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 شكر وتقدير - أولا 

 اللجنة التحريرية واالستشارية:

 (اآليكانباهر عصمت )
 كريستيان غالينسكي )إنفوترم(
 بالنكا ستيال غريالدو )إنفوترم(

 باديّبغ )اليونسكو(-إيرمغاردا كازينكايت

شركة اإلنرتنت لألمساء و  جمتمعات املعرفة وقسمواملعلومات يف اليونسكو،  ا ي ذهذا التقرير قطاع االتصا الدعم املقدم 
 )إنفوترم(. مركز اإلعالم الدو ي لشؤون املصطلحات( وأعد يف تعاون وثيق مع اآليكان) واألرقام املخصصة

)إنفوترم(، والسيدة  ركز اإلعالم الدو ي لشؤون املصطلحاتم وحنن ممتنون بصفة خاصة للسيد كريستيان غالينسكي، مدير
بالنكا ستيال غريالدو، نائبة مدير املركز اللذان وضعا منهجية إعداد مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت وقدما توصيات 

للتحقق من "مسرد مصطلحات حوكمة  2015أبريل  24إىل  22فريق اخلّباء الذي اجتمع يف مقر اليونسكو من إىل 
املعين بالشرق  شركة اإلنرتنت لألمساء واألرقام املخصصةاإلنرتنت باللغة العربية" وللسيد باهر عصمت، نائب مدير 

 األوسط، ومقره مصر ملا قدمه من دعم وتوجيه وتعاون.

التقرير من التعليقات املفيدة والبناءة الواردة من اخلّباء التالية أمساؤهم خال  اجتماع فريق اخلّباء الدو ي الذي  واستفاد
 :2015أبريل نيسان/نظمته اليونسكو يف 

السيد عقل حممد عقل، خبري استشاري أو  بوزارة التعليم العا ي، الرياض، اململكة العربية السعودية؛ منسق ومدير 
  (ISACA) ، مجعية تدقيق وضبط نظم املعلومات (CISA)ومدقق نظم معلومات معتمد حبوث

  (ISOC) السيدة نادرة األعرج، عضو جملس إدارة مجعية اإلنرتنت، فرع فلسطني

 السيد خالد البلوشي، أخصائي مشروع، شعبة تنمية اجملتمع الرقمي، هيئة تقنية املعلومات، ُعمان

ما بعد الدكتوراه، قسم الدراسات يف جما  وسائل اإلعالم، جامعة ستوكهومل  السيد وليد السقاف، باحث
 بالسويد، اليمن

السيدة حنان بوجيمي، منسقة برنامج حوكمة اإلنرتنت يف منطقة الشرق األوسط ومشا  أفريقيا، املعهد اإلنساين 
 غرب آسيا، هولندا، املغرب (Hivos) للتعاون مع البلدان النامية

البشري، مدير قسم اإلنرتنت والرتقيم والربط البيين، اجمللس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات،  السيد حممد
 قطر
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 السيد أمحد غربية، رئيس فريق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومستشار يف مؤسسة التعبري الرقمي العريب، مصر

 وم أفريقيا يف هيئة اإلنرتنت لألمساء واألرقام املخصصةالسيد عبد العزيز اذهال ي، رئيس املنظمة اإلقليمية لعم

(AFRALO/ICANN) ،؛ ورئيس االحتاد املتوسطي جلمعيات اإلنرتنت؛ ونائب رئيس مجعية اإلنرتنت باملغرب
 املغرب

 (السيدة نبا  إدليب، رئيسة قسم االبتكار، جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )اإلسكوا

يدة منا  إمساعيل، املديرة التنفيذية، التنسيق الفين الدو ي، اجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت. ممثلة مصر يف الس
 (ICANN) اللجنة االستشارية احلكومية التابعة ذهيئة اإلنرتنت لألمساء واألرقام املخصصة

ت باأللكسو، املنظمة العربية للرتبية السيد ُكثرير اخلرييب، مدير برنامج، إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاال
 والثقافة والعلوم )أالكسو(، تونس

 ، لبنان (SMEX)السيد حممد جنم، مدير املناصرة والسياسات، منظمة تباد  اإلعالم االجتماعي

 السيد فايز الصياغ، مدير مؤسسة ترمجان، عمان، األردن

بالبحوث وبتنمية الكلية جبامعة السودان للعلوم السيد عز الدين عثمان، أستاذ، ورئيس اللجنة املعنية 
(، اللجنة Hivosوالتكنولوجيا، ومنسق برنامج منطقة غرب آسيا يف املعهد اإلنساين للتعاون مع البلدان النامية )

 الوطنية السودانية للرتبية والعلم والثقافة.

املؤمترات  التابعة لقسم مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت من اللغة اإلجنليزية وحدة اللغة العربية باليونسكو تترمجو 
 )اإلسكوا(. اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسياواللغات والوثائق واستعرضتها 
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 الملخص - ثانياا 
أوضحت األدلة التجريبية أن األشخاص الذين مل تستفد لغتهم األم من تنسيق سياسات اللغة وأدوات الدعم، وخاصة 

ن و املتكلمو اليوم.  جمتمعات املعلومات واملعرفةيف  املعاناة من احلرمان بشكل متزايدإىل  ونيلميفيما يتعلق باملصطلحات، 
من اجملاالت، ميكن أن يفقدوا قدرهتم على التواصل يف  العديدعّب ني أو بلغة تتخلف مصطلحاهتا عن الركب يف جما  مع

ويف هذا السياق، يتزايد االعرتاف "باللغة"   ، نظرًا الفتقارهم إىل مصطلحات علمية وتقنية.حمددة مواضيعية جماالت
نظرًا ألن استخدام اللغة اليوم حيظى بدعم كبري من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واإلنرتنت. ونتيجة  كمسألة مهمة

مباشر على الفجوتني الرقمية واملعرفية وجيّب اجملتمعات يف كثري  تأثرياً غري املصطلحات ذات الصلةلذلك، يؤثر عدم توافر 
يف هذا الصدد، ميكن أن توفر . و ةواضيعيامل تاالللتواصل يف اجملتطوراً من األحيان على استخدام لغة أجنبية أخرى أكثر 

مسارد املصطلحات متعددة اللغات أدوات بالغة األمهية تيسر بشكل كبري الفهم املشرتك والتواصل والتعاون بني خمتلف 
 .اجلهات الفاعلة

صطلحات حوكمة اإلنرتنت؛ وهي إطار وإنفوترم منهجية إعداد مسرد م اآليكانويف هذا الصدد، تقدم اليونسكو و 
اإلنرتنت لدعم مشاركة اجملتمعات الناطقة بالعربية يف العمليات حوكمة إلعداد مسرد مصطلحات عريب ملصطلحات 

القمة العاملية جملتمع متعددة أصحاب املصلحة املعنية حبوكمة اإلنرتنت وصنع السياسات يف خمتلف املنصات، مبا يف ذلك 
 دى حوكمة اإلنرتنت.ومنت املعلومات

يز املصطلحات واألمساء املتعلقة حبوكمة اإلنرتنت ووصفها هوالغرض من هذه الوثيقة هو وصف كيف مت اختيار وجت
إلعداد مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت. وبالتا ي، فهي تشري إىل منهجية إعداد مسرد املصطلحات وليس إىل 

املفرتض أن تكون هذه املنهجية أحدث املنهجيات وتستند كلما أمكن إىل املنطقي العام لضرورة إعداده. ومن  األساس
املصطلحات املستقرة نسبياً، أي  -ذات الصلة. وعادة ما ختضع  الدراسات العلميةغري رمسية فضاًل عن أو معايري رمسية 

وخاصة يف أعما  املصطلحات اإللزامية مثل توحيد  -املتفق عليها على نطاق واسع إىل عملية توحيد أو وضع معايري 
معايري املصطلحات. وهبذا املعىن، ال ميكن اعتبار أن مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت إلزامي. وتتسم مصطلحات 

أي أن أصحاب املصلحة الرئيسيني ينظرون إليها بشكل خمتلف  -حوكمة اإلنرتنت يف جزء منها "باحلساسية" السياسية 
 وهو ما فرض حتدياً. -ما  إىل حد
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 الختيار

 مت اختيار املصطلحات الواردة يف مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت وفقاً للشروط التالية:

 ينبغي أن تنتمي املصطلحات إىل أهم املصطلحات اخلاصة حبوكمة اإلنرتنت على املستوى العام؛ 

 الفرعي من حوكمة  ا ينبغي أال تكون املصطلحات تقنية للغاية يف أبعادها اخلاصة حبوكمة اإلنرتنت )أي اجمل
 اإلنرتنت(؛

  أي يفهم غري اخلّباء إىل حد ما املسائل التقنية اليت  –ينبغي أن يكون وصف املصطلحات سهل االستخدام
 ينطوي عليها املصطلح.

الرئيسية القائمة ذات  والصكوك القانونيةملنظمات واملنتديات والشبكات واألفرقة واملؤمترات واللوائح امت اختيار أمساء و 
الدولية أو على األقل اإلقليمية على أساس الوثائق والتوصيات القائمة الصادرة  تهاالصلة حبوكمة اإلنرتنت من منظور أمهي

 لحات حوكمة اإلنرتنت.عن اخلّباء. وهي ترد يف القسم السابع من مسرد مصط

كمصطلحات خاصة مبفاهيم أيضًا  مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت، واليت ميكن اعتبارها وهناك أمساء أخرى ترد يف 
 عامل هذه األمساء على أهنا مصطلحات.. وتُ (IPv4ّبوتوكو  اإلنرتنت" )ع لالراب اإلصدارفردية، مثل "
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 جدو  احملتويات
 الصفحة

 - 4 - وتقدير شكر - أوالً 

 - 7 - امللخص - ثانياً 

 10 أساسية معلومات - ثانياً 

 16 عامة مقدمة - رابعاً 

 17 التحضريية االعتبارات - األو  الفصل

 17 املنهجية منظور من باملصطلحات املتعلق العمل من املختلفة األنواع  1-1

 18 والتخطيط بالتصميم املتعلق العمل تدفقات من املختلفة األنواع  1-2

 31 اإلنرتنت حوكمة مصطلحات مسرد إلعداد إليها الرجوع مت اليت الوثائق  1-3

 35 الوثائق يف وسياقاهتا املرشحة ملصطلحاتا  1-4

 36 الفردية اإلنرتنت حوكمة مصطلحات مسرد مدخالت صياغة منهجية - الثاين الفصل

 38 اإلنرتنت حوكمة مصطلحات مسرد ملدخالت اجلزئي اذهيكل  2-1

 40 بينها والعالقات املصطلحات استخدام  2-2

 42 األخرى الكتابية واألعراف اإلمالئية األعراف  2-3

 43 التعريف؟ أو الوصف  2-4

 44 اإلنرتنت حوكمة مصطلحات ملسرد الكلي اذهيكل  2-5

 48 واستخراجها املصطلحات لتحديد PROTERM أداة استخدام حو  مالحظات - الثالث الفصل

 48 املصطلحات استخراج أدوات من العديد اختبار  3-1

 ProTerm 49 أداة جتربة  3-2

 ProTerm 50 ألداة الفعا  االستخدام  3-4

 53 العام للتطبيق املنهجية قابلية - الرابع الفصل

 

  



10 

 معلومات أساسية - ثانياا 

فجوة بني الدميغرافيات واملناطق اليت ميكنها النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات الإن "الفجوة الرقمية" مصطلح يشري إىل 
 نفاذها مقيدة. وتشتمل تكنولوجيا إليها أو اليت تكون سبل واالتصاالت املعاصرة وتلك اليت ليس لديها سبل نفاذ

الّبجميات والتطبيقات كافة املعلومات واالتصاالت على اذهاتف والتلفزيون واحلواسيب الشخصية واإلنرتنت، فضاًل عن  
هم والذين ليس ذات الصلة. وكانت "الفجوة الرقمية" تشري أساسًا قبل أواخر القرن العشرين إىل الفجوة بني الذين لدي

لديهم سبل النفاذ إىل هاتف؛ وبعد أواخر تسعينات القرن املاضي، بدأ استخدام املصطلح أساسًا لوصف التقسيم بني 
 من لديهم ومن ليس لديهم سبل النفاذ إىل اإلنرتنت.

مناطق ريفية؛ وبني الذين يعيشون يف أولئك الذين يعيشون يف مدن و األشخاص بني قائمة رقمية الفجوة الوعادة ما تكون 
املتعلمني وغري املتعلمني، وفيما بني الفئات االجتماعية واالقتصادية؛ وعامليًا بني األمم األكثر واألقل تقدمًا صناعياً. 
وحىت ضمن السكان الذين لديهم سبل نفاذ إىل التكنولوجيات، ميكن أن تكون الفجوة الرقمية واضحة يف شكل 

السلكية أقل سرعة، وتوصيالت منخفضة السعر مثل الطلب اذهاتفي، وحمدودية النفاذ حواسيب أقل أداء، وتوصيالت 
إىل احملتوى القائم على االشرتاكات. وعلى سبيل املثا ، أظهر تقرير عن النطاق العريض صادر عن البيت األبيض 

ريض، وهي نسبة أقل من يف املائة فقط من البيوت األمريكية تعمل بالنطاق الع 71أن  2013األمريكي يف يونيو 
مثيلتها يف بلدان أخرى ذات ناتج حملي إمجا ي مماثل. وبالتا ي، فإن الفجوة الرقمية حقيقة إىل حد كبري وتشري بصفة 

 خاصة إىل النفاذ عريض النطاق إىل اإلنرتنت اليوم.

، واملؤمترات الفيديوية إىل إشكالية بسبب ظهور خدمات مثل الفيديو عند الطلب ويثري واقع سوق النفاذ املستقل
والفصو  الدراسية االفرتاضية، اليت تتطلب النفاذ إىل توصيالت عالية السرعة وعالية اجلودة ال ميكن ملن هم على اجلانب 
األقل توصياًل من الفجوة الرقمية النفاذ إليها و/أو حتمل تكاليفها. ويف حني يتزايد استخدام اذهواتف الذكية، وحىت بني 

خطط البيانات وصعوبة أداء املهام واملعامالت على اذهواتف الذكية ال  قل دخاًل واألقليات، فإن ارتفاع تكاليفألالفئات ا
 يزا  حيو  دون سد الفجوة.

الدو  على استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو(وتشجع 
 واطنني بشكل أكّب يف احلياة الدميقراطية. وميكن حتقيق ذلك عن طريق ما يلي:لتشجيع مشاركة امل

  استخدام اإلنرتنت وأشكا  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت األخرى كأدوات للحوار بني املواطنني
 والسلطات؛

  إدماج تكنولوجيات جديدة و"تقليدية"، مبا يف ذلك خدمات املكتبات والوسائط اجملتمعية؛ وإنتاج واعتماد
 جتريبية تتوافق مع السياقات الثقافية املختلفة؛ مشروعاتوتطبيق وترمجة وتقاسم احملتويات احمللية؛ ووضع 

 ة يف الوقت احلا ي، حبيث ميكن أن تكون إعطاء أولوية عليا الحتياجات الفئات احملرومة واملهمشة املستبعد
 جمتمعات املعلومات مفتوحة وشاملة للجميع؛



11 

 حتسني نفاذ النساء والشباب إىل منافع جمتمعات املعرفة؛ 

  متديد املساعدة املادية إىل البلدان اليت ال تستطيع يف الوقت احلا ي توفري النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات
 من مواطنيها. واالتصاالت ألعداد كبرية

يضم مؤيدو سد الفجوة الرقمية على أولئك الذين يزعمون أن ذلك سيحسن اإلملام بالقراءة والكتابة، والدميقراطية، و 
 واحلراك االجتماعي، واملساواة االقتصادية والنمو االقتصادي.

اإلنرتنت لألمساء واألرقام املخصصة شركة وتسلط املنظمات احلكومية الدولية مثل اليونسكو واملنظمات العاملية مثل 
، باإلضافة إىل املنظمات اإلقليمية، واملنظمات غري احلكومية وغريها الضوء على الدور الذي ال غىن عنه للغات )اآليكان(

ا وتقدم كل لغة شهادة فريدة على العبقرية الثقافية للحضارة اليت تنتمي إليهيف بناء جمتمعات املعرفة الشاملة للجميع. 
  ناهيك عن دورها احلاسم يف بناء حوار الثقافات واملصاحلة والسالم. -وتسهم يف الرتاث العاملي 

األدلة التجريبية أن األشخاص الذين مل تستفد لغتهم األم من تنسيق سياسات اللغة وأدوات الدعم، وخاصة وأوضحت 
. ويف حاالت اليوم جمتمعات املعلومات واملعرفةيف  زايداملعاناة من احلرمان بشكل متإىل  ونيلميفيما يتعلق باملصطلحات، 

عديدة، عندما تقتصر لغة ما على نطاق األسرة نوعًا ما، فإهنا تبدأ تفقد أمهيتها يف اجملتمعني املهين والدو ي. وبعبارة 
، ميكن أن يفقدوا قدرهتم االتمن اجمل العديدمعني أو  جما أخرى، فإن املتكلمني بلغة تتخلف مصطلحاهتا عن الركب يف 

مواضيعية خمتلف مع مرور الوقت. وهذا يعين أن اجملتمع اللغوي الذي مل تطور لغته مصطلحات  جماالتعلى التواصل يف 
املواضيعية. ويف هذا  االتعلمية وتقنية ستضطر ال حمالة إىل استخدام لغة أجنبية أخرى أكثر تطورًا للتواصل يف اجمل

ر مسارد املصطلحات متعددة اللغات أدوات بالغة األمهية ميكن أن تيسر بشكل كبري الفهم املشرتك الصدد، ميكن أن توف
 والتواصل والتعاون بني خمتلف اجلهات الفاعلة.

م من منظور تكنولوجي. غري أنه خال  العقد املاضي، ظهرت تقير غالبًا ما ويف األيام األوىل من تطورها، كانت اإلنرتنت 
الدميقراطية، حقوق اإلنسان، و  ثل" تركز على موضوعات مداعمةوصف يف كثري من األحيان على أهنا "مسائل أخرى، ت

احملتوى احمللي، والرتابط، واجلوانب الثقافية والتعليمية  واستحداثواخلصوصية، والعدالة االجتماعية، والشمو ، 
ات جارية منذ إنشاء منتدى حوكمة اإلنرتنت، هذه املناقشو واالقتصادية والسياسية األخرى من استخدام اإلنرتنت. 

وقمة يف تونس يف عام  2003( )قمة يف جنيف يف عام WSIS) جملتمع املعلومات تنيعامليالقمتني العن  الناتج
 يُعرتف يف هذا السياق،(. و WSIS+10) استعراض نواتج القمة بعد مرور عشر سنوات على انعقادها( وعملية 2005

دعم كبري من تكنولوجيا املعلومات حيظى بلغة اليوم الاستخدام نظرًا ألن ، يتعني تناوذها كمسألةاللغة" على حنو متزايد  ب"
على الفجوتني ؤثر بشكل غري مباشر يمصطلحات ذات صلة وجود واالتصاالت واإلنرتنت. ونتيجة لذلك، فإن عدم 

 .ةيالرقمية واملعرف

لعديد من اآلليات متعددة أصحاب املصلحة للحوار وتنفيذ احللو  اليت تواجه مشاكل واليوم، لدى اجملتمع الدو ي ا
حوكمة اإلنرتنت. وتنتمي أحداث القمة العاملية جملتمع املعلومات ومنتدى حوكمة اإلنرتنت إىل بعض اآلليات متعددة 
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، على البلدان وممثليهم الوطنيني أن أصحاب املصلحة الرئيسية. وللمشاركة يف العمليات الدولية متعددة أصحاب املصلحة
باألدوات اللغوية اليت تيسر الفهم والتعاون والتنسيق. ومن األمثلة على التنسيق هي آليات الشراكة أيضًا يكونوا مزودين 

الناطقة املعنية حبوكمة اإلنرتنت. ويف إطار هذا اجلانب، تعاين البلدان واجملتمعات سريعة النمو متعددة أصحاب املصلحة 
باللغة العربية يف الوقت احلا ي من إمكانية االخنراط بشكل كامل يف احلوار البناء والعمل املشرتك يف العمليات متعددة 
أصحاب املصلحة نتيجة عدم استخدام األدوات اللغوية الداعمة بشكل كاف. وبالتا ي، هناك حاجة إىل حلو  لتعزيز 

ن أجل تيسري احلوار بشأن استخدام اللغة العربية على اإلنرتنت بطريقة فعالة وكفؤة املصطلحات التقنية باللغة العربية م
 ومنسقة.

ن يف مشروع مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت عمومًا على أن اإلنرتنت ينبغي أن ختدم مجيع الناس و ويتفق الشركاء املنخرط
لنفاذ إىل املعلومات واملعرفة وحفظها واستحداثها وتقامسها. حو  العامل. فالتطورات التكنولوجية لإلنرتنت تفتح فرصًا هائلة ل

، فإهنا تصبح متاحة فورًا جلمهور عريض وميكن أن يكون ذها أثر عاملي. غري أنه من توعندما تُتقاسم املعلومات على اإلنرتن
، ولكن للغات األقل استخداماً املهم ضمان إتاحة املعلومات واملعرفة على قدم املساواة وليس ألكثر لغات العامل هيمنة فقط

أيضاً. ويهدف مشروع مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت إىل تزويد البلدان واجملتمعات الناطقة باللغة العربية مبسرد 
مصطلحات بشأن حوكمة اإلنرتنت إىل جانب منهجية عامة رمسية الستحداث أو تنسيق املصطلحات استنادًا إىل معايري 

 دولية.

يف إعداد مقرتح املشروع حريصني على احلصو  على مساعدة منهجية يف إعداد أداة لغوية  املنخرطون وكان الشركاء
إىل اللغة العربية عن طريق العمل  امث حتويله اإلجنليزيةباللغة  "مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت"حمددة بعنوان 

بشكل وثيق مع خّباء ناطقني باللغة العربية وخّباء دوليني ومنظمات معنية حبوكمة اإلنرتنت وتكنولوجيا املعلومات 
ويتمثل اذهدف يف تيسري اخنراط ومشاركة البلدان واجملتمعات الناطقة باللغة العربية يف العمليات  والشؤون اللغوية.

تستخدم هذه األداة البلدان وسوف  حاب املصلحة، وخاصة يف املسائل املتعلقة حبوكمة اإلنرتنت.متعددة أص
واجملتمعات الناطقة باللغة العربية حو  العامل، وخاصة املنظمات املهنية الوطنية العاملة يف جما  وضع السياسات 

إلنرتنت والعمليات األخرى متعددة أصحاب اللغوية، وأصحاب املصلحة املنخرطني يف العمليات املتعلقة حبوكمة ا
املصلحة، والناطقني باللغة العربية بشكل عام. كما ميكن النظر إليها كمبادرة لالمتثا  للحاجة إىل استمرار ختطيط 

 املصطلحات وبناء القدرات وآليات التنسيق الفعالة على املستويني اإلقليمي والقطري.

، من املتوقع أن تستخدم البلدان الناطقة باللغة العربية مة اإلنرتنتمسرد مصطلحات حوكويف هناية مشروع 
بطريقة تعاونية ودقيقة ومتعددة أصحاب الذي أُِعد  حوكمة اإلنرتنتيف مسرد مصطلحات  ةاملصطلحات الوارد
 املصلحة من أجل:

  بشكل أكثر فعالية جداو  أعما  مشرتكة، واملسامهة يف عمليات صنع القرار، والتواصل املساعدة يف صياغة
 وتشجيع اخنراطها يف آليات حوكمة اإلنرتنت متعددة أصحاب املصلحة؛
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 املشاركة يف مجيع أنواع العمليات متعددة أصحاب املصلحة؛ 

 اإلقليمية والوطنية املعنية باملسائل اللغوية وآليات التنسيق بينها هبدف  بناء القدرات املؤسسية للمنظمات
 املسامهة يف تعزيز اللغة العربية على اإلنرتنت والنفاذ إليها.

وبعد إعداد مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت، من املتوقع أن يكون باإلمكان اعتماد مصطلحات جديدة 
دارات العامة ووسائل اإلعالم واملؤسسات التعليمية واجلمهور على واستخدامها من جانب صناع السياسات واإل

أدجمت يف املشروع  صطلحات على أوسع نطاق ممكن،املستوى الوطين واإلقليمي والدو ي. ولكفالة نشر مسرد امل
 آليات تشاور وتعقيب شاملة للجميع مثل املناقشات على اإلنرتنت ومناقشات وجهًا لوجه. وترد أدناه قائمة

 للخطوات الرئيسية احملددة واملتبعة لتحقيق النتائج املتوقعة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إجراء مسح للوثائق الرئيسية املتعلقة مبسائل حوكمة اإلنرتنت إلعداد مشروع مسرد املصطلحات: 1
، مت حتديد عدد كبري من الوثائق وكمة اإلنرتنت باللغة اإلجنليزيةمن أجل إعداد مشروع مسرد مصطلحات ح

سائل حوكمة املتعلقة مبمصطلحات للولية األقائمة الوثيقة( وحتليلها وأدرجت النتائج يف  160الرئيسية )أكثر من 
 اإلنرتنت.

 إعداد مشروع مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت باللغة اإلجنليزية: 2
مت استشارة عدد من اخلّباء يف جما  املصطلحات وحوكمة اإلنرتنت واجملاالت األخرى ذات الصلة وسامهوا يف 

مشروع مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت باإلجنليزية على  واشتملإعداد هذه القائمة األولية للمصطلحات. 
 حتديدها. متمجيع مصطلحات حوكمة اإلنرتنت اليت 

 :املشاورات العامة 3
مشروع مسرد املصطلحات إلجراء مشاورات عامة على اإلنرتنت مع خّباء ميثلون منظمات وطنية  ُيستخدم

وإقليمية ودولية مهنية. واستنادًا إىل التعليقات والتوصيات الواردة، أُِعدت نسخة شبه هنائية من مصطلحات 
 مصطلحات حوكمة اإلنرتنت إىل اللغة العربية لتكييف حوكمة اإلنرتنت باإلجنليزية، مث تُرمجت واسُتخدمت

 .وإضفاء الطابع احمللي عليها

 :مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت إىل اللغة العربية وعملية التحقق إضفاء الطابع احمللي على 4
وجرى تنقيح مشروع مسرد واملنظمات املعنية. املعنيني بدأت جولة أخرى من املشاورات العامة شارك فيها اخلّباء 

مصطلحات حوكمة اإلنرتنت واسُتخدم خال  اجتماع وجهاً لوجه للتحقق من صحتها عقد يف باريس، فرنسا يف 
 مقر اليونسكو.

 :التوزيع 5
مثل منتدى حوكمة اإلنرتنت الدولية  املناسباتووزعوها خال   وأطلقوهانشر الشركاء الوثيقة اإللكرتونية النهائية 

 .واملناسبات األخرى القمة العاملية جملتمع املعلوماتو 
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فقد أصبحت إحدى الركائز  -وقد أصبحت اإلنرتنت أكثر أمهية من جمرد أداة ألغراض البحوث أو لالقتصاد 
الرئيسية للمجتمع املعاصر املرتبطة حبقوق اإلنسان األساسية )مبا يف ذلك احلصو  على املعلومات وحرية التعبري(، 

الف التكنولوجيات األخرى، فإن اإلنرتنت ذها "مستخدمني" وليس "مستهلكني." خوالصحة، والتعليم. وعلى 
ج املوجهة متامًا حنو حتقيق الربح )حىت وإن كان من الواضح أهنا تؤدي إىل مزيد وذهذا السبب، ميكن أن تؤدي النماذ 

من االبتكار واالستثمار( إىل زيادة الفجوة بني الفئات الغنية باملعلومات اليت تستخدم خدمات اإلنرتنت غري 
كتفي خبدمات عدمية الفائدة عني عليها أن تتاحملدودة وكاملة اجلودة والفئات اليت تفتقر إىل املعلومات اليت قد ي

 -اليت متثل "ثورة تكنولوجية" جديدة  -أفضل اجلهود املتاحة. وال ينكر أحد أن اإلنرتنت  سمقدمة على أسا
 جلبت وال تزا  جتلب منافع هائلة للمجتمع ككل. ولكن هناك خماطر حقيقية أيضًا.

دد األبعاد ميس باجلوانب التقنية )يشري أواًل إىل وبالتا ي، فإن حوكمة اإلنرتنت موضوع معقد متعدد اجلوانب ومتع
توحيد املعايري( واالقتصادية والقانونية واإلمنائية واالجتماعية والثقافية، فضاًل عن اجلوانب املتعلقة و البنية التحتية 

ابع طبأصحاب املصلحة، وجمموعة واسعة من األنشطة ونتائجها. وقد أثر هذا التطور الديناميكي لإلنرتنت وال
 ، وعلى سبيل املثا :املعقد للموضوع على املنهجية

  خاصة عند النظر إىل مسارد  جداً  أن االختيار العشوائي للمصطلحات واألمساء مفيد يظهرمل(
 املصطلحات القائمة املتعلقة حبوكمة اإلنرتنت(؛

  ب وأدوات لغات مثاًل من خال  أسالي املتعلقة بعدد مرات تكرار املصطلحاتحصاءات اإلمل يثبت أن
 احلاسوب مناسبة أيضاً؛

  قدمت املصادر اجلديدة يف كثري من األحيان معلومات غري موجودة أو ورد وصفها بشكل خمتلف عن
 تلك اليت كانت قائمة يف السنوات األوىل.

 ظماً ودقيقاً منذ البداية.توقد استلزم هذا الوضع هنجاً من
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ويف حني تتبع املنهجية املستخدمة إلعداد "مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت" املعايري الدولية، فقد تطلب األمر 
 من أجل التعامل مع الوضع املشار إليه أعاله. تكييفها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أن معظموأظهر حتليل سياقات املصطلحات املرشحة ملسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت يف الوثائق املختارة مسبقاً 
احلاالت مل توفر تفسريات كافية أو مل تكن متسقة أو كانت حىت متعارضة. وبالتا ي، متت استشارة مصادر إضافية 

مبا يف ذلك دراسات حبثية وموسوعات احلاسوب املتاحة على اإلنرتنت وموقع ويكيبيديا واملواقع الشبكية  -
ن مدخالت مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت للمنظمات وما إىل ذلك. ونتيجة ذهذه العملية، فإن كل مدخل م
 تقريباً ميثل تكييفاً/اندماجاً لعدد من احلاالت من مصادر خمتلفة.

 

 

املشار إليهم جرى اختيار مسبق للوثائق الرمسية، اليت مت حتليلها واستكماذها يف تشاور وثيق مع الشركاء املتعاونني  1
أعاله، واسُتخدمت بوصفها "جمموعة النصوص" األساسية لتحديد ووصف املصطلحات الرئيسية حلوكمة 
اإلنرتنت. واستنادًا إىل حتليل طابع هذه الوثائق، أعطيت األولوية يف البداية لتلك اليت تقدم سياقات جيدة. ويف 

ة اإلنرتنت املصاغة مرة أخرى مقابل جمموعة مرحلة الحقة، مت فحص مشروع مدخالت مسرد مصطلحات حوكم
 النصوص الشاملة جلميع الوثائق.

كما ترد أساسًا يف جتميعات   –مل تعتّب القائمة املرتبة أجبديًا للمصطلحات املتخصصة واألمساء وخمتصراهتا  2
واعدة للوصو  إىل مدخالت جيدة متسقة ومتماسكة مع بعضها البعض.  -املصطلحات على اإلنرتنت 

وباإلضافة إىل ذلك، كان يتعني النظر من البداية يف نسخ مسارد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت باللغات األخرى 
ملنتظم تتبع املدخالت بالتأكيد الرتتيب األجبدي للمصطلحات باللغة اإلجنليزية. وبالتا ي، بدأ النهج ا حيث ال -

 املختار من تقسيم واسع النطاق ألبعاد حوكمة اإلنرتنت حسبما نشأ من حتليل الوثائق املختارة مسبقاً. 

على الرغم من أنه من املفرتض أن يتبع مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت املعايري وأفضل املمارسات الدولية،  3
منظور املستخدمني النهائيني ملسرد املصطلحات، أي عامة الناس  فلم تعتّب "التعاريف" باملعىن الضيق مناسبة من

أصحاب الدراية اجليدة، وليس اخلّباء املتخصصني للغاية. فاملفروض أن تكون التعاريف "سهلة االستخدام"، 
صارمة علمياً. وبالتا ي، مت اختيار شكل من أشكا  "الوصف" املكثف للتعاريف اليت متثلها املصطلحات  ال
ردة يف مسرد املصطلحات. ومت صياغة الوصف بعناية خاصة وبطريقة توضح الرتابط املفاهيمي بني مدخالت الوا

 مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت. 
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 مقدمة عامة - رابعاا 

من هذه الوثيقة هو وصف كيف مت اختيار وجتهيز املصطلحات واألمساء املتعلقة حبوكمة اإلنرتنت إلعداد الغرض 
مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت. وبالتا ي، فهي تشري إىل منهجية إعداد مسرد املصطلحات وليس األساس 

 إعداده. لضرورةاملنطقي العام 

 التالية:وقد مت اختيار املصطلحات وفقاً للشروط 

 ينبغي أن تنتمي املصطلحات إىل أهم املصطلحات اخلاصة حبوكمة اإلنرتنت على املستوى العام؛ 

 الفرعي من حوكمة  ا ينبغي أال تكون املصطلحات تقنية للغاية يف أبعادها اخلاصة حبوكمة اإلنرتنت )أي اجمل
 اإلنرتنت(؛

  غري اخلّباء إىل حد ما املسائل التقنية اليت أي يفهم  –ينبغي أن يكون وصف املصطلحات سهل االستخدام
 ينطوي عليها املصطلح.

حالياً الرئيسية القائمة  والصكوك القانونيةملنظمات واملنتديات والشبكات واألفرقة واملؤمترات واللوائح امت اختيار أمساء و 
الدولية أو على األقل اإلقليمية على أساس الوثائق والتوصيات القائمة  تهاأمهيالصلة حبوكمة اإلنرتنت من منظور ذات 

 الصادرة عن اخلّباء. وهي ترد يف القسم السابع من مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت.

مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت، واليت ميكن أيضًا اعتبارها كمصطلحات خاصة مبفاهيم وهناك أمساء أخرى ترد يف 
 . وتعامل هذه األمساء على أهنا مصطلحات.(IPv4ّبوتوكو  اإلنرتنت" )لالرابع  اإلصدارفردية، مثل "

املطبقة أحدث املنهجيات وتستند كلما أمكن إىل معايري رمسية أو غري رمسية فضاًل عن وميكن اعتبار أن املنهجية 
ي املتفق عليها على نطاق واسع إىل املصطلحات املستقرة نسبياً، أ –الدراسات العلمية ذات الصلة. وعادة ما ختضع 

وخاصة يف أعما  املصطلحات اإللزامية مثل توحيد معايري املصطلحات. وهبذا املعىن، ال  -عملية توحيد أو وضع معايري 
ميكن اعتبار أن مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت إلزامي. وتتسم مصطلحات حوكمة اإلنرتنت يف جزء منها 

وهو ما فرض  –أي أن أصحاب املصلحة الرئيسيني ينظرون إليها بشكل خمتلف إىل حد ما  -"باحلساسية" السياسية 
 حتدياً.
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 لعتبارات التحضيريةا - الفصل األول 1

 األنواع المختلفة من العمل المتعلق بالمصطلحات من منظور المنهجية 1-1
 املتعلق باملصطلحات أواًل على األسئلة التالية: تعتمد املنهجية اليت يتعني اختيارها للعمل

 أو املوضوع بقدر كبري من الثبات أو ختضع لتغري سريع؟ ا تتسم مصطلحات هذا اجمل هل - 1

 .مصطلحات حوكمة اإلنرتنت يف أجزائها مصطلحات سريعة التغري وليست مصطلحات ثابتة 

 من ينتمي إىل اجلمهور املستهدف للمصطلحات؟ - 2
  مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت موجه إىل غري اخلّباء فيما يتعلق ببعض أو معظم أبعاد احملتوى

 الذي يغطيه مسرد املصطلحات، مما يعين ما يلي:

 .املصطلحات اليت يتعني اختيارها ينبغي أال تكون تقنية جداً يف كل من األبعاد املعنية 

 ن جانب غري اخلّباء يف الُبعد املعين.ينبغي أن يكون الوصف سهل الفهم قدر اإلمكان م 

 ما الغرض من مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت؟ - 3
  مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت يهدف إىل إضفاء الشفافية على معاين املصطلحات املستخدمة

 التا ي:بيف اللغة الواحدة وفيما بني اللغات، و  حوكمة اإلنرتنتيف 

  جعية ملدخالت مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت ببعضها مر  إحالةينبغي أن تكون هناك
وخاصة  - حوكمة اإلنرتنتالبعض من أجل إنشاء "سياق" لدالالت األلفاظ جلزء رئيسي من 

 للمستويات املفاهيمية العليا.

  ينبغي صياغة وصف املصطلحات بطريقة أال جتعلها مفرطة يف التفاصيل أو األمور التقنية، ومع
 "سياق" دالالت األلفاظ املشار إليه أعاله لفهمها بشكل أفضل.ذلك إنشاء 

  عند إعداد مدخالت مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت باللغة اإلجنليزية، ينبغي إيالء االعتبار
"ترمجتها بتصرف" إىل لغات أخرى  أو باألحرى –الواجب منذ البداية إىل احلاجة إىل ترمجتها 

 فيما بعد.

 صبح من الواضح ما يلي:وممار ورد أعاله، أ

 الوصفي" البحت لن يصلح، ألنه سينتج عنه كميات هائلة من املعلومات عند مقارنة  أن النهج"
معاين املصطلحات يف السياقات املختلفة للوثائق العديدة مما سيؤدي إىل اللبس بني اجلمهور 
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 املستهدف،

فإنه حيتاج  -كما هو احلا  يف أي نوع من أعما  املصطلحات   -وعلى الرغم من ذلك 
 إىل مرحلة وصفية يف بداية مشروع املصطلحات.

  "الذي يتعني أن يستند إىل بعض "السلطة" يف وصف الصيغة  -البحت أن النهجي "الوصفي- 
حد أو لن يعمل أيضاً ألنه سيستلزم هنجاً شديد االنتظام ينسق كل مفهوم ممثل مبصطلح وا

 أكثر،

ً للقيود القائمة منذ البداية  -وعلى الرغم من ذلك  عنصر "إلزامي" معني ال  كهنا -نظرا
 مفر منه )ليس أقله فيما يتعلق بإدارة شؤون البيانات والتصميم(.

درجات وعلى أي حا ، حىت بالُنهج "الوصفية" هناك نطاق من درجات الوصف، ويف الُنهج "اإللزامية" جند نطاقًا من 
 اإللزام.

وألسباب عملية، يتعني اختاذ قرارات معينة فيما يتعلق بتدفق العمل وعرض البيانات يف أي من الُنهج املذكورة. وبالنظر 
مبا  - ميع أشكا  العمل املتعلق باملصطلحاتجلمن النماذج احلديثة املماثلة أو املكملة لبعضها البعض  دإىل وجود العدي

فإن املنهجية وتدفق العمل وعرض بيانات مسرد مصطلحات  -توي على مصطلحات متخصصة فيها للمسارد اليت حت
بشكل طفيف ألغراض مسرد مصطلحات حوكمة  تكييفهاحوكمة اإلنرتنت تتبع أساسيات هذه النماذج، وإن كان سيتم 

مية. ويتماشى هذا النهج أيضًا مع جيمع بني العناصر الوصفية والعناصر اإللزا -اإلنرتنت. وبالتا ي، مت اختيار هنج خمتلط 
 ما. جما هُنج إعداد املعاجم املتخصصة اليت تركز على املصطلحات املستخدمة يف االتصاالت املتخصصة يف 

 األنواع المختلفة من تدفقات العمل المتعلق بالتصميم والتخطيط 1-2
والقيود القائمة. غري أن تصميم تدفق العمل يراعي املراحل الرئيسية التالية  النهج املنتظمقد خيتلف تدفق العمل حسب 

 (:ISO 15188:2001)وفقاً للمعيار 

 مرحلة التحضري: النظر يف اجلدوى واإلطار واملواصفات؛ 

 مرحلة التصميم: النظر يف قيادة املشروع وختطيط املشروع جبميع جوانبه، مبا يف ذلك استخدام األدوات(؛ 

 مرحلة التنفيذ؛ 

 مرحلة االستعراض والتقييم والتحقق؛ 

 .)املرحلة النهائية )تقييم النتائج واختتام املشروع 

ويف املمارسة العملية احلقيقية يف العمل املتعلق باملصطلحات، فإن كل مشروع يتطلب تدفق عمل يناسبه إىل حد ما، 



19 

 جيا( املتاحة.حسب الغرض واملوارد )من حيث املوارد البشرية والتكنولو 

قواعد املعايري الدولية الرئيسية الصادرة عن اللجنة على النحو الواجب  -وفقًا ألفضل املمارسات  -وبالتا ي طبق اخلّباء 
 "، مثل:املصطلحات وسائر املوارد اللغوية( واملعنونة "ISO/TC 37ملنظمة توحيد املعايري ) 37 التقنية

 ISO 10241-1:2011 اجلزء األو : املتطلبات العامة وأمثلة على  -: مدخالت املصطلحات يف املعايري
 العرض

 ISO 10241-1:2012 اجلزء الثاين: اعتماد مدخالت املصطلحات  -: مدخالت املصطلحات يف املعايري
 املوحدة

 ISO 15188:2001املبادئ التوجيهية إلدارة املشروعات لتوحيد معايري املصطلحات : 

 ع يف االعتبار على النحو الواجب قواعد ومعلومات من:ومع وض

 ISO 12620:2009 مواصفة لفئات البيانات وإدارة سجل فئات  -: املصطلحات واللغات األخرى واحملتوى
 البيانات ملوارد اللغات

 ISO 12162:2012 تصميم نظم إدارة املصطلحات وتنفيذها  -: نظم إلدارة املصطلحات واملعرفة واحملتوى
 وحتديثها

 وكما تبني األشكا  التالية، قد تكون هناك حاجة إىل إعادة النتائج الوسيطة إىل مرحلة سابقة إذا تطلب األمر.

 اإلعراب عن احلاجة اإلعراب عن احلاجة
 التوثيق التوثيق

 اختيار املصطلحات اختيار املصطلحات
 املصطلحاتإعداد  املصطلحاتإعداد 

 التنقيح وفحص اجلودة التنقيح وفحص اجلودة
 النشر توحيد املعايري

  النشر
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 : األنشطة الرئيسية يف العمل املتعلق باملصطلحات1الشكل 

 : تدفق العمل الكامل املتعلق باملصطلحات يف حالة توحيد املعايري2الشكل 
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مدخالت متثل أمساء منظمات ومنتديات وشبكات  يشمل أيضاً سوإدراكًا لواقع أن مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت 
قانونية ذات صلة حبوكمة اإلنرتنت، فضاًل عن مدخالت من املصطلحات املمتدة اليت  وصكوكوأفرقة ومؤمترات ولوائح 

تقع يف فئة "اجلمل املصطلحية"، اسُتخدم النهج الوارد يف املقالة املعنونة "منهجية لتعريف مسرد مصطلحات يف مشروع 
كمرجع ألحدث ما وصلت إليه عمليات إعداد ( .Velardi et al)وث تعاونية وتطبيقها على شبكة امتياز أوروبية" حب

 :األنطولوجيااليت تستخدم أدوات  مسارد املصطلحات من الناحية العملية للمعاجم املتخصصة

 

 

 تدفق العمل إلعداد مسرد مصطلحات قائم على األنطولوجيا )شكل مبسط(: منوذج 3الشكل 
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مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت، مت تكييف أفضل املمارسات القائمة وجتميعها مع  وبالنظر إىل طابع مشروع
االستفادة من األدوات اليت تناسب خصائص الوثائق املتاحة. ومت صياغة "منهجية إعداد مسرد مصطلحات حوكمة 

 والتحقق منه" على أساس املراحل الرئيسية التالية: اإلنرتنت

يف تدفق عمل مسرد مصطلحات حوكمة  1ض من مسرد املصطلحات )اخلطوة تعريف الغر   المرحلة األولى:
 اإلنرتنت(

حوكمة اإلنرتنت مع السياقات اختيار الوثائق املقدمة وإعداد قائمة أوىل ملصطلحات  المرحلة الثانية:
 يف تدفق عمل مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت( 6~2)اخلطوات 

 يف تدفق عمل مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت( 15~7)اخلطوات  مرحلة ما قبل التقييم المرحلة الثالثة:

إعداد مشروع مسرد املصطلحات مع وضع يف االعتبار املدخالت الواردة من مرحلة ما قبل  المرحلة الرابعة:
يف تدفق عمل مسرد  22~16)اخلطوات  املصطلحات ستخراجالالتقييم واستخدام أداة 

 مصطلحات حوكمة اإلنرتنت(

 26~23)اخلطوات  استشارة طائفة واسعة من اخلّباء لالنتهاء من إعداد مسرد املصطلحات الخامسة: المرحلة
 يف تدفق عمل مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت(

 -مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت هي أحدث املنهجيات وتستند ويف حني أن املنهجية "العامة" املختارة إلعداد 
، فإن كل حالة تنفيذ جيب أن تأخذ يف غري رمسية فضاًل عن أفضل املمارساتأو إىل معايري رمسية  -حيثما أمكن 

سري عملية  خال االعتبار كل بيئة مبتطلباهتا وقيودها احملددة. وبالتا ي، مت تكييف مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت 
 إعداده.

ليس  -تجنب تكرار خطوات معينة قدر اإلمكان لونفذت اخلطوات املتبعة يف كل مرحلة يف بعض األحيان بالتوازي 
خطوة يف إطار املراحل اخلمس املطبقة عادة. وفيما خيص  26أقلها بسبب قيود الوقت. وكانت النتيجة تسلل من 

مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت  النهائية املتوخاة من املرحلة األوىل، مت تعريف الغرض مع وضع يف االعتبار النتيجة
بالتشاور مع اخلّباء وممثلي منظمات أصحاب املصلحة. وباإلضافة إىل ذلك، قدمت جمموعة أوىل من الوثائق املختارة 

لنحو املبني صلة )على افإىل خطوات م يقسمهاللمشاورات. وبالنسبة إىل املراحل الثانية إىل الرابعة، مت اختيار هنج عملي 
 (.4 انظر الشكل -يف الرسم البياين لتدفق العمل أدناه 

ونفذ تدفق العمل املتصور يف األصل خطوة خبطوة خال  سري عملية إعداد مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت وثبت أنه 
خطوة تغطي  مرن مبا فيه الكفاية عندما كانت هناك حاجة إىل إجراء تعديالت. واشتمل على اخلطوات التالية )كل
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 جمموعة من اإلجراءات(:

 

 

 جمع الوثائق ذات الصلة بحوكمة اإلنترنت: 1
حمتماًل لالستناد إليها يف العمل املتعلق باملصطلحات إلعداد مصدرًا  150خبريًا ما يقرب من  30مجع حنو 

ومشلت هذه الوثائق أيضًا قوائم للمصطلحات املقرتحة املرشحة لإلدراج يف مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت. 
 .مسرد املصطلحات ومسارد املصطلحات القائمة بالفعل ذات الصلة إىل حد ما

 :توحيد مجموعة مختارة من الوثائق لتحليلها 2
 وثيقة لتشكيل القائمة املرجعية. 1000مت اختيار حنو 

3 
 وفقاا لمعايير محددة: تصنيف الوثائق

مت فصل الوثائق النصية عن مسارد املصطلحات وأضيفت موارد أخرى ذات صلة. مث أعيد ترقيم الوثائق وتدوينها 
 وتصنيفها وفقاً ملا يلي:

أي نوع النص، مثالً تقرير أو مقالة أو ما إىل ذلك( نوع الوثيقة( 
مناسبة للغاية أو غري مناسبة أو يتعني جتاهلها املصطلحات )مصنفة على أهنا  ستخراجمدى مناسبتها ال

-1(. )لالطالع على معلومات مفصلة، انظر الفقرة املصطلحات استخراجقل خال  مرحلة على األ
3.) 

 :تحديد الخطوط العريضة لمنهجية إعداد مسرد المصطلحات 4
وضعت أساسيات املنهجية اليت يتعني تطبيقها مع مراعاة ظروف مشروع مسرد ( 3)بالتوازي مع اخلطوة 

 مصطلحات حوكمة اإلنرتنت من حيث القدرات واإلطار الزمين.

 :المرشحة لإلدراج في مسرد مصطلحات حوكمة اإلنترنت مع السياقاتاختيار المصطلحات  5
وأحدث الدراسات العلمية، مت ( 3-1على أهنا من الفئتني ألف وباء )انظر الفقرة استناداً إىل النصوص املصنفة 
واخُتذ قرار بشأهنا على أساس مخسة من أبعاد حوكمة  مع السياقات والشروحاختيار املصطلحات املرشحة 

 اإلنرتنت وذلك لتجميع املصطلحات وفقاً ملوضوعات فرعية.
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 :المرشحة في شكل تقييم مسبقتوفير مشروع قائمة المصطلحات  7
شكل ما لبدء عملية التقييم  تقدميكبري جداً، مت   5ة و بالنظر إىل أنه ثبت أن حجم البيانات اجملمعة يف إطار اخلط

 تبسيط وصف املصطلحات.ل. واشتمل ذلك على اقرتاحات املسبق

 :إعداد نموذج للتعليق 8
 تجميع التعليقات من خال  اتصاالت إلكرتونية.لمنوذج ( أُِعد 7)بالتوازي مع اخلطوة 

 (.7)بالتوازي مع اخلطوة  صياغة الوصفشأن مقترح ب 9

 :توحيد قائمة المصطلحات المرشحة لإلدراج في مسرد مصطلحات حوكمة اإلنترنت 10
 األو  من مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت للتقييم املسبق. املشروع اسُتخدم، بالتشاور مع الشركاء

11 
 :وتكييفهاالمصطلحات  استخراجاختيار أداة 

استخراج املصطلحات )أو األفضل، حتديد املصطلحات واألمساء( ( مت اختيار أداة 10)بالتوازي مع اخلطوة 
"ProTerm وتكييفها ألغراض مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت بطريقة تتيح إمكانية حتليل مجيع الوثائق أو "

أي جمموعة فرعية مفيدة منها بالنسبة للمصطلحات املرشحة. ومت إعداد العديد من جمموعات النصوص 
)لالطالع على معلومات مفصلة، انظر الفقرة (. 3ّبجمية )وفقًا لفئات الوثائق الوارد يف اخلطوة باستخدام هذه ال

3-3.) 

 :المصطلحات استخراجإعداد الوثيقة الخاصة باختبار أدوات  6
" حبيث ميكن ProTermباستخدام برجمية " جمموعات النصوصمت إعداد العديد من ( 5)بالتوازي مع اخلطوة 

)لالطالع على معلومات مفصلة،  حتليل أي جمموعة فرعية مفيدة من الوثائق للمصطلحات املرشحة املختارة.
 (.2-3انظر الفقرة 
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 :خبراء تم اختيارهم واستشارتهم عبر اإلنترنت 10إجراء تقييم مسبق من قبل  12
خّباء بشأن اختيار املصطلحات املرشحة لإلدراج يف مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت على  10متت استشارة 

ا بعض أساس املشروع األو  املوحد ملسرد املصطلحات. واختار اخلّباء مصطلحات من بني تلك املرشحة وأزالو 
املصطلحات وأضافوا عددًا قلياًل من املصطلحات املرشحة اجلديدة. وقدم بعض اخلّباء تعليقات على األبعاد 

 وأعادوا ترتيب بعض املصطلحات املرشحة وفقاً لتلك األبعاد.

 :نتائج التقييم المسبق 13
 مت النظر يف نتائج التقييم املسبق يف األعما  األخرى املتعلقة مبسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت.

 :فحص بيانات التقييم المسبق وتجهيزها 14
حمتويات أو ي ملسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت القادم. ومت االحتفاظ مت فحص البيانات وإدراجها يف جدو  

 باملصطلحات اليت أزيلت من القائمة يف الوقت احلا ي يف قائمة منفصلة.

 :المتكامل للمصطلحات المرشحة التي جرى تصنيفهاتحليل الجدول  15
( مت حتليل املصطلحات اليت أعيد جتميعها وإدراجها يف جدو  حمتويات أو ي ملسرد 14)بالتوازي مع اخلطوة 

 مصطلحات حوكمة اإلنرتنت القادم.

 :التجميع إعادةتوحيد أولي لنتائج  16
 الواردة.التعليقات أُِعد منوذج للتعليقات لتيسري تقييم 

 (16)بالتوازي مع اخلطوة  توحيد منهجية إعداد مسرد مصطلحات حوكمة اإلنترنت 17

  :مناقشة مشروع جدول المحتويات 18
 الشركاء مشروع جدو  احملتويات وقدموا تعليقات الحقة للتقييم.ناقش 
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 :الختيار النهائي للمصطلحات المصنفة 19
هذه على أساس املناقشات، مت االنتهاء من اختيار املصطلحات املرشحة ملسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت يف 

 املرحلة.

20 

 :صياغة وصف للمصطلحات سهل الفهم
 :يف إطار إعداد الوصف سهل الفهم للمصطلحات، نفذت عدة إجراءات أسفرت عن الوصو  إىل اذهدف مثل

،وضع املصطلحات املختارة يف ترتيب حسب املوضوعات مع مراعاة التوصيات ذات الصلة وأمهيتها 
 حجم الوصف فضاًل عن عدد وحجم املالحظات،تقليل 
مجع عدد من املصطلحات وفقاً لتوحيد الوصف والسياق املسرتجع من ProTerm ( مثل التوقيع

 ...(، اإللكرتوين والتوقيع الرقمي، واجلرمية السيّبانية
 مثل بروتوكو  التحكم يف اإلرسا( فصل عدد من املصطلحات (TCP) ت وبروتوكو  اإلنرتن(IP))، 
(إضافة عدد من املصطلحات )مثل اإلنرتنت، 
 ع< مل تستكمل بعد ومل توض--مرجعية )مظللة باللون األمحر ومكتوبة باخلط العريض  إحاالتتوفري 

 ،(حىت اآلن يف التصميم النهائي
إضافة مصادر عن طريق استخدام أداة ProTerm  ها،استخراجلتحديد املصطلحات و 
 للمنظمات واألمساء األخرى، مثل االتفاقيات/املعاهدات،إضافة نصوص تفسريية عدم 
 خمتلف ألرشفتهاحذف املصطلحات اليت أزيلت من القائمة ووضعها يف ملف. 

 :إجراء مقارنة بين السياقات باستخدام الحاسوب 21
برجمية مفيدة جدًا يف حتديد السياقات املهمة كمادة للوصف،  ProTerm( ثبت أن 20)بالتوازي مع اخلطوة 

 بوضوح املصدر )املصادر( وما إىل ذلك. ةتتبعم

 :مسرد مصطلحات حوكمة اإلنترنتإعداد تحرير منهجية  22
 .4مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت يف إطار املرحلة إعداد ( مت االنتهاء من منهجية 20)بالتوازي مع اخلطوة 
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. املفاهيميةناحية الداخل ذات الصلة من املإىل  مرجعية إحاالت توفريخاص ل مأو ي اهتما وخال  عملية صياغة الوصف،
 واستلزم ذلك باإلضافة إىل تنسيق أسلوب وتصميم مجيع املدخالت تعديالت دقيقة يف الصياغة.

 :26أجريت بعد اخلطوة ومن املهم إدراك أن هناك عملية هنائية 

 لالتفاق على مجيع التعديالت على مسرد املصطلحات 

 من وصف املنهجية ءلالنتها. 

 

 

 

  

 :مسرد مصطلحات حوكمة اإلنترنت مدخالتتوحيد  23
املدخالت الواردة والسياقات ذات الصلة املسرتجعة إلكما  الوصف.  تدمجأجريت عملية تنقيح وحترير شاملة 

وبالنسبة إىل اجتماع التحقق من صحة املصطلحات، أعدت مجيع املواد فضاًل عن قائمة باملصطلحات بالرتتيب 
 بعد جدو  احملتويات.حات املصطلمسرد  مدخالتاألجبدي )أي كفهرس(. وأضيفت مالحظة إىل تصميم 

 :مسرد مصطلحات حوكمة اإلنترنت إلى اللغة العربية مدخالتترجمة  24
ترمجت الوثيقة إىل اللغة العربية إدراكاً ألن العديد من املصطلحات املتعلقة حبوكمة اإلنرتنت وتكنولوجيا املعلومات 

 .إىل اللغة العربية واالتصاالت مستوحاة أساساً من اللغتني اإلجنليزية والفرنسية

 :عقد اجتماع وجهاا لوجه مع الخبراء وأصحاب المصلحة للتحقق من صحة المصطلحات 25

 :المدخالت والتوحيد النهائي لمسرد مصطلحات حوكمة اإلنترنت آخرإدراج  26
إنكليزي ملصطلحات -بعد مناقشة املدخالت واملسائل أو التوصيات، مت جتميع نسخة هنائية من مسرد عريب

أمسًا للمنظمات واملنتديات  50ما يقرب من تضم مصطلح )حتت سبعة أبعاد(  200حوكمة اإلنرتنت يشمل 
 القانونية الرئيسية. والصكوكوالشبكات واألفرقة واملؤمترات واللوائح 
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جتميع الوثائق ذات الصلة  املرحلة األوىل
 حبوكمة اإلنرتنت

 منهجية اإلعداد إعداد مسرد املصطلحات

وفقاً ملعايري  تصنيف الوثائق توحيد الوثائق اليت يتعني حتليلها املرحلة الثانية
 معرفة
 

اختيار املصطلحات املرشحة 
لإلدراج يف مسرد مصطلحات 
 حوكمة اإلنرتنت مع السياقات

إعداد اخلطوط العريضة ملنهجية 
 إعداد مسرد املصطلحات

 
إعداد الوثائق الختبار أدوات 

 املصطلحات استخراج

  املرحلة الثالثة
 التقييم املسبق

 نتائج التقييم املسبق
 

مشروع قائمة توفري 
املصطلحات املرشحة يف شكل 

 سابق للتقييم
 

توحيد قائمة املصطلحات 
املرشحة لإلدراج يف مسرد 

 مصطلحات حوكمة اإلنرتنت
 

فحص بيانات التقييم املسبق 
 وجتهيزها

 إعداد منوذج التعليقات
 

 مقرتح بشأن صياغة الوصف
 

 استخراجاختيار أداة 
 املصطلحات وتكييفها

 
املتكامل حتليل اجلدو  

 للمصطلحات املصنفة

مناقشة مشروع جدو   املرحلة الرابعة
 احملتويات

 
االنتهاء من اختيار 
 املصطلحات املصنفة

توحيد أو ي لنتائج إعادة 
 التجميع

 
 صياغة وصف سهل الفهم

توحيد منهجية إعداد مسرد 
 مصطلحات حوكمة اإلنرتنت

 
مقارنة السياقات مبساعدة 

 احلاسوب
ترمجة مسرد مصطلحات  مسةاملرحلة اخلا

حوكمة اإلنرتنت إىل اللغة 
 العربية

 
اجتمع حتقق يعقد وجهاً لوجه 
 مع اخلّباء وأصحاب املصلحة

توحيد مدخالت مسرد 
 مصطلحات حوكمة اإلنرتنت

 
إدماج آخر املدخالت والتوحيد 

النهائي ملسرد مصطلحات 
 حوكمة اإلنرتنت

 

 املكيفة ملسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت: منوذج تدفق العمل بصيغته 4الشكل 
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 اإلنترنتحوكمة  الوثائق التي تم الرجوع إليها إلعداد مسرد مصطلحات 1-3
)و/أو األمساء( وما يرتبط هبا من  تلمصطلحات على قائمة باملصطلحالمسرد أي بشكل عام، ميكن أن يشتمل 

مؤلف )مؤلفو( مسرد  استحدثهاواليت مت اختيارها من املصادر القائمة بالفعل أو اختارها خّباء أو  ،تعاريف ووصف
 ما يلي: ومن التحديات الشائعة اليت يصادفها معدو مسارد املصطلحات. املصطلحات

  املصطلحات القائمة "سطحية" للغاية، وتأخذ كأمر مسلم به أن األشخاص/اجملموعات  مساردكثري من
 املستهدفة يفهمون "سياق" مدخالت مسرد املصطلحات الفردية أو مصادرها ذات الصلة.

  صطلحات أو أمساء مرتبة أجبديًا تتطلب فهم ملاملصطلحات على مدخالت  مساردتشتمل العديد من
لهدف من مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت، وفر جتميع لياق. غري أنه "املصطلحات" خارج الس

 الفرعية السياق الالزم لفهم مسرد املصطلحات وترمجته. االتأو اجمل االتحسب األبعاد/اجمل املصطلحات

 .كثرياً ما تتضمن املصادر اإلضافية معلومات متعارضة عند مقارنة مدخالت احملتوى ذي الصلة 

أن ينصب الرتكيز الرئيسي على استخدام الوثائق املختارة ملشروع مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت. وعلى وبالتا ي، تعني 
تعني بناء/تكييف كل من مدخالت مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت تقريبًا من العديد من املصادر: مبا يف  أي حا ،

األخرى ذهذا اجملا . ويرجع ذلك إىل عدة مشاكل ذلك مدخالت مسارد املصطلحات القائمة والنصوص/الوثائق واملصادر 
مثل: أن العديد من الوثائق ال تصف املصطلحات نفسها؛ وال تذكرها أو تشري إليها إال بصورة سطحية ألهنا تأخذ أن 

لدقيق املعىن مسلم به أو أنه ميثل مفهوماً معروفاً مبا فيه الكفاية للجمهور املستهدف. وعلى أي حا ، تطلب نقص السياق ا
 أو التنسيق املفاهيمي أو عدم وجود معلومات حديثة تعديل وصف معظم املدخالت أو استكماذها أو إعادة صياغتها.

للنصوص باستخدامها.  جمموعاتتقييم الوثائق هبدف إعداد حتديد املعايري الالزمة ل  يفومتثلت املهمة املعقدة األوىل
 ىأخرى خال  تأدية هذه املهام. وجر  وثائقات( وتصنيف الوثائق. وأضيفت وجرى حتليل قائمة الوثائق )إىل جانب امللف

 وثائق وثالثة موارد أخرى مع مراعاة املعايري التالية: 107تتألف من  ةحتليل جمموعة أولية خمتار 

  من حيث السياق املفاهيمي، فحسب، ولكن أيضاً  ا الواردة يف الوثائق وليس فيما يتعلق باجملصلة املعلومات 

 ل كإرشاد للمستخدمني،مالوثائق املوثوقة اليت تع 

 ،الوثائق الرئيسية مثل الكتيبات واملبادئ التوجيهية 

  مسارد املصطلحات القائمة، أساسًا للمقارنة باملصطلحات املرشحة املختارة ولتوحيد وصف وتفسري النظر يف
 املصطلحات،

 تاريخ اإلصدار 

  وما إىل ذلكاليت أصدرهتا اجلهةوخاصة  -أصل الوثائق ،. 
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ولتيسري مواصلة التجهيز طوا  املشروع، مل تُعررف الوثائق بأرقام فريدة فقط، ولكن أيضًا بإضافة عنوان قصري تذكريي 
 للوثيقة إضافة إىل رمز يشري إىل طبيعة الوثيقة، مثل:

 "ar (سنوي" )استعراض 
 "acro (خمتصرات" )حتتوي على 
 "bapa)ورقة معلومات أساسية( " 
 "bripa)ورقة إحاطة( " 

 " CoEu )جملس أوروبا( " 

 "d)مسودة( " 

 "dipa)ورقة مناقشة( " 

 "dwp)مشروع ورقة عمل( " 

 "EuCo( "املفوضية )األوروبية 

 "glo (مصطلحات" )مسرد 

 "HB)كتيب( " 

 "hist)تتعلق بالتاريخ( " 

 "IS (اإلنرتنت" )جمتمع 

 "ov (عامة" )نظرة 

 "polبالسياسات( متعلقةة " )وثيق 

 "rep)تقرير( " 

واستعيض عنها يف واستخدمت هذه الرموز املرجعية اجملمعة طوا  عملية جتميع مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت 
 يف امللحق األو  من مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت. الببليوغرافية التقليدية يةاملرجعب املرحلة النهائية من املشروع
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 وصنرفت مجيع الوثائق ملواصلة االختيار استناداً إىل مدى األمهية بالنسبة للمشروع كما يلي:

 
طابعها وصلتها الختيار املصطلحات فضاًل عن األمهية/الفائدة وثبت أن العملية الواردة أعاله لتصنيف الوثائق حسب 

للمصطلحات عملية مفيدة للوصو  إىل أكثر الطرق فعالية لبدء مشروع مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت. احملتملة 
 ووفقاً لفئات الصلة الواردة أعاله:

  وثيقة على أهنا وثائق أساسية مؤكدة )من احملتمل أن تكون نقطة البداية األمثل الستخراج  11مت تصنيف
 وثيقة رئيسية مؤكدة. 14املصطلحات(؛ ويف النهاية مت حتديد 

  ال يزا  يتعني فحصها، سواء كانت أو مل  ، وكانوثيقة أخرى على أهنا وثائق رئيسية إضافية 22مت تصنيف
تعريف( مقارنة بالوثائق سياقات التكن حتتوي بالفعل على معلومات أنسب بشأن املصطلحات )من حيث 

 الرئيسية األخرى.

 منذ البداية. أواًل، خضعت كل وثيقة السرتاتيجيات قراءة من جانب خّباءإىل هنج منتظم واستند تصنيف الوثائق 
، مثل املسح البصري والقراءة السريعة لتصنيفها. وخال  هذه العملية، متت مقارنة الوثائق ومواءمة التصنيف املصطلحات

فض مستوى التصنيف مقارنة مت رفع أو خ عندما كانت تنتمي لنفس النوع على سبيل املثا . غري أنه يف بعض احلاالت،

1 

 الوثائق من حيث أهميتها/فائدتها المحتملة للمصطلحات الواردة فيها:إسناد "مؤهل للوثيقة" يصنف 
T = حتتوي على مصطلحات مهمة/ذات صلة 
F = )وثيقة ذات طابع أساسي )بصفة عامة أو فيما يتعلق بأحد موضوعات حوكمة اإلنرتنت 
P = بأحد وثيقة ذات طابع سياسي )يفضل على املستوى الدو ي بصفة عامة أو فيما يتعلق 

 موضوعات حوكمة اإلنرتنت(
I = وثيقة حتتوي على كم كبري من مصطلحات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )فيما يتعلق 

 حبوكمة اإلنرتنت بصفة عامة أو بأحد موضوعات حوكمة اإلنرتنت(
D = )مشروع أو تقرير أو موجز أو توصية )أقل مستوى 
O =  وع، وال حيو  ذلك دون أن تكون نسخة قدمية أكثر وثيقة قدمية )فيما يتعلق بالغرض من املشر

 صلة يف بعض احلاالت = ليس أقدم من وثيقة أحدث مصنفة على أهنا قدمية(

 "األولوية" من منظور المصطلحات 2
A = ذات أمهية كبرية من حيث املصطلحات الواردة فيها 
B =  حيث املصطلحات الواردة فيهاذات أمهية إىل حد ما من 
C = ذات أمهية صغرية من حيث املصطلحات الواردة فيها 
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بالوثائق املماثلة، حسب صلتها ملشروع مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت. ويف حاالت أخرى، مل يكن التصنيف ممكناً 
 ألن الوثيقة مل حتتو على مصطلحات ذات صلة/مهمة أو مل تضف معلومات جديدة.

مل يعن  والتصنيفالتحليل  ايقة. غري أن هذوث 30-25وإمجااًل، بدأت عملية استخراج املصطلحات باختيار حنو 
استبعاد الوثائق األخرى، ولكن كان اذهدف أن يكون املشروع برمته أكثر كفاءة/قابلية لإلدارة من البداية. ويف هذا 
الصدد، كان من الضروري إيالء اهتمام خاص لعدم فقدان الرتكيز: أي عدم االخنراط بشكل مفرط يف اجلوانب ذات 

أو املصطلحات االقتصادية. وإال سيبتعد مسرد مصطلحات حوكمة  الصلة، مثل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
أكثر من  يف هناية املطاف اإلنرتنت بسهولة عن املصطلحات األساسية حلوكمة اإلنرتنت. وعلى الرغم من ذلك، اسُتخدم

 مصدراً الستخراج املصطلحات وتقييمها. 150

رى حتديد برجمية الستخراج املصطلحات واختبارها. وكانت ويف حني بدأت العملية باستخراج املصطلحات يدوياً، فقد ج
  معظم النظم املتاحة تعاين من عيوب خطرية. )انظر اجلزء الثالث(.
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 المصطلحات المرشحة وسياقاتها في الوثائق 1-4
يف حالة مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت، ميكن إبداء املالحظة التالية فيما يتعلق بنوع املعلومات يف سياق 

 املصطلحات املرشحة:

  تعريف عموماً.سياق بدون  املصطلحات املرشحةظهرت  ،االتاحليف معظم 

  بدون سياق  املرشحة حىت يف الوثائق املفرتض أن تكون أنسب الستخراج املصطلحات، ظهرت املصطلحات
 كاف، مما تطلب:

 ،إما مجع سياقات عدد من املصطلحات املرشحة 

 ر أخرى.دأو الرجوع إىل مصا 

 تستخدم مصطلحات كثرية بشكل متسق يف اجملموعة املتنوعة من النصوص. مل 

. الوصفويف البداية، مت جتميع السياقات بقدر ما أرتئي أهنا ذات صلة، وأجريت حماولة إلعداد أو  مشروع للتعاريف/
والتحقق يف  يف ضوء اجلمهور املستهدف ملسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت الوصفويف مرحلة الحقة، تعني تبسيط 

 وصفالوقت نفسه مرة أخرى من أهم املصطلحات املرشحة مبساعدة أداة استخراج املصطلحات/األمساء. وعند صياغة 
املصطلحات الواردة يف مدخالت مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت، أعطيت األفضلية للفهم العام وسهولة 

عدد مرات تكرار الكلمة( مل  ومات اإلحصائية )مثاًل عنأن املعلأنه ثبت االستخدام. ومن املهم تسليط الضوء على 
سليم، فقد كان معد  التكرار يرجع يف بعض األحيان  وصفتكن أكثر املعايري فائدة الختيار مصطلح ما أو استخراج 

 إىل مسات التصميم أو اإلحاالت املرجعية ولكن ليس إىل معلومات مفيدة.
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 مسرد مصطلحات حوكمة اإلنترنت الفردية منهجية صياغة مدخالت - الفصل الثاني
 مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت:دخالت ممن  نهناك يف األساس نوعا

  أو أمساء مثل اإلصدار الرابع( ّبوتوكو  اإلنرتنت لمصطلحاتIPv4 ميثل كل )منها مفهومًا أكثر  مصطلح
 عمومية أو أكثر حتديداً، وإن كان يتعلق بشكل وثيق حبوكمة اإلنرتنت.

  قانونية ذات صلة حبوكمة اإلنرتنت. وصكوكأمساء منظمات ومنتديات وشبكات وأفرقة ومؤمترات ولوائح 

من مصادر مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت مشروع وبالنظر إىل اختيار معظم مدخالت املصطلحات الواردة يف 
خمتلفة متعلقة مبجا  موضوع حوكمة اإلنرتنت، كان من الضروري اختاذ قرار من البداية بشأن هنج منتظم وموحد لتناو  

(. غري أن مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت)وتأكدت احلاجة إىل ذلك خال  سري العمل بشأن  والوصفاملصطلحات 
الفردية بنفس الطريقة. فقد أشري إىل حالة "استخدام" كل مصطلح  عين عرض كل من املدخالتهذا النهج املوحد ال ي

كان أو اسم مثال على أساس كل حالة على حدة، نظرًا ألن بعض املصطلحات ليس ذها مرادفات أو أشكا  خمتصرة. و 
 للعديد من املدخالت مرادفني أو أكثر، وبعضها يكون يف أشكا  كاملة مصحوبة بشكل خمتصر وما إىل ذلك.

شتمل مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت على عدد من املصطلحات أو األمساء اجلديدة نسبيًا برغم من استخدامها وي
شائع متفق عليه/موحد يف جمتمعات حوكمة اإلنرتنت. وهناك مصطلحات أخرى  على نطاق واسع بدون تعريف

موحد." وقد تكون بعض املصطلحات غري  تستخدم على نطاق واسع ومعرفة جيداً، وبالتا ي ميكن اعتبار أهنا "معيار
الشائعة مهمة ألغراض التوضيح، على الرغم من أهنا نادراً ما تستخدم. وال تستطيع أدوات استخراج املصطلحات عموماً 
التفريق بني املصطلحات املرشحة املهمة وغري املهمة. وبالتا ي، مل تكن األدلة اإلحصائية وحدها كافية لتحديد أمهية 

 ما أو حتديد وصف أو تفسري جيد له من السياق. مصطلح

 أواًل إىل ما يلي: - على الرغم من تكييفه -القائم على املعايري  املنظمويشري النهج 

 طريقة جتميع مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت، مبا يف ذلك منهجية إدارة الكم اذهائل من الوثائق؛ 

  حوكمة اإلنرتنت؛اذهيكل الكلي واذهيكل اجلزئي ملسرد مصطلحات 

 .طريقة تصميم املدخالت، مبا يف ذلك استخدام الرموز 

ذهيكل مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت واستخدام املصطلحات  -موحدة كلما أمكن  -ويتألف من قواعد 
 ذات الصلة هبا. والوصفوالعالقات اللفظية واإلمالئية للمدخالت وغريها من أعراف الكتابة 

، تقرر عرض كل مدخل من املصطلحاتاملتعلق باملعاجم املتخصصة والعمل جما  يف  الراسخةمارسة ومبا يتماشى مع امل
أ( مصطلح إىل جانب مرادفات أو أشكا  ))كل مدخل يشتمل على  مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنتمدخالت 

ب( وصف يليه مالحظة، إذا تطلب األمر( ككيان مستقل. )و ،خمتصرة فضاًل عن املصطلحات ذات الصلة، إن وجدت
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 وأصبح هذا "الرتتيب .""سياقاً" مفاهيميًا معيناً  ويتم جتميع املدخالت حتت بُعد حوكمة اإلنرتنت املعين الذي يوفر أيضاً 
 (IEVية دولية )مفردات كهرتقنأواًل يف شكل  –املختلط" )الرتتيب غري األجبدي( مسة بارزة يف وضع معايري املصطلحات 

وقد أصبحت من أفضل املمارسات يف  فيما بعد. املفرداتيف بداية القرن العشرين مث يف معظم معايري املصطلحات أو 
بعض أعما  املعاجم املتخصصة التقنية للغاية مثل جمموعة القواميس التقنية املصورة متعددة اللغات اليت مجعها ألفريد 

 اضي.شلومان يف تسعينات القرن امل

)الناتج عن الرتتيب املختلط للمدخالت( يف ترتيب مدخالت مسارد  املنتظموثبت مرة أخرى أن النهج شبه 
 املصطلحات يف املسارد الكبرية جداً مناسب لعدة أسباب:

  يساعد تقسيم مسرد املصطلحات عمومًا إىل موضوعات فرعية على اختيار عدد من املصطلحات وترتيبها
 حسب األولوية.

  وجتنب أوجه الوصفوفقًا لصلتها املفاهيمية على وضع إحاالت مرجعية، وحتسني  املدخالتيساعد جتميع ،
 عدم االتساق وما إىل ذلك.

 ( لرتتيب املدخالت يف مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت.املنتظموبالتا ي، مت اختيار الرتتيب املختلط )أو شبه 
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 مصطلحات حوكمة اإلنترنتلمدخالت مسرد الهيكل الجزئي  2-1

 بشكل كبري وهو ما يّبره اجلمهور املستهدف. اذهيكل اجلزئي ملدخالت مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنتمت تبسيط 

 على مستوى المصطلح أو السم )مع أمثلة(: (1)

 التفسير الحقل

 رقم املدخل يف مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت 2-13

. ويدرج كل ُيكتب بالخط العريضاملصطلح )تأيت املصطلحات املفضلة أواًل( أو االسم  الحوسبة السحابية
 مصطلح/اسم أو شكله املختصر على سطر جديد.

ُتكتب املصطلحات باللغات الالتينية باحلروف الصغرية يف البداية، إال إذا كانت أمساء تبدأ  مشغل اإلنترنت
 معىن آخر.حبروف كبرية أو حبرف أو رمز ينطوي على 

 

 

بروتوكو  التحكم مصطلح ذو صلة: 
(/بروتوكو  اإلنرتنت TCPيف اإلرسا  )

(IP) 

 

 وليس: الناقل

ميكن أن يكون ذها حالة استخدام خمتلفة، فقد تكون مفضلة )مكافئة متاماً  :املرادفات
يف املدخل وبالتا ي باحلروف العريضة أيضاً( أو مقبولة )باحلروف العادية(  مصطلح األو لل

 أو مهملة

  أي شبه مرادف أو مصطلح/اسم شائع  إىل حد ماذا صلة  املصطلحإذا كان(
أيضًا شبه ذلك )ويشمل  عبارة "مصطلح ذو صلة:" وضع قبلهتاالستخدام، 

 املرادف(

  ،)وضع قبلهتإذا كان مصطلح/اسم ينبغي عدم استخدامه )مثاًل مصطلح مهمل 
 "وليس:" عبارة
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 على مستوى الوصف )مع أمثلة(: (2)

 التفسير الحقل

أو موضوع حمدد بشأن استخدام املصطلح  جما >تعبري بني قوسني بزاوية< يشري إىل  >البنية التحتية لإلنرتنت<
 أو املوضوعات األخرى مستبعدة. االتلتوضيح أن معاين املصطلح يف اجمل

مصطلح يشري إىل حد كبري إىل مقدم 
ومقدم ( TSPخدمات االتصاالت )

 (ISP) خدمات اإلنترنت

للمفهوم. وتكون اإلحالة املرجعية إىل  -وأحيانًا تعريفاً  - وصفاً يشكل املصطلح أو االسم 
 .مكتوبة بالخط العريضمصطلحات مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت 

: من أجل تقدمي خدمة عالية مالحظة
م مشغلو اإلنرتنت اجلودة، يستخد
إلدارة حركة البيانات تقنيات خمتلفة 

 إلعطاء األولوية حلركة معينة. 

:" وقد تكون مالحظةيشار إليها بكلمة "، املدخل مفهوملفهم مالحظة مفيدة إذا كانت 
 واحدة ملدخل ما بلغة خمتلفة. مالحظةهناك أكثر من 

 ]ويكيبيديا[

 

 ...[ تكييف من]

إشارة إىل املصدر )يف شكل قصري( بني أقواس معقوفة؛ وترد النسخة الكاملة يف "قائمة 
 املراجع"

و ما يشار إليه على النحو التا ي: على املصدر وه تكييفويف كثري من األحيان، يتعني 
 من ...[ تكييف]

أبعاد حوكمة اإلنرتنت: عام، قانوين، 
... 

 باحلروف املائلةإليه  يشارإذا كان مدخل ما يشمل عددًا من أبعاد حوكمة اإلنرتنت، 
 وبشكل خمتصر.

 ..." تشري إىل املالحظات الداخلية. *** داخلية: *** داخلية:..."

 اإلنرتنت( حوكمة مسرد مصطلحات مشروع)ال تستخدم إال أثناء املراحل التحضريية من 

 

( اخل املختصرة، راتاشواإل من األقواس، ختلفةاملنواع األ مثل) املعجمية رموزالأُبقيت  وضوح وسهولة االستخدام،لل توخياً 
 .بشكل متسق واستخدمت أدىن حد ممكن عند

.  
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 والعالقات بينهااستخدام المصطلحات  2-2
على الرغم من أن بعض اجلوانب "اإللزامية" تطبق على مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت، فال ميكن اعتبارها "معيارية" 

. وعلى الرغم من املعايريما يتمتع بصالحيات معيارية، مثل منظمة معنية بتوحيد  جما مبعىن أهنا حتظى مبوافقة سلطة 
ألحيان وقد مت ذلك بالفعل بني املصطلح املفضل واملصطلح املقبو  واملصطلح املهمل، إذا  ذلك، ميكن التفريق يف بعض ا

كان هناك أكثر من مصطلح أو اسم واحد ملفهوم معني. ويف حاالت نادرة، حىت الشكل املختصر ميكن أن يكون له 
 وضع خيتلف عن شكله الكامل.

ن وضع استخدام املصطلح واحد من ثالث أنواع ميكن أن يكو ويف سياق مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت، 
 ISO 10241-1:2011الواردة يف املعيار  ات)املصطلح املفضل أو املصطلح املقبو  أو املصطلح املهمل( قياسًا بالتعريف

 هنا ألغراض مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت: واليت مت تكييفها

 املصطلح املفضل - 1

يصنف على أنه مصطلح أو اسم أو ي ملفهوم معني. وميكن أن يكون هناك أكثر من مصطلح أو اسم أو ي مفضل واحد. وإذا كان 
هناك مصطلح واحد ميثل املفهوم، يكون هذا املصطلح هو املفضل تلقائياً. وبالقياس، ميكن أن تنطبق كلمة "املفضل" أيضًا على 

 باحلروف الكبرية. املفضلةت أو األمساء األشكا  املختصرة. وتكتب املصطلحا

   الشكل املختصر مصطلحان مفضالنو الشكل الكامل : 1املثا 
 مقدم خدمات اإلنترنت

ISP 
  (اآلخرالشكل املختصر مصطلحان مفضالن )ولكن أحدمها يستخدم أكثر من و الشكل الكامل : 2 املثا 

IPv4 
 اإلنترنت بروتوكوللاإلصدار الرابع 

 
 املصطلح املقبو  - 2

. وميكن أن يكون هناك أكثر من مصطلح مقبو  ، ولكنه غري مصنف كمصطلح مفضلمصطلح أو اسم مرادف ملصطلح مفضل
واحد. وبالقياس، ميكن أن تنطبق كلمة "املقبو " أيضًا على األشكا  املختصرة. وتكتب املصطلحات أو األمساء املقبولة باحلروف 

 العادية.

   ومصطلح مقبو  مصطلحان مفضالن: 1املثا 
eSignature 

 اإللكترونيالتوقيع 
 الرقمي التوقيع

  هو املصطلح املفضل والشكل الكامل هو املصطلح املقبو الشكل املختصر : 2 املثا 
IP address 



41 

 بروتوكول اإلنترنت عنوان

 املصطلح املهمل - 3

مفضل أو مصطلح مقبو . وميكن أن يكون هناك أكثر من ولكنه غري مصنف كمصطلح مصطلح أو اسم مرادف ملصطلح مفضل، 
صطلحات املهملة، توضع همل" أيضاً على األشكا  املختصرة. ولتحديد املاملمصطلح مهمل واحد. وبالقياس، ميكن أن تنطبق كلمة "

 قبلها عبارة "وليس:"

  : مفضل ومصطلح مهمل مصطلحمثا 
 اإلنترنتمشغل 

 اقللناوليس: 
واسع على أهنما من املصطلحات املعيارية )لكل منهما  نطاقالتفسري: املصطلحان مستخدمان على 

خمتلفة مثل النقل  جماالتتعاريف/معين موحد(. غري أن مصطلح "الناقل" يستخدم على نطاق واسع يف 
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وميكن أن يكون مضلالً يف سياق حوكمة اإلنرتنت. وألغراض التوضيح، 
فإن مصطلح "مشغل اإلنرتنت" هو املصطلح املفضل الذي يتعني استخدامه يف جمتمع حوكمة اإلنرتنت بدالً 

 من مصطلح "الناقل".

 
 املصطلح ذو الصلة - 4

عبارة أي ليس مرادفًا تامًا للمصطلح، توضع قبله  -يف احلالة اليت يكون فيها مصطلح قريب من الناحية املفاهيمية "شبه مرادف" 
 )كما هو احلا  يف إعداد قاموس املرادفات(. "مصطلح ذو صلة:"

  : مفضل ومصطلح ذو صلة مصطلحمثا 
 طاقم بروتوكول اإلنترنت

 (IP(/بروتوكو  اإلنرتنت )TCPالتحكم يف اإلرسا  )مصطلح ذو صلة: بروتوكو  

 (IPبروتوكو  اإلنرتنت )و  (TCPبروتوكو  التحكم يف اإلرسا  )إن  "؟مصطلح ذو صلةما سبب وضع عبارة "التفسري: 
بروتوكو  اإلنرتنت الذي حيتوي على بروتوكوالت أخرى أيضاً. ومن ناحية أخرى،  لطاقمساسيان األّبوتوكوالن مها ال

 كمرادف لطاقم بروتوكو  اإلنرتنت.  (IPبروتوكو  اإلنرتنت )و  (TCPبروتوكو  التحكم يف اإلرسا  )عادة ما يستخدم 
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 األعراف اإلمالئية واألعراف الكتابية األخرى 2-3
وليس اختالفات  –بالنسبة لبعض املصطلحات أو األمساء أو الكلمات، قد تكون هناك أشكا  إمالئية خمتلفة منها 

من أجل عدم  واليت يتعني اختاذ قرارات بشأهنا –إقليمية فقط مثل اإلجنليزي الّبيطاين مقارنة باإلجنليزي األمريكي 
 تضخيم عدد املرادفات:

  : مثاeCommerce 

 أو ما إىل ذلك E-commerceأو  e-commerceأو  e-Commerceوليس: 

فتكتب هذه املصطلحات يف مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت بدون واصلة وبدون حروف كبرية أو صغرية جملا  
 ."eCommerce، مثل "التطبيق الذي تشري إليه

شيوعاً يف  املصطلح يف أكثر استخدامات تردالتفسري: الواصالت والعالمات النحوية األخرى تستخدم كما 
املصطلحات من وثائق  استخراجمزعجة عند  األعراف اإلمالئية واألعراف الكتابية األخرىالنصوص. و 

تكون هناك أشكا  خمتلفة من النصوص(. ويتعني البحث عن كل شكل خمتلف  عديدة )وخاصة عندما
 مع كل عملية حبث. أو تعديل األوضاع )مثل احلساسية للحروف الكبرية والصغرية( –بصورة مستقلة 

، يكون من الصعب التمييز بني مصطلح عام واسم مثاًل يف حالة إنرتنت مقابل اإلنرتنت، أو بروتوكو  ويف بعض احلاالت
طلحات اليت تظهر كمدخالت يف خر من بروتوكوالت اإلنرتنت. وبالتا ي، فإن املصآ( مقابل بروتوكو  IPاإلنرتنت )

 مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت ُتكتب باحلروف الصغرية يف البداية، يف حني تبدأ األمساء باحلروف الكبرية.

أن الظواهر املذكورة أعاله تؤدي إىل عقبات خطرية أمام احلصو  على نتائج مرضية يف حالة استخدام  الذكروغين عن 
 املصطلحات. )انظر اجلزء الثالث(. استخراجأدوات 
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 ؟أو التعريف الوصف 2-4
على الرغم من أن النية يف البداية كانت استخدام التعاريف باملعىن الصارم، فقد مت التخلي عن هذه الفكرة خال  سري 

 العمل لعدد من األسباب:

  ُىل أن تكون للغاية واليت متيل إ واملنتظمةية ج املصطلحات املعيار تكون التعاريف الصارمة والدقيقة إلزامية يف هن
موجهة حنو حتقيق مصطلحات كاملة. ولكن يهدف مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت إىل اختيار جمموعة 

 من املصطلحات الرئيسية املستخدمة يف جما  حوكمة اإلنرتنت وبالتا ي:

 ال يوجد شرط أن يكون كاماًل؛ 
  تسم يعلى عناصر زائدة أو أن  الوصفتوي حيحاجة يف بعض األحيان إىل أن هناك ميكن أن تكون

 ؛بقدر أقل من "التقنية" يف بعض العبارات

 " الوصفوال مفر من أن تؤدي احلاجة إىل وضع تعاريف "سهلة االستخدام" مقرتنة مبفردات منتقاة إىل". 

العكس، كانت من الصعوبات البالغة إجياد  أقل صحة من التعاريف. فعلى الوصفكون يغري أن هذا ال يعين أن 
مستخدم يف مسرد مصطلحات حوكمة أي وصف آخر ، حبيث يكون له معىن يف سياق وصفالصياغة السليمة لكل 

 اإلنرتنت، يف ضوء اجلمهور املستهدف.

مرجعية، تنطوي على إحاالت  ببعضها البعض من خال  مصطلحات صيغ الوصف هذهومتثلت صعوبة أخرى يف ربط 
وبالتا ي حتويل مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت بأكمله إىل سياق متماسك. وسهولة االستخدام يف هذا الصدد تعين 

ذات الصلة.  حوكمة اإلنرتنت أن هذه املصطلحات متثل معلومات داعمة للمستخدم يف مدخالت مسرد مصطلحات
 ملستخدم معلومات متضاربة أو حىت متعارضة.ويف أدوات اإلحالة املرجعية األخرى، كثرياً ما يواجه ا
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 اإلنترنتحوكمة الهيكل الكلي لمسرد مصطلحات  2-5
 اإلنرتنت على األقسام التالية:حوكمة باإلضافة إىل صفحات العناوين، يشتمل مسرد مصطلحات 

 معلومات أساسية 
 جدو  احملتويات 
 جدو  املصطلحات 
 أقسام مسرد املصطلحات 
  : قائمة املراجع املستخدمة إلعداد مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنتامللحق األو 
 بني أبعاد حوكمة اإلنرتنت امللحق الثاين: العالقات املتبادلة 
 امللحق الثالث: فهرس أجبدي للمصطلحات واألمساء 

على نطاق  وفيما خيص اذهيكل الكلي ملدخالت مسرد املصطلحات، فإن أبعاد حوكمة اإلنرتنت تتبع األبعاد املقبولة
مسرد واستخدمت كجوانب تفريق رئيسية ذهيكل  Kurbalija (2012)واسع بشأهنا على النحو الوارد يف دراسة 
أقسام مبا  5( وبالتا ي، فإن اجلزء اخلاص مبسرد املصطلحات ينقسم إىل 6مصطلحات حوكمة اإلنرتنت. )انظر الشكل 

مة قصرية. ويليها القسم السادس الذي يشمل فئات أصحاب يتماشى مع أبعاد حوكمة اإلنرتنت، ويسبق كل قسم مقد
والصكوك ملنظمات واملنتديات والشبكات واألفرقة واملؤمترات واللوائح ااملصلحة، يف حني حيتوي القسم السابع على أمساء 

 القائمة: القانونية

 حوكمة اإلنرتنت عموماً  - األو 
 البنية التحتية وتوحيد املعايري - الثاين
 البعد االقتصادي - الثالث
 البعد القانوين  - الرابع

 البعد اإلمنائي واالجتماعي الثقايف - اخلامس
 أصحاب املصلحة - السادس
 والصكوك القانونيةاملنظمات واملنتديات والشبكات واألفرقة واملؤمترات واللوائح   - السابع

على النحو األو  إىل اخلامس تتبع إىل حد بعيد أبعاد حوكمة اإلنرتنت املقبولة على نطاق واسع  من ويف حني أن األقسام
 أجل من، فقد جرى تعديلها ألغراض مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت Kurbalija (2012)الوارد يف دراسة 

   وهو "حوكمة اإلنرتنت عموماً" "بعد وصفي"إدخا، 
  واالقتصادية والبعد االجتماعي الثقايف يف بُعد واحددمج التنمية االجتماعية، 
 .إضافة بُعد لفئات أصحاب املصلحة 
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 رحلة على طريق حوكمة اإلنترنت
 بادلة بينهاتاملسائل الرئيسية والعالقات امل

 خطوط 5مسألة على  51

 العالمات
 األصفر: خط البنية التحتية وتوحيد املعايري

 األخضر: اخلط القانوين
 األمحر: اخلط االقتصادي
 األزرق: اخلط اإلمنائي

 الّبتقا ي: اخلط االجتماعي والثقايف

تستند هذه اخلريطة إىل حبوث ومنهجية تدريب ديبلو بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وحوكمة اإلنرتنت اليت أعدت يف الفرتة 
1998-2010 

 اين وجوفان كورباليجاأعد النسخة األصلية ستيفانو بالدي وإدواردو غليشت

 اخلط الّبتقا ي
 نوع اجلنس

 الشعوب األصلية
 الشباب
 التعليم

 األشخاص ذوو اإلعاقة
 السلع العامة

 معايري شبكة اإلنرتنت
 العلوم

 تعدد اللغات
 التوقيعات اإللكرتونية

 الصوت عّب بروتوكو  اإلنرتنت

 حيادية الشبكة
 األمن السيبراني

 حقوق التأليف والنشر

 خدمات اإلنرتنتمقدمو 
 التقارب

 ّبوتوكو  اإلنرتنتلاإلصدار السادس 
 الوالية القضائية
 اجلرمية السيّبانية
 محاية البيانات
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 سياسات احملتوى
 حرية التعبري
 اخلصوصية 

 املصدر املفتوح

 التجارة اإللكرتونية
 التحكيم

 محاية املستهلك
 دفوعات اإللكرتونيةاخلدمات املصرفية اإللكرتونية/النقود اإللكرتونية، وامل

 العالمات التجارية
 االحتفاظ بالبيانات

 نظام أمساء امليادينسياسة 
 براءات االخرتاع

 التشفري
 الرسائل االقتحامية

 البنية التحتية لالتصاالت
 رسوم التوصيل

 السوق واألسعار )مكافحة االحتكار(
 الفجوة الرقمية
 النفاذ الشامل

 سياسة االتصاالت

 اخلط األصفر
 بروتوكو  التحكم يف اإلنرتنت/بروتوكو  اإلنرتنت

 ةأساسي اتخمدم
 ناقالت عرض النطاق

 احلوسبة السحابية

 اخلط األمحر
 اجلمارك

 فرض الضرائب
 نقل التكنولوجيا

 الدعم املا ي
 التعليم

 قانون العمل

 هجرة العقو 
  العالقات املتبادلة بني أبعاد حوكمة اإلنرتنت  :5الشكل 
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 واستخراجها لتحديد المصطلحات PROTERMمالحظات حول استخدام أداة  - الفصل الثالث
تطوير  فقد مت. حتدياً  مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت ميثللغرض جتميع  ةاحلاسوبية اللغوي الّبجمياتتطبيق  تبني أن

 خمتلفة. هُنجمعظم األدوات ألغراض و 

 اختبار العديد من أدوات استخراج المصطلحات 3-1
منذ بداية املشروع. واتسمت معظم األدوات املتاحة  حتديد املصطلحات واستخراجهاجرى اختبار عدد من أدوات 

 بسهولة مبا يلي:

 ميغابايت(، 5فيما يتعلق حبجم النص الذي يتعني جتهيزه )مثاًل  حدود 

 ،قيود على أشكا  النصوص اليت ميكن جتهيزها 

  املستخدمني بتغذية ذاكرة الرتمجة يف  تطلب منكانت معظم هذه األدوات مّبجمة الستخراج ثنائي اللغة أو
 إجراء، أياألداة قبل إمكانية اختاذ 

  ًأوجه قصور يف حتديد املصطلحات املرشحة مثال 

 ح )وبالتا ي فيما يتعلق باستخدام كل سطر مبفرده من الوثيقة على أنه الوحدة األساسية لتحديد املصطل
تقسيم مصطلح متعدد الكلمات أو مصطلح يشمل واصلة لغوية إىل جزأين يف هناية السطر واعتبار  

 مصطلح خمتلف(،ككل جزء  

 .فيما يتعلق بعدم القدرة على التمييز بني أمساء املنظمات واملصطلحات 

)قبل  العناوين واألشكا  البيانية وما إىل ذلكويف بعض احلاالت، تعني إلغاء أي تنسيق للوثائق أواًل )مثاًل إزالة صفحات 
 .(حتميلها يف النظام لتجهيزها

وعند تطبيق أدوات استخراج املصطلحات، أصبح من الواضح أن وترية املصطلحات املرشحة ليست مؤشرًا مثاليًا ألمهية 
 املصطلح املرشح:

 املصطلحات املرشحة اليت ثبت مصطلح مرشح واحد فقط أو عدد قليل من كان هناك بعض احلاالت،   يف
 أهنا مهمة للغاية.

 مهمة إىل حد ما.غري ، كانت هناك مصطلحات مرشحة كثرية ثبت أهنا أخرى يف حاالت 

 .تعني يف كثري من األحيان التحقق من أمهية املصطلحات/السياقات مقابل مصادر إضافية 
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، E-signature، وe-signature) خمتلفني أو أكثروباإلضافة إىل ذلك، تكررت مصطلحات عديدة يف شكلني 
(، وكان للعديد CDN، وما إىل ذلك(، ويف إحدى احلاالت، كان ملصطلحني كاملني نفس االختصار )eSignatureو

من املصطلحات مرادفات أو شبه مرادف. ويف معظم احلاالت، كان من السهل نسبيًا حتديد املصطلحات متعددة 
وينطبق . "ت بعض املصطلحات املكونة من كلمة واحدة صعوبات، مثل مصطلح "االنفتاحالكلمات، يف حني شكل

غري أنه يف حالة االستخراج  -ذلك على استخراج املصطلحات يدويًا وكذلك على االستخراج التلقائي للمصطلحات 
 اليدوي للمصطلحات يكون العقل البشري أكثر فعالية يف فرز البيانات املهمة عن البيانات غري املهمة.

تعاين من حدود وقيود أقل من األدوات األخرى اليت جرى  ProTermوثبت أن أداة حتديد املصطلحات واألمساء 
النصوص املختارة من نفس الوثائق يف أداة  جمموعاتدام العديد من ىل ذلك، ميكن استخإاختبارها. وباإلضافة 

ProTerm  مثاًل السرتاتيجيات حبث خمتلفة. -إىل جانب بعضها البعض 

 ( وتدريب أشخاص على استخدامها استخداماً مهنياً.وتكييفها) ProTermأداة ولذلك، مت اختيار 

 ProTermتجربة أداة  3-2
 من املصطلحات املرشحة، ألن:عدداً مبالغاً فيه ، خلص إىل أهنا حتدد ProTermأداة عند جتربة 

  ،ًجمموعة الوثائق مل تغط مصطلحات حوكمة اإلنرتنت فقط ولكن جماالت أخرى أيضا 

  1000مصطلحات حوكمة اإلنرتنت )مبا يف ذلك اجملاالت القريبة منها( وحدها تتألف من أكثر من 
 .يل الدقيقة للغايةيف حالة التطرق إىل التفاص مصطلح

أكثر الوثائق "صراحة" الستخراج  استخداميف بداية مشروع مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت تقرر ، وبالتا ي
 مبساعدة احلاسوب يف وقت الحق. الوصفاملصطلحات يدوياً وتسجيل السياقات عند إعداد صياغة 

 تحديد المصطلحات واألسماء ذات الصلة 3-3

املصطلحات واألمساء وتقييمها. واعتّبت كل املصطلحات احملددة يف هذه املرحلة على أهنا ذات صلة، مت فحص قائمة 
 ولكن حذف حنو نصفها من القائمة ألن:

 عن أن هناك قدر   هيككان للخّباء أولويات أخرى غري تلك اليت انعكست يف الوثائق )وهو شيء طبيعي، نا
 كبري من االزدواج يف احملتوى فضالً عن تركيز خمتلف يف الوثائق(،

  رمبا كان ملؤلفي الوثائق )أو املنظمات اليت أصدرهتا( خلفيات مهنية خمتلفة عن أولئك الذين طلب منهم
 اختيار أهم مصطلحات حوكمة اإلنرتنت، 

  للوصفبعض الوثائق كانت تعرض رؤى أو جداو  أعما  أو تشمل مواجهات وغري مناسبة. 
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غري أن هناك مصطلحات جديدة بشأن حوكمة اإلنرتنت تظهر كل يوم تقريباً. وذهذا السبب أضاف بعض اخلّباء عدداً 
 ، يف حني أراد غريهم حذف مدخالت.اجلديدة قليالً من املدخالت

 ProTermالستخدام الفعال ألداة  3-4
 ProTermاستنادًا إىل القائمة املوحدة من املصطلحات املرشحة ملسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت، أمكن تطبيق أداة 

بطريقة مستهدفة، وأسفرت عن نتائج طيبة بشأن املصطلحات/األمساء احملددة بالفعل وسياقاهتا. وبنير النظام وترية 
خمتلف من  مبزيج ىة )يف بعض األحيان بنتائج خمتلفة حسب االختالفات اإلمالئية، ويف حاالت أخر املصطلحات املرشح

التحقق من املصطلحات املرشحة يف األداة أو يف الوثيقة األصلية. ومسح بالكلمات؛ وما إىل ذلك(. كما مسح النظام 
 الفرعي املعين. ا أو اجمل ا ترشيح أوجه االختالف والتشابه يف اجملو ذلك بتوضيح/تنسيق التفسريات 

يف هذه املرحلة أفضل بشكل قاطع من استخدام األداة لتحديد  ProTermأداة وعلى أي حا ، كانت نتائج تطبيق 
املصطلحات بدون اختيار مسبق للمصطلحات. ويف هذا الصدد، هناك بعض املالحظات اجلديرة باالهتمام فيما يتعلق 

 مساء يف جمموعة الوثائق:بوترية تكرار املصطلحات واأل

  أو قد  -وترية التكرار العالية للمصطلحات املرشحة قد تكون إشارة إىل األمهية الكبرية ملصطلح أو اسم ما
 تكون يف حاالت أخرى؛ ال

   قد يكون  -وترية التكرار املنخفضة قد ال تكون بالضرورة إشارة إىل اخنفاض أمهية مصطلح أو اسم ما
 العكس صحيحاً يف بعض احلاالت؛

  يف بعض احلاالت، مل يتيسر العثور على مصطلح ما متامًا يف اجملموعة األولية من الوثائق، على الرغم من أنه
 رمبا ألنه مصطلح جديد بطابعه. -مهماً للغاية  يعتّب

حيان "فقرية" لغويًا وبالتا ي تطلب أن سياقات كل مصطلح أو اسم كانت يف كثري من األ ProTermأداة وقد أثبتت 
 عن طريق مجع عدة سياقات أو استخدام مصادر إضافية. الوصفاألمر تعزيز 

أصبح من املمكن عدم النظر إىل السياقات خال  عملية حتديد املصطلحات فقط  ProTermأداة وعن طريق استخدام 
)عندما تعرض بنسق النص العادي(، ولكن أصبح من املمكن أيضًا فحص السياقات يف الوثائق املدرجة يف األداة 

يقة األصلية مرات بنسختها األصلية وبتصميمها األصلي ومع عروض غري لغوية. وبالتا ي، من الضروري النظر يف الوث
 عديدة من أجل فهم بعض السياقات.

. تستهلك وقتاً كبرياً مصطلح والتحقق  فردية لكلالسياقات المقارنة إىل احلاجة فإن ، داة مفيدة جداً األعلى الرغم من أن و 
صياغة وصف للمصطلح. املطلوبة لهمة، املعلومات امل لتحديد السياقات اليت تقدم مبفردهاملصطلح  تناو  كلال غىن عنه و 

وبالتا ي من املفيد أن القائمة الرئيسية. وثائق أوصي باستبعادها من يف  معلومات مفيدةومت العثور يف كثري من األحيان على 
 داة.األ ( يف نفسالوثائقتتألف كل منها من جمموعات خمتلفة من نصوص عديدة ) جمموعاتتكون هناك إمكانية استخدام 
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 حتميل مجيع الوثائق وأنشئت ثالث قواعد بيانات:مت ويف البداية، 

 اشتملت األوىل على مجيع الوثائق. 

 .اشتملت الثانية على جمموعة الوثائق املختارة فقط واليت استخدمت فيها رموز باأللوان وفقاً ألمهيتها 

 اليت يتعني التوقف عنها"  الكلماتكثر الوثائق صلة فقط إىل جانب قائمة تشمل "ألالثالثة  تشكلت
من تدفق العمل؛ وبالتا ي تيسر حتديد مصطلحات  5للمصطلحات احملددة يف الوثائق العلمية خال  اخلطوة 

إضافية على أهنا مصطلحات أساسية وإضافتها لقائمة املصطلحات املرشحة ملسرد مصطلحات حوكمة 
 اإلنرتنت.

رشحة من مجيع أشكا  "الشوائب" من أجل احلصو  على نتائج دقيقة. وبعد ذلك، كان من املهم تنظيف املصطلحات امل
)مثل العالمات النحوية( أو  وإال سُتحدد األداة عددًا أكّب من املصطلحات املرشحة ألهنا مصحوبة بعالمات

قة العناصر/السمات األخرى اليت تظهرها كمصطلحات أخرى. ويضمن حذف/إزالة هذه العالمات/السمات مزيداً من الد
فيما يتعلق بوترية التكرار يف خمتلف الوثائق، وكما  عملية حتديد املصطلحات املرشحة وتزايد فرص الكشف عن السياقات 

 املهمة.

 وميكن توضيح ذلك بصورة الشاشة التالية:
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 لتجميع املصطلحات اليت حتتوي على كلمة "إنرتنت" ProTerm: صورة من عرض أداة 6الشكل 

 *Internet–و .internet–و internet–و internet) أشكا  منه 7مصطلح "إنرتنت" فإنك جتد  تبحث عنفعندما 
( على نفس الصفحة وبأعداد خمتلفة من الوثائق. وينبغي تعديل نسق كل شكل من أجل Internet–و :Internet-و

 ، ميكن أن نرى كلمة إنرتنت تنسيق تصميم املصطلح، مثاًل عن طريق استبعاد عالمات التشكيل عنها. ويف هذا املثا
 ""خمتلفة التكرارثالثة أشكا  من هناك اإلنرتنت، كانت  حوكمةيف حالة و النجمة، واألقواس. و الفاصلة، وجبانبها نقطة و 

مصطلحني جديدين ويتعلقان بشكل وثيق بقاعدة مصطلحات  كان املصطلحان اآلخرانبسبب عالمات الرتقيم، ولكن  
 حوكمة اإلنرتنت.

بالبحث عن املصطلحات واألمساء عن طريق النظر إىل "كلمة" تتكرر مع كلمات أخرى سواء  ProTermوتسمح أداة 
 ارتصاف الكلمات.و على ميينها أو يسارها. وييسر ذلك الكشف عن املصطلحات املركبة 

يف نفس الوقت أو الثالث اليت أنشئت لتحديد املصطلحات/األمساء  ProTermوتسمح إمكانية فتح قواعد بيانات 
مبقارنة النتائج، للتحقق من التجميعات احملتملة والعثور على معلومات مبعثرة يف وثائق  عد مرات قاعدة البيانات الرئيسية

. ويف الوقت نفسه، تتضح حاالت ازدواج املعلومات صيغ الوصفخمتلفة. وتكون مقارنة السياقات مفيدة للغاية لتوحيد 
 املتعارضة( عّب العديد من الوثائق.)املماثلة أو 

هو أنه من املمكن العمل بنصوص بلغة واحدة أو ثنائية اللغة حسب االحتياجات. وميكن أن  ProTermومن مزايا أداة 
تكون ملفات النصوص يف أشكا  خمتلفة. كما أن األداة تسمح بإجراء عدة أنشطة يف بيئة نفس النظام. وخيتلف ذلك 

 ى اليت تعمل حتديداً بنصوص ثنائية اللغة أو متعددة اللغات ألغراض أخرى.عن األدوات األخر 
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 قابلية المنهجية للتطبيق العام - الرابع لالفص
سيستمر فيه ظهور املصطلحات. وينطبق ذلك بطريقة خمتلفة عدد اجلوانب تديناميكي للغاية وم جما إن حوكمة اإلنرتنت 

ويف  -أيضا على جماالت أخرى، مثل إدارة املؤسسات حيث يتعني تعديل اسرتاتيجيات وتدابري اإلدارة بشكل مستمر 
هل سواق. وفيما خيص اإلدارة العملية أيضاً، فإن املصطلح "سوفقًا ملتطلبات األ -بعض احلاالت فورًا وبشكل جذري 

 مفضل عن املصطلح األكادميي والعلمي. االستخدام"

رطًا أساسيًا لكي تظل البيانات شويعد حتديث وتوسيع مسرد املصطلحات، مثل مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت 
صاحلة وقابلة إلعادة االستخدام مع مرور الوقت لصاحل استدامة املستوى. وألغراض حتديث وتوسيع مسارد املصطلحات 

عملية التحديث والتوسيع هذه  ProTermناك أدوات أخرى متاحة ميكن أن تدعم مبفردها أو مع أداة مثل هذه، ه
 وجتعلها عالية الكفاءة.

فضاًل عن مجيع املدخالت  -أي تاريخ  -وخال  عملية التحديث وتوسيع النطاق، من املهم االحتفاظ بسجل 
التعديالت على املدخالت اليت يتم االحتفاظ هبا. وقد تكون هناك حاجة خال  عملية اإلعداد إىل إعادة إدخا  

ها من قبل على إعادة مناقشة مسائل متت تسويتمدخالت حمذوفة. فتاريخ التعديالت يوفر قدراً كبرياً من الوقت املنقضي 
 حوكمة اإلنرتنت يف حالة مصطلح "االنفتاح." يف املاضي. وقد حدث ذلك يف مسرد مصطلحات

ويف حالة مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت، ثبت أن االجتماع األخري الذي عقد وجهاً لوجه ذو أمهية كبرية إذا وضعنا 
يف االعتبار أن الرتكيز األو ي كان ينصب على اللغة العربية. ومن املستصوب دائماً، عند إعداد مسارد مصطلحات من 

ا القبيل وضع يف االعتبار االحتياجات املستقبلية للرتمجة إىل لغات أخرى. ويف هذا الصدد، قد تكون هنج اللغة املراقبة هذ
أو اللغة املبسطة مفيدة. وينطبق ذلك بشكل خاص على حاالت "الرتمجة بتصرف" إىل لغات أجنبية حقًا يتعني فيها 

مسرد اف الكتابة واملتطلبات الثقافية يف االعتبار. وبالنسبة إىل وضع يف االعتبار مسائل النصوص املختلفة وأعر 
 اللغة املراقبة.هُنج  مصطلحات حوكمة اإلنرتنت، مت تطبيق

مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت قابلة للتطبيق على العديد من أعما  مسارد املصطلحات إعداد وهذا جيعل منهجية 
األخرى ذات الطابع املماثل. وكلما تنوعت متطلبات مسرد مصطلحات على أساس املبادئ املصطلحية، كلما سيتعني 

ثا ، أُِعد مسرد املنهجية املستخدمة إلعداد مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت للغرض املقصود. وكم تكييف
بطريقة تتيح إعادة استخدام النتيجة النهائية  مصطلحات حوكمة اإلنرتنت )يف الوقت احلا ي باللغتني اإلجنليزية والعربية(
 بسهولة ألغراض أخرى وحتديثها أو تطويرها يف اجتاهات خمتلفة عن طريق:

 إضافة لغات أخرى 

 استخدام منصات تقنية تقليدية أو متقدمة 

 تداخل وثيق بني االجتاهات الواردة أعاله.وهناك 
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وحيتوي مسرد مصطلحات حوكمة اإلنرتنت، بصيغته احلالية، على العديد من البيانات املفيدة يف شكل سهل 
االستخدام، حبيث ميكن استخدامه كمورد تعليمي )مثاًل كمصدر تعليمي مفتوح(. وعند بدء إعداده بلغات أخرى 

غي النظر يف طرائق وأدوات تعاونية/تشاركية من أجل الوصو  إىل أعلى مستوى من تقاسم ألغراض أخرى، ينب وتكييفه
 للمحتوى.


