصػػطمحات األوروبػػي ىػػذا اليػػوـ حػوالي  600000مػػدخؿ مصػػطمحي

يمكػػف البحػث فيػػو والػػذي يضػػـ أكثػػر مػػف مميػػوف ونصػػؼ مصػػطمح فػػي مختمػػؼ المغػػات

األوروبيػػة وىػػو يػػزود مػػف أكثػػر مػػف  100مػػدخؿ جمػػع مصػػطمحات وكػػاف عػػدد مػػف ىػػذه
ػودا البتػػة.
ػودا قبػػؿ التحػػوؿ إلػػى الجمػػع اآللػػي .والقسػػـ اآلخػػر لػػـ يكػػف موجػ ً
المػػداخؿ موجػ ً
وىو يحوي اآلف  30لغة  .والبنػؾ يخطػط لكػي يكػوف المرجػع الموحػد لممصػطمحات فػي
أوروبا.
ويحتػػرـ البنػػؾ بشػػكؿ خػػاص حقػػوؽ النشػػر ،وقػػد اسػػتحدثت الوثػػائؽ الالزمػػة لضػػماف
حقوؽ المؤلفيف ،ويتبع البنػؾ أسػس قياسػية وفػؽISO standards 12200, 12620 and :
16642.

ويستعمؿ البنؾ " " urovocالذي ىو معجـ الكممات المترادفة
Multilingual Thesaurus of the EU

ولغ ػػرض ض ػػماف اس ػػتم اررية المش ػػروع ص ػػادؽ األعض ػػاء عم ػػى اتفاقي ػػة تع ػػاوف ى ػػي

األسػػاس فػػي العالقػػات القانونيػػة المسػػتقبمية .ومصػػادر المصػػطمحات لمبنػػؾ متنوعػػة بػػيف
القطاعيف الخػاص والعػاـ ويتػاح الوصػوؿ إلػى مصػطمحات البنػؾ مػف قبػؿ أي مسػتخدـ

بسيولة.

إف الطريقػػة التقنيػػة المركبػػة التػػي يتبعيػػا البنػػؾ تيػػدؼ إلػػى اسػػتحداث وسػػيمة ربػػط

متعددة المغات عبر المجاميع التقنية الموجودة .وذلؾ بمحاولػة اتّبػاع أفضػؿ طريقػة فػي
إدارة المصطمحات متعددة المغات ،وىي طريقة ناجحػة لمتعامػؿ مػع لغػات متعػددة عمػى
المسػػتوى الع ػػالمي وى ػػي ب ػػذلؾ تق ػػدـ خدم ػػة مفي ػػدة لممس ػػتخدميف ف ػػي القطاع ػػات العممي ػػة

والتجارية والصناعية.
أما فيما يتعمؽ بالخطط المستقبمية فإف البنؾ قد حدد عػدة أىػداؼ أخػرى بنػاء عمػى
النتػػائج التػػي حققيػػا ومنيػػا اسػػتحداث أسػػموب تقنػػي موضػػوعي لصػػياغة المصػػطمحات
متعددة المغات مع إعطاء دعـ عف الطريقة والمنظومػة وذلػؾ كخطػوة نحػو االسػتحداث
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اآللػػي لممصػػطمحات متعػػددة المغػػات .أمػػا اليػػدؼ الثػػاني فيػػو توسػػيع بيانػػات البنػػؾ لكػػي
تشػػمؿ لغػػات أوروبيػػة أخػػرى فػػي االتحػػاد األوروبػػي .واليػػدؼ الثالػػث ىػػو ربػػط البنػػؾ مػػع

لغات أخرى خارج أوروبا لكي يتحوؿ إلى بنؾ عالمي.

وقد ركز مشروع بنؾ المعمومات عمى الوصوؿ إلى األىداؼ اآلتية:
 تطوير طريقة موحػدة ألسػموب التعامػؿ مػع المصػطمحات فػي دوؿ االتحػاد األوروبػيالجديدة ،وذلؾ لضماف التوافؽ بيف مصادر البيانات المصطمحية وتبادليػا والمشػاركة
فييا.
 اسػػتحداث شػػبكة مػػف المؤسسػػات والمنظمػػات المولػػدة لممصػػطمحات والمسػػتعممة ليػػاعمػ ػػى المسػ ػػتوييف المحمػ ػػي واألوروبػ ػػي لكػ ػػي يك ػ ػػوف ىنػ ػػاؾ توافػ ػػؽ وت ػ ػواؤـ بػ ػػيف ى ػ ػػذه

المؤسسات والمنظمات.

 اسػػتحداث بنػػؾ معمومػػات لمتعامػػؿ معػػو بواسػػطة اإلنترن ػت بحيػػث يمكػػف الػػدخوؿ إلػػىالمعمومات المركزية مف خالؿ موقعوwww.eurotermbank.com :

 المحافظ ػػة عم ػػى المعموم ػػات المص ػػطمحية م ػػف ك ػػؿ الجي ػػات الم ػػزودة لي ػػا وضػػػمافاستم اررية مخرجات المنظومة.
وتتصؼ المعمومات التي يوفرىا البنؾ بما يأتي:
 تػػوفير وسػػيمة بحػػث فػػي المعمومػػات المصػػطمحية المخزونػػة أو التػػي يمكػػف الوصػػوؿإلييا مف بنوؾ المعمومات األخرى التي يرتبط معيا البنػؾ وعمميػة البحػث ىػذه تشػمؿ

طريق ػػة بح ػػث صػ ػرفي وامكاني ػػة تحدي ػػد المغ ػػات المص ػػدر والمغ ػػات المقص ػػودة وتحدي ػػد

الموضوع والبحث في التعريفات وامكانية البحث في قواعد البيانات الخارجية.

 ت ػػوفير واجي ػػة اس ػػتخداـ بياني ػػة س ػػيمة إلعط ػػاء النت ػػائج وتحدي ػػد المغ ػػات المس ػػتخدمةوالمواضيع والمصادر وامكانية التعامؿ مع نتائج متعددة.
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 إمكانية تركيب مدخالت متعددة المغات لممصطمحات الموجودة في قواعد البيانات. تقديـ خدمات المحادثة والمحاورة لممستخدميف المسجميف. تحرير وظائؼ التصدير واالستيراد المتوفرة لبعض المستخدميف.استبيانا لمدوؿ المشاركة ،وقد استعممت نتائج
وقد قاـ البنؾ بعمؿ حوالي 55
ً
االستبيانات في تطوير أسموب العمؿ ووثائؽ االستخداـ وتصميـ الواجيات البيانية.

وقد تـ إجراء فحوصات لمتأكد مف تماسؾ المنظومة ومختمؼ الوظائؼ والفحص العاـ

 .كما تـ كذلؾ إجراء فحوصات مف الناحية الكمية والنوعية لممستخدميف وأخذت بعيف
االعتبار التغذية الراجعة مف المترجميف والمغوييف والمختصيف ومف ثـ أصمحت

األخطاء التي اكتشفت في بناء المنظومة ككؿ.

 يقوـ المستخدموف المختمفوف بالدخوؿ إلى المنظومة مف خالؿ واجية استعماؿ. أما التطبيقػات األخػرى فيمكنيػا دخػوؿ المنظومػة مػف خػالؿ بروتوكوليػا الخػاص بيػاومف ثـ استعماؿ بيانات البنؾ.

 يقوـ بنؾ المصطمحات األوروبي بالدخوؿ إلػى قواعػد بيانػات خارجيػة واعطػاء نتػائجموثقة مف قاعدة بياناتو ومف قواعد البيانات المشتركة معو.

إف إحدى السمات الرئيسية في مشروع بنػؾ المصػطمحات األوروبيػة التػي يحػرص

عمييا القػائموف عمػى البنػؾ ىػي التأكػد مػف قابميتػو عمػى اسػتمرار إعطػاء النتػائج ،حيػث
إف الخ ػػدمات والمخرج ػػات الت ػػي يوفرى ػػا ذات أىمي ػػة بالغ ػػة .لقػ ػد ش ػػممت د ارس ػػة ج ػػدوى
المشػػروع إمكانػات التطػػوير المسػػتقبمية بمختمػػؼ االتجاىػػات وحاجػػة السػػوؽ لمتعامػػؿ مػػع
المعمومػػات التػػي يوفرى ػػا المشػػروع .وقػػد ش ػػمؿ ذلػػؾ تحميػػؿ مص ػػادر المصػػطمحات ف ػػي
الدوؿ المشاركة وتحميؿ لممستفيديف منو وأنواع الخدمات التي يوفرىا.

وفي الوقت نفسو مف الميـ مالحظة أف مشروع بنؾ المصطمحات األوروبي ىو

ونظر لعدـ وجود سوؽ
ًا
فريد مف نوعو سواء مف ناحية الحجـ أو مف ناحية المحتوى،
في الوقت الحاضر تستفيد مباشرة مف كؿ مخرجات المشروع لذلؾ كاف عمى مصممي
المشروع أف يأخذوا بعيف االعتبار مرونة كافية لكي يكوف باإلمكاف خدمة األوروبييف
والمنظمات العالمية والمؤسسات الحكومية والمترجميف وشركات الترجمة وشركات

182

النشر والمكتبات والجامعات ومؤسسات المصطمحات والتقييس إضافة إلى

المستخدميف الصناعييف ،وكذلؾ إمكانية الدخوؿ إلى قواعد البيانات مف قبؿ مطوري
مجانا أو لقاء أجور محددة .إف المصدر الرئيسي لمدخؿ ىو مف
البرامج المستقميف
ً
االستخداـ التجاري نتيجة القيمة المضافة لممعمومات ،ويكوف ذلؾ نتيجة جمع وتبويب
ومعالجة المصطمحات في حقؿ معيف يمكف أف يستفاد منو تجارًيا ويمكف الدخوؿ عميو
إلكترونيا أو بواسطة برمجيات مساعدة مثؿ البرمجيات المساعدة
مف جية ثالثة
ً
لمترجمة.
لقد حددت دراسة الجدوى عدة سيناريوىات لكيفية الحصوؿ عمى المردود المادي
بالدفع المباشر أو االشتراؾ الشيري أو السنوي وقد حاولت دراسة الجدوى أف تضع

المشروع كنافذة أوروبية وحيدة لممصطمحات .ويحاوؿ بنؾ المعمومات اآلف التفاوض

مع ) ،LISA (Localization Industry Standard Associationوكذلؾ مع  ISOوكذلؾ
مع  IATEلغرض ضماف االستم اررية وذلؾ مف خالؿ توقيع عقود اتفاقيات تشارؾ
تعطي الغطاء القانوني ألساليب التعاوف والعمؿ بحيث تكوف مسؤوليات وحقوؽ كؿ

طرؼ واضحة.

الشبكة الدولية لمتوليد والمصطمحية ) (RINTفي كندا
الشبكة الدولية لمتوليد والمصطمحية منظمة حكومية ناطقة بالفرنسية (فرنكفونية)،
يقع مقرىا ب ِك َيب ْؾ في َك َن َدا ،وتيتـ بالتطوير المصطمحي والتعاوف الدولي في مجاؿ
تجمعا لمنظمات مصطمحية
التدبير المغوي ،تـ إنشاؤىا سنة  8986وتشكؿ الشبكة
ً
رسمية مفوضة مف لدف عشريف حكومة ،يتمثؿ التمثيؿ العربي فييا في كؿ مف تونس
والمغرب وموريتانيا.

تسمح الشبكة الدولية لمتوليد والمصطمحية لكؿ أعضاء المنظمة الدولية لمفرنكوفونية
باالنخراط فييا ،كما تمنح لممنظمات الدوليػة ذات االىتمػاـ بالقضػايا المصػطمحية بالمغػة

الفرنسية صفة عضو متعاوف.
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تسػعى الشػبكة الدوليػة لمتوليػد والمصػطمحية إلػى االسػتجابة لمحاجػات المصػطمحية

الناتجة عف التطور السريع لمعموـ والتقنيػات وتعػدد المبػادالت العمميػة والتجاريػة وتنوعيػا
وبزوغ مشاريع التدبير المغوي .ومف األىداؼ العامة لمشبكة العامة:
 اعتماد المغة الفرنسية في التعبير عف العموـ والتقنيات الحديثة. توفير آليات التعبير التي تتطمبيا القطاعات العممية والتقنية المستجدة. إقامة تعاوف بيف الدوؿ والمنظمات التي تشترؾ في استعماؿ المغة الفرنسية فيالتوليد المصطمحي.

 تشػجيع تطػوير المغػة الفرنسػية بكيفيػة موازيػة مػع تطػوير المغػات المحميػة لبمػدافالمجاؿ "الفرنكفوني" الجنوبي.

ومن األهداف الخاصة:
 -تشػجيع حركػة اإلنتػاج المصػطمحي وتنظيميػا مػف خػالؿ العنايػة بأبحػاث التوليػد

المصػطمحي والتػدبير المغػوي ،والعمػؿ عمػى نشػرىا فػي مختمػؼ المجتمعػات الناطقػة
بالفرنسية.

المولَّػدات منيػا وتحميػؿ األدوات المصػطمحية
 فيرسة المصطمحات الجديدة واحصػاء ُاألساسية ،ونشر نتائج األبحاث المنجزة في ىذه المجاالت.

 اإلسػياـ فػي التوفيػؽ بػيف المصػطمحات الجديػدة مػع السػعي الحثيػث إلػى تثبيتيػا فػيالمحيط "الفرنكوفوني".

 ضماف تداوؿ كؿ شكؿ مف أشكاؿ التكويف ذي الصمة بالتوليد المصطمحي في المغػةالفرنسية.

 تشجيع البحث النظري والمنيجي في مجاؿ التوليد المصطمحي وتعميميما. الرفػع مػف مسػتوى تكػويف المصػطَ ِمحييف خاصػة فػي البمػداف الجنوبيػة لخريطػة الػدوؿ
ُ
الناطقة بالفرنسية.
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وتصػدر الشػبكة مجمػة ’’ المصػطمحية الجديػدة ‘‘التابعػة لمشػبكة الدوليػة لمتوليػد

والمصطمحية ،وموقع الشبكة في اإلنترنت ىو .www.rint.org :

المعهد الدولي لمبحث المصطمحي
)The International Institute for Terminology Research (IITF

تأسس المعيد الدولي لمبحث المصطمحي في فيينا سنة  ، 1989أعضاؤه مػف جميػع

أنحػاء العػالـ ،بػاحثيف وأسػاتذة فػي األبحػاث المصػطمحية ،وييػدؼ إلػى تنظػيـ ورشػات

العمػؿ واالجتماعػات الدوليػة فػي مواضػيع البحػث المصػطمحي والد ارسػات المصػطمحية.
ويصدر عدة سالسؿ مف المطبوعات المصطمحية وىو عضو في(  ) TermNetوموقػع

المعيد عمى اإلنترنت ىوwww.uwasa.fr :
مركز اإلعالم الدولي لممصطمحية)(INFOTERM
International Information Center For Terminology

قامت اليونسكو بتأسيس مركز اإلعالـ الدولي لممصطمحية سنة  1971لدعـ وتنسيؽ
التعاوف الدولي في مجاؿ جمع المصطمحات  ،وقد قاـ المركز خالؿ السنوات العشر
األولى مف عمره بتركيز جيوده -بالتعاوف مع المنظمة العالمية لمتقييس  ISOعمى

إعداد معايير دولية في ىذا المجاؿ .ومف أنشطة المركز:
 جمع المعمومات حوؿ األنشطة المصطمحية ونتائجيا. نشر ىذه المعمومات ووضعيا رىف إشارة المعنييف بيا في شكؿ ورقي أو إلكتروني. دعـ الجيود إلنشاء شبكة دولية تربط بيف مراكز التوثيؽ واإلعالـ المصطمحييف. ربط ىذه المراكز بالمؤسسات والمنظمات الدولية التي تعنى بوضع المصطمحاتوجمعيا وتوزيعيا.
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 دعـ الجيود المبذولة لوضع منيجيات منسجمة ودالئؿ لمعمؿ المصطمحي مف جية،وانتاج مصطمحات عالية الجودة مف جية أخرى.

 التنسيؽ مع شركائيا الدولييف والوطنييف والمحمييف.ومف أىـ أنشطة المركز مشروع  TDCNETالذي كمفيا بو االتحاد األوروبي منذ
1997وييدؼ ىذا المشروع إلى إنشاء شبكة أوروبية في اإلعالـ والتوثيؽ المصطمحي

تتكوف مف  85منظمة أوروبية.

ومف بيف المياـ واألنشطة األخرى لممركز:
 التعاوف في العمؿ المصطمحي مع منظمة الصحة العالمية. إقامة مكنز دولي لممعمومات. العمؿ مع قسـ اإلعالـ لألمـ المتحدة.ومػف أىػـ أىػداؼ الشػبكة الدوليػة لممصػطمحات تشػجيع التعػاوف الػدولي فػي مجػاؿ

المصطمحية ،والحث عمى تنمية المصطمحات والمعارؼ ،ونشر األعماؿ واألنشطة ذات
الصػمة عمػى أوسػع نطػاؽ مػف المسػتعمميف وحوسػبتيا لتصػبح سػيمة المنػاؿ .ولػذلؾ ،فػإف

الشبكة الدولية لممصطمحات تعػد سػاحة عامػة لمتعػاوف الػدولي بػيف الشػركات والمنظمػات
والمؤسسات المتعاممة بالمصطمحات ،وأعضاؤىا يتكونوف مف مختمؼ دوؿ العالـ.

مف أىػداؼ الشػبكة الدوليػة لممصػطمحات توسػيع سػوؽ العػالـ الضػيؽ بالمصػطمحات

والخدمات ،وتنظيـ جميع أنشطة تبادؿ المعطيات المصطمحية الموجودة.
وىي تصدر عدة مجالت منيا:

) TermNet News ( TNN
) Terminology Science and Research ( TSR
) Infoterm Newsletter ( INL
المجنة الفنية )  ( 37التابعة لمنظمة التقييس الدولية() ISO/TC 37

186

بدأت عمميا سنة  1951مف قبؿ منظمة التقييس الدولية ( )ISOوتأسست المجنة الفنية

 37سنة  .1952وفي فبراير  2001تخصصت في المصطمح والموارد المغوية األخرى

عمى أوسع نطاؽ .ليا أربعة فروع ،ىي:

 القواعد والمناىج . ISO/TC 37/SC 1 الكتابة المصطمحية والصناعة المعجمية . ISO/TC 37/SC 2 التطبيقات المصطمحية عمى الحاسوب . ISO/TC 37/SC 3 -تدبير موارد المغة . ISO/TC 37/SC 4

ومف أىـ أىداؼ ىذه المجنة الفنية إعػداد المقػاييس والمنػاىج الرئيسػية لتػدبير الم ػوارد

المغويػة وفػؽ المعػايير واألنشػطة ذات الصػمة ،باإلضػافة إلػى العناي ػة بمخت ػمؼ مظػاىر
العمػػؿ المصػػطمحي بمسػػاعدة الحاسػػوب .وموقعيػػا عمػػى اإلنترنػػت ىػػو:

http:

//www.infoterm.org

ا لس الدولي لمغة الفرنسية
)CILF( Conseil international de la langue française

جمعية دولية تضـ ممثمي الدوؿ الناطقة بالمغة الفرنسية مف مناطؽ العالـ المختمفة،

خاصة في مياديف العموـ والفنوف .يتولى المجمس الدولي لمغة الفرنسية ميمة تدبير

الموارد المغوية لمجماعات الناطقة بالفرنسية واعدادىا ،وذلؾ بتنظيـ حوارات مع المغات
الوطنية أو المحمية التي تتكمـ بيا تمؾ الجماعات.
تتمثؿ مياـ المجمس الدولي لمغة الفرنسية في:
 إغناء المغة الفرنسية والمساعدة عمى إشعاعيا بإدارة موارد المغة الفرنسيةوالفرنكوفونية .
 تنظيـ االتصاالت مع المغات األخرى . تشجييع حوار الثقافات .كما يعنى المجمس الدولي لمغة الفرنسية باألعماؿ المرتبطة بػ:
 -المصطمح والمعجـ واإلمالء وقواعد المغة والمسانيات .
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 مؤلفات بيداغوجية لتكويف الناطقيف بالمغة الفرنسية . الترجمة الشفاىية ،وحوار المغات والثقافات .ومف المياـ التي قاـ بيا المجمس:
 معاجـ ورقية متخصصة متعددة المغات . قاعدة مصطمحات المجمس الدولي لمغة الفرنسية . -بنؾ المعطيات اإلمالئية والنحوية(.)Orthonet

 مجمة المصطمح" :بنؾ الكممات ". مجمة متخصصة في المسانيات" :الفرنسية الحديثة ".معرؼ ومترجـ.
 قرص يحتوي عمى  120000مصطمح ّ -رسوـ وأحداث دوؿ البحر األبيض المتوسط.

 -معاجـ أكاديمية :معجـ الطب ومعجـ عمـ األحياء ومعجـ طب الجمد ومعجـ

التحميؿ النفسي ومعجـ الوراثة وفف التوليد ومعجـ طب األنؼ واألذف والحنجرة
ومعجـ التصوير الطبي واألشعة ومعجـ التخدير واإلنعاش والمستعجالت ومعجـ

الجياز المحرؾ ومعجـ طب الجياز البولي ومعجـ طب العيوف ومعجـ الجياز
اليضمي ومعجـ طب األعصاب ،وكميا معاجـ فرنسية – إنجميزية.
الموقع عمى اإلنترنتhttp://www.cilf.org :
المؤسسة المعجمية لمغات الشرقية ()The CJK Institute

تختص ىذه المؤسسة بالصناعة المعجمية لمغات اليابانية والصينية والكورية .وقد
مؤخر بتكويف قواعد بيانات لمفردات المغة العربية حيث أدخمت اآلف ما يقارب
ًا
بدأت
عشرة مالييف مدخؿ ،وىي تحاوؿ تأدية دور أساسي في تطوير الصناعة المعجمية في
أسواؽ شرؽ آسيا ،وتشمؿ المعاجـ العربية التي قامت بيا ىذه المؤسسة :معجـ أسماء

العمـ العربية بمختمؼ أشكاؿ كتابتيا ومعجـ أسماء العمـ غير العربية بحروؼ عربية

ومعجـ األماكف العربية ونظاـ تحويؿ الكممات المكتوبة بحروؼ غير عربية إلى
العربية وبالعكس ومعجـ جموع التكسير ،وتقوـ المؤسسة بالمزيد مف األبحاث
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والدراسات المتعمقة بالمعاجـ العربية .وموقع المؤسسة عمى شبكة اإلنترنت ىو:

http://www.cjk.org/cjk/indexa.htm

 -5المرصد
أهداف المرصد
في ضوء التقدـ اليائؿ في تقنية المعمومات واالتصاالت ،وبسبب التسارع

الكبير في توليد مصطمحات جديدة عمى المستوى العالمي ،ولغرض تكويف مرجعية
عربية عميا لممصطمحات ،يقوـ المرصد بجمع المصطمحات وتنسيقيا وتبويبيا

وعرضيا وتحديثيا لالستخداـ عمى مستوى الوطف العربي.ولكي تكوف المصطمحات
متوفرة لممستخدميف أفر ًادا ومؤسسات حكومية وغير حكومية  ،يراد أف يوفر المرصد
ىذه المصطمحات بوسائؿ تقنية حديثة بحيث تكوف في متناوؿ الجميع عبر شبكة
اإلنترنت وبأية وسيمة أخرى  .ولضماف اإلفادة مف المصطمحات يجب أف تخزف
وتعرض بصيغ بحيث يمكف ربطيا ونقميا واإلفادة منيا مع غيرىا مف البيانات ذات

العالقة مثؿ بنؾ المصطمحات والمعجـ اآللي الشامؿ .إف عرض وادارة المصطمحات
تستدعي الوصوؿ إلى صيغ قياسية في طرائؽ التعامؿ مع المصطمحات وفؽ أسس

رصينة ،لذلؾ ييدؼ المرصد إلى أف يكوف مرجعية قياسية في ىذا المضمار ،كما
ييدؼ إلى دعـ البحث العممي في حقؿ المصطمحات مف خالؿ القياـ بأبحاث

متخصصة داخؿ المرصد أو مف خالؿ تقديـ الخدمات لمباحثيف عمى مستوى الوطف

العربي.

ولتحقيؽ ذلؾ كمو يسعى المرصد إلى تطوير طريقة موحدة ألسموب التعامؿ مع

المصطمحات في الدوؿ العربية وذلؾ لضماف التوافؽ بيف مصادر البيانات
المصطمحية وتبادليا والمشاركة فييا.
كما يسعى إلى استحداث شبكة مف المؤسسات والمنظمات المولدة لممصطمحات
والمستعممة ليا عمى المستوى العربي لكي يكوف ىناؾ توافؽ وتواؤـ بيف ىذه

المؤسسات والمنظمات.
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ويحتاج كؿ ذلؾ إلى استحداث بنؾ معمومات لمتعامؿ معو بواسطة اإلنترنت

بحيث يمكف الدخوؿ إلى المعمومات المركزية مف خالليا.

ويجب عمى المرصد المحافظة عمى المعمومات المصطمحية مف كؿ الجيات
المزودة ليا وضماف استم اررية مخرجات المنظومة وضماف حقوؽ الغير في ذلؾ.
كما يجب توفير وسيمة بحث في المعمومات المصطمحية المخزونة أو التي
يمكف الوصوؿ إلييا مف بنوؾ المعمومات األخرى التي يرتبط معيا البنؾ وعممية

البحث ىذه تشمؿ طريقة بحث صرفي وامكانية تحديد المغات المصدر والمغات

المقصودة وتحديد الموضوع والبحث في التعريفات وامكانية البحث في قواعد البيانات
الخارجية.

ومف الضروري أف يكوف التواصؿ بواسطة واجية استخداـ بيانية سيمة

إلعطاء النتائج والمواضيع والمصادر وامكانية التعامؿ مع نتائج متعددة.

كما يجب أف تكوف ىناؾ إمكانية إلدخاؿ بيانات متعددة المغات لممصطمحات

الموجودة في قواعد البيانات وتقديـ خدمات المحادثة والمحاورة لممستخدميف المسجميف
وتحرير وظائؼ التصدير واالستيراد المتوفرة لبعض المستخدميف.
جانبا مف التصورات التي ينبغي اعتمادىا إلنشاء
في ىذا الباب سنعرض
ً
المرصد وفي الوقت نفسو يجب أف ال تغيب عف الباؿ المالحظات والمواصفات التي

وردت في األبواب السابقة ،وخاصة الباب الثالث الخاص بإدارة المصطمحات ،وكذلؾ

اكتساب الخبرة مف بنوؾ المصطمحات العالمية التي مرت في الباب الرابع.

مصادر بيانات المرصد
 -1المصادر المطبوعة
 المراجع والمطبوعات عف موضوع ما. القواميس والمعاجـ والفيارس. مؤتمرات الترجمة ولجاف العمؿ ومطبوعاتيا. -الكتب.
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 المطبوعات التي يقترحيا الخبراء. المعمومات الواردة في الصحؼ والمجالت العممية المتخصصة حوؿ تقدـ مافي جانب عممي معيف.

 مطبوعات المؤتمرات. الوثائؽ الرسمية والقانونية واألنظمة والتعميمات. مطبوعات المنظمات والمؤسسات. مطبوعات الشركات التجارية واإلعالنات. -0الشابكة (اإلنترنت)
 البحث في اإلنترنت بواسطة محركات البحث ( )search enginesالخاصةبالمرصد.
 المواقع عمى اإلنترنت التي يمكف تكميفيا بالقياـ ببحث معيف مدفوع األجر. مواقع اإلنترنت التي يتـ الحصوؿ عمييا مف خالؿ البحث عف مصطمحاتخاصة.

 ما يقترحو مستعممو المرصد مف عرب وعجـ مف خالؿ بوابة المرصد عمىاإلنترنت.
 -3البنوك المصطمحية الدولية والعربية الرائدة
ويشمؿ ذلؾ المجامع المغوية العربية وبنوؾ المصطمحات الدولية والييئات

والمنظمات والمؤسسات الدولية التي تعنى بالمغات المختمفة.
 -4المراصد الدولية والعربية
المرصد كبوابة تشاركية مفتوحة

موقع المرصد عمى اإلنترنت يجب أف يكوف بوابة يسيؿ الوصوؿ إلييا مف
جيات مختمفة ويجب أف يسعى لمتطوير المستمر وقبوؿ االقتراحات البناءة بما يخدـ

المغة العربية والمصطمحات بوجو خاص .وعمى ىذا فإف بوابة المرصد عمى اإلنترنت
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يجب أف تكوف أحد أىـ وسائؿ ارتباط المرصد مع العالـ الخارجي ويجب أف يدور

عمؿ المرصد حوليا.

طرق الرصد
أ -االستفادة المتبادلة مما يتوفر لدى أىـ البنوؾ المصطمحية العربية والدولية،
وذلؾ مف خالؿ االتفاقيات المتبادلة مع ىذه الجيات.
ب -الرصد المباشر :شبكة مراسميف في الوطف العربي وخارجو سواء كانوا مف
المتطوعيف أو ممف تعيد إلييـ مياـ الرصد .كما يمكف لمستخدمي اإلنترنت
– ًأيا كانوا  -اقتراح مصطمحات معينة أو تعديميا.

جػ  -الرصد باستعماؿ التقنيات الحديثة،وذلؾ عف طريؽ بناء برمجيات خاصة
بالبحث اآللي عف المفردات الجديدة بالمغات المختمفة ومحاولة تحديد مفيوميا
واقتراح مصطمح ليا يقر بعد ذلؾ وفؽ آلية يحددىا المرصد.

المرصد وموقعه في خدمة المغة العربية
المرصد وبنك المصطمحات
إف أوؿ خطوة في عمؿ المرصد بعد تصميـ قاعدة بيانات المصطمحات ىي

تحويؿ المصطمحات المتوفرة اآلف بشكؿ معاجـ ورقية أو قوائـ مصطمحات مدخمة إلى

الحاسوب إلى قاعدة البيانات الجديدة لكي تكوف ىي النواة لبنؾ المصطمحات الجديد.

ومف ثـ تبنى البرمجيات الالزمة لتجييز قواعد البيانات بالمصطمحات بشكؿ مستمر.
المرصد والمعجم اآللي الشامل

إف بيانات المرصد المحوسبة تشمؿ كافة المعمومات عف المصطمحات مف
صيغة المصطمح المبسطة ومقابميا بالمغات المعتمدة األخرى وتعريفو واستعماالتو.
ومف ىذه المعمومات يمكف استخالص المعاجـ المختصرة أو المعاجـ المفصمة وكذلؾ
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المكنز المغوي .والمعجـ اآللي يحوي في قواعد بياناتو المفردات العربية مف غير تمؾ

التي تعتبر مصطمحات فيو شامؿ لكؿ المفردات العربية ويحوي تعريفات مفصمة ليا.
المرصد والمكنز المغوي

المكنز المغوي يجب أف يحوي وصفًا لممصطمحات بشكؿ منطقي عمى ىيئة
شجرة فمثالً لتعريؼ مضخـ تيار يجب أف يعرؼ عمى أنو نوع مف أنواع المضخمات
التي ىي أداة مف األدوات اإللكترونية والتي ىي أحد فروع التكنولوجيا ،وىكذا ترتبط

المفردات بعضيا ببعض بعالقات محددة ويمكف لبعضيا أف يستدعي البعض اآلخر.
ويحتوي المكنز عمى مخزوف مف التعابير والجمؿ التي تغطي معاني المفردات التي
يحوييا واستعماالتيا.

المرصد والذخيرة المغوية
مف المياـ الرئيسية لممرصد عمى األمد البعيد تكويف الذخيرة المغوية العربية
الالزمة لخدمة المغة العربية والباحثيف عمى امتداد العالـ العربي بؿ والعالـ أجمع .

وذلؾ بعد وضع مواصفات دقيقة ليا والتخطيط لتنفيذىا وتخصيص الموارد المالية

والبشرية الالزمة لذلؾ .والذخيرة المغوية سواء المكتوبة منيا أو التي بشكؿ تسجيالت
صوتية تحتاجيا الدراسات المغوية.
المرصد والمدونات

نتيجة توفر كمية ىائمة مف النصوص عمى شبكة اإلنترنت فإف ىذه النصوص

كثير
ا
أساسا لمدونة عربية شاممة .غير أف
يوما بعد يوـ صالحة لكي تكوف
ً
ستصبح ً
مف ىذه النصوص غير مخدوـ بشكؿ يؤىمو لمتعامؿ اآللي السمس .كما أف كمية
النصوص المترجمة والتي تحوي لغات بجانب العربية محدودة .لكف مع ىذا فإف ىذه

النصوص بازدياد .واذا ما بنيت محركات بحث مناسبة فإنو يمكف اإلفادة الكبيرة مف
ىذه النصوص وتغذيتيا بشكؿ خاص بما ينقصيا مف نصوص خاصة يجد المرصد

ىناؾ حاجة إلييا .ومف ثـ بعد توفر ىذه المدونة يمكف استعماليا لمبحث فييا عف
المصطمحات واستعماليا لممساعدة في الترجمة اآللية وغير ذلؾ مف المياـ.
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المرصد والمغات األجنبية
بدءا مف
مف الضروري تحديد أولويات المغات األجنبية التي يرعاىا المرصد ً
تقر مف قبؿ إدارة المرصد.
المغتيف اإلنجميزية والفرنسية ثـ بعد ذلؾ أية لغة أخرى ّ
والتعامؿ مع المغات األجنبية ضروري في معاجـ المصطمحات وفي المدونات متعددة
المغات وغيرىا مف قواعد المعمومات التي يتعامؿ معيا المرصد.

يبيف الشكؿ ( )8العالقة بيف معجـ المصطمحات والمعجـ اآللي والمكنز

والذخيرة الم غوية والمدونات حيث يتبيف أف معاجـ المصطمحات الحالية وما يتـ تغذيتو
مف بيانات الحقة ىي النواة لقواعد بيانات المرصد في مراحمو األولى .أما المعجـ

اآللي فيحوي قواعد البيانات تمؾ باالضافة إلى قواعد البيانات لممفردات العربية مف

غير المصطمحات بشكؿ شامؿ .أما المكنز المغوي لمغة العربية فيحوي ،باإلضافة إلى
ما سبؽ ،تعابير وجمؿ مختارة لكي توضح كافة استخدامات المفردات .وىذا المكنز

أساسا لخدمة الترجمة مف المغة العربية
بجزأيو بالمغة العربية والمتعدد المغات يكوف
ً
والييا الستخدامو مف قبؿ المترجميف وغيرىـ إضافة إلى خدمة الترجمة اآللية مستقبالً.
والستكماؿ تغذية البيانات لقواعد البيانات السابؽ ذكرىا ينبغي توفر محمؿ
صرفي خاص بالمغة العربية ومحرؾ بحث بالمغة العربية إضافة إلى برمجيات خاصة
بتحميؿ وخدمة النصوص العربية المكتوبة والمنطوقة .وىذه البرمجيات تتعامؿ مع

اإلنترنيت والذخيرة العربية والمدونات سواء منيا العربية أو المتعددة المغات.
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الشكل ( )1مخطط العالقات بين معجم المصطمحات والمعجم اآللي والمكنز
والذخيرة المغوية والمدونات

انًكنز
انهغوً
يخعذد
انهغبث

انًكنز انهغوً
نهغت انعزبَت

حعببَز

انًعجى اُنٌ

قواعذ بَبنبث
يفزداث عزبَت
عذا انًصطهحبث

نصوص

يحهم صزفٌ

انًذونبث ببنهغت انعزبَت
انذخَزة انهغوٍت انعزبَت
(انصوحَت وانًكخوبت)
انًذونبث يخعذدة انهغبث

يحزك بحث عزبٌ
وبزيجَبث خبصت
وبزيجَبث يعبنجت األصواث

لبىل
انمسى اإلدارٌ
لسى انخذرَب
لسى االسخشاراث انؼهًُت
نخزنج
انبذث اإل
يواقع شبكت
انؼهًٍ
لسى
ببنهغبث األجنبَت
انًؼهىياث
لسى حمُُت
انمسى انًانٍ
لسى انؼاللاث انذونُت
لسى انؼاللاث انؼزبُت
لسى انخمُُس وانسُطزة
لسى األجهشة
لسى إدارة انًصطهذاث
يكخب انًذَز انؼاو
يساػذ انًذَز انؼاو
اإلدارٌ
يساػذ انًذَز انؼاو
انؼهًٍ
انًذَز انؼاو

قواعذ بَبنبث
يعجى
انًصطهحبث
(أول خطوة ين
يزصذ انهغت
انعزبَت)
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المستفيدون من المرصد
يستفيد مف المعمومات التي يوفرىا المرصد جيات متعددة يمكف تصنيفيا إلى ما
يأتي:
 -8مجامع المغة العربية والجامعات العربية والمنظمات الدولية والمؤسسات البحثية
والعممية عمى نطاؽ الوطف العربي بمختمؼ أقساميا وتخصصاتيا ،ويشمؿ ذلؾ

األساتذة والباحثيف والعامميف العممييف واإلدارييف والخبراء وغيرىـ.

 -2دور الترجمة والمترجموف والمؤلفوف والكتاب والخبراء والمستشاروف سواء في
القطاعات الحكومية أو الشركات الخاصة أو ذوي العمؿ المستقؿ الخاص عمى

امتداد الوطف العربي.
 -3العامموف في المرصد مف باحثيف وخبراء وعمماء وغيرىـ.
 -4المؤسسات العممية عمى مستوى العالـ اإلسالمي والجيات األجنبية والدولية التي
تحتاج المصطمحات وبنوؾ المصطمحات العالمية بالمغات األخرى.
أساليب االستفادة من المرصد
تعتبر بوابة المرصد عمى شبكة اإلنترنت المدخؿ الرئيسي لإلفادة مف بيانات

المرصد وذلؾ بعد تييئة كافة بيانات المرصد بشكؿ قواعد بيانات موحدة .ويمكف

لممستفيديف أف يحصموا عمى المعمومات التي يحتاجونيا مف خالؿ البحث البسيط أو
البحث المعقد أو مف خالؿ جداوؿ المصطمحات التي تعرض عمى موقع المرصد أو

مف خالؿ طمبات خاصة يتفؽ عمييا مع إدارة المرصد .كما يصدر المرصد مطبوعات
خاصة بشكؿ معاجـ أو كشافات أو أدلة حسب الضرورة .كما يمكف التعاقد مع

المرصد مف جيات خارجية لكي يقوـ بدراسات وأبحاث متخصصة متعمقة بالمغة

العربية.
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مخطط عمل المرصد المقترح
يبيف الشكؿ ( )2مخطط عمؿ المرصد خالؿ المراحؿ األولى مف تكوينو ويتبيف
مف الشكؿ أف مصادر بيانات المرصد تتمخص أوالً في تحويؿ المعاجـ الحالية إلى

قواعد بيانات المرصد الجديدة.

وفي ىذه المرحمة يجري تحديد المستخدميف وتفتح ليـ أرصدة عمى بوابة

المرصد وفؽ احتياجاتيـ ومف ثـ تغذية المزيد مف المصطمحات مف موظفي المرصد

والمراسميف المعتمديف (سواء كانوا مف منتسبي المجامع المغوية العربية أو الباحثيف أو

غيرىـ) واألشخاص العادييف الذيف بإمكانيـ اقتراح المصطمحات أيضاً .كما أف
التعاوف مع قواعد البيانات األجنبية يمكف أف يغذي المرصد بالمصطمحات الجديدة

أيضا.
ً

إف المرصد عميو أف يبني في مرحمة الحقة محرؾ البحث الخاص بو ( أو

يحصؿ عمى محرؾ بحث كؼء يفي بمتطمباتو) لكي يبحث في المدونات وفي

اإلنترنت عف المصطمحات وذلؾ بمساعدة المحمؿ الصرفي العربي ومحركات البحث
بالمغة العربية وبالمغات األجنبية.
بعد وصوؿ المصطمحات المقترحة إلى موقع موحد خاص في شبكة معمومات

المرصد الداخمية يتبع أسموب مقر وموحد لمتعامؿ مع ىذه المصطمحات بتنقيتيا

واعدادىا.

ىناؾ حاجة لتنقيح قاعدة البيانات  ،فمثال تجري مواءمة تمؾ البيانات التي ليا

مرادفات مع مرادفاتيا .وكذلؾ استخالص بيانات إضافية لـ يكف باإلمكاف استخالصيا
مف الذخيرة مع تحديد مصادرىا كما يجب التحقؽ مف البيانات بفحص تناسؽ ودقة

قواعد البيانات .عمى سبيؿ المثاؿ يجب التأكد مف أف المصطمح قد أضيؼ إليو
نيائيا ورغـ وجود بعض العمميات
الترميز المناسب وبعد ذلؾ يجري إقرار المصطمح
ً
المكررة فإف ىذه العمميات ضرورية لمتأكد مف تحقيؽ األىداؼ المرجوة مف قاعدة

البيانات.
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بعد ذلؾ يجري عرض المصطمحات عمى المجاف المختصة التي يمكف أف تكوف

لجانا عادية أو تعمؿ بشكؿ غير عادي مثال مؤتمرات عف بعد  ،أو عمى سبيؿ المثاؿ
ً
مف خالؿ تصويت أعضاء المجاف بشكؿ منفرد في األوقات التي تناسبيـ وفؽ آلية
معينة أو مف خالؿ البريد اإللكتروني وتدار العممية برمتيا بواسطة برامج عمؿ

ومقرة .بعد كؿ ذلؾ تضاؼ المصطمحات المعتمدة إلى قاعدة
مدروسة بشكؿ جيد
ّ
البيانات الرئيسية لممرصد والتي يجب أف تصاف وتراقب بيف فترة وأخرى لتنقيتيا مف
المصطمحات القديمة أو التي تحتاج إلى المزيد مف اإليضاحات أو التعديؿ .يجري
تحميؿ الجزء المختار مف قاعدة البيانات التي يراد عرضيا عمى اإلنترنت عمى الخادـ

(السيرفر) الخاص بالشبكة .أما البيانات القديمة فتحفظ في قاعدة البيانات التأريخية
لممصطمحات والتي يمكف الرجوع إلييا عند الحاجة.
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يىظفى انًزصذ
انًخخصىٌ

أٌ شخص يٍ
خالل اإلَخزَج

انًزاسهىٌ
انًؼخًذوٌ

لىاػذ بُاَاث
خارجُت

يمخزح حؼذَم

يمخزح يصطهخ

يذهم صزفٍ

انًذوَاث

حزشُخ وحُمُت
وحأكذ يٍ ػذو
وجىد انًصطهخ

يذزن بذث
بانؼزبُت

اإلَخزَج

ػزض ػهً
انهجُت انًخخصت
حذلُك ثاٌ
ثى إلزار

انًؼاجى انذانُت

لاػذة انبُاَاث
انزئُسُت

يذزن بذث
بانهغاث األجُبُت

حؼذَم

يزاجؼت
دورَت

لاػذة انبُاَاث ػهً
يىلغ انًزصذ ػهً
اإلَخزَج

الشكؿ ( )2مخطط عمؿ المرصد

إنغاء

لاػذة بُاَاث
حأرَخُت
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هيكمة قواعد البيانات
تتألؼ قواعد بيانات المصطمحات التي ىي مف النوع العالئقي مف نوعيف مف
الممفات المرتبطة مع بعضيا  ،أال وىي الممفات الرئيسية والممفات الفرعية.
الممفات الرئيسية
ىي الممفات التي تضـ المعمومات األساسية والتي ال تتكرر لممصطمح الواحد

وتحتوي عمى قيود ارتباط وقيود معمومات أخرى ومف ىذه الممفات ما يأتي:
ممف المصطمحات الرئيسي

ىذا الممؼ يتصدره الرقـ التسمسمي الخاص بالمصطمح وىو المفتاح األساسي
مجردا ويمكف أف يتكوف
قما
ً
في قاعدة البيانات .ويمكف ليذا الرقـ التسمسمي أف يكوف ر ً
مف حقوؿ ذات دالالت معينة  ،وىذا الرقـ ىو وسيمة االرتباط بيف ىذا الممؼ والممفات
الفرعية التي سنأتي عمى ذكرىا فيما بعد .كما يحوي الممؼ المصطمح بالعربية

والمصطمح باإلنجميزية والمصطمح بالفرنسية ويمكف أف يضاؼ إليو مستقبالً المصطمح

أيضا .
بأية لغة أخرى  ،كما يحوي رمز المجاؿ العممي الرئيسي والفرعي كمفاتيح ً
وىذاف الرمزاف ىما وسيمة االرتباط مع ممؼ رموز المجاالت العممية ،كما يحوي رمز
المستوى العممي الذي ىو وسيمة االرتباط مع ممؼ المستويات التعميمية وىكذا بقية

المفاتيح أو الرموز مثؿ رمز المقولة ورمز الجذر ورمز البنية ورمز االستعماؿ ورمز
التوليد أو التعريب ورمز تسمسؿ الواضع أو المصدر ،كما يحوي الممؼ المعمومات
التأريخية لممصطمح مثؿ تأريخ وضعو أو تأريخ تعديمو أو تأريخ مراجعتو ورمز حقوؽ

النشر ومالكي تمؾ الحقوؽ ويمكف أف تضاؼ إلى الممؼ أية مالحظات ضرورية.
ممف الرموز الرئيسية (ممف لكل صنف)
وىي عدة ممفات لكؿ نوع مف الرموز مثؿ ممؼ لممجاالت العممية الرئيسية

والفرعية وممؼ لممستويات العممية وممؼ لممقوالت وممؼ لمبيئة وممؼ االستعماؿ

وممؼ لمتوليد وممؼ لمتعريب وممؼ لمواضعيف وممؼ لممصادر وحقوؽ النشر .كؿ
واحد مف ىذه الممفات يحوي تفاصيؿ دقيقة عف كؿ صنؼ وما يحتاج إليو مف حقوؿ

ومالحظات .وتجدر اإلشارة ىنا إلى ضرورة أف يتضمف ممؼ المصادر كؿ
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حاليا بشكؿ معاجـ صادرة
المعمومات عف مصادر البيانات ال سيما البيانات المتوفرة ً
عف مختمؼ المجامع المغوية العربية وعف المعاجـ التي قاـ بيا أفراد أو جيات عممية
أو شركات متخصصة وذلؾ ليكوف باإلمكاف تتبع مصادر أي مصطمح مستقبالً.
ممف الجذور
باعيا أو
ىذا الممؼ يحوي رموز الجذور ونص الجذر سواء كاف ًا
ثالثيا أو ر ً
جذر ً
خماسيا ويحوي كؿ المعمومات الخاصة بالجذور وما تختص بو مف ٍ
معاف أو غير ذلؾ
ً
مف معمومات .وىذا الممؼ ذو أىمية وارتباط مع المحمؿ الصرفي لمغة العربية وأية

ممفات تتعمؽ بالداللة واألوزاف الصرفية وغيرىا مما يمكف أف يخدـ الخطوات المستقبمية
مف عمؿ المرصد.

الممفات الفرعية
تتميز الممفات الفرعية بأنيا ممفات يمكف أف تحوي عدة قيود لممصطمح الواحد
الذي تـ تعريفو في الممفات الرئيسية السابؽ ذكرىا .ومف ىذه الممفات ما يأتي:
ممف التعريف بالمغة العربية
يرتبط ىذا الممؼ مع ممؼ المصطمحات الرئيسي بالرقـ التسمسمي لممصطمح

ويحوي التعريؼ بالمغة العربية وأية معمومات أخرى نحتاجيا مثؿ مصدر التعريؼ أو
أية مالحظات أخرى .وىنا تجدر اإلشارة إلى أف المصطمح الواحد يمكف أف يعود إليو

قيدا مستقالً.
أكثر مف تعريؼ واحد وكؿ تعريؼ يحتؿ ً
ممف التعريف بالمغة اإل نجميزية

وىذا الممؼ يشبو ممؼ التعريؼ بالمغة العربية إال أنو يحوي معمومات بالمغة
اإلنجميزية فقط.

ممف التعريف بالمغة الفرنسية

201

وىذا الممؼ يشبو ممؼ التعريؼ بالمغة العربية إال أنو يحوي معمومات بالمغة

الفرنسية فقط .ويمكف مستقبالً إضافة أية ممفات بمغات أخرى بتعديؿ بسيط عمى بنية
قواعد البيانات دوف فقداف شيئ مما أدخؿ مف بيانات سابقة.
ممف المعنى
ىذا الممؼ يحوي معاني المصطمحات التي يمكف أف تتكرر لممصطمح نفسو

وأية معمومات متعمقة بالمعاني.
ممف الترادف

ىذا الممؼ يشير إلى االرتباط بيف المصطمحات المترادفة وأية معمومات تتعمؽ
بالترادؼ .فالترادؼ ليس عمى الدواـ بمستوى واحد ويمكف أف يشار إلى مستوى

الترادؼ ىؿ ىو ترادؼ تاـ أو ترادؼ جزئي أو ترادؼ خاص أو غير ذلؾ ،فالممؼ
يشير إلى الترادؼ بيف مصطمحيف باإلشارة إلى رقمييما التسمسمي فقط ويمكف أف

تضاؼ إلى ىذا الممؼ مترادفات جديدة أو تمغى مترادفات قديمة .كما يمكف اإلشارة
إلى أحد المرادفات بأنو ىو المصطمح الرئيسي والبقية ىي مرادفات لو .وىنا نشير إلى

أف ليس لكؿ المصطمحات مرادفات وىذه ىي الميزة الرئيسية لمممفات الفرعية.
ممف المختصرات
ىذا الممؼ يعطي مختصرات بعض المصطمحات التي ليا مختصرات سواء

بالمغة العربية أو اإلنجميزية أو الفرنسية وأية معمومات أخرى تتعمؽ بالمختصرات.

وىكذا يمكف إضافة ممفات فرعية أخرى وتوسيع قواعد البيانات دوف فقداف شيء

مف البيانات التي سبؽ إدخاليا وىذا يسيؿ التطوير المستمر لقواعد البيانات بمضي
الزمف.

انشكم ( )3يخطط انًهفبث انزئَسَت
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يهف انبَبنبث انزئَسَت
انزلى انخسهسهٍ
انًصطهخ بانؼزبُت
انًصطهخ باإلَجهُشَت
انًصطهخ بانفزَسُت
ريش انًجال انؼهًٍ
انزئُسٍ
ريش انًجال انؼهًٍ
انفزػٍ
ريش انًسخىي انخؼهًٍُ
ريش انًمىنت
ريش انجذر
ريش انبُُت
ريش االسخؼًال
ريش انخىنُذ أو انخؼزَب
حسهسم انىاظغ أو
انًصذر
حأرَخ انىظغ
ريش دمىق انُشز
يالدظاث

يهفاث انزيىس
ريش ......
حفصُم انزيش
يالدظاث

يهف انًسخوٍبث انعهًَت
ريش انًسخىي انؼهًٍ
حفصُم انًسخىي
انزئُسٍ وانفزػٍ
يالدظاث
يهف انجذور
ريش انجذر
انجذر
يالدظاث

الشكل ( )4مخطط الممفات الفرعية
يهف انخعزٍف ببنهغت انعزبَت
انزلى انخسهسهٍ
لُذ انخؼزَف بانهغت انؼزبُت
يالدظاث

يهف انخعزٍف ببنهغت
اإلنجهَزٍت
انزلى انخسهسهٍ
لُذ انخؼزَف بانهغت اإلَجهُشَت
يالدظاث

يهف انًعني
انزلى انخسهسهٍ
انًؼًُ
انًالدظاث

يهف انخزادف
انزلى انخسهسهٍ نهًصطهخ
انزلى انخسهسهٍ نهًزادف
درجت انخزادف
انًالدظاث

واجهات المستخدمين

يهف انخعزٍف ببنهغت انفزنسَت
انزلى انخسهسهٍ
لُذ انخؼزَف بانهغت انفزَسُت
يالدظاث

يهف انًخخصزاث
انزلى انخسهسهٍ
انهغت
انًخخصز
انًالدظاث
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بعضا مف الواجيات المقترحة لمتعامؿ مع قواعد البيانات والتي
نعرض ىنا
ً
تمثؿ بوابة المرصد .وىذه الواجيات ىي بعض مما يجب أف يبدأ بو وتضاؼ ليا
واجيات أخرى بمضي الزمف ويجري تطوير ىذه الواجيات مع االستخداـ واكتساب

الخبرة وحسب الحاجة.

سنعرض ىنا أوالً الواجية لمصفحة الرئيسية لممرصد والتي تحوي إمكانية

التحويؿ مف واجية المغة العربية إلى واجية المغة اإلنجميزية أو الفرنسية ،كما تحوي

يعا دوف تسجيؿ أو
إمكانية البحث السريع لالستخداـ مف قبؿ كؿ مف يحتاج بحثًا سر ً
تعريؼ بنفسو لممرصد .وىناؾ في ىذه الصفحة إمكانية لمبحث المتقدـ المعقد وتسجيؿ
لممستخدـ كما تحوي الصفحة تفرًعا إلى معمومات وأخبار المرصد التي يجب أف
يجري تحديثيا بشكؿ مستمر وامكانية تنزيؿ البرامج الخدمية التي يطورىا المرصد
ويمكف أف تساعد المستخدميف المسجميف أو المراسميف .كما أف ىناؾ حقالً في
الصفحة الرئيسية لغرض االتصاؿ بالمرصد مف خالؿ نموذج رسائؿ خاص ،كما
تحوي الصفحة عناويف الجيات ذات العالقة مف أمثاؿ مجامع المغة العربية ومراكز

البحث العممي وغيرىا ،كما تحوي الصفحة معمومات يكثر االستفسار حوليا وما

يصدر عف المرصد مف نشرات ومطبوعات وأية معمومات أخرى يمكف أف تحوييا

الصفحة الرئيسية.

أما الصفحات األخرى المتفرعة عف الصفحة الرئيسية فعديدة  ،لكف أدرجت

ىنا بعض ىذه الصفحات المقترحة مثؿ صفحة تسجيؿ مشترؾ جديد يمكف أف تفتح لو
صفحة كمراسؿ أو كمستفيد بكثرة مف معمومات المرصد وصفحة لمبحث السريع

وصفحة لمبحث المتقدـ وصفحة إلرساؿ مالحظة أو استفسار.

صفحة البحث المتقدـ يمكف أف تبحث عف كممة ىي مصطمح أو كممة وردت

في تعريؼ أو في مالحظة أو غيرىا ويمكف البحث عف الكممة بدقة أو عف جزء منيا
أو عف المشتقات أو عف الكممات المشتركة بالجذر نفسو ويمكف البحث عف عبارة
تتألؼ مف عدة كممات أو مف كممة واحدة وىكذا يمكف بواسطة ىذه الصفحة الحصوؿ

كثير مف
ًا
عمى معمومات مختصرة أو متوسطة التعقيد أو مفصمة بحيث تضـ
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المعمومات المخزونة التي ال يحتاجيا المستخدـ العادي ويمكف مف خالليا الحصوؿ
عمى قوائـ لممصطمحات في حقؿ معيف أو تربطيا خاصية معينة .ويالحظ أنو عند

البحث عف مصطمح يجب تحديد المغة ىؿ ىي العربية أو اإلنجميزية أو الفرنسية

وكذلؾ التي يطمب عرض المصطمح المقابؿ أو المغات الثالث وفي كؿ حالة تحاوؿ
الواجية مساعدة المستخدـ لكي يقوـ بأقؿ جيد ممكف.
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الشكل ()5صفحة الواجهة الرئيسية لممرصد
لغة انكليزية

نغت فزنسَت

مرصد المغة العربية
بحث

بحث يخقذو
احصم بنب

يسخخذو جذٍذ
انصفحت انزئَسَت
عن انًزصذ
يواقع صذٍقت
حنزٍم انبزايج
وانبَبنبث
األخببر
قواعذ انبَبنبث
انًنخذى
أسئهت يخكزرة
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الشكل ( )6صفحة تسجيل مشترك جديد

االسم األول:
اسم العائلة
البلد
رمز الدخول
كلمة السر
إعادة كلمة السر
الربيد اإللكرتوين
املهنة
تاريخ امليالد
سجل

امسح
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الشكل ( )7صفحة بحث سريع
لمحصوؿ عمى إمكانيات واسعة لمبحث ينبغي التسجيؿ
تسجيل الدخول:
اسم الدخول
كلمة السر
سجل

امسح

التسجيل ألول مرة
سجل

امسح

البحث بدون تسجيل
بحث

من اللغة

إىل اللغة
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الشكل ( )8صفحة البحث المعقد أو المتقدم

بحث

كلمة أو عبارة
حبث متطابق
حبث عن جزء من النص
حبث يف املشتقات
حبث يف اجلذور

من اللغة

إىل اللغة

حبث يف حقل
املعلومات املطلوبة عن املصطلح

خمتصرة
مفصلة
كل املعلومات املتوفرة

احلصول على قوائم مصطلحات جاهزة
حبث يف قواعد بيانات خارج املرصد

بحث
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الشكل ( )9صفحة نموذج طمب مساعدة أو إبداء مالحظة

االسـ األوؿ
اسـ العائمة
البريد اإللكتروني
المالحظة

موضوع المالحظة ىو :مصطمح خاطئ
مصطمح غير موجود
أخرى
أرسل

امسح

210

البرمجيات الالزمة
يحتاج المرصد إلى العديد مف البرمجيات التي يجب توفيرىا بمضي الزمف وال
يشترط أف يتـ ذلؾ دفعة واحدة .ويمكف شراء بعض ىذه البرمجيات أو التعاقد عمى

ذاتيا عند توفر المتخصصيف في
تصميميا مع شركات متخصصة أو تطوير بعضيا ً
المرصد .كما أف تطوير وصيانة ىذه البرمجيات مع مضي الزمف أمر ميـ يجب أخذه
بعيف االعتبار عند تصميـ البرمجيات أو التعاقد عمى شرائيا.
برمجيات عممية الشتقاق المصطمحات
يحتاج بناء ىذه البرمجيات إلى خبرات المتخصصيف في المغة العربية لكي

توضع ىذه الخبرات في خوارزميات وأنظمة خبيرة وذلؾ لكي تقوـ ىذه البرمجيات
باقتراح مصطمح معيف يتفؽ مع مفيوـ معيف يراد البحث عف مصطمح لو .ىذه البرامج
يجب أف تستند إلى قاعدة بيانات الجذور الممكنة بالمغة العربية وقواعد بيانات لمداللة

والى األوزاف الصرفية والى بعض وسائؿ الذكاء االصطناعي لكي تساعد المجاف

المختصة في اتخاذ الق اررات المناسبة لمعثور عمى مصطمح معيف .إف ىذه البرامج

عددا مف الخيارات التي يمكف دراستيا لموصوؿ إلى أفضؿ مصطمح
يجب أف تقترح ً
تماما بؿ ىي مساعدة لممتخصصيف
مناسب مف قبؿ المتخصصيف فيي ليست آلية ً
الذيف يمكنيـ اتخاذ القرار النيائي .وكمما كانت الخبرات المدفونة في ىذه البرمجيات

والمزودة مف قبؿ المتخصصيف أكثر كانت نتائجيا أفضؿ .مثؿ ىذه البرمجيات يمكف

أف تتطور مع الزمف بزيادة الخبرات المخزونة فييا بحيث تنمو ويزداد االعتماد عمييا

يجيا .ويجب أف يكوف تصميـ ىذه البرمجيات عمى نمط أنظمة الخبراء أي أنيا
تدر ً
قابمة إلضافة خبرات جديدة بشكؿ قواعد منطقية وممفات بيانات وبرمجيات جزئية.
برمجيات معالجة الترادف وعدم اليقين
أيضا فيي برمجيات عممية
ىذه البرمجيات تحتاج إلى خبرات المتخصصيف ً
لمعالجة الترادؼ وعدـ اليقيف باستعماؿ األنظمة الخبيرة والمنطؽ المضبب ووسائؿ
الذكاء االصطناعي األخرى .ومثؿ ىذه البرامج تحتاج إلى قواعد بيانات الترادؼ

والكممات المتقاربة المعنى والمتدرجة مف كتب فقو المغة وكتب األشباه والنظائر ومف

211

ثـ استعماؿ األنظمة الخبيرة والمنطؽ المضبب ووسائؿ الذكاء االصطناعي األخرى

القتراح مصطمحات مكافئة لمفيوـ معيف.

برمجيات تدقيق إدخال كممات لم ترد في قاعدة بيانات المصطمحات
ىذا مثاؿ عمى ما يمكف توفيره مف ذكاء اصطناعي في البرامج المستعممة .يبيف
طا كمثاؿ لتدقيؽ إدخاؿ كممات لـ ترد في قاعدة البيانات
الشكؿ ()10
مقترحا مبس ً
ً
حيث قد يكوف السبب ىو خطأ مف قبؿ المدخؿ نفسو لذلؾ يتأكد مف بعض األخطاء
الشائعة مثؿ الكبس عمى الحروؼ القريبة مف بعضيا في لوحة المفاتيح أو استبداؿ

بعض الحروؼ بأخرى تشترؾ معيا في الشكؿ وتختمؼ بالنقاط وغير ذلؾ مف

األخطاء الشائعة أو المتوقعة.
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الشكل (  ) 11مخطط يبين مقترح لتدقيق إدخال المصطمحات عند وجودها في
قاعدةالبيانات

كهًت غُز يىجىدة فٍ لاػذة
انبُاَاث

انخأكذ يٍ أخطاء
باسخبذال دزوف
يخشابهت بانشكم
ويخخهفت بانُماغ

انخأكذ يٍ أخطاء َخُجت
انكبس ػهً دزوف
يخجاورة فٍ نىدت
انًفاحُخ

انخذلُك يغ كهًاث
يشابهت نكٍ حخخهف
بذذف دزف أو
إظافت دزف

يهفا
ث
انزيى
س
رفط
ريش
......
حفص
َم
برمجيات مساعدة تمحق ببرامج معالجة النصوص
انزي
تتوفرس اآلف في المغات األجنبية برمجيات تمحؽ ببرامج معالجة النصوص مثؿ
يالد
ظاث عف المصطمحات .ولذلؾ يقترح بناء مثؿ ىذه البرامج وتوفيرىا
(وورد) تبحث
يهفسواء عند اتصاليـ باإلنترنت أو عدمو .وىي خطوة قد ال تكوف مستعجمة
لممستخدميف
انبَب
نبثعمى األمد البعيد.
ولكنيا مفيدة
انزئَ
سَت
برمجيات االتصال مع المراسمين وادارة الحوارات والمنتديات عبر اإل نترنت
انزلى
تكادانخسه
تكوف ىذه البرمجيات تقميدية ويمكف الحصوؿ عمييا مف األسواؽ بأسعار
سهٍ
ويمكف تنصيبيا عمى خادـ (سيرفر) بوابة المرصد بعد تأىيميا لكي تتعامؿ مع
زىيدة
انً
صطوالمغة العربية.
بيئة المرصد
نخ
بانؼز
بُت
انً
صط
نخ
باإلَ
جهُش
َت
انً
صط
نخ
بانفزَ
سُت
هم انكهًت
يىجىدة

حذلُك
.....
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برمجيات التحميل الصرفي
ىذه البرمجيات ميمة لممساعدة في برامج أخرى مثؿ البحث الذكي عمى
اإلنترنت والبحث في المدونات وغيرىا .وقد طورت بعض شركات برمجيات الحاسوب
مثؿ ىذه البرمجيات ويمكف الحصوؿ عمييا وتأىيميا لمتعامؿ في بيئة المرصد .لكف ما

بعد إلى الكماؿ ولـ تشمؿ المغة العربية
يجب تذكره ىو أف ىذه البرمجيات لـ تصؿ ُ
بشكؿ تاـ ،وىي ال تزاؿ بحاجة إلى المزيد مف البحث العممي والتطوير وقواعد

البيانات.

برمجيات خدمة المعايير القياسية
مف الضروري حصر كافة المعايير القياسية الدولية المتعمقة بالمصطمحات
ودراسة المعايير التي يرى المرصد ضرورة اعتمادىا .كؿ ذلؾ يحتاج إلى متابعة

ممنيجة ويمكف برمجة ذلؾ لمتابعتو وضماف التقيد بو.
برمجيات مساعدة لمترجمة اآللية

الترجمة اآللية قادمة دوف شؾ .األمر فقط موضوع وقت  ،عشر سنوات أو
عشروف سنة .وليست الترجمة المكتوبة بؿ المنطوقة والترجمة الفورية وغيرىا .لكف منذ

اآلف والى ذلؾ الوقت يجب تطوير البرمجيات المساعدة لمترجمة مف قبؿ المترجميف

يوما بعد يوـ وفي الوقت نفسو تبنى برمجيات تميد لمترجمة
البشر بحيث يسيؿ عمميـ ً
اآللية القادمة .إف ىذه البرمجيات تحتاج إلى البحث العممي في المسانيات وفي المغة
العربية باألخص ومف ثـ ترجمة نتائج األبحاث إلى برمجيات .لقد طورت الياباف

الكثير مف البرمجيات المساعدة لمترجمة بيف المغة اليابانية والمغات األوروبية وقد

اكتسبت خبرات واسعة في ىذا المجاؿ وتسعى إلى توسيع نشاطاتيا لتشمؿ لغات

شرقية أخرى كالعربية – راجع الباب الرابع فيما يخص المؤسسة المعجمية لمغات
الشرقية.
محرك بحث ذكي عمى اإل نترنت
لمبحث عف المصطمحات الجديدة مف خالؿ البحث في اإلنترنت  ،ىناؾ حاجة

لمحرؾ بحث ذكي يقوـ بالغوص في الشبكة ويستطيع التمييز بيف ما قد سبؽ إدخالو

214

إلى قا عدة البيانات وما لـ يدخؿ وما ىو مصطمح وما ىو ليس بمصطمح لكي يساعد

في إثراء قواعد بيانات المصطمحات بشكؿ مستمر .مثؿ محرؾ البحث ىذا يجب بناؤه

مف قبؿ المرصد بصورة مباشرة أو غير مباشرة وىذا المحرؾ ال بد لو مف استعماؿ

محمؿ صرفي عربي جيد .أما عمؿ محرؾ البحث بالمغات األجنبية فيمكف االستفادة
مف محركات البحث األجنبية وخبرات بنوؾ المصطمحات األجنبية في ىذا المضمار.
برمجيات متابعة اعتماد المصطمحات منذ اقتراحها لحين إدخالها قاعدة
البيانات الفعالة.
ىذه البرمجيات تقوـ بالتأكد مف كؿ خطوة في طريؽ اقتراح المصطمحات

وتدقيقيا مف كؿ النواحي الممكنة ( عدـ التكرار وصحة الصيغة المغوية وغير ذلؾ)
ومتابعة إقرارىا في لجاف المصطمحات والتأكد مف البيانات المصاحبة ليا كالتعريؼ

والمقابالت األجنبية ومف ثـ إدخاليا إلى قاعدة البيانات الرئيسية.
برمجيات متابعة المصطمحات الممغاة وتسمسمها التأريخي
ردحا مف الزمف ليا قيمة تأريخية،
إف المصطمحات الممغاة والتي كانت مستعممة ً
لذا يجب المحافظة عمييا وتبويبيا مع االحتفاظ بالمعمومات التأريخية المتعمقة بيا.
برمجيات مساعدة لجان المصطمحات في عممها
إف عمؿ لجاف المصطمحات وخاصة المجاف غير العادية  ،التي تتعامؿ مع
المؤتمرات عبر اإلنترنت أو جمسات المحاورة أو عف طريؽ البريد اإللكتروني تحتاج
إلى بعض البرمجيات المساعدة باإلضافة إلى تبويب مقرراتيا واستحصاؿ الموافقات

عمييا سواء بالتصويت أو بالموافقات الضمنية.

برمجيات البحث في المدونات العربية لمحصول عمى مصطمحات جديدة
المدونات تحتاج إلى برمجيات لتكوينيا أصالً ثـ البحث فييا عف المصطمحات

ومختمؼ جوانب التعامؿ معيا كما تحتاج إلى المحمؿ الصرفي لمغة العربية.
برمجيات البحث في المدونات متعددة المغات
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تكويف المدونات متعددة المغات يحتاج إلى آليات برمجية خاصة وكذلؾ البحث

فييا وتمكيف محرؾ بحث متعدد المغات باإلضافة إلى قواعد البيانات التي تدير
المدونات.
برمجيات التعامل مع الذخيرة المغوية العربية

الذخيرة المغوية العربية تحتاج إلى المحمؿ الصرفي و إلى برمجيات أخرى

إلدارتيا والتعامؿ معيا.

برمجيات االتصال مع الجهات العالمية وقواعد البيانات الخارجية
طريقة تعامؿ المرصد مع قواعد البيانات الخارجية التي يتعامؿ معيا المرصد
تحتاج إلى تنسيؽ لكي تتفؽ البيانات المستحصمة مع صيغ قواعد بيانات المرصد.
برمجيات متابعة قواعد بيانات المتصمين والمراسمين
إف المعمومات عف المراسميف والمتصميف بالمرصد مف خالؿ بوابة المرصد يمكف

أف تكوف ضخمة بحيث تستدعي متابعتيا وتبويبيا وتنسيقيا وجود قاعدة بيانات

خاصة بحيث يحتفظ بما ىو مفيد منيا والمعمومات الضرورية عف ىويات المتصميف

ومؤىالتيـ ومقترحاتيـ.

برمجيات إحصائية عن عمل المرصد وبوابته عمى اإل نترنت
إف أعماؿ المرصد وعمؿ البوابة عمى اإلنترنت تحتاج إلى مراقبة مف خالؿ

متابعة عمميا عى األمد البعيد وذلؾ مف خالؿ مراقبة اإلحصائيات عنيا ودالالت تمؾ
اإلحصائيات لغرض أخذىا بعيف االعتبار عند أي تعديؿ أو تطوير مستقبمي وكذلؾ

لتجنب االختناقات والتوقفات غير المبررة.
الصالحيات

يبيف الشكؿ ( )11مخطط مقترح لمتأكد مف صالحيات مستخدمي بوابة المرصد
والتي تسمح لكؿ صنؼ بالدخوؿ إلى جزء مف البيانات ومنعو مف الوصوؿ إلى ما

ليس مف صالحيتو سواء كانت تمؾ الصالحيات مف ناحية االقتراح أو اإلحداث أو

التعديؿ أو اإللغاء أو تعديؿ البرامج أو مجرد االطالع.
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انًسخخذيىٌ
انعُىف

انًزاسهىٌ
انًؼخًذوٌ

يُخسبى انًزصذ

دخىل
يهف
يجًىػاث
انًسخخذيٍُ

َىع انًسخخذو
صالدُت االسخؼالو
صالدُت انذخىل
صالدُت انخؼذَم
صالدُت اإلنغاء
صالدُت انخصذَز
صالدُت االسخُزاد
صالدُت انخذلُك
صالدُت انخذكى
.................

يهف ػذاد
االسخخذاو
وحىارَخ
االسخخذاو

سًاح

الشكل ( )11مخطط الصالحيات

يُغ
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حمقات النقاش عبر اإلنترنت
تتوفر اآلف إمكانية النقاش اآلني وغير اآلني عبر اإلنترنت في شتى المواضيع
ومف الضروري توفير مثؿ حمقات النقاش ىذه وذلؾ لمناقشة المصطمحات في حقوؿ
متخصصة مف قبؿ متخصصيف في غرؼ مغمقة أو مشتركة بيف متخصصيف وغير
متخصصيف في غرؼ مفتوحة .إف مثؿ ىذه المناقشات تثري المواضيع المطروحة

ويكشؼ بواسطتيا عف ما قد يقع مف أخطاء أو عيوب ويقترح فييا تحسينات وتطوير
واستبداؿ وتوضيح .ويمكف لبعض مف ما يطرح في ىذه المناقشات أف يحتفظ بو عمى

موقع المرصد ويمكف لممستخدميف الحقًا الرجوع إليو واإلفادة منو.
أدلة العمل
لغرض تقنيف وتنظيـ عمؿ المرصد ىناؾ ضرورة لكي يصدر المرصد أدلة عمؿ

مختمفة تحدد تفصيالت وافيػة ألسػموب العمػؿ وتشػمؿ ىػذه األدلػة عمػى سػبيؿ المثػاؿ ال
الحصر:
 -8دليؿ عمؿ لممراسميف يبيف األسس التي عمييـ اتباعيا في اقتراح المصطمحات.
ػرور
ػدءا مػ ػػف مقتػ ػػرح المصػ ػػطمح ومػ ػ ًا
 -2دليػ ػػؿ عمػ ػػؿ خط ػ ػوات اعتمػ ػػاد المصػ ػػطمحات بػ ػ ً
انتياء باعتمادىا.
بخطوات التوثيؽ مف خالؿ المجاف المتخصصة و ً
 -3دليؿ العمؿ الداخمي لمجاف المصطمحات.

 -4دليؿ عمؿ التوفيؽ بيف المجاف في المواضيع المتقاربة.
 -5دليؿ عممي استرشادي لغوي لوضع المصطمحات ويتضمف أسس االشتقاؽ.
 -6دليؿ عمؿ لممترجميف وغيرىـ ألسس استخداـ المصطمحات.
 -7أية أدلة عمؿ أخرى تستجد الحاجة إلييا.
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الهيكل التنظيمي
يأتي:

يبيف الشكؿ ( )82مخططًا لمييكؿ التنظيمػي المقتػرح لممرصػد  .ويضػـ الييكػؿ مػا
اإلدارة العامة لممرصد
وتضـ الرئيس األعمى ومساعديو ورؤسػاء األقسػاـ المختمفػة والمػوظفيف اإلداريػيف

والخبراء .ويشرؼ عمى عمؿ المرصػد مجمػس إدارة مػف الخبػراء البػارزيف باإلضػافة إلػى
الرئيس األعمى ومساعديو ورؤساء األقساـ.
أقسام المرصد
 -1قسم إدارة المصطمحات
تن ػػاط بي ػػذا القس ػػـ كاف ػػة األم ػػور المتعمق ػػة ب ػػإدارة المص ػػطمحات وكاف ػػة المعمومػ ػات

الفنيػػة المتعمقػػة بيػػا وادارة عمميػػات إق ػرار أو تعػػديؿ أو إلغػػاء البيانػػات وكافػػة المعمومػػات
المغويػػة والمسػػانية ويتبػػع ىػػذا القسػػـ كافػػة المجػػاف المتخصصػػة فػػي مواضػػيع معينػػة سػواء

منيا الدائمة أو المؤقتة .ويتبع ىذا القسـ شعب متعددة مثؿ:
شعبة لجان المصطمحات

لجانػػا اعتياديػػة أو
وتنػػاط بيػػا تييئػػة كافػػة األمػػور المتعمقػػة بالمجػػاف س ػواء كانػػت ً
لجاناً تتحاور بطريقة المؤتمرات عف بعد أو عف طريؽ البريد اإللكتروني.
شعبة بنك المصطمحات
وتكوف مسؤولة عف قواعد بيانات المصطمحات وتحديثيا ومراجعتيا .
شعبة المعجم اآللي الشامل
وتكوف مسؤولة عف المعجـ اآللي الشامؿ وتغذيتو بالمدخالت وتعاريفيا .
شعبة الذخيرة المغوية
وتكوف مسؤولة عف الذخيرة المغوية وتييئتيا ومواصفاتيا وتحديثيا واعدادىا لكػي

تكوف صالحة لمبحث والمعالجة اآللية.
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شعبة المدونات
وتكػػوف مسػػؤولة عػػف المػػدونات واعػػدادىا لكػػي تكػػوف صػػالحة لمبحػػث والمعالجػػة
اآللية .
شعبة المغات األجنبية
وميمتيػ ػػا كػ ػػؿ مػ ػػا يتعمػ ػػؽ بسػ ػػالمة المػ ػػدخالت والمعمومػ ػػات بػ ػػالمغتيف اإلنجميزيػ ػػة

والفرنسية وأية لغة أخرى تعتمد مستقبالً.

انًجهس االسخشارٌ

يساػذ انًذَز انؼاو انؼهًٍ

يساػذ انًذَز انؼاو اإلدارٌ

انًذَز انؼاو
يكخب انًذَز
انؼاو

لسى إدارة
انًصطهذاث

لسى حمُُت
انًؼهىياث

لسى
األجهشة

لسى
انخمُُس
وانسُطزة

لسى
انبذث
انؼهًٍ

لسى
االسخشاراث
انؼهًُت

لسى
انؼاللاث
انؼزبُت

لسى
انخذرَب

الشكل ( )10مخطط الهيكل التنظيمي للمرصد

انمسى
انًانٍ

لسى
انؼاللاث
انذونُت

انمسى
اإلدارٌ
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 -0قسم تقنية المعمومةات ويكػوف مسػؤوالً عػف قواعػد البيانػات الحاسػوبية وكافػة

ػوبيا .ويقػػوـ ىػػذا القسػػـ
األمػػور المتعمقػػة بالمصػػطمحات والمعمومػػات المتعمقػػة بيػػا حاسػ ً
بترجم ػػة م ػػا يقدم ػػو قس ػػـ إدارة المص ػػطمحات إل ػػى عم ػػؿ تنفي ػػذي عم ػػى أجيػ ػزة الحاس ػػوب
واإلنترنت ،كما ينقؿ إلى قسـ المصطمحات ما يرده مف مالحظات مف مسػؤولي مراقبػة

الحوار عمى اإلنترنت ،ويعمؿ فػي ىػذا القسػـ المتخصصػوف فػي حقػؿ تقنيػة المعمومػات
وقواعد البيانات والبرمجة مػف محممػي أنظمػة ومبػرمجيف وغيػرىـ مػف المتخصصػيف فػي

حقؿ تقنية المعمومات.

 -3قسم األجهزة الحاسوبية والتشغيل والصيانة واإلسناد الفني
ويكوف مسؤوالً عف أجيزة الحواسيب والشبكة التي تربطيا وممحقاتيا وتشغيميا

وصيانتيا وحسف استعماليا والبرمجيات العامة ليا واالتصاؿ مع اإلنترنت وحمايتيا
مف الفيروسات ووضع الحواجز البرمجية لمنع غير المرخص ليـ مف الدخوؿ إلى

البيانات ومتابعة البرمجيات التشغيمية العامة التي يحتاجيا العامموف مف غير قواعد
بيانات المرصد المصطمحية ويعمؿ في ىذا القسـ المتخصصوف في صيانة أجيزة

الحواسيب.

 -4قسم البحث العممي في المرصد
يكوف في المرصد قسـ لمبحث العممي تناط بو المياـ اآلتية:
 -1البحث المغوي المتعمؽ باختيار المصطمحات في المغة العربية ويعمؿ فيو
متخصصوف لغويوف.
 -0البحث في المستجدات العممية في إدارة المصطمحات ونظـ التعامؿ معيا وادخاؿ
وسائؿ الذكاء االصطناعي في إدارتيا ووضع الخطط التطويرية المستقبمية.
 -3االحتفاظ بالسجالت التاريخية لممصطمحات ألغراض الدراسات المستقبمية لتحديد
دورة حياة المصطمحات والتغييرات في المفاىيـ الطارئة عمييا.
 -4القياـ بالدراسات اإلحصائية وتقديـ التوصيات المستنتجة مف تمؾ الدراسات.
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 -5التعاوف مع األقساـ األخرى في وضع دالئؿ العمؿ والمواصفات القياسية وأساليب
التحكـ في النوعية.

 -5قسم التقييس والسيطرة النوعية
يقوـ ىذا القسـ بوضع المواصفات القياسية لحقوؿ وصؼ المصطمحات ودورة حياتيا

مرور بخطوات اعتمادىا ثـ إقرارىا .كما يقوـ بوضع أسس مراجعة
ًا
مف بدء اقتراحيا
المصطمحات المعتمدة وأسس إلغاء بعض المصطمحات التي يتوقؼ استعماليا أو
يتغير مفيوميا .كما يضع األسس لممصطمحات المشتركة بيف التخصصات وتحديد
التخصصات واقتراح تخصصات جديدة أو إلغاء تخصصات قائمة أو دمجيا .كما

تناط بالقسـ كذلؾ مياـ مراقبة النوعية في أداء عمؿ األفراد والمجاف والبرامج والمرصد

فعميا وذلؾ باستعماؿ مؤشرات
ككؿ مف خالؿ المقارنة بيف ما ىو مخطط وما يجري ً
نوعية ويقدـ تقارير دورية ومقترحاتو لتحسيف نوعية العمؿ إلى اإلدارة العميا في
المرصد.
 -6قسم االستشارات والدعم العممي
يضـ ىذا القسـ خبراء متفرغيف أو غير متفرغيف ويقوـ بتقديـ الدعـ واإلسناد التقني

والعممي لكافة األقساـ األخرى ،ويضـ ىذا القسـ خبراء في حقؿ الذكاء االصطناعي
ومعالجة المغات الطبيعية والمسانيات.
 -7قسم العالقات العربية
ويكوف مسؤوالً عف االتصاالت مع مجامع المغة العربية في األقطار العربية والييئات
والمؤسسات العربية والتنسيؽ بينيا وبيف أقساـ المرصد األخرى.
 -8قسم العالقات الدولية
ويكوف مسؤوالً عف االتصاالت مع المراصد العالمية والييئات والمؤسسات غير العربية
والتنسيؽ بينيا وبيف أقساـ المرصد األخرى.
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 -9قسم التدريب والتطوير
ويكوف مسؤوالً عف تخطيط وتنفيػذ الػدورات التدريبيػة لمعػامميف فػي األقسػاـ المختمفػة

ومتابعة تقػدميـ العممػي والفنػي أو إرسػاليـ لممشػاركة فػي دورات تدريبيػة خػارج المرصػد

كما يكوف مسؤوالً عف الندوات والمؤتمرات التي يعقدىا المرصد أو اقتراح المشاركة في

المػػؤتمرات العربيػػة والدوليػػة لمنتسػػبي المرصػػد .كمػػا يمكػػف أف يعيػػد ليػػذا القسػػـ بوضػػع
خطط التطوير ومتابعة إصدارات المرصد مف مطبوعات دورية أو غير دورية.
 -12القسم المالي واإلداري والخدمي
ويضػػـ مػػوظفي المرصػػد المػػالييف واإلداريػػيف والخػػدمييف ويكػػوف مسػػؤوالً عػػف تنفيػػذ

السياسات المالية واإلدارية لممرصد وتقديـ الخدمات لممباني واألجيزة والعامميف .

مخطط سير العمل داخل المرصد وخارجه
ويبيف الشكؿ ( )83مخططًا الرتباطات المستخدميف وقواعد البيانات التي توضح

المياـ الرئيسية لعمؿ المرصد .وىي مقتبسة مف بنؾ المصطمحات األوروبي.

الشكل ( )13مخطط لمنظومة المهام الحاسوبية الرئيسية
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وفيما يأتي بعض اإليضاحات لمكوناتيا:
 -8قواعد البيانات الرئيسية الموحدة  :وتحوي كؿ البيانات ويتبع في تصميميا قواعد
 SQLويج ػػب االحتف ػػاظ بنس ػػخ احتياطي ػػة مني ػػا عم ػػى ال ػػدواـ وى ػػي تح ػػوي البيان ػػات
المعتمدة والبيانات قيد االعتماد والبيانات المشكوؾ فييا غير الموثقة  ،إضافة إلػى

البيانات التأريخية.
 -2يعمؿ النظاـ عمى طبقات مف المعمومات بحيث تعطػى صػالحية الػدخوؿ والتحريػر
والتعػػديؿ لفئػػة مػػف المسػػتخدميف دوف فئػػة وفػػؽ أسػػس محػػددة لطبقػػة مػػف المعمومػػات

دوف أخرى وذلؾ وفؽ نظاـ الصالحيات الذي سبؽ ذكره.
 -3مصادر البيانات :تجيز البيانات مف المصادر اآلتية:

أ -البيانات األساسية والمكونة مف المعاجـ المقرة سابقًا سواء التػي أقػرت مػف قبػؿ
مكتػػب تنسػػيؽ التعريػػب أو مػػف قبػػؿ المجػػامع المغويػػة العربيػػة وتعتبػػر ىػػي النػواة
لبيانات المرصد.

ب-قواعػػد بيانػػات مصػػطمحات خارجيػػة :وتمػػرر ىػػذه المصػػطمحات بحػػاجز مػػتحكـ
فيػػو وفػػؽ شػػروط ومواصػػفات معينػػة وبعػػد التأكػػد مػػف ىػػذه البيانػػات تمػػرر إلػػى
قواعد البيانات الرئيسية الموحدة.
َّ
المرخص ليـ :ىؤالء المستخدموف ىـ عدة أصناؼ ولكؿ صػنؼ
ج -المستخدموف
منيـ مستوى صالحيات معيف:
( )8المح ػػرروف م ػػف م ػػوظفي المرص ػػد المخولػ ػوف إدخ ػػاؿ البيان ػػات :وى ػػـ ع ػػدة
أص ػػناؼ بي ػػنيـ المسػ ػؤوؿ ع ػػف البيان ػػات المعتم ػػدة ،ومسػ ػؤوؿ البيان ػػات قي ػػد
االعتماد ،ومسؤوؿ البيانات المشكوؾ فييا غير الموثقة

( )2ممثمو الجيات المعتمدة كالمجامع المغوية والجامعات ومراكز األبحاث.
( )3الم ارسػػموف المعتمػػدوف :وتعتبػػر البيانػػات التػػي يػػدخمونيا بيانػػات غيػػر موثقػػة
يجب أف تمرر بخطوات التوثيؽ المقررة.
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د  -المستخدموف غير الم َّ
ػرخص ليػـ :يمكػف ألي أحػد الػدخوؿ إلػى النظػاـ واقتػراح
أي مصطمح جديد أو اقتراح تعديؿ مصطمح متػداوؿ ،ولكػف تعػالج ىػذه المقترحػات

بأسػػموب مقػػرر ووفػػؽ آليػػات معينػػة تحػػدد فيػػو أسػػس اعتمػػاد المصػػطمحات الجديػػدة

والمسؤوليف عف إقرارىا ومتابعتيا.

 -4إدارة العمةةةةةةل :وتػ ػ ػػتـ مػ ػ ػػف خػ ػ ػػالؿ ب ػ ػ ػرامج متخصصػ ػ ػػة يشػ ػ ػػرؼ عمييػ ػ ػػا حاسػ ػ ػػوبيوف
متخصصوف ،وتشمؿ:

أ -البرامج الداخمية الخاصة بإدارة قواعد البيانات.
ب -برامج التوثيؽ والتأكد مف صحة البيانات.
ت -برامج استقباؿ البيانات وتصديرىا.
ث -برامج البحث عف المعمومات سواء التي تبحث عف المصطمحات مف اإلنترنت
أو التػػي تبحػػث فػػي المػػدونات والتػػي يمكػػف أف تكػػوف أحاديػػة المغػػة أو متعػػددة

المغات.
ج -برامج التحرير والخدمات المكتبية.
ح -واجية المستخدميف المنتسبيف لممرصد.
خ -واجية المستخدميف عبر اإلنترنت.
د -برامج التغذية العكسية.
ذ -البػرامج الخدميػػة إلدارة ش ػؤوف المرصػػد والمجػػاف المنبثقػػة عنػػو والمعمومػػات عػػف
األفراد .ومؤىالتيـ واألمور المالية واإلدارية الخاصة بالمرصد.
ر -البرامج الخاصة بالترخيص لممستخدميف ومراقبتيـ.
ز -أية برامج أخرى تضاؼ عند الحاجة.
 -5المسةةتفيدون :يقسػػـ المسػػتفيدوف إلػػى فئػػات مختمفػػة وتحػػدد صػػالحية كػػؿ فئػػة بحيػػث
يسمح لمفئة المعينة الحصوؿ عمى أنواع محددة مف البيانات :وىؤالء المستفيدوف ىـ:
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أ -العػػامموف فػػي المرصػػد مػػف مس ػؤوليف وخب ػراء واستشػػارييف ومػػوظفيف وىػػـ عمػػى
درجات مختمفة مف ناحية الصالحيات.

ب -العامموف في الجيات الخارجية المستفيدة كالمجامع المغوية والجامعات وم اركػز
األبحاث.
ج -المستخدموف المرخص ليـ المسجموف لدى المرصد.
د -المس ػػتخدموف الع ػػاديوف المس ػػتفيدوف م ػػف البيان ػػات المس ػػموح بال ػػدخوؿ إليي ػػا
واإلفادة منيا.

 -6مواصفات واجهات االستعمال:
أ -يجب أف تكوف بسيطة وسيمة االستعماؿ؛ فكما كانت الواجيػة بسػيطة وسػيمة
الفيـ كاف استعماليا أوسع وفائدتيا أعـ.
ومحتويا عمى كؿ االحتماالت الممكنػة
ب – التوفيؽ بيف أف يكوف النظاـ شامالً
ً
لممحاورة وأف يكوف سيؿ االستعماؿ ،ألف الشمولية تػأتي عمػى حسػاب كفػاءة
االسػػتخداـ وسػػرعة الحصػػوؿ عمػػى النتػػائج وعمػػى تشػػجيع المسػػتخدميف عمػػى

االستعماؿ.
ج – تحدد ىوية المستخدـ مف خالؿ اسـ دخوؿ وكممة سر.
 -7يقترح أف تستعمؿ إحدى قواعد البيانات مفتوحة المصدر مثؿ "فايربيرد" أو غيرىا،
وأف يتدرب بعض منتسبي المرصد عمى رعايتيػا وتطويرىػا وذلػؾ لمتحػرر مػف قيػود

حق ػػوؽ النش ػػر الت ػػي تطمبي ػػا الش ػػركات إذا م ػػا اس ػػتعممت قواع ػػد بيان ػػات م ػػف إح ػػدى

الشػ ػػركات الكبي ػ ػرة مثػ ػػؿ "أو اركػػػؿ أو أكسػ ػػس" .ولكػػػف إذا مػػػا تعػ ػػذر ذل ػػؾ فباإلمكػ ػػاف
اسػ ػػتعماؿ أحػ ػػد أنظمػ ػػة قواعػ ػػد البيانػ ػػات غيػ ػػر المفتوحػ ػػة مثػ ػػؿ "أو اركػ ػػؿ" عمػ ػػى أمػ ػػؿ
االستعاضة عنيا بقاعدة بيانات مفتوحة في مرحمة الحقة.
 -8مػػف الضػػروري أف يكػػوف بإمكػػاف المتصػػميف ببوابػػة المرصػػد الوصػػوؿ الػػى البوابػػة
بغض النظر عف البرمجيات وأنظمة التشغيؿ ونوع الحواسيب التي يستخدمونيا.
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 -9مف الضروري عند وضع البيانات عمى اإلنترنت أف تراعي سرعة الحصوؿ

عمى البيانات مف قبؿ المستخدميف بحيث تكوف االستجابة سريعة حتى ولو كاف ىناؾ

عدد كبير مف المستخدميف في وقت واحد وىذا يحتاج حسف تصميـ قواعد البيانات
لكي تكوف سرعة البحث في قواعد البيانات وسرعة استجابة الخادـ

عاليتيف .

" السيرفر"

مكونات الشبكة الحاسوبية داخل المرصد
عمميا ىناؾ حاجة لشبكة حاسوبية داخمية
ولغرض تنفيذ مثؿ ىذه المنظومة
ً
تشمؿ ما يأتي:
 يدير الشبكة جياز ( أو أكثر مف جياز) خادـ ( سيرفر) وتنصب عميو البرمجياتالالزمة لمعمؿ.

 أجيزة خزف بيانات تتناسب مع حجـ البيانات ويمكف زيادتيا بمضي الزمف معازدياد البيانات المخزونة.

 جياز بث السمكي داخمي يربط الخادـ بالحواسيب الداخمية. عدد مف الحواسيب الشخصية والحواسيب المحمولة لمنتسبي المرصد. عدد مف الطابعات والماسحات الضوئية. وصمة قوية ذات نطاؽ كبير مع اإلنترنت. يمكف أف يستأجر خادـ (سيرفر) لبيانات المرصد المعروضة عمى اإلنترنت أو أفيخصص خادـ خاص مع خادـ مرافؽ احتياطي وتزويده بالبرمجيات الالزمة.

 توفير كافة البرمجيات الالزمة إلدارة المنظومة وتوفير خدمات بوابة المرصد عمىاإلنترنت.

المرصد والتقييس
يقػ ػػوـ قسػ ػػـ التقيػ ػػيس والس ػ ػػيطرة النوعيػ ػػة فػ ػػي المرص ػ ػػد بوضػ ػػع األسػ ػػس لاللتػػ ػزاـ

بالمواصفات القياسية العالمية ووضع أسس أخرى لمسير عمييا مف قبؿ المستفيديف مف
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المرصد ومف يزوده بالبيانات وذلؾ لكي تنجح عمميػة التوحيػد مػف جيػة ولضػماف أكبػر

استفادة ممكنة مف مخرجات المرصد.
المرصد وعممية التوحيد

يجػ ػػب أف يضػ ػػع المرصػ ػػد خطػ ػػة مدروسػ ػػة بشػ ػػكؿ جيػ ػػد لضػ ػػماف الت ػ ػزاـ الجيػ ػػات
المس ػػتفيدة م ػػف اس ػػتعماؿ المص ػػطمحات المقػ ػرة ،ووض ػػع الخط ػػط لد ارس ػػة المص ػػطمحات
المعتػػرض عمييػػا وأسػػباب عػػدـ اسػػتعماليا ومػػف ثػػـ اسػػتبداليا أو السػػعي لتسػػويقيا .ومػػف

الضػػروري إج ػراء تقيػػيـ دوري لمػػدى شػػيوع اسػػتعماؿ المصػػطمحات وااللت ػزاـ بيػػا ويمكػػف
بػػيف فت ػرة وأخػػرى عمػػؿ اسػػتبيانات ترسػػؿ بالبريػػد اإللكترونػػي أو تعػػرض عمػػى الصػػفحة
الرئيسية لممرصد لمتعرؼ عمى مدى االلتزاـ بالمصطمحات أو التعرؼ عمى الصعوبات

التي يعاني منيا المستخدموف وغيػر ذلػؾ مػف االسػتبيانات لتحسػيف العمػؿ فػي المرصػد

وحسف تحقيؽ أىدافو.

المرصد وتمكين المغة العربية
المرصد ىو جية مف جيػات خدمػة المغػة العربيػة .ولػذلؾ مػف الضػروري التعػاوف
مػػع الجيػػات األخػػرى التػػي تسػػعى لخدمػػة المغػػة العربيػػة مػػف مجػػامع لغويػػة وجامعػػات
ومراكز أبحاث وجيات غير حكومية سػواء عمػى مسػتوى تعػاوني بػيف الػدوؿ العربيػة أو

مػػع كػػؿ دولػػة عمػػى حػػدة .تمثػػؿ المصػػطمحات حمقػػة ميمػػة فػػي خدمػػة المغػػة العربيػػة كمػػا
يمثؿ البحث العممي فػي المسػانيات وبػاألخص مػا يتعمػؽ بالمغػة العربيػة حاجػة ضػرورية

ج ػ ًػدا لخدم ػػة المغ ػػة العربي ػػة .إف تحوي ػػؿ نت ػػائج البح ػػث العمم ػػي إل ػػى برمجي ػػات حاس ػػوبية
وتطبيؽ ىذه البرمجيات في تعميـ المغة العربية واستخداماتيا العامة وفػي المسػاعدة فػي
الترجمػػة وفػػي الترجمػػة اآلليػػة والفوريػػة مػػف أىػػـ مػػا يجػػب القيػػاـ بػػو فػػي السػػنوات القادمػػة
خدمة لمغة العربية .ولذلؾ فإف أية مساىمة يمكف لممرصد تقديميا فػي ىػذا الصػدد ىػي

خدمة لمغة العربية.
لجان إقرار المصطمحات
تتب ػػع المرص ػػد لج ػػاف دائم ػػة ولج ػػاف مؤقت ػػة متخصص ػػة ف ػػي حق ػػؿ مع ػػيف .ويق ػػوـ

المرصد بتكويف المجاف وفؽ خطة محددة وذلؾ بػالرجوع إلػى قػوائـ الخبػراء فػي مختمػؼ
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التخصصات التي يجػري تحػديثيا باسػتمرار ويػرأس كػؿ لجنػة مقػرر ليػا .وىنػاؾ نوعػاف

مف المجاف:

 -8لجاف عادية تجتمع بشكؿ دوري أو عند الحاجة وتقدـ توصياتيا بشكؿ مكتوب.
 -2لجاف عف بعد  ،يشارؾ فييا خبراء في مواقعيـ ويتـ التواصؿ بيػنيـ عبػر اإلنترنػت
مػػف خػػالؿ المػػؤتمرات المرئيػػة عػػف بعػػد ،أو مػػف خػػالؿ جمسػػات محػػاورة كتابيػػة أو

مرئي ػػة فيم ػػا بي ػػنيـ ،أو م ػػف خ ػػالؿ البري ػػد اإللكترون ػػي ،ويج ػػري توثي ػػؽ المح ػػاورات
والق اررات مف خالؿ برامج متخصصة.

إف التق ػ ػػدـ السػ ػ ػريع ف ػ ػػي مجتم ػ ػػع المعموم ػ ػػات ل ػ ػػـ يع ػ ػػد يحتم ػ ػػؿ ال ػ ػػبطء ف ػ ػػي إقػ ػ ػرار

المصػػطمحات الػػذي كػػاف يجػػري فػػي السػػابؽ .لػػذلؾ فػػإف المتابعػػة المسػػتمرة والسػػرعة فػػي
إقرار المصطمحات الجديدة وتحديثيا وتطوير قواعد بيانات المرصػد ،بحيػث تشػمؿ كػؿ

خطوات التطوير ،أمر في غاية األىمية.
الموارد المالية لممرصد

مػػف مػوارد المرصػػد ريػػع بعػػض منتجػػات المرصػػد مػػف معػػاجـ متخصصػػة وقػواميس

س ػ ػواء منيػ ػػا الػ ػػورقي أو اإللكترونػ ػػي ومػ ػػا يطمػ ػػب منػ ػػو مػ ػػف تنفيػ ػػذ مشػ ػػاريع مصػ ػػطمحية
متخصصػػة لجيػػات خارجيػػة أو ريػػع اشػػتراؾ الجيػػات التجاريػػة فػػي اإلفػػادة مػػف بعػػض
أعمػ ػػاؿ المرصػ ػػد البحثيػ ػػة أو العمميػ ػػة .كمػ ػػا أف اشػ ػػتراؾ بنػ ػػوؾ المعمومػ ػػات الدوليػ ػػة فػ ػػي
أيضا .كما يمكف لممرصد
المعمومات المتوفرة لدى المرصد يمكف أف يعطي ً
ماليا ً
موردا ً
بعد تطوير برمجيػات معينػة أف يحصػؿ عمػى مػوارد أخػرى مثػؿ برمجيػات المسػاعدة فػي

الترجم ػػة وبرمجي ػػات المس ػػاعدة ف ػػي التص ػػحيح المغ ػػوي وغيرى ػػا م ػػف البرمجي ػػات الت ػػي ق ػػد
يطورىا لميامو الداخمية ويمكف مستقبالً أف تكوف ليا سوؽ رائجة.
مواصفات عامة
مف الضروري أف يعمؿ المرصد بشفافية تامة فحينما يضع المرصد سياستو العامة

معرفػػة جيػ ًػدا ومتفق ػاً عمييػػا ومعمنػػة
لجمػػع المصػػطمحات يجػػب أف تكػػوف تمػػؾ السياسػػة ّ
لممستفيديف ولمزودي المصطمحات .كما يجب التعػرؼ عمػى كػؿ أنػواع المسػتفيديف مػف
المصطمحات ومتطمباتيـ وأولوياتيـ.
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يجػب تعريػؼ وتحديػد مواصػفات المصػػطمحات بشػكؿ واضػح لممسػتفيديف ولمػػزودي

المعمومات لكي ال يكوف ىناؾ لبس أو خطأ في تزويد المعمومات وال في استعماليا.

يج ػػب أف يعم ػػف عػ ػف المص ػػطمحات بش ػػكؿ واض ػػح لك ػػي يع ػ ِػرؼ م ػػف يحتاجي ػػا أني ػػا
موجودة ،ويعرؼ مف يستفيد منيا كيؼ يستفيد منيا.
يجب تحديد المنظمات المزودة بالمصطمحات وحقوقيا ومحدداتيا ومػا يتػوفر لػدييا
مف برمجيات تتعمؽ بمعالجة المصطمحات.
إف مػػف أىػػـ مظػػاىر نجػػاح بوابػػة المرصػػد عمػػى اإلنترنػػت ىػػو سػػرعة الوصػػوؿ إلػػى
المعمومة المطموبة .فإذا ما انتظر المستعمؿ فترة طويمة لمحصوؿ عمى مصطمح مػا أو
وجػػد أف المصػػطمحات المطموبػػة قديمػػة أو غيػػر دقيقػػة ،فإنػػو قػػد يفقػػد الثقػػة فػػي الموقػػع
كمو .لذلؾ مػف الضػروري أف تكػوف اسػتجابة البوابػة سػريعة ودائمػة التحػديث والتطػوير،

وىذا يتطمب حسف تصػميـ قاعػدة البيانػات والمراقبػة المسػتمرة لكػي تعػالج أيػة اختناقػات

أو صػػعوبات عنػػد االسػػتعماؿ ،خاصػػة حينمػػا يصػػبح عػػدد المسػػتخدميف فػػي وقػػت واحػػد
كبيرا.
ً

الخيارات ( السيناريوهات) المقترحة
لغػػرض تنفيػػذ المقترحػػات الػػورادة فػػي ىػػذا التقريػػر فػػي بنػػاء المرصػػد وتحقيػػؽ أىدافػػو

ىناؾ عدد مف الخيارات العممية المبينة فيما يأتي ،وىي تتمثؿ في أربعة خيارات :يمثؿ
الخيار األوؿ خيار الموارد الشحيحة ،والخيار الثػاني خيػار المػوارد المتوسػطة ،والخيػار

الثالػػث خيػػار المػوارد السػػخية ،أمػػا الخيػػار ال اربػػع فيػػو مػزيج مػػف الخيػػارات الثالثػػة عمػػى
فترة زمنية أطوؿ.

الخيار (السيناريو) األول
وىو خيار بسيط يمكف البدء فيو مباشرة وبمبالغ زىيدة ،ويتسـ بما يأتي:

حاليا في قاعدة بيانات موحدة.
 -8جمع المصطمحات المتوفرة ً
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 -2تصػػميـ بوابػػة المرصػػد كموقػػع تجريبػػي عمػػى اإلنترنػػت مػػف خػػالؿ خػػادـ "سػػيرفر"
مستأجر.

 -3تحميؿ قواعد البيانات عمى الموقع.
بدءا بمجامع المغة العربية والخبراء المعتمديف.
 -4البدء في تكويف شبكة المراسميفً ،

 -5ال يحتاج ىذا الخيار إلى خبرات واسعة وال إلى مبالغ طائمة ،ويمكف أف يقوـ بو ما
ال يزيد عف بضعة أشخاص.

 -6تقييـ عمؿ بوابة المرصد عمى اإلنترنت بعد مضي سنة واحدة عمى بدء العمؿ.
 -7ىذا الخيار يمتاز بأنػو ذو تكػاليؼ قميمػة ويمكػف أف يعطػي خبػرة أوليػة بحيػث تكػوف
الخطوات الالحقة أكثر ثباتًا وفاعمية.
الخيار (السيناريو) الثاني
وىو خيار متوسط التكاليؼ ويمكف أف يمتد عمى مدى  3 – 2سنوات وفؽ التصور

اآلتي:

 -8البدء بتخصيصات مالية متوسطة والسير عمى مساريف متوازييف.
 -2المسػػار األوؿ ىػػو تكػػويف البنيػػة التحتيػػة لممرصػػد مػػف منتسػػبيف وتػػدريب وأجي ػزة
بشكؿ متدرج.

 -3المسار الثاني تكويف قواعد البيانات والبرمجيات وشبكة الم ارسػميف واالتصػاؿ مػع
بنوؾ المصطمحات الدولية وبشكؿ متدرج.

 -4يمك ػػف الس ػػير ف ػػي ى ػػذا الخي ػػار بمب ػػاف مس ػػتأجرة واس ػػتئجار مس ػػاحة عم ػػى خ ػػادـ
"سيرفر" .

 -5السير في ىذا الخيار وفؽ مخطط الييكؿ التنظيمي والتصػورات األخػرى السػابقة
يجيا.
ولكف بشكؿ مختصر وبتقديـ األىـ عمى الميـ لكي تكتسب الخبرة تدر ً

سنويا ومف ثـ تتخذ الخطوات التالية بشكؿ متأف.
 -6يجري تقييـ الخطوات المتخذة ً

 -7ىذا الخيار متوسط التكاليؼ ويعطػي دفعػة إعالميػة لممرصػد عمػى مسػتوى العػالـ
العربي.
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الخيار (السيناريو) الثالث
فػػي ىػػذا الخيػػار يجػػري التخطػػيط الشػػامؿ لمعمػػؿ بشػػكؿ متكامػػؿ ومػػدروس عمػػى

النحو اآلتي:

 .8د ارسػػة الخطػػط الالزمػػة وتػػوفير المسػػتمزمات الماليػػة ليػػا واتخػػاذ الق ػرار بالمباش ػرة
بالعمؿ خالؿ  6أشير.
 .2التخطػػيط والتصػػميـ والمباش ػرة بالمبػػاني والبنيػػة التحتيػػة لممرصػػد بشػػكؿ تفصػػيمي
شير
عمى أف يكتمؿ البناء خالؿ فترة ً 24-88ا

 .3تعيػػيف المػػوظفيف والتعاقػػد مػػع الخب ػراء والبػػدء فػػي خطػػط التػػدريب بشػػكؿ تػػدريجي
وتعيػػيف الم ارسػػميف والتمييػػد لالتفاق ػات الالزمػػة مػػع بنػػوؾ المصػػطمحات واكتسػػاب

الخبرات بشكؿ تدريجي.

 .4البدء في جمع البيانات وتصميـ قواعد البيانات والبرمجيات.
 .5تجييز الحواسيب والخوادـ والشبكة الحاسوبية بشكؿ كامػؿ بحيػث يتػزامف اكتمػاؿ
البنػػاء والتػػدريب األولػػي لممنتسػػبيف والصػػيغة األوليػػة لمبرمجيػػات وقواعػػد البيانػػات

ابتداء مف بدء السنة الثالثة

 .6تخصص األشير الستة األولى مف السنة الثالثة كفترة تجريبية ومف ثـ إجراء أية
تعديالت بعدىا.
 .7محاولػػة الوصػػوؿ إلػػى سػػير العمػػؿ االعتيػػادي مػػع تقيػػيـ العمػػؿ بػػيف فتػرة وأخػػرى
وفؽ ما ورد في المالحظات السابقة حوؿ تصور العمؿ في المرصد.
 .8ىذا الخيار يحتاج إلى تخصيصات أولية كاممة وتخطػيط جيػد ويمكػف أف يسػير
بخطى ثابتة وعمى أفؽ زمني طويؿ األمد.
الخيار (السيناريو) الرابع
ػور
ىػػذا الخيػػار ىػػو م ػزيج مػػف الخيػػار الثالثػػة السػػابقة حيػػث يمكػػف المباش ػرة فػ ًا
بالخيار األوؿ لمدة سنة واحدة والتمييد لمخيار الثاني خالليا والذي يمكف البدء فيو في
بداية السنة الثانية ويستمر لمدة سنتيف أخرييف بمباف مستأجرة وخوادـ خارجية وشػبكة
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حواسيب متوسطة التعقيد .فػي خػالؿ ىػذه السػنوات الػثالث سػيتكوف لػدى المرصػد عػدد
مف الموظفيف ذوي الخبرة الجيػدة ويمكػف التخطػيط لممبػاني وعنػد ذلػؾ البػدء فػي الخيػار

الثالػث بمبػاف جديػدة وباالعتمػاد الكامػؿ عمػػى شػبكة حواسػيب قويػة وبرمجيػات مدروسػػة
بشكؿ جيد.

ىذا الخيار ربما يكػوف ىػو أكثػر الحمػوؿ واقعيػة ويمكػف د ارسػة تفاصػيمو بخطػوات

مدروسة ومتدرجة ومتوافقة مع رصد التخصيصات المالية الالزمة.
-6

الخالصة

تضمف ىذا التقرير مقدمة حػوؿ ضػرورة قيػاـ الػدوؿ العربيػة بوضػع سياسػة تنميػة
لغوية خاصة بيا وخاصة في ما يتعمؽ بالمصطمحات .وفي الفصؿ الثاني مػف التقريػر

عرضػػت أىميػػة المصػػطمحات فػػي التنميػػة المغويػػة ومختمػػؼ الجوانػػب الحديثػػة فػػي عمػػـ
المصطمح وتطوراتو .أما الفصؿ الثالػث فتطػرؽ إلػى ميػاـ إدارة المصػطمحات والوسػائؿ

الحديثػػة فػػي التعامػػؿ معي ػػا .وفػػي الفصػػؿ ال اربػػع عرض ػػت خالصػػة مختص ػرة لمجي ػػات
العربية والعالمية العاممة في حقؿ المصطمحات وأساليب عمميا.

أمػػا الفصػػؿ الخػػامس فيػػو يتعمػػؽ بمرصػػد المغػػة العربيػػة المقتػػرح وأىدافػػو وميامػػو

وأسػػموب عممػػو المقتػػرح وادارة عممػػو والييكػػؿ التنظيمػػي لػػو والبرمجيػػات التػػي تسػػاعد فػػي
عممو ومنظومة الحواسيب التي تخدـ عممو وارتباطاتو مع الجيات الخارجية ومػا يمكػف

أف يقدمو في خدمة المغة العربية بشكؿ عاـ والمصطمحات بشكؿ خاص.

يمثؿ ىذا التقرير خطة مرجعية لممرصػد المزمػع إقامتػو مػع التصػورات التفصػيمية

لعمؿ ىذا المرصد والتي يمكف أف تكوف دليؿ عمؿ عاـ عند إقامة المرصد.

وحيث إف التقدـ التقني فػي ىػذا المجػاؿ سػريع لمغايػة فػإف التصػورات التػي وردت

فػي ىػػذا التقريػػر تمثػػؿ النظػرة الحاليػػة لمموضػػوع لمعػػد التقريػر وىػػي ليسػػت بالضػػرورة مػػا
سػػيؤوؿ إليػػو الوضػػع بعػػد مضػػي مػػدة طويمػػة مػػف الػػزمف .لػػذلؾ يقتػػرح أف تكػػوف خطػوات
التنفيذ سريعة وبعكسو ينبغي إعادة النظر في بعض تفاصيؿ التقرير إذا ما مضت مدة

طويمة قبؿ تنفيذ مشروع المرصد.
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