
 AR اللغویة ICANNقسم خدمات  -في لغتك  ICANN -بیونیس آیریس

 اللغویة  ICANNقسم خدمات  -في لغتك  ICANN -بیونیس آیریس
 م 04:45م إلى  03:15من الساعة  – 2015 ،یونیو 22الخمیس، 
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یعرف الكثیر منكم دوري منطقة آسیا  اسمي كویك. اللغویة.....تحدیث من فریق الخدمات  :یو تشوانج كویك

أعتقد وال سیما بصفتي  ویسرني تولي مسؤولیة فریق الخدمات اللغویة كذلك. والمحیط الھادي.

غیر القائم في أمریكا الشمالیة، بل قائم في األقالیم، أدرك جیداً  ICANNعضواً في طاقم عمل 

ویسرني كذلك  ویسرني جداً القیام بھذا. كثر نألفھا.نوع التنوع الموجود خارج مجتمعات 

  مشاركة بعض التحدیثات حول ما نقوم بھ. ونحن بصدد أن نكلمكم في البنود األربعة باألساس.

ونود تزویدكم بتحدیثات عما  أوالً، لعلكم تتذكرون بأننا شكلنا مجموعة تركیز الخدمات اللغویة. 

معینة مع الممارسات التي لدینا في فریق الخدمات اللغویة ثمة أمور  وصلنا إلیھ في العملیة.

وباإلضافة إلى أمور جدیدة نقوم بھا، فإننا نلبي بعض التوصیات المقدمة في مناقشات مجموعة 

إال أنا لم  -وعدا عن ذلك، فقد یكون ھناك أمور معینة وصلنا إلیھا في عملیة التحسین  التركیز.

دنا إعطائكم أین وصلنا في ھذه الجولة، ونرجو الحصول على ولكن أر --نصل إلى ھنالك بعد 

  مالحظاتكم.

وفضالً عن ذلك، یسرنا كذلك بأننا نتیح ألول مرة صفحة ویكي خارجیة تواجھ المجتمع بحیث  

قبل ذلك، أردُت التحدث عن أدوات توطین  لقد تخطیت أمر ما. ستزودكم بمعلومات حول ذلك.

وقبل أن أسمح لزمالئي المرور على كل  حفل االفتتاح ھذا الصباح.اللغة والتي قدمھا فادي في 

أوالً وقبل كل شيء، لم أرغب بنسیان األشخاص  ھذا، أردُت التعریف بأشخاص في الفریق.

وھم المترجمین الفوریین الذین ھم شریان الحیاة إلى حد كبیر في  الجالسین خلف المقصورات.

في لغات  ICANNألفراد یفھمون محادثات من حیث جعل ا ICANNأي من اجتماعات 

  متعددة.

شكراً لدعمكم لنا  وأردُت أن أتقدم بالشكر للفریق ھنا؛ وھم رؤوساء لغات عدة في األمم المتحدة. 

والقدوم ھنا بغض النظر عن الجدول المزدحم، والعمل في غرف محتلفة والترتیب والتأكد من 

ینا رودریغیز والتي ترأست عملیة فریق الخدمات لدي بجانبي كریست توفر الخدمات اللغویة.

 ICANNوكما الحظتم، فقد ازداد محتوى اجتماعات  على مر السنین. ICANNاللغویة لـ 

باطراد في غضون فترة زمنیة قصیرة، وحرصت كریستینا على تكیفنا مع تغییرات عدة وتلبیة 

  االحتیاجات.

 

بمعیار الدقة عند التفریغ إلى حد كبیر، إال أن النص یمكن أن مالحظة: ما یلي عبارة عن تفریغ ملف صوتي إلى وثیقة نصیة/وورد. فرغم االلتزام 
 یكون غیر كامل ودقیق بسبب ضعف الصوت والتصحیحات النحویة. وینشر ھذا الملف كوسیلة مساعدة لملف الصوت األصلي،إال أنھ ینبغي أال یؤخذ

 .كسجل رسمي
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  ً وقد جاء  موارد جدیدة وخبرة في مجاالت مختلفة. وانضم باتش، على یسارھا، إلینا كذلك، مقدما

ً من وجھة نظر التوطین، باإلضافة إلى القدوم من مجتمع المزودین لمساعدتنا في  خصیصا

وسأترك األمر إلى زمالئي لیأخذوكم خالل  شكراً جزیالً لكم لالنضمام إلینا. تحسین عملیتنا.

 سطح الشریحة الفعلي، رجاًء.

 

 .ICANNأنا مدیرة الخدمات اللغویة في  اسمي كریستینا رودریغیز. طاب مساؤكم جمیًعا. :كریستینا رودریغیز

فقد  وسأحدثكم عن التقدم المحرز وما مررنا بھ بعد تحدیثات مجموعة تركیز الخدمات اللغویة.

وكانت الفكرة الكتشاف  .2014عقدت مجموعة التركیز، وتم تشكیلھا وتنظیمھا في یونیو 

 ، الموقع الجدید للمنظمة. ICANN.orgلـ  أسالیب ترجمة

لغة  15وتم تقدیم  دولة مختلفة. 17مشترك خالل مجموعة التركیز الثانیة من  27وكان لدینا  

كما وشاركنا تجارب الترجمة وتحدث المشتركین إلینا،  خالل ھذه المدة من المجتمع والعاملین.

 أردنا المضي قدماً بھذا.وتحدثنا إلیھم عن أفضل الممارسات والمكان الذي 

 .2014لوس أنجلوس في أوكتوبر  ICANNوقد كان  .ICANN 51وتم تقدیم تقریر رسمي في  

على الشریحة بحیث یأخذكم إلى ذلك التقریر  URLفي حقیقة األمر، یمكنكم رؤیة عنوان 

 وسوف تتمكنون كذلك من تحمیل ھذا العرض من موقع االجتماع والصفحة المخصصة المحدد.

وقد أعادوا  توصیة معینة. 17وتمكّنا خالل مجموعة التركیز ھذه من استخالص  لھذه الجلسة.

تجمیع ھذه التوصیات، وتجمیعھا إلى ست أو سبع مجموعات مختلفة للتأكد من أننا استوعبناھا؛ 

 وذلك بفھم االحتیاجات والجوانب التي طلبھا المجتمع.

وتمكنا من إحراز تقدم بھا مرتبطة بوسائل الترجمة،  وكانت إحدى التوصیات التي مررنا علیھا 

حیث تحدثت التوصیة على وجھ التحدید حول مما أردنا النظر فیھ في جمعت اآللة المھنیة 

ً عبر عملیة الخدمات  منھجیة ما لترجمة ومعالجة الوثائق. وتتم ترجمة جمیع المحتوى حالیا

خالل الترجمة البشریة، ما لم نخصصھ  ، والذي یعالج ھذه الوثائق منICANNاللغویة في 

وتعمل الخدمات اللغویة كذلك مع القسم القانوني للتأكد من أننا نظھر تنازل  ونطلبھ بخالف ذلك.

وسیتم إرفاق ھذا التنازل في كافة الوثاق المترجمة عبر وسائل ترجمة  مناسب لكل نوع ترجمة.

 غیر مھنیة.

 

   20من  2صفحة 
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وفي موضوع  ق مجلس اإلدارة، إذا رأیتم ذلك بالفعل.ویتم إظھار ھذا اإلفصاح كذلك في وثائ 

وسائل الترجمة ذاتھا، فقد تولت الخدمات اللغویة مسؤولیة أدوات التوطین التي تم وضعھا 

وقد كان ھذا بمثابة جھد مبذول  .ICANNو KISAبالتعاون مع وكالة كوریا لإلترنت واألمن 

، وتمریرھا إلینا لمواصلة ICANN (APAC)ترأسھ مسؤول مجتمع أسیا والمحیط الھادي 

كما وتدمج الخدمات اللغویة  وسوف نتحدث عن ھذه األدوات والبرنامج في بضع دقائق. العمل.

یمكنكم  الترجمة اإلقلیمیة وأدوات التوطین لالستفادة من ھذا، والتي نقدمھا للمجتمع للعمل منھا.

حة للخدمات اللغویة، ویتم إدراج رؤیة ھذا في حال اتجھتم إلى ویكي المجتمع، حیث توجد صف

 األدوات ھناك.

ً وطلب  ویعتبر توطین المحتوى أمر آخر حیث تمكّنا من إحراز تقدم ما.  وقد كان المجتمع قلقا

ً بالفیدیوھات والرسوم البیانیة في لغات  بأن نھتم بتوطین المحتوى، وبالتالي فإننا نمضي قدما

ف نتعاون بجھد مشترك مع أعضاء المجتمع وفرق وسو أخرى غیر لغات األمم المتحدة الست.

، على سبیل المثال، أو غیرھم من GSEمثل فریق المشاركة العالمیة ألصحاب المصلحة 

أعضاء طاقم العمل بحیث سیساعدوننا على التأكد بأننا نتسخدم الصیاغة والمعنى الجدلي 

 المناسب.

ویكي المجتمع لمنفعة األقالیم  وقد نشرت الخدمات اللغویة معاجم ومصطلحات على صفحة 

وترون كذلك رابط ھناك حیث یمكنكم  وأصحاب المصلحة العالمیین. ICANNومجتمعات 

وسترون في أقصى الیسار بأن  وھو ما یبدو علیھ المعجم بشكل آخر. الدخول إلى ھذه المعاجم.

الكلمة أو المصطلح، ومن لدیكم كلمة باللغة اإلنجلیزیة أو جملة أو مصطلح، ویلیھا تعریف لھذه 

وستجدون ھذا  ثم یكرر العمودین التالیین أول كلمتین في اللغة اإلنجلیزیة ولكن بلغات أخرى.

ونعمل على تحدیث اللغة الیابانیة  في كافة لغات األمم المتحدة باإلضافة إلى اللغة البرتغالیة.

 التالي رجاًء. والتركیة والكوریة كذلك.

غایة، فقد أطلقنا فعلیاً في اجتماعنا األول الذي أجریناه في سنغافورة، إال أنھ أداة أخرى مثیرة لل 

ً حیث یعتبر مصدر قوي للغایة من  أمر عملنا علیھ كثیراً وقد قدمناه إلى ھذه المرحلة حالیا

 المصطلحات وقاعدة البیانات للمجتمع وكذلك األشخاص في القطاع الستخدامھ.

]KWISIS 00:09:55وتم إنشاؤھا كنظام بطاقة تعلیم لیستخدمھا  عبر اإلنترنت. ] وھي أداة

الطالب في تحضیرھم الختبار أو شيء ما، إال أنھا تتضمن استخدامات عدة، وقد وجدھا األفراد 

 وقد استفدنا منھ كذلك، وتتوفر لدینا في كافة قواعد بیانات المصطلحات. مفیدة للغایة.

 

   20من  3صفحة 
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یمكنكم إیجاده  كل شھر على تحدیث قاعدة البیانات ھذه. ویعمل فریق الخدمات اللغویة باجتھاد 

 ویكون الدخول إلى لغات أخرى في مجموعة مصطلحات اللغة المحددة. بالفعل في لغات أخرى.

ویوجد لدیھا كذلك تطبیق یمكنكم تحمیلھ على ھواتفكم الذكیة للدخول إلیھا بسھولة، لیس لقرائتھا 

وھذا ما یبدو علیھ لدى دخولكم  ل مصطلح واختصار.وحسب، بل لتستمتع كذلك إلى ترجمة ك

سوف تنقر علیھ  ال. ھذه ھي الطریقة التي سوف تسمعون بھا. ھل یمكننا النقر علىھ؟ إلیھ.

 وستسمع ترجمة كل مجموعة. 

] unclear 00:11:30یوجد لدیكم الرابط للدخول إلى ھذا أیضاً، وھذه األداة المحددة [ 

لمصطلحات التي نحملھا على صفحة الویكي، والتي یتم تحدیثھا كذلك المعاجم وقاعدة بیانات ا

ویعمل الفریق في أول أسبوع من كل شھر على تحدیثھ بأي مصطلحات أو كلمات  شھریاً.

حسناً، كان آخر أمر نشأ من مجموعة  التالي. .ICANNإضافیة نشأت من كلمات مختلفة لدى 

ً لیتم إصدارھا أو اتاحتھا التركیز والتوصیات ھو قلق المجتمع أو طلب ھا وثائق ملزمة قانونیا

 لمجتمعات مختلفة في لغات أخرى.

ونعلم بأن النسخة اإلنجلیزیة ھي النسخة الملزمة قانونیاً، ولكن لفھمھا قلیالً، وبالنسبة لألشخاص  

لكامل الذین یتحدثون اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة، وللتأكد من فھمھ وبأن لدیھم وثیقة شاملة با

ً ومتوفرة للمجتمع. ً سابقا  أمامھم، وتمكنا من استخالص بعض الوثائق التي تمت ترجمتھا فعلیا

وال زال العمل للقیام بھ. إن الطریق أمامنا مشغول جداً، ونتطلع إلى التحدیات التي  التالي.

  سیقدمھا ھذا.

بالتحدید وضع معلومات  ومن بین أمور عدة یتعین علینا القیام بھا، طلب من مجموعة التركیز 

لذا فقد طلبنا منھم ذلك ونطلب  عن كل مجتمع، والتي تود رؤیة المدة الزمنیة للوثائق المترجمة.

ً على التعاون مع المشاركة العالمیة ألصحاب المصلحة  منھم ذلك. تعمل الخدمات اللغویة حالیا

GSE  ع لتحدید أولویة الترجمات آلیة ما في الواق -حول كیفیة إنشاء ھذه اآللیة بشكل أفضل

  التالي رجاًء. إلى أقالیم مختلفة.

في كافة  ICANN.orgووصت مجموعة التركیز على توفر  .ICANN.orgترجمة وتصفح  

لغات األمم المتحدة الست، وبأن یتسق في التصفح والمحتوى، وبأنھ ستتوفر الوثائق على 

ICANN.org .ثمة الكثیر من العمل المتبقي الذي  في وقت واحد في لغات األمم المتحدة الست

إنھ العمل الذي بصدد اتخاذ أقسام مختلفة للعمل علیھا عن كثب  یتعین القیام بھ في ھذا الجانب.

  ونتطلع إلى حلول ممكنة. ونعمل على ذلك. وإیجاد أساس مشترك.

 

   20من  4صفحة 
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مة جوانب مادیة لذلك، ومجدداً توجد أولویة لما نقوم بھ أوالً وكما قلنا، ثمة جوانب تقنیة لذلك، ث 

مجدداً، إننا نعمل عن كثب مع فریق  للتأكد من أن المجتمع یرى بأننا نستجیب إلى ما یحتاجونھ.

ً بھذا. وفي الوقت  االتصاالت ومع فریق الویب على نحو وثیق للغایة للتمكن من المضي قدما

ن توقیت نشر الوثائق المترجمة، أو التمكن من نشر الوثائق ذاتھ، فقد حسنا ونحاول تحسی

 جمیعھا دفعة واحدة فعلیاً عندما یصدر شيء ما للنشر في لغات مختلفة.

وقد  في مشرف الترجمة. ICANNوتعمل الخدمات اللغویة على تعقب كافة طلبات ترجمة  

ل أن تتمكن غایة مقدمي بدأن بنشر مشرف الترجمة في صفحة ویكي الداخلیة الخاصة بنا، وقب

وكان  الطلبات لھذه الترجمة من النظر إلى التقدم المحرز لھذه الوثائق التي یجري ترجمتھا.

لدینا في بعض األحیان األسئلة ذاتھا الصادرة من المجتمع، وبالتالي اعتقدنا بأنھ من شأنھ، 

التحضیر لكل وثیقة، ونعمل بالنسبة للشفافیة، وللتأكد من معرفة الجمیع أین كنا في كل وثیقة و

 على تحمیل مشرف الترجمة ھذا على صفحة ویكي المجتمع كذلك.

وقد عملنا مع  وفریق الخدمات اللغویة. ICANNحیث ال زلنا نعمل على التنسیق بین اتصاالت  

وبالنسبة لنا، فإننا نعمل في الواقع على إمكانیة  فریق االتصاالت، وتشكل فرق كبیر للغایة حقاً.

، ونجمع ICANNضع إرشادات عالمیة باللغة اإلنجلیزیة للمؤلفین، ولألشخاص داخل و

ومراعاة أن ھذه الوثیقة بصدد التوجھ  -ونصدر وثائق في اللغة اإلنجلیزیة، مع مراعاة العولمة 

للترجمة، وبالتالي فھي أیسر للقراءة بالنسبة ألولئك الذین یتحدثون اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة، 

 ن السھل بالنسبة لنا إلى الترجمة.وم

وستؤدي الوثیقة اإلنجلیزیة الجیدة في اللغة اإلنجلیزیة العالمیة إلى إصدار ترجمة أسرع بكل  

لذا فإننا نعمل عن كثب مع االتصاالت على إجراءات جدیدة معدلة، وبالتالي نتأكد من  الوسائل.

نعمل على مراجعة أمور بینما یتم  لذلك أنھ یسعنا توطین المحتوى قبل إرسالھ للترجمة.

مجدداً، وبمواصلة عملنا بالتنسیق مع  -التنسیق  التالي. إصدارھا، ومن ثم نرسلھا للترجمة.

فریق االتصاالت، فقد طلب منا في السابق بأن نكتشف إمكانیة إصدار خالصات تنفیذیة للوثائق 

  صفحة. 25التي تكون أكثر من 

ین في استطالع مجموعة التركیز بأنھ قد تكون الخالصات بالمئة من المشارك 62وشعر  

وما زالت وثائق الترجمة كاملة متوفرة، إن  التنفیذیة مفیدة للغایة في النظر إلى الترجمة كاملة.

وسأدع بوتش اآلن  التالي. طلبت، وبناًء على طلب المجتمع للخدمات اللغویة، بكافة الوسائل.

نتحدث بعدھا عن ویكي وإتاحة المجال لألسئلة، إذا كان یتحدث عن أدوات التوطین، وسوف 

  لدیكم أیة أسئلة.
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نحن متحمسون جداً لنتمكن من اعتماد ومواصلة  سأحدثكم عن أدوات التوطین. شكراً كریستینا. بوتش بفیرمر:

وتم وضعھا في األصل كمجموعة أساسیة من مواد التوعیة للمجتمعات  دعم أدوات التوطین.

وكالة كوریا لألنترنت  ICANN (APAC)اإلقلیمیة عبر إقلیم مجتمع أسیا والمحیط الھادي 

ً  .KISAواألمن،  الھندیة والبھاسا والكوریة  -وأظن الیوم بأنھ ترجمتھ إلى خمس لغات حالیا

  .والفیتنامیة والصینیة والیابانیة

ونتطلع إلى المساعدة في دعم األقالیم األخرى وإضافة لغات إضافیة والعمل على أنھ مدمج  

وقد وضعنا مساحة على ویكي  وتتوفر مادة توعیة قابلة للتنزیل. وتقدیم إطار عمل لذلك.

  وبمقدور األقالیم ترجمتھا إلى لغاتھم الخاصة. المجتمع لتقدیم التوعیة بمواد أدوات التوطین.

وقد تكرم إقلیم مجتمع  وثمة عدد من األسئلة المتكررة وبعض المساعدة لترجمة الرسوم البیانیة. 

بتقدیمھا أثناء تجربتھم  KISA) ووكالة كوریا لألنترنت واألمن APACأسیا والمحیط الھادي (

 دلیل -وتحتوي الخدمات اللغویة كذلك مادة توعیة رسمیة متاحة  لھا، وقد وفرنا تلك األمور.

وقد  المبتدئین والرسوم البیانیة والكتیبات وصحف الوقائع في لغات األمم المتحدة الست كذلك.

دعونا  تطلب األقالیم نسخ في لغات جدیدة لمواد التوعیة تلك مع فریق الخدمات اللغویة أیضاً.

ً مجموتین من المواد. نتجھ إلى أدوات التوطین قلیالً. قد و .ICANNاألول عن  وتتضمن حالیا

أما المجموعة الثانیة عن القبول الدولي لنطاقات  تم تحدیثھا العام الماضي، في شھر یولیو.

TLD وIDN  ومعلوماتWHOIS  األساسیة ومواد برنامجgTLD .الجدید 

ً أي منھا تودون تناولھا. وھذه ھي كافة عروض الباور بوینت.  على سبیل  وستقررون حرفیا

اإلنجلیزیة من النموذج على الجانب األیسر، وتمت ترجمتھا ھنا المثال، یوجد ھنا النسخة 

 وتتوفر مواد الباور بوینت باألساس كمصدر لألقالیم الستخدامھا في وتوطینھا إلى اللغة الصینیة.

 وتتوفر معلومات أدوات التوطین على صفحة ویكي المجتمع، والتي سیتم إطالقھا أنشطتھم التوعویة.

ویمكنكم على الجانب  إلیكم مثال للصفحة عن ویكي المجتمع. الیوم.كجزء من جلستنا ھنا 

 األیسر اختیار أدوات التوطین ویمكنكم تقلیب الصفحات ھنا والبحث عن المعلومات والموارد.

ً الیوم، لذا یمكنكم الذھاب إلى ویكي المجتمع ورؤیة المعلومات.  وتوجد بعض  وھو حصریا

) والتجربة مع وكالة APACلیم مجتمع أسیا والمحیط الھادي (التوجیھات التي اعتمدناھا من إق

 وقد وفرنا ھذه األمور؛ بعض أفضل الممارسات وبعض الوثائق ذات .KISAكوریا لألنترنت واألمن 

وتعتبر المواد المترجمة حقاً للوصول  األسئلة المتكررة ولكن سأراجع باألساس بضعة نقاط ممیزة.

ویوجد رابط لبعض أفضل الممارسات المتوفرة من إقلیم مجتمع  المحلیة.إلى المجتمع والفعالیات 

  وتتضمن العملیة تحدید أي المواد مناسبة لفعالیة التوعیة خاصة بكم. ).APACأسیا والمحیط الھادي (
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إال أن ھذه المعلومات متوفرة في  وسوف تأخذون في االعتبار نوع الحضور وخبرتھم ومعرفتھم. 

بعض التوجیھات التي تم تقدیمھا وخدمت كذلك إقلیم مجتمع أسیا والمحیط  وطین.إطار أدوات الت

) أو لتقدیر عدد األشخاص في موقعك، بالتشارك مع مؤسسات أخرى أو APACالھادي (

مجموعات أصحاب المصلحة، واللعمل مع شریك أو موزع للتأكد من أن غرفة االجتماع في 

وھذه ھي بعض أفضل الممارسات والنتائج  تذكیر مبكراً. الموقع مناسبة، وإرسال دعوات ورسائل

ً إلعداد برنامج اجتماع،  التي رأیتموھا خالل البرنامج التجریبي. وباإلضافة إلى ذلك أدعو دوما

وھي بمثابة قائمة قصیرة لبعض أفضل الممارسات  والتأكد من أن الموقع جاھز للمضي بالوقت.

 مجدداً بموجب قاعدة أدوات التوطین على ویكي المجتمع.والتوجیھات، وتتوفر القائمة كاملة 

ً عن  -دعم الخدمات اللغویة   ثمة أمور سیقوم بھا فریق الخدمات اللغویة. وسنقدم تحدیثا

التوجیھات وأفضل الممارسات واألسئلة المتكررة باألساس للمعلومات التي یتشاركھا اإلقلیم 

لعمل معكم كشریك وتوحید ذلك لمصلحة كافة أنتم من ستقومون بالتوعیة، ونرغب ا معنا.

 ونطلب منكم التفضل في إرسال مادة ترجمتكم النھائیة إلینا وكیف جرت الفعالیة. األقالیم.

ونظن بأنھ عبارة عن  ونعمل بالفعل على نشر كافة المواد التي تمت ترجمتھا من األقالیم.

ع وتنسیق ونشر ذلك المحتوى وسنعمل على جم مصدر لآلخرین لتوفره على ویكي المجتمع.

 عبر صفحة أدوات التوطین أو المساحة الموجودة على ویكي المجتمع.

وسوف ننشر كذلك أیة معاجم جدیدة أو مواد توعیة مترجمة نقوم بھا، ألنھ قد یكون بمثابة فائدة  

مة وكذلك قد تكون المصطلحات والمعاجم بمثابة فائدة باألخص بالنسبة لكم عندما تؤدون ترج

ومجدداً، ستحاول  .ICANNونود مواصلة مراسلة واتساق المصطلحات لـ  مواد التوعیة ھذه.

الخدمات اللغویة تنظیم أفضل الممارسات والنصائح والتوصیات التي یتشاركھا اإلقلیم معنا، 

أظن بأن ذلك ألدوات  واحتواء مكان واحد بحیث تستفید األقالیم األخرى من تلك المعلومات.

  وأردنا مشاركتم ببضعة صفحات من صفحة ویكي المجتمع للخدمات اللغویة الجدیدة. ن.التوطی

ونحن متحمسون للغایة لكي نتمكن من تقدیم ھذه المعلومات إلى المجتمع األكبر ومجموعات  

وعندما تذھب إلى ویكي المجتمع، وسواء كنت مستخدم مجھول أو مسّجل،  أصحاب المصلحة.

 الرسمیة والمنظمات. ICANNمجموعات  -المدرجة  STARن مجموعات سترى أوالً الكثیر م

نحن على الجانب األیمن، إذن یجب علیكم وضع عالمة فوق وسترون الخدمات اللغویة ھنا، 

وبمجرد اختیارك لصفحتنا، ستحصل على  بالقرب من االجتماع وبعض فرق الدعم األخرى.

وستالحظون  فح وبعض المعلومات اإلضافیة.القلیل من المعلومات وعلى الجانب األیسر التص

 وقد تنتقل لألعلى واألسفل، إال أنھ متوفر دوماً كعنصر القائمة. وجود أدوات التوطین ھناك في األسفل.
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إنھ أمر مثیر حیث أننا قدمنا كذلك ترجمات في لغات األمم المتحدة الخمس لصفحة ویكي  

باألساس نسخة مشابھة للمعلومات التي ترونھا  وتتوفر ھذه األمور الیوم كذلك، وھي المجتمع.

وھنا نطاق بعض الخدمات اللغویة؛ البنود التي تمت  واردة ھنا تحت تبویب الخدمات اللغویة.

وسترون ھذا عندما تتجھون إلى ویكي  إنني أظھر لكم الصفحة الفعلیة ذاتھا. تغطیتھا، األنشطة.

المصطلحات"  -ذھبتم أسفل "مواد التوعیة  إذا وفیما یلي مثال عن االختصارات. المجتمع.

  یمكنكم اختیار االختصارات وسترون الصفحة التي تحتوي على تعریف عن االختصار.

وسترون اسم االختصار  .ICANNوفي ھذه الحالة، توجد اختصارات عامة مستخدمة عبر  

انت تختلف عن والتعریف ومن ثم سترون ترجمة اللغة لذلك االختصار والتعریف، وفیما لو ك

توجد مئات من االختصارات العدیدة، بل ویتوفر لدینا  یمكنكم المرور علیھا. اللغة اإلنجلیزیة.

أردُت أن  ومجموعات أخرى كذلك. IDNو gTLDو WHOISمعاجم للمصطلحات بالنسبة لـ 

جدیدة أبین لكم مثال واحد على ھذه األمور حیث وفّرناھا حالیاً على مساحة الخدمات اللغویة ال

  لدینا.

 على الجانب األیسر. ACأردُت أن أبین لكم مدخلة واحدة ھنا أسفل  .IDNأظن بأن ھذا معجم  

وسترون التعریف ومن ثم نسخ اللغة المختلفة لالختصار، باإلضافة إلى االسم الكامل عادة 

ى وكذلك حول ویكي المجتمع، فیما یلي بعض المعاجم األخر والمتوفر لتلك اللغة كذلك.

ویتوفر جمیع ھذا  .IANA، وأظن بأن األخیرة ھي IDNو gTLDو WHOISالمتوفرة لـ 

محمول، لذا  PDFحیث نعمل على نشره بتنسیق  نأمل بأن ھذا التنسیق قابل لالستخدام. أیضاً.

 سیحظى الكثیر من المستخدمین بالدخول للتمكن من رؤیة المعلومات.

، وھو At-Largeریستینا أسفل الشفافیة، مع منظمة ومن إحدى البنود األخرى التي ذكرتھا ك 

تقدیم ملف مشرف الترجمة الخاص بنا والذي یتوفر كذلك أسفل صفحة ویكي المجتمع، أسفل 

حیث نعمل على  وعندما تتجھون إلى تلك الصفحة، سترون األشھر السابقة. مشرف الترجمة.

ً للمجتمع، ألنھ عبارة عن تسجیل لما ق د تم ترجمتھ من الوثائق وبعض تحدیثھ فقط شھریا

 المعلومات عن المشروع والطلب، وسیكون في نھایة الشھر إعالن لشھر كامل.

وأردت أن أحدثكم عما  وقد ترون ھنا بأننا في منتصف شھر یونیو لذا لم نكمل شھر یونیو بأكملھ بعد. 

تسھل الدوائر الحمراء وتحتوي باألساس على اسم الوثیقة المطلوبة، وآمل بأن  یبدو علیھ الملف.

التركیز: اسم الوثیقة، عدد الكلمات اإلجمالي، مصدر اللغة األصلیة، اللغات الھدف المطلوبة، من 

لدینا بضعة مواعید داخلیة أخرى نحصل علیھا: عندما نتمكن  طلب الوثیقة، ومتى تم إنشاء الوثیقة.

  یكون لدینا حینھا موعد تسلیم متوقع.من مصادقة الطلبات، وتم تقدیم كافة الملفات بشكل مناسب، س
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وسوف نحصل  وثمة سؤال برز أثناء الترجمة. وقد یكون ھنالك حاالت عدة خالل المشروع. 

على حاالت مختلفة من خالل "مكتملة" ومن ثم ستظھر "مغلقة" وتاریخ التسلیم ومن قام 

ة نوعیة قادمة من یدعى العمود األخیر بنوعیة الدرجة وسوف نحصل على أي درج بتسلیمھا.

سیتلقى فریق الخدمات اللغویة مئات الطلبات،  وھي عبارة عن صفحات كثیرة. المجتمع كذلك.

وسیحتوي ھذا كافة الطلبات التي وردت في كل  .ICANNوباألخص حول موعد اجتماع 

 أظن بأننا وصلنا لألسئلة واألجوبة اآلن. ونرجو بأن تكون مفیدة. شھر.

 

لقد أنشئنا عنوان برید إلكتروني للمجتمع وذلك لیتمكن من  تعلیق واحد سریع، إذا سمحتم لي؟ كریستینا رودریغیز:

الوصول إلینا، إل فریق الخدمات اللغویة. وھو عنوان برید إلكتروني ظریف جداً. وھو 

community2icannlanguages@icann.org وندعو الجمیع إلیھ، في حال كان ،

أو أي شيء في قائمة أمنیاتك بحیث تتمكنون من النظر إلیھ ونھجھ  لدیكم أیة أسئلة أو تعلیقات

  للترجمة، ال تترددوا في الكتابة إلینا طوال الوقت.

 

 من فضلكم؟ ھل توجد أیة أسئلة من القاعة أو تعلیقات؟ :یو تشوانج كویك

 

ا، أو ھل یقتصر ھل تقبلون أي طلب ما من أي لغة م أعتذر، لقد وصلُت متأخراً. نعم، مرحًبا. متحدث:

 األمر على لغات معینة؟

 

ونحذو حذو األمم  اللغویة إلى لغات األمم المتحدة الخمس المحددة. ICANNنترجم في خدمات  كریستینا رودریغیز:

ومن حین آلخر، وبسبب الحاجة، فقد قمنا بترجمة مادة ما إلى اللغة البرتغالیة كذلك،  المتحدة.

كما ونساعد في بعض الترجمات إلى اللغة  الالتینیة ومنطقة الكاریبي.وذلك لدعم إقلیم أمریكا 

إال أن كل  التركیة لمساعدة المكتب المحوري في اسطنبول، وفي اللغة الیابانیة والكوریة أیضاً.

شيء یتم إنشاؤه باألساس أو معالجتھ من خالل الخدمات اللغویة ھي لغات األمم المتحدة 

 ا لو كنت أتابعك عندما تسأل ... ھل أجبُت على سؤالك؟لسُت متأكداً فیم الخمس.
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إذا كان ھنالك لغة معینة ال تعملون علیھا، وبأنكم تتلقون طلباً بحیث من شأنھ أن یساعدھم في  متحدث:

 الترجمة إال أنھ ال یحتاج فقط لمساعدتكم بھ، ھل ستتعاونون معھم؟

 

إننا نعمل مع ... كما عرف بوتش الجمیع بأدوات التوطین، تكمن  ھذه ھي فكرة أدوات التوطین. كریستینا رودریغیز:

الفكرة في القدرة على التعاون مع المجتمع والتأكد من سھولة وصول الجمیع والمزید من 

وسنقدم لكم المساعدة، وسیكون المجتمع ھو من یحضر الترجمات بمساعدتنا في مواد  اللغات.

 لي تتمكنون من القیام ببعض التوعیة في أقالیمكم.معینة، أو مواد سھلة بما یكفي، وبالتا

 

ً على ذلك ھل من الممكن مجيء أي مجموعة لغة إلیكم وطلب  متحدث: إذن فإن األمر مفتوح واستنادا

 شكًرا. ال یقتصر األمر على لغات األمم المتحدة. المساعدة؟

 

تكمن الحقیقة بأننا نعیش في عالم متنوع و ربما یمكنني استكمال سؤال وجواب كریستینا كذلك. :یو تشوانج كویك

للغایة، ویجب صراحة على أي فرد من أي من مجتمعات اللغة الدخول إلى المعلومات الصادرة 

وسیكون لدینا قیود من وجھة نظر المورد على كم عد اللغات التي یمكننا ترجمة  من المنظمة.

ال أعلم في حال فوتتم  ركة المجتمع معنا.المواد إلیھا، وبالتالي تعتبر أدوات التوطین منصة لمشا

 الشرائح، إال أن بوتش أخبرنا عنھا. 

وما نقوم بھ باألساس ھو أن نقدم لكم تنسیق معدل وتوجیھات على الترجمات التي من الممكن  

ویمكنك مشاركة ھذا مع  حملّھا، وترجمھا إلى لغتك الخاصة بك. إنجازھا من المواد األساسیة.

وكجزء من جھودنا المحشودة ومشاركة ھذه المعرفة مع المجتمع بأكملھ، إذا عدت  مجتمعك الخاص.

وكما ذكر بوتش، لدینا اآلن مواد  بھ إلینا سنحملھ حینھا على الموقع بحیث تتوفر الستخدام الجمیع.

  الرسمیة في الھند. 22ضمن أدوات التوطین مترجمة إلى اللغة الھندیة، وھي من إحدى اللغات اـل 

تتوفر لدینا في لغة البھاسا اإلندونیسیة، وھي لغة مستخدمة في إندونیسیا بل ومفھومة أیضاً في و 

ً إلى ھذه  مالیزیا وأجزاء من سنغافورة، وفضالً عن اللغة الكوریة والصینیة. ونتطلع حقا

مواداً في الفرصة للمشاركة مع المجتمع، وبالتالي بالنسبة لألقالیم قید الخدمة والتي ال تتلقى 

 من فضلكم؟ اللغة خالفاً لذلك، سوف یتسنى لھم االستمتاع بالمواد.
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أود  وأنا أمثل منطقة الكاریبي. ].CRUSO 00:34:47] من [unclear 00:34:44إسمي [ متحدث:

اإلضافة على ذلك السؤال أیضاً، ألننا من دول نامیة وعلى الرغم من أنھ قد تشكل اللغة اإلنجلیزیة 

ً للدخول إلى اإلنترنت، ھل یوجد مجال ألشخاص یرغبون واإلسبانی ة ولغات األمم المتحدة عائقا

 أعلم بأنھ أمر محدد للغایة، وال أدري كیف لتواصل معكم بالنسبة للغات الكریول، على سبیل المثال؟ا

نترنت یتم تعریفھ في األمم المتحدة، إال أنھا عبارة عن كمیة األفرد الذین یرغبون الدخول إلى اإل

 .ICANNإلى حد بعید، ولكن ما زالت اللغة اإلنجلیزیة واإلسبانیة غیر كافیة للتواصل مع ویكي 

 

أظن بأن ھذه  وأربط األمر بالتأكید ببیان المشكلة التي وصفتھا بین أیدینا. نشكركم على السؤال. :یو تشوانج كویك

المشاركة العالمیة ألصحاب  ھي الحالة حیث ربما تتمكن من العمل معنا باإلضافة إلى ممثل

تعتبر  وأظن بأنھ ھذه الحالة ھو ألبیرت. ھل تعرفون ألبیرت؟ الخاص بكم. GSEالمصلحة 

الطریقة الممكنة للقیام باألمر وھو بإیجاد مؤسسة أكادیمیة أو جامعة مثالً، وبالتالي نتمكن من 

عبر جامعة محلیة أو شخص القیام بشراكة ثالثیة، حیث من الممكن ترجمة المواد الصادرة منا 

ما یسعنا المشاركة معھ، ومن ثم تعود إلینا وإلى المجتمعات خارج بلدك التي تستخدم لغة 

 من الممكن استخدامھا. -لسُت متأكداً فیما لو نطقت ذلك بشكل صحیح  -الكوریول 

 

صر وحسب تتحدث جزر عدة لغة الكوریول، وھو مجتمع كبیر لحد ما، وال تقت صحیح، أجل. متحدث:

أجل، للدخول أكثر إلى  على منطقة الكاریبي بل یعیشون كذلك في الوالیات المتحدة األمریكیة.

لغات محلیة، أو الصحف المحلیة ھناك، فإنھم یقرأونھا بشكل متكرر، وبالتالي فقد تخفض جسر 

 ربما أنھا نقط جیدة ذكرتموھا. الحصول على المعلمات في لغتھم الخاصة.

 

أجل، وباعتبارھا دراسة حالة یوجد لدي زمالء من األكادیمیة الصینیة لتقنیة المعلومات  :ویكیو تشوانج ك

وتعد اللغة الصینیة من  وھذا مثال للشراكة الثالثیة التي قمنا بھا. ھا ھنا. ICTواإلتصاالت 

إحدى اللغات التي نغطیھا، إال أنھ من حیث وضع مواد التوعیة والتي نشعر كذلك بأن وجود 

ویوجد لدینا بالفعل مذكرة تفاھم مع األكادیمیة  ركز بحثي في الطریق شراكة رائعة بالنسبة لنا.م

حول فعالیات التوعیة العامة، وھذا مثال لكیفیة  CAICTالصینیة لتقنیة المعلومات واالتصاالت 

 یكم وحسب.ونتطلع دوماً إلى فرص الشراكة، ألنھ ال یسعنا انتظار قدوم الموارد إل إتمام األمور.

 إننا نتطلع لفرص للتعاون معكم، ولذلك نعمل على التواصل مع ھؤالء األشخاص. 
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 ستكون ھذه بمثابة مبادرة رائعة للغایة. متحدث:

 

أقترح التواصل مع ألبیرت، وإذا أراد ألبیرت السماح لي بإلقاء نظرة لمشاركة الخبرة فإنھ  :یو تشوانج كویك

 یسعدني القیام بذلك.

 

 شكًرا جزیالً.  بالتأكید. متحدث:

 

بما  .CAITC] من األكادیمیة الصینیة لتقنیة المعلومات واالتصاالت unclear 00:38:01[ متحدث:

اآلن وكما ذكر  شكًرا. حسًنا. أنھا جلسة خدمات لغویة، ھّل سمحتم لي باستخدام اللغة الصینیة؟

ً من العام الماضي.، بICANNكیوك، ألنھ یوجد لدى أكادیمیتنا مذكرة تفاھم مع  فقد وقّعنا  دءا

 IANAعلى مذكرة تفاھم في العام األخیر، بغض النظر عن األنشطة مع المجتمع، مثل انتقال 

یوجد أمر آخر نقوم بھ  الجدیدة وتبادل المعلومات التقنیة. gTLDوسیاسة  ICANNومساءلة 

ام اللغة الصینیة، بما فیھا لتحسین استخد ICANNإننا نتعاون مع  وھو في غایة األھمیة أیضاً.

 المعجم الذي ذكرتمو للتو.

ولقد ساعدنا قسم الخدمات اللغویة إلعطائھم أفكارنا، ولنسمح لھم بمعرفة ما ھي الترجمات التي  

وسندعھم  .ICANNوقدمنا لھم كذلك أفكار حول الترجمة الصینیة لوثائق  ستكون أكثر مالئمة.

ً على تجربتنا الماضیة.یعلمون ما قد یبدو أفضل استناداً  وتلقینا  على العادات المحلیة واستنادا

أعتقد بأن ھذه التجربة جیدة للغایة، على األقل من وجھة نظري  في ذلك بعض اإلنجاز.

الشخصیة، ألننا نذكر في كثیر من األحیان حاجة المجتمعات الصینیة لزیادة مشاركتھم في 

ICANN.  

ات، نتمكن من خالل مساھمتنا على تعزیز المجتمعات المحلیة وبصفتنا أعضاًء في ھذه المجتمع 

كذلك للقیام بأفضل مھمة في  ICANNویمكننا من خالل ھذا مساعدة  .ICANNلمواصلة فھم 

نظن بأنھ من الممكن اعتماد ھذه الوسیلة  وھو وضع مربح للجانبین. خدمتھم في اللغة الصینیة.

وربما قدم الكثیر من الجالسین منكم ھنا من أكادیمیات أو  في مجموعات لغویة أخرى كذلك.

من خالل المیزة التي تتمتع بھا  ICANNمراكز بحث في دولتكم، لذا یمكنكم التعاون مع 

 منظمتكم، وبالتالي تخدمون مجتمعاتكم بشكل أفضل.
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مواصلة تعزیز وأرجو بأن نتمكن في األعوام القلیلة القادمة من  أعتقد أنھا وسیلة جیدة للغایة. 

 .IANAعلى سبیل المثال ترجمة وثیقة مساءلة انتقال  -وقد شاھدنا بال شك معوقات معینة  ھذا.

وبغض النظر عن الوثائق الصینیة، تمیل بعض الوثائق إلى تأخیرھا عندما یتم تقدیمھا 

 ضل.إال أنھ یمكن لھؤالء مساعدة المجتمعات على فھم العملیة بأكملھا بشكل أف للمجتمعات.

ویقدمون في بعض األحیان فترة تعلیق قصیرة نسبیاً، وبالتالي قد یترتیب علیھا تأثیر سلبي 

  بعض الشيء.

، قامت كذلك مؤخراً بتمدید المدة لمجموعة اللغة الصینیة ICANNومن خالل تواصلنا مع  

وعلى ھذا  تعلیقاتنا.وبالتالي تحظى المجتمعات المحلیة بمتسع من الوقت لقراءة المواد وتقدیم 

 بنحو أفضل. ICANNالنحو، تتمكن المجتمعات الصینیة من المشاركة في كافة القضایا في 

ً كما ذكرتم سابقاً، یعتبر صندوق أدوات اللغة  أظن بأنھ أمر جید بالنسبة للجمیع. وبالتأكید تماما

  ع مكتب إقلیم بیكین.الصینیة المحدد أمر عملنا علیھ مع مكتب آسیا والمحیط الھادي وكذلك م

وال  ونرجو أن نتمكن في المستقبل من التعاون أكثر، وبالتالي یصبح صندوق أدواتنا أكثر وفرة. 

وعلى  سیما بالنسبة لترجمة وثائق مھمة سوف نتمكن من منحكم المزید من المالحظات والدعم.

من المجتمعات  أفضل، وكذلك في كثیر ICANNھذا النحو، ستصبح خدمة اللغة الصینیة في 

 .ICANNوسیحظى المجتمع الصیني في الوقت ذاتھ بفرصة أكثر للمشاركة في  الصینیة.

  وبغض النظر عن ترجمة اللغة، كنا نفكر في الكثیر من أنشطة المجتمعات.

ً لوجھ، وربما نتمكن من تعمیق الفھم  ICANNوسنحظى بفرصة أكبر للتواصل مع    -وجھا

وقد یساعد ھذا في التخلص من سوء فھم السیاسة  و استخدام اللغة.سواء كان بفھم السیاسة أ

لم یكن ھنالك في البدایة أشخاص كثر یشاركون في ھذه األنشطة،  نظراً لخطأ في ترجمة اللغة.

  كما ولدینا اآلن ستة أو سبعة خبراء. ومعظھم متطوعین. إال أننا ننظم الكثیر من الخبراء حالیاً.

ثائق المترجمة إما بعد ترجمتنا أو تعدیلنا للوثیقة، یتمكن الخبراء من وھم بصدد تعدیل الو 

وھذا  وعلى ھذا النحو، سیتم دعم وثائقنا وتقبلھا من المجتمعات بشكل أفضل. إعطاءنا آرائھم.

 بعض من تجاربنا فقط، وأرجو بأن یقوم فریق الخدمات اللغویة بعمل أفضل في نھایة الطریق.

اعات إلى ترجمة اللغة الصینیة في حفل االفتتاح، وكنت أقول الیوم واستمعت بعد عدة اجتم

بالمقارنة مع مشاركتي األولى في االجتماع في الوالیات المتحدة، فقد تحسنوا إلى حد كبیر، 

وأظن بأننا نشجع بعضنا البعض، وعلى ھذا النحو  وبالتالي یمكنني رؤیة الكثیر من التحسن.

  ًرا.شك سنقوم جمیعنا بعمل أفضل.
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سأختار نقطة واحدة، ولكن قبل ذلك، إذا ظننتم تحسن الترجمة  شكراً جزیالً لك على تعلیقاتك. :یو تشوانج كویك

الصینیة، أعتقد بأن علینا توجیھ الشكر لكریستینا وكذلك جیسي في مقصورة الترجمة الصینیة، 

[تصفیق] یتبین فعالً أنھ  للغایة.وھذه مالحظة جیدة  وھي مترجمتنا الداخلیة التي تدیر العملیة.

ً على وضع منتج  عندما یتعاون المجتمع معنا على المعاجم والمصطلحات، فإنھ یساعدنا حقا

  أفضل لیستخدمھ الجمیع.

وأردُت كذلك اختیار نقطة حول حقیقة أنھ بالنسبة لفتر التعلیق العام لمجموعة عمل المجتمع  

CWG  ومجموعة العمل عبر المجتمعCCWG  كذلك، فقد نواجھ بعض التأخیر، وربما أثر

وھو أمر یبدو بمثابة  األمر على قدرة مجتمعات معینة في تقدیم التعلیقات بعد إجراء التحلیل.

وبصراحة، عندما انتقلنا إلى ھذا التمرین لم نعلم فیما لو كانت  عبرة من جاءت من الماضي.

 غایة.المواد كبیرة للغایة، أو فیما لو كانت صغیرة لل

وبالمضي قدماً، باألخص عندما ننتقل إلى االقتراح النھائي في شھر أوكتوبر، سنحصل على  

نموذج جدید حیث سنبدأ الترجمة من مرحلة الصیاغة، بدالً من انتظار ظھور اإلصدارات 

ومن  فقد أجرینا مقارنة وحسب. ال نعلم مدى فاعلیتھا. النھائیة وبدء عملیة الترجمة من ھناك.

وإذا نظرتم إلى  بالمئة. 75لة الصیاغة إلى المرحلة النھائیة، كان النص مختلفة بنسبة مرح

بالمئة من النسخة األولى  75التغییرات المتعقبة والخطوط الحمراء، فقد كانت نسبة التعدیالت 

 إلى األخیرة.

لترجمة من بالتالي سنحاول ذلك، إال أنھ أمر، بغض النظر عن التكالیف، فإننا سعداء ببدء ا 

وال أعلم إذا كان بوتش أو كریستینا  عملیة الصیاغة لتناول المخاوف التي تحدثتم عنھا بالضبط.

فقد أجرینا ھذه المناقشة للتو مع تیریزا وفریق المبادرات  یرغبان بالتعلیق على ذلك؟

  االستراتیجیة بخصوص ھذا.

 

ولم  الجدید. gTLDما یتعلق بدلیل مقدم طلب تكمن فكرتي في أن لدینا ھذا النوع من الخبرة فی متحدث:

یكن ھنالك في البدایة ترجمة صینیة، وبالتالي تم تأجیل الترجمة وأصبح ھنالك تعدیالت كثیرة 

ونحن سعداء اآلن لوجود خالصة تنفیذیة في بدایة اقتراح مجموعة  على الوثائق اإلنجلیزیة.

  .CWGعمل المجتمع 
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یالً، وكما قال كویك للتو، سیكون ھنالك تغیر ھائل من المسودة نعلم بأنھ سیكون االقتراح طو 

وحتى االقتراح النھائي، إال أنھ سیكون رأینا أو اقتراحنا ألي اقتراح مھم أو تقریر بحیث یمكننا 

سیاسات كثیرة لفترة التعلیق العام، إال أننا نود القول لغالبیة المجتمعات  ICANNرؤیة أنھ لدى 

الكثیر من وثائق السیاسة، وإن لم یكن في لغتننا األصلیة، فإنھ من الصعب  یمكننا رؤیة وجود

   فھمھ بالنسبة لنا.

إذن إذا تمكنتم من إعطائنا خالصة في مدة زمنیة وجیزة، أو إذا تمكنتم من تمدید فترة التعلیق  

من  صفحة 50صفحات لوثیقة من  10أو إذا أعطیتمونا خالصة من  العام، سیكون ذلك رائعاً.

وإال، سوف یتعین علینا االنتظار  ثم سنكون أكثر فاعلیة في تزویدكم بالتعلیقات أو المالحظات.

أود القول بالنسبة لكافة الوثائق المھمة، یرجى  إلى النسخة النھائیة ومن ثم نزودكم بالمالحظات.

لذا نود  وندركك كذلك حاجتكم للوقت لقیام األشخاص والموارد بالترجمة، تزویدنا بخالصة.

  اقتراح أنھ یمكنكم تزودینا بخالصة لكافة الوثائق المھمة، ستكون الصینیة بالتأكید مجتمع كبیر.

وتوجد مجتمعات أخرى صغیرة كذلك، وبالتالي سوف یحتاجون حتماً إلى الخالصة لكي یتمكنوا  

 شكًرا. من التواصل معكم والمشاركة في ھذه العملیة.

 

تعد  بشكل أو بآخر بالترتیب الذي تناولتموھا ھناك. تناول بعض من تعلیقاتكم إذا سمحتم لي.أود  كریستینا رودریغیز:

اللغة الصینیة إحدى لغات األمم المتحدة وھي واحدة من لغات األمم المتحددة التي تتعامل معھا 

ى حیث تعمل الخدمات اللغویة عل الخدمات اللغویة كإحدى اللغاة الرئیسیة التي نترجم إلیھا.

أما دلیل مقدم  ترجمة كافة الوثائق التي تمر علینا أو التي یتم إرسالھا للترجمة إلى الصینیة.

عندما تم إصدار المسودة األولى لدلیل مقدم طلب  ICANNالجدید، فقد شاركُت  gTLDطلب 

gTLD .الجدید، وتّمت الترجمة الثانیة لھا 

د تمت ترجمة واحدة تلو األخرى، ویمكنني ومن النسخة الثانیة وحتى التاسعة من الدلیل، فق 

ال اللغة اإلنجلیزیة واللغات، ولكن  -وكان ینشر كل شيء في الوقت ذاتھ  التأكید على ذلك.

لألسف كانت اللغة اإلنجلیزیة تنشر أوالً على الدوام، ومن ثم تلیھا كافة المواد المرسلة للترجمة، 

وتكون ھذه اللغة الصینیة  -ل لغة مترجمة وطالما نشرنا نسخة بخط أحمر ونسخة نظیفة لك

  والعربیة واإلسبانیة والروسیة والفرنسیة.

وترجمنا الدلیل إلى الیابانیة والكوریة في مرحلة ما، وبالتالي قد تتوفر لدیكم نسخة أو إثنتین من  

ة ھناك في أظن بأنھ قد تتوفر اللغة اإلیطالی الدلیل في ھاتین اللغتین، وربما في لغة أخرى أیضاً.
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]، سأكون أكثر من سعیدة أن أشیر بكم Ewan 00:51:39یمكنني تأكید ذلك لـ [ مرحلة ما.

وأدعوكم وأي شخص  الروابط التي ستأخذكم إلى كافة ھذه الترجمات. - URLإلى عناوین 

والمجتمع بالتأكید، إذا كان لدیكم أي شك أو إذا كنتم تبحثون عن وثیقة ما ولم تتمكنوا من 

ً في حال لم تتم ترجمة إیجاد ھا، أرسلوا إلینا برید إلكتروني سریع بحیث یمكننا إعالمكم فعلیا

  الوثیقة في الواقع.

فإنھ من المرجح للوثیقة، إن لم تكن وثیقة مھمة، فقد تمت ترجمتھا، على األقل، حتماً، إلى لغات  

برید إلكتروني سریع الفكرة وربما یحل  األمم المتحدة، إلى المجموعة التي نترجم إلیھا دوماً.

وسنبحث عنھا ألجلكم ونرسلھا إلیكم وأي شخص في المجتمع  التي لم تبحثوا عنھا، لم تجدوھا.

 أعتقد بأنھ ھذا كل ما في األمر تقریباً. الذي یحتاج إلیھا.

 

 جیدة للمضي.ونعتقد بأنھا طریقة  نتفھم وبشدة فكرة الخالصة التنفیذیة. سأضیف نقطة أخرى. :یو تشوانج كویك

 25وفي إطار مجموعة تركیز الخدمات اللغویة، كانت إحدى التوصیات بأنھ إذا كانت أكثر من 

ومن الواضح ذلك ألن الكثیر من منتج السیاسة یأتي  صفحة ینبغي وجود خالصة تنفیذیة كذلك.

تمع بالفعل من المجتمع بدالً من العكس، وستكون بمثابة حوار حیث سنحتاج إجراؤه مع المج

  حول توصلھم لخالصة تنفیذیة.

ولكن شكًرا لكم على  بل وتم عكس ھذا في الشرائح، وننتطلع إلى العمل سویاً على ھذه النموذج. 

 ھیا. مالحظاتكم.

 

لم ندرج كافة الشركاء في المنطقة ممن قدموا المساعدة بترجمة أدوات التوطین، إال أننا نقّر  بوتش بفیرمر:

لم  ثمة الكثیر منھم في كل لغة. بدعمھم مساھمتھم، وھذا كل ما في األمر.على الموقع في ویكي 

 أدرجھم فقط، ولكن لم أشئ إھمالھم وذلك لدعمھم وعملھم في اللغات الواردة.

 

 ، من تریناند وتوباغو.At-Largeاسمي دیف أناند تیلوكسینغ من مجتمع  مساء الخیر. شكًرا. دیف أناند تیلوكسینغ:

لقد  ونتواصل عادة بین اإلنجلیزیة واإلسبانیة. أمریكا الالتینیة ومنطقة الكاریبي.نحن في إقلیم 

ً إلى ھذا، ولكن الحظُت وجود شریحة تتحدث عن توجیھات إنجلیزیة عالمیة  جئُت متأخرا

ً عندما ینتھي األمر؟ سؤاالن. للمؤلفین. ثانیاً، بالنظر إلى أنھ یأتي  األول، ھل سیتوفر ھذا علنا
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ن المحتوى من اللغة اإلسبانیة ونحن بحاجة إلى النظر إلیھ اآلن في اللغة اإلنجلیزیة، الكثیر م

  ھل سیكون ھنالك أي شيء مثل توجیھات إسبانیة عالمیة للمؤلفین؟

 

لم نخطط لتوفیره للمجتمع األكبر، ألنھ یتم إنشاء الكثیر من الوثائق التي نعمل على ترجمتھا من  بوتش بفیرمر:

وذلك حیثما كان التركیز في بادئ األمر على  والسیاسة ومجموعات أخرى.طاقم العمل 

 إنھا كتابة معیاریة للجمھور العالمي. وھو لیس بأمر ابتكرناه. التوجیھات اإلنجلیزیة العالمیة.

وھي بمثابة استراتیجیة جیدة كذلك عندما ال تتم ترجمة الوثائق، وذلك لفھم وإدراك متحدثي 

  غیر الناطقین بھا بشكل أفضل.اللغة اإلنجلیزیة 

ونحن بصدد القیام بذلك التدریب لطاقم العمل داخلیاً، ولكن أعتقد بعض المفاھیم الصغیرة  

المرشحة ... ویتوفر الكثیر منھا بالتأكید على شبكة اإلنترنت بحیث نتمكن كذلك من توجیھ 

 شكًرا.  األشخاص إلیھا كذلك.

 

ً في منظمة  تعقیب سریع. إذن شكًرا. دیف أناند تیلوكسینغ: یكمن السبب في سؤالي لھذا وھو أننا نحاول حالیا

At-Large  اإلقلیمیة ألمریكا الالتینیة وجزر الكاریبيLACRALO  العمل على تعدیالت

وعندما نرى أمر ما، یكون المفھوم  حیث تعتبر ھامة حقاً ھناك. الالئحة الداخلیة وما إلى ذلك.

ولھذا السبب طرحُت ھذه األسئلة فیما یتعلق بالتوجیھات، ألنھ  مختلف تماماً.من أمریكا الالتینیة 

 ربما إذا قمتم بصیاغة لغتنا بشكل أفضل، فمن شأنھا أن تساعد وتعزز في فھم أفضل.

 

إذن في ذلك السؤال المحدد الذي ظننتم بأنھ یجري ترجمتھا على وجھ التحدید من اللغة اإلسبانیة  بوتش بفیرمر:

وسأرى  ال توجد لدي أي خبرة شخصیة بذلك، إال أنكم أثرتم فضولي. حسًنا. غة أخرى؟إلى ل

فیما لو كان ھنالك أي شيء قد یتوفر للعلن، وسأكون مستعداً بالتأكید لتوجیھكم إلى ذلك الطریق 

 نعم. أیضاً.
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ویعني  یزلت وأداة المصطلحات.یمكنكم اإلتجاه دوماً إلى معاجمنا وأداة كو -تعلیق واحد سریع  كریستینا رودریغیز:

ً كذلك مساعدة أولئك الذین یكتبون في لغات أخرى لیتمكنوا من اتساقھا مع اللغة التي  ھذا فعلیا

ً وضع ذلك على الشریحة عندما  لدى الترجمة. ICANNتستخدمھا  أود أن أقترح علیكم دوما

األخص بالنسبة لتعدیالت یقوم شخص ما من المجتمع بكتابة أو إصدار إما مدونة أو قطعة، وب

  الالئحة الداخلیة في حقیقة األمر.

وھو أمر مھم للغایة بالنسبة لنا، وبالنسبة لفریق الخدمات اللغویة، وذلك الستالمھا، ألنھ حدث  

مرات عدة لتلقي مواد صادرة في لغات أخرى غیر اللغة اإلنجلیزیة حیث تتسق المصطلحات 

 الخدمات اللغویة. مع ما وافق علیھ عبر خبراء فریق

 

 یتوفر كل ھذا اآلن على مساحة ویكي المجتمع الجدیدة، ویسرني اإلفصاح عنھ. بوتش بفیرمر:

 

 وأنا جزء من المجتمع البرازیلي. ].00:58:07اسمي [الثیر  سأتحدث في اللغة البرتغالیة. [الثیر]:

للغة البرتغالیة، إال أنھ ذاتھ حیث یوجد جزء من المادة في ا ICANNیمكننا رؤیة ذلك في موقع 

متوفر في اللغة اإلنجلیزیة في لغات أخرى، وتتضمن ھذه الفعالیة حضور العدید من األفراد 

إذن وبالنسبة للترجمة، ھل یوجد أي توقع  البرازیلیین ممن لدیھم الكثیر من المشاركة ھنا.

 لترجمة كافة المواد إلى البرتغالیة؟

 

ال أعلم فیما لو كنت ھنا في الجزء المبكر  ى أدوات التوطین التي شرحناھا الیوم.أود العود إل :یو تشوانج كویك

من الجلسة، إال أن نشعر بأن فریق الخدمات اللغویة معّدة جیداً، ولكن حتى حینھا سیكون ھنالك 

ونتطلع الختیار ما ھو  بالمئة أم ال. 100قیود فیما لو تمكنا من ترجمة كافة الموجودة بنسبة 

وكما ذكرُت للتو حول شراكة المجتمع، فقد وقعنا الیوم على  الجانب األكثر صلة للمجتمع.

وشركة خدمات  JPNICمركز معلومات الشبكة الیابانیة  -مذكرة تفاھم مع المجتمع الیاباني 

   .JPRSالتسجیل الیابانیة 

مركز معلومات  . ویعتبرjpلـ  ccTLDمشغل  JPRSوتعتبر شركة خدمات التسجیل الیابانیة  

وقد وقعنا مذكرة تفاھم معھم  بمثابة مركز معلومات الشبكة للیابان. JPNICالشبكة الیابانیة 

ونوضح األمر بأن ھذه ھي المواد التي نترجمھا إلى الیابانیة،  بحیث یمكننا تنسیق ترجماتنا.
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نتمكن من تعزیز وبالنسبة للمواد التي ال نترجمھا، ویساعدونا على تعبئة الفجوات وبالتالي 

مستوى الخدمة األساسیة للمجتمع، واستخدام مواردنا، وال توجد أیة جھود مزدوجة، ویعلمون 

 بالتحدید ما ھو مفقود، ویمكنھم حینھا متابعة ذلك.

إذا أردتم عرض ھذا الحوار مع دانیال فینك، وھو عضو عامل في المشاركة العالمیة ألصحاب  

ومقرھا في البرازیل واستكشاف ھذا، سوف یسرني  ICANNلدیكم في  GSEالمصلحة 

إذا لم یكن لدیكم تواصل مع  التعاون معھ وأنفسكم لتروا كیف یمكننا مواصلة ذلك النموذج.

 شكًرا. دانیال، ال تتردوا بالمجيء إلیكم بعد الجلسة وسأتحقق من االتصاالت لدانیال.

 

 ].Cupid 01:01:20بعد، من ناتالي [ ثمة سؤال من مشارك عن أنا مدیر مشارك عن بعد. میسر:

والسؤال ھو: "كم عدد المترجمین الفوریین الذین یستخدمون اللغة اإلنجلیزیة كلغة محوریة كما 

 ؟"ICANNھو محدد في دلیل المترجمین الفوریین في األمم المتحدة من المفترض أن تتابعھم 

 

یستخدم معظم مترجمینا  ي المایكروفون.ھذه خبیرة لغة إسبانیة ویتحدث مترجمھا الفوري ف متحدث:

الفوریین اللغة اإلنجلیزیة كلغتھم المحوریة أو لغة التحول كما ھو مطلوب في مواصفات األمم 

ونستخدم في حاالت قلیلة اللغة اإلسبانیة كلغة التحول، إال أنني  .ICANNالمتحدة التي تتباعھا 

ً تكون الل غة اإلنجلیزیة لغة التحول، وباألخص في اود قول بأنھ في معظم الحاالت تقریبا

 شكًرا. الجلسات الرئیسیة.

 

أرجو بأن تتمكنوا من إخبار المزید من  أشكر الجمیع الھتمامكم في عمل فریق الخدمات اللغویة. :یو تشوانج كویك

وآمل كذلك بأن تعودوا إلى المجتمع وإخبارھم عن العمل الذي  األشخاص عن أدوات التوطین.

 شكًرا جزیالً. مقصورات الترجمة الفوریة باإلضافة إلى الفریق الموجود ھنا.یجري في 

 كریستینا وبوتش، ال أعلم إذا كنتم تودون إضافة ...
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وسیتم تحممیل التدوین  ال. الشكر الجزیل لكم ألولئك الذین كرسوا وقتھم للمشاركة في جلستنا. كریستینا رودریغیز:

وكذلك العرض الذي عرضناه لكم على صفحة الجلسة في  النصي والتسجیل الصوتي للجلسة،

وكما قلت من قبل، ھل تذكرون عنوان البرید اإللكترني السھل؟ إنھ  موقع اإلجتماع.

community2icannlanguages@icann.org.  ال تترددوا في الكتابة إلینا عن أیة

 م.یسرنا تناولھا وإعادتھا إلیك أسئلة أو مخاوف او اقتراحات لدیكم.

 

 

 

 [نھایة النص المدون]
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