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یار 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 بمع
إال أنھ ینبغي أال یؤخذ  یكون غیر كامل ودقیق بسبب ضعف الصوت والتصحیحات النحویة. وینشر ھذا الملف كوسیلة مساعدة لملف الصوت األصلي،
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شكًرا لكم على حضور جلستنا، جلسة ترجمة مجتمع خدمات اللغة. أما طاب صباحكم.  كریستینا رودریغیز:

 اسمي كریستینا رودریغیز وأنا مدیرة قسم الخدمات اللغویة. 

وفریقنا ھنا. بوتش بریمیر، الذي یعمل مدیًرا لمشروعات توطین اللغة، باإلضافة إلى  

م، كما أننا أیًضا معك جمیع خبراتنا اللغویة في حمل المترجمین الفوریین على مشاركتنا،

ھیرو ھوتا وبانوس نا ناكرون. ھل  -شكًرا لكم  -من الفریق الیاباني والفریق التایالندي 

 قلت ذلك بشكل صحیح؟ حسًنا، شكًرا. 

حسًنا، الفكرة وراء ھذه الجلسة تمثلت في إحضار بقیة المجتمع واألشخاص المھتمین  

أجل االشتراك معنا والحصول على فھم بمجموعة أدوات التوطین اللغوي للترجمة من 

في لغتك" في حقیقة األمر عبارة عن مشروع  ICANNأفضل لما نقوم بھ. فمشروع "

 ICANNتم إطالقھ في وقت ما عندما كنا في اجتماع سنغافورة. وقد كان ذلك اجتماع 

وقد تم إطالق برنامج "مجموعة أدوات التوطین اللغوي" في حقیقة األمر في . 52رقم 

سنغافورة منذ عامین قبل ذلك. وسوف نقوم بمشاركة بعض الخبرات من المجتمع، وفیما 

 بعد، سوف نتلقى بعض األسئلة ونجیب على ما قد تریدون التساؤل حولھ. 

فیھ من أجل السماح بتحسین  في لغتك" عبارة عن مشروع تم البدء ICANNومشروع " 

من أجل أن تكون لھ القدرة على الحصول على تواصل  ICANNالتعاون داخل مجتمع 

وتوعیة أفضل مع بدایة الدوائر وأصحاب المصلحة. وخلفیة ھذا البرنامج تتمثل في 

المساعدة على سد الفجوة اللغویة خارج الوالیات المتحدة، لغات األمم المتحدة الست، 

 على دعمھا من البدایة األولى.  USلغات التي دأبت وھي ال

فھمنا حاجة الدول األخرى والمناطق األخرى في الحصول كذلك  ،ومع النمو الذي حققناه 

والحصول على فخم أفضل لما  ICANNعلى وصول للمستندات والمواد التي تقدمھا 

تمعھم. إذن مع والطریقة التي یمكنھم من خاللھا المساعدة في مج ICANNتقوم بھ 
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وضع ھذا الھدف في االعتبار، فقد أطلق مكتب سنغافورة ھذا المشروع، أي برنامج 

"مجموعة أدوات التوطین اللغوي"، مع فكرة إتاحة أو توفیر األدوات أمام المجتمع من 

أجل التعامل في الترجمة مع أعضاء المجتمع وفیما بعد مع بعض المؤسسات، أیًضا. 

في برنامج "مجموعة أدوات التوطین اللغوي" في البدایة األولى  ICANNویتمثل دور 

 في دعم ومصاحبة أعضاء المجتمع ھؤالء في محاولة كانت تدار في مكتب سنغافورة. 

ولشرح ھذه المسألة باستفاضة أكثر، وعلى الجانب اآلخر، وفي نفس الوقت، كان فریق  

قواعد بیانات للمصطلحات یعمل على إنشاء مسارد و ICANNالخدمات اللغویة في 

أیًضا من أجل تزوید المجتمع باألدوات، السیما مراعاة األشخاص الذي یأتون إلى 

ICANN  للمرة األولى ویجدون ھذه المصفوفة من االختصارات وھذه المصطلحات

. وقد رأینا أن ذلك سوف یكون أسھل بكثیر وسوف ICANNالنوعیة للغایة التي لدینا في 

یسر إذا ما تمكنا من تزویدھم بالمسارد وقواعد بیانات المصطلحات بلغاتھم یجعل الحیاة أ

  الخاصة.

ومع وضع ھذا الھدف في االعتبار، فقد قمنا بإنشاء ھذا، وفي الوقت الحالي ھذه المستندات  

 وھذه المواد یتم تحدیثھا بصفة شھریة بمعرفة فریق الخدمات اللغویة. التالي. 

یانات المصطلحات، لیست بعیدة جًدا، فقد قمنا بإعدادھا على تطبیق ھذه المسرد وقاعدة ب 

. وقد تم إنشاء تطبیق Quizletیمكنكم العثور علیھ على اإلنترنت والذي یطلق علیھ 

Quizlet  ھذا في حقیقة األمر الستخدامھ مع بطاقات الدراسة في الجامعات بالنسبة

أن لھ الكثیر من االستخدامات، وكان  -ووجد بعض الناس غیرنا  -للطالب، لكننا وجدنا 

من بینھا بالنسبة لنا إنشاء تحویل ھذه المسارد وقواعد البیانات إلى ھذا التطبیق. وبرنامج 

Quizlet  عبارة عن تطبیق یمكنكم تنزیلھ بسھولة على ھواتفكم الذكیة، أوiPhone  أو

 ھاتف آخر. 

ونحن نعمل في الوقت الحالي على المسارد وقواعد البیانات الیابانیة والكوریة والتركیة.  

وتشمل قواعد البیانات تلك أیًضا التعریف والنطق. وھذا یعني أنھ ال یمكنك قراءتھا 

فحسب، ولكن أیًضا االستماع إلیھا. وكما قلت لكم من قبل، فھو تطبیق ھاتفي متوفر على 

 م تنزیلھ بسھولة. اإلنترنت ویمكنك
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ھذه مجرد لمحة سریعة عن التطبیق. وبمجرد أن تقوم بتنزیل التطبیق، فكل ما علیك  

" وسوف تظھر لك جمیع ICANN" أو "ICANNlangsإدخالھ في البحث ھو كلمة "

مجموعات قواعد البیانات المختلفة. وسوف تكون لدیك القدرة على الوصول إلى ذلك 

ھا جمیًعا مسماة بلغة كل منھا المقبلة، ومن ثم فإن ما ال یتحدثون بسھولة شدیدة نظًرا ألن

 اإلنجلیزیة بإمكانھم الوصول إلى المادة بسھولة. 

علًما بأن قواعد البیانات شیقة للغایة ألننا عملنا علیھا بطریقة قمنا فیھا بتقسیم تلك القواعد،  

ل الفعلي إلى قواعد بحیث تكون ألصحاب االھتمامات المختلفة القدرة على الوصو

الجدیدة معروض ھنا.  gTLDالبیانات المختلفة. على سبیل المثال، لدیك مسرد نطاقات 

وھو یظھر بحروف صغیرة إلى حد ما، لكنھا تعطیك فكرة، والعمودان یوضحان لك 

جانب اللغة اإلنجلیزیة وجانب اللغة األخرى، وبعد ذلك في أقصى الیمین، لدیك القدرة 

 باالستماع ولیس القراءة فقط. على القیام 

وسوف نتحدث اآلن حول برنامج "مجموعة أدوات التوطین اللغوي"، ولھذا السبب،  

سوف أمرر الكلمة إلى بوتش، الذي كان یعمل عن قرب مع كیلفن ومع مكتب سنغافورة 

 على مواصلة ھذا المشروع. 

 

توطین اللغوي" كما ذكرنا تم البدء فیھ شكًرا لك، كریستینا. برنامج "مجموعة أدوات ال بوتش بریمر:

ـ  APACفي األساس مع مكتب  باإلضافة إلى الوكالة الكوریة  ICANNاإلقلیمي التابع ل

) من أجل تحقیق أھداف التوعیة والتواصل وللمساعدة في KISAلإلنترنت واألمن (

األدوات والمواد عملیة التواصل والتوعیة في المنطقة. وھو في حقیقة األمر مجموعة من 

. إذن ھناك مجموعة من شرائح ICANNالخاصة بترجمة مواد التوعیة الخاصة بـ

PowerPoint مواد عرض تم وضعھا لھذا الغرض، باإلضافة إلى أن المناطق سوف ،

تقوم في حقیقة األمر بترجمة تلك المواد المعدة بحیث یمكنھم استخدامھا على المستوى 

 ة األمر مع المنطقة المحلیة. المحلي والتواصل في حقیق

كما یوفر فریق الخدمات اللغویة في حقیقة ألمر مجموعة من التعلیمات، وقدر من الدعم  

للمصطلحات والمسارد، ویعمل مع المناطق من أجل الحفاظ على مواد التوعیة المترجمة، 



 AR ترجمة المجتمع –مراكش 

 

 27من  4صفحة 

 

ریق كما أنھ یتم نشرھا في حقیقة األمر على صفحة ویكي الخاصة بالمجتمع. وفي ف

الخدمات اللغویة، ھناك بند في القائمة یطلق علیھ اسم برنامج "مجموعة أدوات التوطین 

 اللغوي". ومعي رابط بذلك على الشریحة التالیة القادمة. 

ومن  APACوسوف نساعد في تنظیم أفضل الممارسات التي تعلمناھا من منطقة  

KISAناك بعض التلمیحات والتوصیات، . كما أن ھناك أسئلة متداولة وأجوبتھا. كما أن ھ

أیًضا، ونحن نستعرض في حقیقة األمر الدور الذي نؤدیھ كجھة قائمة على التسھیل فقط 

من أجل التعاون وتوفیر إطار العمل والدعم للمناطق المعنیة بترجمة مواد التوعیة في 

 برنامج "مجموعة أدوات التوطین اللغوي". 

بالنظر إلى دورات برنامج  -في نھایة المطاف  ونحن سعداء في واقع األمر ألننا 

ICANN Learn  وإضافة قدر من ھذه المصادر الجمعیة إلى برنامج "مجموعة أدوات

 ICANNالتوطین اللغوي". أعتقد أن تایالند سوف تكون أول ترجمة لنا بالنسبة لدورة 

Learn مقدمة إلى ،ICANNوھناك . ونحن نعمل على ھذه المسألة في الوقت الحالي ،

دورة تعریفیة أو دورة مبتدأین والتي سوف  16أو  15أعتقد  -الكثیر في واقع األمر 

 تكون مرشًحا جیًدا. وسوف ننظر في تجمیع وتوفیر التعلیمات الخاصة بذلك في المستقبل. 

إذن فإن دورنا في حقیقة األمر، كما ذكرت كریستینا، للعمل مع الشركاء في مناطق  

ICANN جل تحدید مواد المرشحین اإلضافیة، كذلك. وأًیا كان ما تشعر بھا تلك من أ

 المناطق فسوف یساعد في أھداف التوعیة الخاصة بھا. 

ھنا في أسفل الشاشة. وسوف ترون الرابط على صفحة ویكي الخاصة بالمجتمع إلى  

ن برنامج "مجموعة أدوات التوطین اللغوي"، لكن من السھل جًدا الوصول إلى البحث ع

 صفحة ویكي الخاصة بالمجتمع، أیًضا. 

وإلیكم الشاشة األولى إذا ما انتقلنا إلى صفحة ویكي الخاصة بالمجتمع. وقد أردت فقط  

أن أعرض علیكم مثاالً. وسوف تالحظون في األعلى، أننا تحت عالمة تبویب فریق 

. صة بالمجتمعالخدمات اللغویة. ولن تروه عند الوصول في البدایة إلى صفحة ویكي الخا

 فیجب علیكم التمریر إلى الیمین. وھناك القلیل منا ھناك إلى جھة الیمین، لكننا ھناك. 
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وھذا ھو رابط التنقل بالنسبة لبرنامج "مجموعة أدوات التوطین اللغوي" وبعض التعلیمات  

 وبعد المساعدة والخلفیة العامة. أما النصف األسفل من الصفحة، فسوف تجدون أننا قمنا

بتصنیف المواد تحت الشبكات التعریفیة، لكي نعطیكم بعض المساعدة في اختیار مواد 

 التوعیة التي قد تھتمون بھا. 

وأسفل ھذه الصفحة ھناك إصدارات اللغة حول برنامج "مجموعة أدوات التوطین  

ولدینا كل من اللغة الكوریة والھندیة والصینیة المبسطة والصینیة التقلیدیة اللغوي". 

والباھاسا والبنغالدیشیة المتوفرة بالفعل في مواد توعیة برنامج "مجموعة أدوات التوطین 

وحزم التوعیة المعلوماتیة،  PowerPointاللغوي". وجمیع تلك الشرائح على برنامج 

 تقوموا بتنزیلھا مباشرة من صفحة ویكي الخاصة بالمجتمع. فإن ھذه اللغات موجودة لكي 

في لغتك"، سوف  ICANNوبالنسبة لمذكرة التفاھم، والتي تعد جزًءا من مشروع " 

 رونغ ھذا األمر، ومن ثم أعتقد أنني سوف أمرر المیكروفون إلیھ. شكًرا. -یستعرض معنا جیا

 

نا نائب الرئیس لمشاركة آسیا والعضو المنتدب لمقر رونغ. وأ-شكًرا لك، بوتش. أنا جیا جیا رونغ لو:

الھادئ. وھذا كائن في سنغافورة. لقد ظللنا نتحدث حول مكتب سنغافورة، وھو -أسیا

المحیط الھادئ، وھو المكان الذي تتم فیھ اإلجراءات، وحیث -المكتب الفرعي لمنطقة آسیا

ه الشراكة القویة للغایة مع العمل مع أصحاب المصلحة في المنطقة. وأنا سعید بعقد ھذ

 كریستینا وبوتش وفریق الخدمات اللغویة. 

وفي حقیقة األمر فإنني أرى آسیا فیما یخص أي نموذج للمنطقة، لیس ألننا نرید أن نكون  

نموذًجا، لكن ألن ھناك مصطلح یقول بأن الحاجة أم االختراع. علًما بأننا منطقة متنوعة 

لغات، كما أن ھناك حاجة بالنسبة لنا ألن تكون لنا القدرة على للغایة وتتحدث العدید من ال

إلى أصحاب المصلحة في المنطقة، ومن ثم كان برنامج  ICANNومواد  ICANNجلب 

 "مجموعة أدوات التوطین اللغوي" واحًدا منھا. 

أما األمر اآلخر فكان مذكرة التفاھم ھذه. ومن خالل العمل مع أصحاب المصلحة  

اخل المنطقة والتعریف الفعلي للطریقة التي نعمل من خاللھا على جلب مواد والشركاء د

ICANN  .في اللغة المحلیة 
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، فإننا نترجم لغات األمم المتحدة الست، باإلضافة إلى ICANNوكما تعرفون من خالل  

البرتغالیة، لكن ھناك في حقیقة األمر العدید من اللغات في العالم بالنسبة لنا من أجل تولي 

كما ھو الحال مع نموذج أصحاب المصلحة  -كل شيء. إذن فإن أفضل طریقة ھي 

تناول ذلك في حقیقة األمر. ونحن المتعددین المتكامل والتصاعدي، فإن مذكرة التفاھم ت

، ICANNنحدد الشركاء من أجل المساعدة في إزالة عوائق اللغة أمام المشاركة في 

وھي النقطة األولى في الشریحة، باإلضافة إلى تحسین مستوى التنسیق. وكیف لنا أن 

باإلضافة إلى الشراء، ومن أجل  ICANNنعمل مع بعضنا اآلخر، من خالل فریق عمل 

 سیق جھود الترجمة ومنع التكرار؟ تن

ثالًثا ضمان وتأمین المحتوى ذي الصلة ألن المجتمع سوف یعرف ما ھي المستندات  

المھمة بالنسبة لھ، وما ھي األشیاء التي یھتم بھا، ویمكننا التعاون من أجل وضع ھذه 

یجب فعلھ  األشیاء مًعا وترجمة المستندات ذات الصلة بدالً من التخبط، وعدم معرفة ما

 وتبدید الموارد ھناك واكتشاف أنھا لم تعد ذات فائدة. 

وفي الوقت الحالي، لدینا شركاء في مذكرة التفاھم. األول مع المجتمع الیاباني، وھو  

) JPNICو JPRSالمركز الیاباني لمعلومات الشبكات وخدمات السجل الیاباني (

 لعنا على خبرتھ معنا الحًقا. وصدیقي وشریكي الرائع السید ھیرو ھوتا. وسوف یط

أما الشریك اآلخر في مذكرة التفاھم فھو وكالة تایالند لتنمیة المعامالت اإللكترونیة،  

وبانوس ھناك سوف یشاركنا خبراتھ في العمل معنا والخطط المستقبلیة. ھل لدینا شریحة 

 تالیة؟ نعم. 

 كم بھم بإیجاز شدید. لقد ذكر اثنین من أصدقاء وشركائي المقربین. وسوف أعرف 

. وھو المسئول عن التخطیط 2001منذ  jp ccTLDوسجل . JPRSھیرو، وھو مدیر  

. وقد ICANN. كما أنھ وجھ مألوف للغایة في مجتمع JPRSواإلدارة المؤسسیة في 

ـ  ICANNشارك بنشاط وقاد المناقشات في   (رابطة apTLDونطاق  ccNSOكمستشار ل

TLD المحیط الھادئ). وھو معروف بتخصصھ في مجال أسماء النطاقات-لمنطقة آسیا 

، كما ICANNكما كان یعمل في مختلف مجموعة العمل واللجان داخل  IDNالدولیة 

 . ICANNأنھ رئیس ھیئة االستخراج الیابانیة في مشروع استخراج المسمیات لـ 
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بتقدیم المساعدة في حقیقة األمر. یسمح لھ  ICANNوعملھ المنخرط للغایة في مجتمع  

المقروءة من خالل  ICANN، فقد كان یعمل على منتجات JPNICوبالنسبة لـ ھیرو و

إلى المجتمع الیاباني، بحیث تكون  ICANNخالل اجتماعات  ICANNإقامة مناقشات 

مة جلدیھم خبرات جیدة للغایة في معرفة ما یھتم بھ المجتمع الیاباني، وقد دأبوا على التر

 بنشاط لبعض المستندات األساسیة إلى اللغة الیابانیة. 

ومن ثم من خالل الحصول على مذكرة التفاھم، فإننا نساعد على تنسیق ومن تكرار  

الموارد باإلضافة إلى استھداف وتحدید ماھیة المستندات األساسیة التي یمكننا العمل علیھا 

إلى المجتمع الیاباني بمزید  ICANNد بالتعاون فیما بیننا من أجل جلب وإحضار موا

من الفاعلیة. وسوف یطلعكم ھیرو على ذلك، ومن ثم قبل أن أحیل إلیھ الكلمة، سوف 

 أعرفكم ببانوس. 

بانوس ینطق على ھذا النحو بسبب التھجئة التایلندیة، لكنني تعلمت للتو أن بالتایالندیة  

وبانوس أحد أصدقائي المقربین، وھو متخصص في مجال السیاسة فإنھ ینطق بانوت. 

العامة من مكتب اإلستراتیجیات من وكالة تطویر المعامالت اإللكترونیة التبعة التابعة 

 لوزارة تقنیة المعلومات واالتصاالت في تایالند. 

وتشمل مسئولیات بانوس أعمال التنسیق مع المجتمع من أجل تعزیز حوكمة اإلنترنت  

في تایالند وتوفیر المساعدة الفنیة إلى أصحاب المصلحة المعنیین من أجل تحسین 

 ICANNمنذ اجتماع  ICANNمنظومة حوكمة اإلنترنت في تایالند. وقد شارك مع 

، وقد كنا ICANNد انخرط بقوة في فھم . ومنذ ذلك الحین، فقGACكممثل لـ  53رقم 

فھًما  ICANNنعمل عن قرب أیًضا مع المنطقة من أجل جعل المجتمع التایلندي یفھم 

. فقد ساعدت ھذه الشراكة ETDAجیًدا. وأنا أقدر شراكة بانوس معي وأیًضا مع مكتب 

 . ICANNفي جعل المنطقة تتعرف بشكل أفضل على 

ني سوف أحیل الكلمة في البدایة إلى ھیرو، وبعد ذلك إنني أستحوذ على المنصة، لكن

 سوف ننتقل إلى بانوس. شكًرا جزیالً لكم. 
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 ھال أعطیتمونا متسع من الوقت من أجل تغییر الشرائح، وسوف نقوم بذلك اآلن.  بوتش بریمر:

 

 نعتذر عن ھذا العطل الفني البسیط.  كریستینا رودریغیز:

 

رونغ. أنا اسمي ھیرو ھوتا من -. وشكًرا لك على ھذه المقدمة، جیاشكًرا جزیالً لكم ھیرو ھوتا:

JPRS وھو نطاق ،ccTLD  .الیاباني 

وأود التحدث بإیجاز حول الجھود في المجتمع الیاباني حول الترجمة. بما أنني ال أجید  

 اإلنجلیزیة، فأنا على المستوى الشخصي بحاجة إلى الخدمات اللغویة. التالي رجاًء. 

حتوى یضمن شقین: جھود المجتمع في الترجمة الیابانیة وتعاون مذكرة التفاھم في الم 

 الترجمة. التالي رجاًء. 

 ICANNالخلفیة حول الترجمة الیابانیة. إذن ووفًقا ما تم تقدیمھ بالفعل، فقد وضعت  

 ICANNبعض المعاییر من أجل اختیار بعض المستندات المقرر ترجمتھا، وبعض مواد 

تمت ترجمتھا إلى الیابانیة. وعلى سبیل المثال، ھذه المستندات الھامة المحددة للسجل/أمین 

األسبوعیة  ICANNالسجل، أو مستندات التوافق أو البیانات الصحفیة المنتقاة ونشرات 

باإلضافة إلى  - ICANNفھي تتم من خالل تنسیقیة یابانیة تم إنشاؤھا حدیًثا بمعرفة  -

أو نقل  IDNالجدیدة أو  gTLDة منتقاة. على سبیل المثال، نطاقات صور معلوماتی

IANA  واستیعاب أعمال اجتماعاتICANN والمقدمة أیًضا بمعرفة مكتب ،APAC 

 الفرعي، التنسیقیة الیابانیة. التالي رجاًء. 

، JPNICإذن نظرة عامة على جھود المجتمع. من جانب المجتمع، بالنسبة للیابانیین،  

، وھي مؤسسة غیر ربحیة لتواصل وتوعیة JPكز معلومات الشبكات لنطاق وھو مر

عبارة عن شركة خاصة  JPRSوھو نحن. و JPRSمعلومات اإلنترنت في الیابان، و

مراعاة الحتیاجات المجتمع  ICANN. وقد تطوعنا بترجمة مستندات ccTLDلنطاق 

 الیاباني. 
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ة الیابانیة وقمنا بنشرھا على موقع الویب على سبیل المثال، فقد أجرینا ترجمة إلى اللغ 

الخاصة بنا من أجل المجتمع الیاباني. على سبیل المثال، دلیل إلى تعریف تضارب 

، وسیاسة ICANN، والنظام األساسي لـ jpاألسماء والحد منھ، واتفاقیة الرعایة لنطاق .

، UDRPوالسیاسة الموحدة لفض نزاعات أسماء النطاقات  3و ICP 1تنسیق اإلنترنت 

وھي المستند األساسي لسیاسة فض منازعات أسماء النطاقات الیابانیة، والجذور ألسماء 

النطاقات [االبتكاریة]. وھذا الفض [یتعذر تمییز الصوت] والجذر العلوي، وقرارات 

 . 2010من عام  ICANNمجلس إدارة 

] الیابان، وھي IAو[ JPRSو JPNICبتعریفكم بإیجاز بمركز رونغ -وقد تكرم جیا 

الشركات ذات الصلة باإلنترنت، والمنظمات األعضاء، والتي كانت تحاول جاھدة 

والمجتمع الیاباني حول الموضوعات التي  ICANNتوصیل المعلومات واآلراء فیما بین 

 تھم المجتمع الیاباني. 

. ومن ثم فإن ICANNي الیابان بعد كل اجتماع لـ ولذلك الغرض، نعقد اجتماع قراءة ف 

االجتماع التالي من ھذا النوع سوف یعقد في أبریل من الشھر القادم، وھو یعقد ثالث 

مرات سنوًیا مع تسھیالت في المشاركة عن بعد. ویشتمل جدول األعمال على تقاریر 

إلضافة إلى ، واإلبالغ عن العروض التعریفیة باICANNحول ما یتعلق باجتماع 

 المناقشة حول الموضوعات الھامة. 

باإلضافة إلى البث في الوقت الفعلي، وتسجیل االجتماع بالكامل، وتسجیل ملفات العرض  

ونشرھا على اإلنترنت بعد ذلك. وبالطبع یتم عقد االجتماع باللغة الیابانیة. أعتقد أن ھذه 

یما لغیر المتحدثین باإلنجلیزیة. ھي الطریقة األكثر فاعلیة في إیصال المعلومات، الس

 التالي رجاًء. 

موضوع برنامج "مجموعة أدوات التوطین اللغوي". وفًقا لما تم طرحھ بالفعل، ھناك  

برنامج "مجموعة أدوات التوطین اللغوي" للغات. لكن ھناك جھوًدا جاریة من جانب 

من أجل الترجمة برنامج  JPNICو JPRSمنسقي العالقات الیابانیین مدعومین من 

"مجموعة أدوات التوطین اللغوي" [یتعذر تمییز الصوت] للوافدین الجدد في الیابان. 

بالفعل بالترجمة، وأعدت بنفسھا مقدمة حول  JPRSو JPNICوقبل ذلك، فقد قامت 
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ICANN حول ماھیتھا وما تقوم بھ ،ICANN وقد تمت ترجمتھا بالفعل إلى الیابانیة .

 تنوعة. التالي رجاًء. في أشكال م

أو  JPRSأو  ICANN، سواء بمعرفة ICANNومع ترجمة مواد أو مستندات  

JPNIC  في الوقت الحالي، فإن تجمیع كافة ھذه المواد في مكان واحد أمر ھام بالنسبة

للمجتمع. إذن فإن العمل على مقارنة المواد المترجمة إلى الیابانیة واحدة من البوابات 

في الیابان  ICANNبمثابة تطور في الوقت الحالي من جانب منسق عالقات سھلة الفھم 

 بالتعاون مع أصحاب مصلحة كما ھو حالنا. التالي رجاًء. 

اتفقنا  - JPRSو JPNICو ICANN"نحن" یعني  -وبالنسبة لمذكرة التفاھم، فقد اتفقنا  

لى ثالثة أو أربعة بنود. على مذكرة التفاھم ھذه في یونیو من العام الماضي. وقد اتفقنا ع

الواجب ترجمتھا،  ICANNونحن نعمل بالتعاون فیما بیننا من أجل تعریف ما ھي مواد 

كما نقوم بالتنسیق من أجل تجنب تكرار ومضاعفة جھود الترجمة، كما نتعاون من أجل 

 امشاركة المستندات المترجمة والروابط. إذن نقوم بتجمیع كافة المواد في مكان واحد. كم

للترجمة الیابانیة من أجل تأكید االتساق والصلة  ICANNنوفر التعقیبات على مسرد 

 بالمجتمع الیاباني. أعتقد أن ذلك تم التعریف بھ بمعرفة كریستینا. التالي رجاًء. 

خلفیة حول مذكرة التفاھم، ما الذي تحققھ مذكرة التفاھم. تنظیم قائمة كاملة بمستندات  

ICANN یابانیة بمعرفة المترجمة بالICANN  والمجتمع. "المجتمع" ویعني على وجھ

رونغ، فإننا نحن الیابانیین نعرف ما یریده -. وكما قال جیاJPRSو JPNICالخصوص 

المستندات التي یجب  ICANNالیابانیون، إذن نحن الیابانیین، نختار بالتعاون مع 

سین المجموعة اإلجمالیة للترجمة ترجمتھا من أجل المجتمع الیاباني باللغة الیابانیة. تح

الیابانیة من أجل تجنب تكرار العمل. التعاون من أجل مسرد إنجلیزي/یاباني موحد 

 . ICANNالستخدامنا واستخدام 

 2014لمنسق أعمال في الیابان في  ICANNلماذا اآلن ولماذا الیابان؟ نعتقد أن إعداد  

والمجتمع. وأنا أقّدر ذلك، ویمكن لبیئة  ICANNیمكن من التعاون عن قرب فیما بین 

الترجمة الواسعة بقیادة المجتمع أن تساعد في توفیر نموذج لمجتمعات أخرى غیر الیابان. 
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وربما تعلمون أن الیابانیة ھي اللغة التي یتحدث بھا تاسع أضخم عدد سكاني، من ثم 

 أعتقد أن الترجمة الیابانیة أمر حتمي. التالي رجاًء. 

من سیاسة خدمات اللغة  ICANNالترجمة في مذكرة التفاھم. بالطبع فإن تعریف  تغطیة 

واإلجراءات مصنفة إلى صنفین. فإنھا ترجمة تفاعلیة، السیما منسق عالقات الیابان 

سوف  JPRSو JPNICباإلضافة إلى  ICANNالفرعي لدى  APACومكتب 

 ي تنفیذ الترجمة. یقومان بالتواصل والتعاون من أجل تحدید الطرف األفضل ف

یجب علیھا ترجمة ذلك  JPNICترجمة ذلك أو  ICANNوھذا یعني أنھ یتوجب على  

یجب علیھا القیام بذلك، ألن األطراف الثالثة لدیھم خبرات مختلفة في  JPRSأو 

، JPRS. ھذه الخبرات في IDNاألشیاء التي تخص أسماء  ،الترجمة. على سبیل المثال

اختیارھا لتكون مترجم ھذه المستندات. وفي المقابل األھمیة سوف یتم  JPRSومن ثم 

 . التالي رجاًء. JPRSو JPNICوالتوقیت والموارد، باإلضافة إلى الخبرة في 

اإلنجازات حتى اآلن والمشروعات القادمة. إذن اإلنجازات. بموجب مذكرة التفاھم ھذه،  

ل اییر الخاصة بالترجمة وقمنا بالفعفقد حددنا العمل فیما بین ثالثتنا باإلضافة إلى المع

 بترجمة مستند واحد، وھو خطة دوران مفتاح التوقیع الرئیسي لمنطقة الجذر باإلضافة إلى

 المشروع المتواصل. ویجري تصمیم صفحة ویكي المجتمع وإنشائھا والحفاظ علیھا بمعرفة

ICANN وJPNIC وJPRS . مستندات ومن ثم ھذا ھو المكان لتسوق كل شيء لجمیع

ICANN  الجاریة. بالیابانیة وغیرھا من المعلومات ذات الصلة وغیرھا من األعمال

 باإلضافة إلى ائتمان المسارد للترجمة التعاونیة، إذن ما نوع االئتمان الذي یجب تقدیمھ

 . SSAC-070ذه وتقریر إلى تلك الوثیقة [مساحة] بموجب أعمال مذكرة التفاھم ھ

وحول المسرد، فإننا لم نسمح من قبل عن التقدم في اإلصدار الیاباني منھ ألكثر من عام  

حسبما أعتقد. إذن ما تعلمتھ من العرض التوضیحي الذي قدمتھ كریستینا ھو أنھ في 

وال یمكن لھذا المسرد أن یكون مثالًیا في أي وقت، ومن ثم یجب أن الطریق إلى التنفیذ. 

 یكون كائًنا متطوًرا. ومن ثم أرجو إعطاء [تصفیق] على ھذا العمل. التالي رجاًء. 

 حسًنا. شكًرا. ھذه ھي النھایة.  
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 بضع ثواٍن إلى أن ننتقل إلى منصة الشرائح المقدمة من بانوس.  بوتش بریمر:

 

طاب صباحكم. أنا اسمي بانوس من وكالة تطویر المعامالت اإللكترونیة من تایالند  رون:بانوس نا ناك

التابعة لوزارة تقنیات االتصاالت والمعلومات. وشكًرا جزیالً لكم على إعطائي ھذه 

الفرصة الیوم لعرض الطریقة التي سارت بھا مذكرة التفاھم بموجب ترجمة المجتمع في 

 . التالي رجاًء. ICANNفاھم تایالند وشراكة مذكرة ت

سوف أحاول الرد على ثالثة أسئلة رئیسیة كل سبب احتیاج تایالند لترجمة المجتمع في  

 تایالند، باإلضافة إلى األسباب والمسببات والطرق. 

دعونا ننظر في األسباب. كما قد تعرفون فقد حاولت تایالند تحویل البالد إلى االقتصاد  

وھذا مطروح على خارطة الطریق الخاصة بالبالد وھي تقاد بالفعل باالقتصاد الرقمي. 

الرقمي الذي یتألف من تعزیزات للبنیة التحتیة الصلبة باإلضافة إلى تعزیزات على البنیة 

التحیة البرمجیة. وسوف یكون ذلك ھو البنیة التحیة وتعزیز االقتصاد الرقمي والمجتمع 

الترجمة من العناصر التي توفر القوة للشعب التایلندي لكي  الرقمي. وربما تكون أجزاء

 یتمكن من الحصول على قدر من المجتمع الرقمي. 

وبعد ذلك حاولت الحكومة التایلندیة تعزیز روابط المجتمع لحوكمة اإلنترنت للتأكد من  

 أن الناس [یستمتعون] یحظون بأجزاء من اإلنترنت. إدارة اإلنترنت أو مسألة حوكمة

اإلنترنت، أیًضا، وكذلك عندما حاولت الحكومة حمل الناس على أن یكونوا جزًءا من 

ذلك، فھذا یعني أن الناس كان لدیھم قدر من المعلومات األساسیة للتأكد من أنھم یفھمون 

ما ھم بصدد الحدیث عنھ، وفي حین أن زیادة عدد مستخدمي اإلنترنت التایلندیین جزء 

 حوكمة اإلنترنت التایلندیة أیًضا. أساسي في إستراتیجیة 

أیًضا، حتى وإن كان لدیك بعض األعداد من الناس في الوقت الحالي، فھي في تزاید. فقد  

زاد عدد مستخدمي اإلنترنت في تایالند [یتعذر تمییز الصوت] بشكل كبیر، أیًضا. التالي 

 رجاًء. 
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ا الذي حققناه إلى اآلن على ونحن نحاول ترتیب أنفسنا إلى قسمین. الجزء األول ھو م 

المستوى الداخلي والخارجي. وھذا ھو الشق الخاص بھا على المستوى الداخلي. فقد 

نجحنا في إدارة أنفسنا. كما نقوم بإعداد أنفسنا في أصحاب المصلحة المتعددین في 

ذلك  لاإلنترنت بتایالند. إذا ما نظرنا في ذلك، عذًرا. فھي صغیرة للغایة. لكننا نقوم بفص

إلى سبع مجموعات عمل فرعیة. على سبیل المثال، مثل مجموعات العمل الفرعیة حول 

حوكمة اإلنترنت والترجمات، والمعاییر الفنیة والمحتویات المستخدمة والمحتویات 

الرقمیة وخصوصیة البیانات واألمن اإللكتروني والسالمة العامة. ھذا ھو المحتوى الذي 

معرفة المزید عنھ من أجل التأكد من الحصول على المعلومات یرید الشعب التایلندي 

األساسیة. وبعد ذلك بعد الحصول على المعلومات، یمكننا االنتقال باتجاه المشاركة 

العالمیة، مع المناقشة أًیا كان ذلك. وھذه أنواع األشیاء التي أدرنا أنفسنا فیھا على المستوى 

 الداخلي. 

أصحاب المصلحة المتعددین، حددنا النقطة المحوریة الرئیسیة وأیًضا بعد إعداد نموذج  

في جمع البیانات من أجل اختیار ماھیة المواد الرئیسي التي یجب ترجمتھا إلى 

اإلصدارات التایلندیة. وبعد ذلك نقوم بتعیین النقطة المحوریة من أجل تجمیع البیانات 

 وإرسالھا من أجل الترجمة أیًضا. التالي رجاًء. 

وكما ذكرت لكم، ھذه ھي الترتیبات الخارجیة التي نسعى من خاللھا للحصول على  

معلومات حدیثة أكثر حول اإلنترنت أیًضا. ومن ثم ھذا ھو السبب في الحصول على 

. لقد وّقعنا مذكرة التفاھم في اجتماع ICANNمذكرة التفاھم في نھایة المطاف مع 

ICANN  الماضي، ألیس كذلك؟ أكتوبر العام الماضي.  في دبلن في أكتوبر العام 54رقم

إذن ھذا ھو السبب في أننا نحاول التركیز باإلضافة إلى إضفاء الطابع الرسمي على ما 

 تم القیام بھ مع المؤسسة األخرى، أیًضا. التالي رجاًء. 

وفي حقیقة األمر، ال یتعلق األمر فقط بجمع المعلومات، لكننا نحاول إعداد النظام من  

جل التأكد من أن لدینا المواد الصحیحة المراد ترجمتھا للشعب التایالندي، أیًضا. ونقوم أ

بإعداد ھذا النوع من األنظمة. ونطلق على النظام عملیة ترجمة من دقیقتین. وفي 

المنتصف، لدینا النوع المناسب. وھذا یعني أن أصحاب المصلحة المتعددین في اإلنترنت 

ق العمل عقد اجتماع باإلضافة إلى محاولة تجمیع المواد التي یجب بتایالند طلبوا من فر
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ترجمتھا إلى التایلندیة، وبعد ذلك ترجمتھا وإرسالھا إلى عملیات الترجمة، ثم نشرھا أو 

حتى التعرف على أفضل قناة من أجل نشر ھذا النوع من المعلومات، باإلضافة إلى 

المواد الجدیدة. ما ھي المواد الجدیدة الحدیثة  محاولة تجمیع التعقیبات وربما تحدیث ماھیة

 التي یحتاج الشعب التایلندي تعلمھا. 

ھذا األمر یشبھ الدائرة، ولكن في حقیقة األمر ھذه من الوظائف إلى حد ما بما أنھا ھیكل  

 نقوم فیھ بإدارة أنفسنا من أجل ترجمة المستندات. التالي رجاًء. 

ھذا مجرد مثال ألننا وقعنا للتو مذكرة التفاھم منذ عدة أشھر، لكننا نحاول البدء. وربما  

تكون االختصارات األشیاء األولى التي یحتاج الناس فھمھا، لذا فإن اختصارات الكلمات 

ھي المستند األول الذي یخضع للترجمة بالفعل، باإلضافة إلى  ICANNالمستخدمة في 

قت الحالي، وقد تم االنتھاء منھا في اإلصدار التایلندي. لكننا نقول االختصارات في الو

بأن ذلك في التعلیقات العامة من أجل التأكد أنھ في أي وقت نقوم فیھ بالترجمة من 

الفھم بین المجتمع باإلضافة إلى فھمم، وأیًضا  -ماذا عساي أقول -اإلنجلیزیة إلى التایلندیة 

و حتى للمترجمین الفوریین من أجل االستخدام كدلیل لتحقیق لكي یكونوا مرشدین لغیرھم أ

 االتساق في المصطلحات الفنیة والكلمات التي یجب ترجمتھا. 

أما األمر اآلخر، فقد رأینا أنھ قد یكون من األھمیة بمكان أیًضا. المعلومات األساسیة  

عالن وھذا ھو حول ماھیة حوكمة اإلنترنت. لقد مضى اآلن بالفعل عشر سنوات على اإل

السبب في أننا رأینا أنھ قد یكون من األفضل أن یعرف الناس التطورات في حوكمة 

اإلنترنت وما ھي الخطوة التالیة التي یتحدثون حولھا على المستوى العالمي. وھذه ھي 

 الوثیقة التي یجري علیھا العمل في الوقت الحالي. التالي رجاًء. 

لتالیة، فال یتعلق ذلك فحسب بمستند نحاول ترجمتھ، لكننا وإذا ما تحدثنا عن الخطوة ا 

 ICANNأیًضا نقوم بإعداد عملیات التعلم التفاعلیة، كذلك بحیث إن ما ننظر فیھ في بوابة 

للتعلم وربما اختیار بعض المواد التي یجب ترجمتھا، باإلضافة أیًضا إلى تحدید أفضل 

 قناة للتوزیع، أیًضا. 

التحدید متى ما قمنا بالترجمة إلى اللغة التایلندیة، لكن إذا لم  ونحن نعرف على وجھ 

نحصل على قناة التوزیع المناسبة، فكیف نتأكد أن للناس القدرة على االطالع علیھا كذلك. 
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قد یكون ذلك ھو الجزء الخاص باإلستراتیجیات أیًضا، كما أننا بحاجة إلى القیاس ألننا 

ول التأكد من الناس لدیھا فھم حول ماھیة اإلنترنت على قلنا ذلك في البدایة. إننا نحا

 المستوى العالمي، أیًضا، بما في ذلك جمیع أنواع المعلومات الحدیثة. 

كما أننا نحاول التفكیر في كیفیة قیاس ما إذا كان الناس لدیھم معرفة زائدة أم ال، كما أن  

المشاركة مع المناقشة العالمیة،  المعرفة الزائدة قد تكون عامل الدفع إلحضارھم إلى جزء

أًیا كان. ولنحاول التفكیر في اللغات فیما بین الوقت الذي یحصل فیھا الناس على 

المعلومات، وبعد ذلك ھل من الممكن بالنسبة لھم االطالع على المشاركة، أیًضا، على 

 ًء. المستوى العالمي للنقاش حول المسألة الخاصة باإلنترنت، أیًضا؟ التالي رجا

وإذا ما تحدثنا حول المزایا إذا ما تحدثنا عن توقیع مذكرة التفاھم، أعتقد أنھ قد تكون  

ھناك ثالثة أو أربعة أشیاء أساسیة أود التأكید علیھا بالفعل. كلما وقعنا مذكرة تفاھم، ربما 

والمجتمع التایلندي، كما أننا نحاول أیًضا  ICANNیؤدي ذلك إلى زیادة التعاون بین 

زیادة التعاون من أجل التأكد من أن لدینا المعلومات الحدیث التي یجب ترجمتھا إلى 

التایلندیة أیًضا. باإلضافة إلى ذلك، رأینا أنھ قد تكون تعریفات مواد التوعیة ھو المستند 

 لتحدیثات في المعلومات العالمیة،الذي ساعد مستخدم اإلنترنت التایالندي بالحصول على ا

 أیًضا. 

وھو یعمل على تحسین التایلندیة والقدرة اللغویة عالمًیا ألنني أعلىن أنھ متى ما قمنا  

بالترجمة إلى التایلندیة، فسوف یتم رفعھا على موقع الویب، ومتى ما قام الشعب التایلندي 

یحدث، وتحدیث المعلومات على الویب، یمكنھم معرفة ما  ICANNبالنقر على موقع 

 على الویب. وقد یكون ذلك جیًدا أیًضا.  ICANNعلى اإلصدار التایلندي في موقع 

باإلضافة إلى التأكد أن لدینا على األقل اإلرشادات لخاصة باألوصاف أو حتى  

وحدھا ھي القائد الرئیسي األول في ترجمة كل شيء،  ETDAباالختصارات. ولن تكون 

ھناك منظمة أخرى فاعلة. حیث یقومون بترجمة المستند الذي یرون أنھ  لكن ربما تكون

قد یكون مناسًبا، أو حتى مالئًما مع احتیاجات المجتمع لذلك ھذا ھو المكان الذي قد تكون 

ذا ھو السب في الحصول على مسرد 1فیھ منصة. فھي اإلرشادات المقدمة إلیھم ومن ثم ه

 بالمعلومات األساسیة. 
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اول التفكیر في ھذه المسألة. ربما كان من األفضل في فترة النقل ھذه أن تكون أیًضا نح 

. وربما یكون ذلك بعد ثالثة أو أربعة أعوام. ICANNلدینا الخبرة في المواد الخاصة بـ 

لست متأكًدا. وربما كان على المجتمعات تحمل دور ومسئولیة الترجمة وتحدیث 

لنا في حمل المجتمع على القیادة والتعبیر عما یرید  المعلومات. وھذا ھو الھدف بالنسبة

معرفتھ وطریقة ذلك. وربما تكون الحكومة ھي الجھة الوحیدة القائمة على تسھیل تقویة 

 النظام، وھذا كل شيء. التالي رجاًء. 

 شكًرا. وھذا ھو نھایة الجزء الخاص بي.  

 

أنا سعید للغایة باالستماع إلى عرضیھما ألن ھذا في شكًرا. شكًرا لكما، ھیرو وبانوس.  جیا رونغ لو:

واقع األمر إنجاز كبیر، والكثیر من العمل الذي تم خلف الستار. وقد ال یكون ھناك شيء 

، لكن العمل الذي تم ھنا یضع ALACأفضل من نوع أنشطة التواصل الذي تقوم بھ 

 ید من التوعیة، والحصول علىاألساس بالنسبة لنا لكي تكون لنا القدرة على القیام بالمز

المواد المناسبة، وزیادة المعرفة لدى أصحاب المصلحة بحیث یمكنھم المشاركة في 

ICANN .وھذا من األشیاء المحببة جًدا إلى قلبي . 

فباألمس في المنتدى العام، كان ھناك بعض أصحاب المصلحة الذین طرحوا مسألة مقدار  

عبارة عن منصة مفتوحة.  ICANNأكثر من ذلك في التنوع، و ICANNما تقوم بھ 

كما أن لدینا وظیفة رائعة للمترجمین/المترجمین الفوریین خلف جمیع الجلسات. لكن في 

حقیقة األمر للتعامل مع مشكلة التنوع یجب أن تكون ھناك قدرة على التخلص من العوائق 

 اللغویة التي تعیقنا. 

األول حتى قبل الوصول إلى المعلومات، والوصول إلى المعرفة،  وقد تكون اللغة العائق 

وھذا من األشیاء التي یجب علینا التعامل معھا وھذا ھو السبب في أنني أعتقد أن كریستینا 

وبوتش أیًضا یرون ھذا باعتباره حاجة أساسیة بحیث یكون معنا شریك مع المجتمع للقیام 

عل كما أن مواردنا محدودة. ومن ثم أتمنى عقد بذلك ألنھ وحدھم، فإنھم مقیدون بالف

اجتماع لجمیع أعضاء المجتمع، أًیا كانت المنطقة التي أنتم منھا. أعتقد أن من المبادئ 

الشائعة التي نتفق علیھا جمیًعا أننا بحاجة إلى التنوع في اآلراء. ویجب علینا جلب 
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ن ثم فإن ھذا أمر ، ومICANNأصحاب المصلحة المختلفین من أجل المشاركة في 

أساسي بالنسبة لنا لكي نتمكن من التواصل مع أصحاب المصلحة والعمل معھم لكي تكون 

لنا القدرة على ذلك. ومن ثم فإنني أقدم دعوة للجمیع بأنھ في حالة معرفة من بإمكانھ 

 التشارك معنا، برجاء التواصل معھ. یجب أن تخبروھم باألمر. 

التابعین لكم. بالنسبة آلسیا، أنا نائب الرئیس. لكن إذا كنتم  وأنتم تعرفون نواب الرئیس 

من منطقة مختلفة، على سبیل المثال، إذا كنتم من منطقة أوقیانوسیا وجزر الھادئ، 

فیمكنكم التواصل مع سیف، الحاضر معنا في القاعة. أما إن كنتم من منطقة الشرق 

ي القاعة ھنا فھد. أما إن كنتم من األوسط، فیمكنكم التواصل مع باھر. ومعنا أیًضا ف

منطقة أفریقیا، فالجمیع ھنا یعرف بییر وبوب ویاھوفي. أما أمریكا الالتینیة فمع 

 رودریغو. 

لذلك إذا كنتم مھتمین باألمر، فیجب التواصل معنا وسوف نمدكم بالمعلومات ذات الصلة،  

تقدم في ھذه المسألة، أتمنى وكخطوة أولى، أخبروني بما یجري تنفیذه. وإذا أمكننا تحقیق 

من تایالند باإلضافة إلى  ETDAأن نرى المزید من مذكرات التفاھم كأمثلة. ولدینا مع 

JPRS وJPNIC  من الیابان، ویمكننا أن نعرض لكم مدى نشاط العمل من النموذج

وأیًضا لتضمین مبادئ التنوع التي نرید  ICANNالتصاعدي من أجل تعریف العالم بـ 

 . تلكم ھما النقطتان اللتان أردت إضافتھما. شكًرا لكم. ICANNاھدھا في أن نش

 

إذن بھذا، فقد فتحنا المجال أمام األسئلة التي قد تكون لدیكم بحیث یمكننا اإلجابة عن أیة  كریستینا رودریغیز:

 مخاوف أو أسئلة. 

 

أنا [ماریوس جامبارا] من مدغشقر، وأنا مھتم بھذه الجلسة حول الترجمة طاب صباحكم.  [ماریوس جامبارا]:

ألنني أعتبر أن الترجمة ھامة للغایة ألن لدینا اللغة الغالبة وھي اللغة الملغاشیة. وأود 

تھنئتكم على ھذه المشروعات التي طرحتموھا. فھذا جید جًدا. ونحن بحاجة إلى ذلك في 

 بالدنا. 
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تمع اللغة في مدغشقر وھو الفرنسیة، ولكن في بالدي، لدینا لغة وأنا أتحدث حول مج 

وما الذي تقوم بھ، ونرید مشاركة  ICANNوطنیة. ویجب أن نفسر لھؤالء الناس ما ھي 

ھذه الخبرات معھم. ونحن نعتبر أن العمل الذي تم االنتھاء منھ في الیابان وتایالند عمالً 

 ICANNلمجتمعاتنا كیفیة المشاركة في تطویر  مھًما للغایة. ونحن بحاجة إلى أن نفسر

 في دولھم وفي مناطقھم أیًضا. 

واآلن أود الحدیث حول شيء آخر. أو الحدیث حول ترجمة المستندات كما كان قبل  

ICANN فھناك الكثیر من المستندات. وقد جئنا إلى ھنا مع فریق المكون من ستة .

 . وصباح الیوم،GACو ccNSOنظمة أشخاص وممثلین یشاركون في العمل الخاص بم

عقدنا اجتماًعا بالفرنسیة، والمشكلة التي عانینا منھا ھي أنھ لم یكن لدینا الوقت الكافي 

 لقراءة جمیع المستندات. فھي مستندات ھائلة، وتلك المستندات لم تترجم في الوقت المناسب. 

 والسؤال الذي كان لدي موجة إلى ھذه المجموعة ویتحدث حول الترجمة، ھل ستعملون على 

بحیث یمكننا قراءة  ICANNذلك، وكیف تعطونا المستندات الرئیسیة قبل اجتماعات 

تلك المستندات؟ لقد تحدثتم عن سبع لغات. والفرنسیة واحدة من تلك اللغات، ونحن بحاجة 

 االجتماع بحیث یمكننا قراءتھا. ھذه ھي طریقتنا في المشاركة.  لترجمة ھذه المستندات قبل

وقد أردت الحدیث حول خبراتنا. إننا نقوم على إنشاء مجتمع في بالدي. حیث لدینا مجتمع  

الخاصة بنا. ونحن نرید إنشاء آلیة حوكمة  GACرائع. ولدینا النظام الخاص بنا. ولدینا 

 ع تلك الخبرات التي سمعنا عنھا. محلیة لإلنترنت، بحیث یتوازى ذلك م

 ومن ثم إذا كان باإلمكان إرسال تلك المستندات قبل االجتماع بحیث یمكننا قراءتھا. شكًرا.  

 

سوف أكون سعیدة للغایة بإرسال أیة معلومات تكون جاھزة من أجل اطالعكم بالطبع.  كریستینا رودریغیز:

علیھا، فربما یكون لدیكم فھم أفضل بمذكرة التفاھم التي یمكننا توقیعھا مع نائب الرئیس 

اإلقلیمیة في ھذه المجموعة، باإلضافة إلى مزید من المعلومات فیما یتعلق بالمواد التي 

ن أجل توفیرھا إلى مجتمعك. بكل األحوال، سوف نكون سعداء یمكنك البدء في ترجمتھا م

 بتوفیر ذلك. 
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 ھل یمكنني إضافة شيء صغیر؟ أفكر فقط في ھذه النقطة.  بانوس نا ناكرون:

كما ذكرت لكم، فإن المستندات التي یجب ترجمتھا قد ال تكون في الوقت المناسب عند  

قنوات التوزیع قد یتوجب التفكیر فیھا ملًیا. حاجتك لھا. وھذا ھو السبب في أننا قلنا بأن 

وإذا ما تحدثنا حول المعلومات الحدیثة التي یجري مناقشتھا بالفعل، فقد تستغرق وقًتا في 

ترجمتھا إلى اللغات المحلیة. ربما بوضع آلیة ما بحیث تكون مثل المنتدیات المفتوحة. 

لومات من أجل المجتمع. وربما فھؤالء األشخاص یعتنون بمشاركة المعلومات وجمع المع

 یتم طرح ذلك أیًضا على المنصة. 

وبعد ذلك، ألنني أعرف أنھ متى ما قمنا بترجمة كل شيء، فیجب أن تكون المستندات  

النھائیة ولیس فقط وضع مستند ال یكون جیًدا على اإلطالق، ومن ثم ھذا ھو السبب في 

وحة كجزء من المشكلة األساسیة أن ھذه عملیة من المقرر إعدادھا في منتدى مفت

المتواصلة. أما المشكلة النھائیة ھي أن المستند بحاجة إلى ترجمة، وأنتم تترجمونھ. وھذا 

 ھو التحدیث أیًضا بالنسبة للتایالندیین. 

لكننا نحاول التأكد من جمیع المعلومات الالزمة من اللجنة التي یجب أن تترجم متى ما  

 ، أیًضا. شكًرا. كانت ھناك مشكلة منتھیة

 

ھل ثمة أحد آخر؟ ھل ورد إلینا أي شيء من المشاركات عن بعد؟ ال، ھل ھناك أي أسئلة  كریستینا رودریغیز:

 أخرى؟ ھل تناولنا سؤالك بشكل صحیح؟ أجل. نعم. 

 

سوف أقول فقط أنني سعید للغایة، وأنني فخور بالعمل الذي یقوم بھ شكًرا لك، كریستینا.  تیجاني بن جمعة:

، فإن الخدمات التي قدمھا ھذا القسم كانت أقل ICANNھذا القسم. فعندما بدأت العمل مع 

 مما ھي اآلن، والشيء الجید في ذلك أن كریستینا تستمع دائًما لنا. فھي تحاول القیام بأفضل

 بأنھ لم ترد على أي طلب قدمناه، ومن ثم فإنني أشجعكم علىما لدیھا. وال یمكنني القول 

 المطالبة بأي شيء تریدونھ. فسوف تقوم بذلك، وسوف تقوم بھ على أكمل وجھ. شكًرا. 
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 شكًرا. شكًرا. أیة أسئلة أخرى؟ بالطبع.  كریستینا رودریغیز:

 

أنا أتساءل إن كان فریق الخدمات . ICANNأنا أعمل لدى مركز مشاركة بكین التابع لـ  زینغ سونغ:

اللغویة لدیھ أیة خطط لتوفیر أدوات أو أي نوع آخر من مجموعات األدوات. الترجمة 

والترجمة الفوریة في حقیقة األم من المھن االحترافیة للغایة، وحتى إن كان أعضاء 

حیان المجتمع لدیھم الرغبة واالستعداد لتقدیم المساعدة، فإنھم یواجھون في بعض األ

مشكالت فنیة في اختیار األدوات المناسبة أو بسبب نقص المعرفة العملیة الفنیة. وقد 

 تكون ھناك جمیع أنواع الصعوبات أثناء العملیة. 

وأنا أتساءل عما إذا كان لفریق الخدمات اللغویة القدرة على توفیر بعض األسئلة المتداولة  

الخاص بنا، باإلضافة إلى مجموعة أدوات األساسیة وأجوبتھا أو ترجمة إلى المجتمع 

 سھلة االستخدام للمواد. سیكون ھذا مفیداً للغایة. 

 

وللتعامل مع ذلك، اسمحوا لي أن أقول بأن المواد التي جمعناھا والتي نقوم على تجمیعھا  كریستینا رودریغیز:

الذي بسیطة للغایة من حیث طرق العرض، بحیث إن المجتمع أو الشركاء المختلفون 

یقررون ترجمة تلك المواد ال یضطرون للصراع مع حقیقة أنھ في حقیقة األمر مبنیة 

على أداة مصدر ولیست برنامج مصدر یجب علیھم الحصول علیھ من أجل تمكینھم من 

 العمل علیھا. 

وھناك تعلیق شخصي سأطرحھ وھو أنھ سیكون من األفكار الجیدة وسوف یكون رائًعا،  

من وجھة نظري محاول المشاركة الفعلیة عندما یتطرق األمر إلى أنواع المستندات مع 

األشخاص الذي یكونون على األقل في نفس صناعة الترجمة لفترة قصیرة من الوقت 

دوات التي یحتاجونھا من استخدامھا لغرض ولدیھم على األقل بعض المعرفة باأل

الوصول إلى طریقة أفضل وأكثر إنتاًجا في التعامل مع الترجمة. والترجمة في حقیقة 

األمر من األشیاء التي لیس لكم تخصص بھا. فلم تعملوا في مجال الترجمة، ومن ثم فإنھا 

 شيء یجب تعلمھ وتطویر نفسك فیھ وإعداد نفسك من أجل العمل فیھ. 
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واألدوات التي تستخدم في حقیقة األمر من أجل تقدیم المستندات أدوات باھظة الثمن.  

ونحن بالطبع في جمیع األحوال ال نتوقع من أعضاء المجتمع أو األشخاص الذي یحاولون 

دخول ھذا البرنامج الخاص بالتوعیة إنفاق المال على أشیاء لن یستخدموھا إلى لفترة 

في أننا نفكر، وأنا أفكر وأحاول تطویر عروض المواد  محددة. وھذا ھو السبب

والمستندات التي ال تتطلب أیة أعمال إضافیة غیر البرامج واألدوات الشائعة على جھاز 

 الكمبیوتر. 

وكما قلنا من قبل، من بین األشیاء التي یمكن التسھیل من خاللھا ھي المسارد باإلضافة  

رونغ وبوتش ونفكر في شیئین -حدث ذلك الیوم مع جیاإلى العمل مع المسارد. وقد كنا نت

 إضافیین إلضافتھما إلى البرنامج. 

أحدھما كان فكرة سریعة ربما حول القیام بما رأیناه وھو قائمة مھام أو قائمة أماني،  

بحیث یمكنا إلى حد ما تلبیة جمیع تلك المجتمعات التي توقع مذكرة تفاھم أو اإلضافة إلى 

ع على مذكرة تفاھم. وھذه اإلضافة البسیطة سوف تكون مثل قائمة األماني. مزایا التوقی

وھذه مجرد عملیة ألفكار التخطیط، لذا أرجوا معاملتھا على ھذا النحو. لكن ھذا األمر 

 ھام للغایة. 

وأعتقد أن لدینا میزانیة صغیرة. لكن یمكننا وضع میزانیة كل عام بحیث یتم تجنیب ھذا  

لمجتمع. لنقل مثالً، من الیابان أو من تایالند أو أي مجتمع آخر سوف المال من أجل ا

یشارك معنا في ھذا المشروع، وسوف تكون لنا القدرة على الترجمة والمساعدة في 

الترجمة من خالل تولي أعمال الترجمة أو ربما متوسط المواد، وصحف الحقائق 

د األولى واألكثر أھمیة في طرحھا والنشرات الصغیرة. كافة المواد التي تكون ھي الموا

، وبعد ذلك سوف نعمل مع مواد ICANNعلى المجتمع بحیث یمكنھم المشاركة في 

 ] شرائح العرض. PPTMالتعلم اإللكتروني ومع [

 ھذا ما كنا نقوم بھ. ھذا جانب واحد، أو أحد الجوانب.  

لجمیع أعضاء  Quizletأما الفكرة األخرى فتمثلت في إنشاء مجموعات أكثر داخل  

اللغة اآلخرین باإلضافة إلى العمل مع أعضاء المجتمع التي یودون فیھا الحصول على 

مجموعة من المسارد وقواعد بیانات المصطلحات. لنقل حسًنا، ترید تایالند أیًضا أن 
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، یمكننا ICANNعلى قاعدة بیانات المصطلحات. ومن ثم فإننا في  Quizletتحصل في 

المجموعات، وبعد ذلك یمكن لبانوس البدء في إشراك الناس من المجتمع التأكد من وضع 

للعمل على ذلك. وبالطبع یمكنكم الحفاظ دائًما على إضافة المصطلحات الجدیدة التي 

 نضیفھا إلى اللغات األخرى. 

أرید فقط أن أوضح نقطة أخیرة، فإن اللغات التي نسعى إلیھا أو نفكر في أن یضمھا ھذا  

ج جمیًعا، لنقل، بسبب نقص كلمة أفضل، ھي جمیع تلك اللغات التي لم یتم احتسابھا البرنام

داخل لغات األمم المتحدة الست ألننا نھتم بالفعل بذلك، ومن ثم فإننا ال نریدھا أن تكون 

متكررة وزائدة. وفي وقت أو في آخر، قمنا بترجمة مستند صغیر بالتایالندیة، وأنا أعرف 

ة العدید من المستندات بالتأكید باللغة الیابانیة والكوریة، على سبیل المثال. أننا قمنا بترجم

 والقلیل جًدا في اللغات األخرى الخارجة عن نطاق األمم المتحدة الست. 

ي ونحن على استعداد لقاء المجتمع فلكننا نرید بالفعل تشجیع المجتمع وتشجیع الجمیع.  

منتصف الطریقة في ذلك ألننا نعرف أنھم بحاجة إلى اإلرشادات، وھم بحاجة كذلك 

 للمساعدة من أجل بعض الترجمات على األقل. 

 إذن بھذا، ال أعرف إن لدي أي شخص أسئلة أو تعلیقات. ال؟ نعم.  

 

، ICANNاألولى لھذا النوع من الجلسات في ھذا دوري ھذه المرة. ھذه ھي المحاولة  ھیرو ھوتا:

ألیس كذلك؟ وأتمنى أن یكون ھناك المزید من األشخاص ھنا ألننا في كل مرة في 

، ھناك بعض الكالم حول التفسیر والتنوع اللغوي في المنتدى العام. ICANNاجتماعات 

، وقراءة ICANNلدیھم مشكالت في حضور  ICANNوالعدید من المشاركین في 

 ستندات وما إلى ذلك، من ثم یجب أن تكون أكثر شیوًعا، ھذا النوع من الموضوعات. الم

ما المشكلة في ھذه الجلسة وعدم جذبھا للعدید من المشاركین؟ ربما نكون بحاجة لتعلیم  

في مسألة الترجمة وما إلى ذلك. فاسم ھذه  ICANNأنھ ال یمكننا االعتماد فقط على 

ال تقوم بأي شيء.  ICANN، ومن ثم أعتقد أنھا تعني أن الجلسة ھو ترجمة المجتمع

ویجب القیام بذلك كمجتمع، ومن ثم أعتقد أن ھذه الرسالة األوضح یجب إیصالھا في كل 
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ال  ICANNمكان. وما لم نقم بذلك، فإن كل شخص خارج ھذا االجتماع یشتكي من أن 

 تقوم بأي شيء. ھذه ھي مالحظتي. شكًرا. 

 

شكًرا لك، ھیرو. شكًرا جزیالً لك، وھذه حقیقة. ما قلتھ حق تماًما. یجب علینا التوصل  یز:كریستینا رودریغ

إلى طریقة من أجل التواصل أكثر مع المجتمع. وھذا ھو السبب في أننا نعتقد في حقیقة 

األمر أن تلك األشیاء الصغیرة التي یمكننا القیام بھا من الخارج، مثل أن نقول، االلتقاء 

 ع في منتصف الطریق لجمیع ھذه اللغات األخرى. بالمجتم

ال یمكننا القیام بكل شيء نظًرا ألن  ICANNومن المھم كذلك أن نفھم بأنھ، وكما قالت  

جمیع األموال في العالم لن تسمح لنا ترجمة كل شيء بشكل مطلق وبكل لغة فردیة من 

ومن الممكن، وبذلك فإننا بحاجة إلى أجل التواصل الفعلي مع كل شخص في العالم. 

الحصول على عتبة، أو قید، باإلضافة إلى االنتقال لخارج ذلك الحد، ویمكنا إنشاء برامج 

مثل ھذه بحیث یمكننا التواصل أكثر. وھي من األشیاء التي یمكن أن تواصل النمو 

 والخروج، ونحن نتطلع في حقیقة األمر لذلك. 

 

ھیرو. ھیرو، إن ما تقولھ قریب من رأي تماًما، وأنا منفتح في حقیقة األمر شكًرا لك،  جیا رونغ لو:

على األفكار التي تأتي حول الطریقة التي یمكننا بھا نشر األمر بشكل أفضل، وكیفیة 

السماح للناس بمعرفة أن ھذا النوع من العمل یجري، وأن المجتمع بإمكانھ المشاركة في 

 نا منفتح بالفعل على األفكار حول أفضل طریقة لنشر ذلك. أي وقت ومن أي منطقة أخرى. وأ

إذن ھذه المرة من أجل ھذه الجلسة، كما أن لدینا أیًضا مراجعة. وأنا غیر متأكد مما إذا  

كان الناس قد رأوا بالفعل منشور المدونة من كریستینا، ومن المناط، أرسلنا ذلك إلى 

عمال الجاریة. وفي ثنایا ذلك، أجرینا ھذه شبكاتنا للسماح لھا بمعرفة أن ھذا من األ

الجلسة. وعلى ما أتمنى، یمكننا بناء المزید من الزخم من ھنا. وعلى ما أتمنى، یمكننا 

القیام بذلك بشكل منتظم أكثر والعمل معكم لكني تكون لنا القدرة على نشر المعلومة 

 وإخطار عدد أكبر من الناسب بھا. 
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ة أفكار ھنا أو عن بعد. ویمكنكم التواصل معي في أي وقت. إنني منفتح للغایة على أی 

 فأنا موجود. شكًرا جزیالً لكم. 

 

وبھذا الكالم، أعتقد أن االجتماع قد انتھى. وشكًرا لكم جزیالً على المشاركة. نعم، معذرة.  كریستینا رودریغیز:

 ھناك من یرید أن یطلب شیًئا. نعم، بالطبع. 

 

لقد كنت أقصد طرح السؤال السابق، لكنني لم أتمكن من ذلك. أنا عضو في ھیئة عذًرا.  كریس دیلون:

 االستخراج الصینیة، أنا رئیس مشارك في ھیئة االستخراج الالتینیة. 

قة في حقی -ومن ثم قد یكون ذلك فقط للتناول فیما بعد  -وقد أردت أن أطرح سؤاالً فنًیا  

كون في حقیقة األمر، إلى حد ما، التعامل مع األمر حول المسارد، وأعتقد أن ذلك قد ی

األشیاء التي كنا نتساءل عنھا أنا وزمیلي ومجموعة أخرى في السابق. والسؤال ھو أننا 

وھي  Quizletغیر ملم بمستجدات األمور فیما نقوم بھ، وأجيء وأرى ذكر ألشیاء مثل 

 مسألة ملفتة بالفعل. 

 ي تستخدمونھا للمسارد ألنني أعتقد أنھا بالفعل منلكنني مھتم بالفعل بطبیعة المنصات الت 

النواحي األساسیة. وجمیعنا یعرف من الذي ترجم كمیات ھائلة من المستندات من اللغات 

ونعرف مدى صعوبة الترجمة. فالحصول  -وأنا واحد من ھؤالء األشخاص  -األخرى 

لمنصات التي على مسارد جیدة جانب ھام للغایة، ومن ثم أرید أن أسألكم عن ا

 تستخدمونھا، وبعد ذلك اثنین من األسئلة األكثر تركیًزا. 

أحدھما، ھل لدیكم أي طریقة داخل المسارد الخاصة بكم لإلشارة إلى النماذج المفضلة؟  

ما أعنیھ بذلك ھو أنني أحاول الحدیث بالفرنسیة ذلك الیوم وقابلني مصطلح بسیط للغایة. 

وى األعلى. واآلن، أنا أتحدث الفرنسیة إلى حد ما وھو وقد أردت ترجمتھ: نطاق المست

ما یتیح لي العیش في فرنسا. ویمكننا طلب خبز فرنسي. ویمكنني القیام بجمیع األشیاء 

الیومیة. ولكن شيء مثل التفكیر، "كیف حالنا في األعلى؟" وقد اعتقدت أنھ ربما یكون 

 ذلك [یتعذر تمییز الصوت]. 
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توقع عندما یقوم مترجمون مختلفون بالترجمة، فربما تكون لدیھم لكن السؤال ھو أنني أ 

. ومن ثم فإن ICANNكافة أنواع طرق القیام بھذه المصطلحات األساسیة الخاصة بـ 

السؤال األول ھو ما إذا كان لدیكم طریقة تشیرون بھا إلى النموذج النموذجي. والسؤال 

ربما  -م تتیح لكم ربط التفسیرات الثاني عما إذا كانت أنظمة المسارد الخاصة بك

 لھذه المصطلحات؟  -باإلنجلیزیة 

، فإنني لن أرید فقط معرفة المصطلح الفرنسي ICANNومن ثم إذا كنت جدیًدا في  

"نطاق المستوى األعلى"، فسوف أحتاج أیًضا إلى معرفة ماھیة ذلك، وھناك الكثیر جًدا 

نت لدینا أداة جیدة، فیمكننا الحصول على رابط من األماكن التي یمكننا الربط بھا. وإذا كا

للتفسیر. أما إذا كانت لدینا أداة أقل جودة قلیالً، فیمكننا الحصول على خانة تقول، حسًنا، 

ال یمكننا الربط بالمعلومات، لكن یمكننا على األقل وضع ذلك في المكان المخصص، 

ك أنھ عابث للغایة وربما قد ترغبون تفسیر مع األداة. وھذا السؤال حول المسارد، وأنا أدر

 في التعامل معھ في الخارج، لكنني رأیت وجوب طرحھ. 

 

یمكنني اإلجابة على سؤالك سریًعا إن لم تمانع، ألن لدینا جلسة أخرى قادمة، وھم بحاجة  كریستینا رودریغیز:

 إلى القاعة. لكن یمكنني الرد على سؤالك. 

. وھو برنامج شھیر للغایة في SDL Tradosوھذه المنصة ھي إننا نستخدم منصة.  

ھذا المجال. ونعم، المسارد الخاصة بنا، لدینا مجموعتین من المواد. األول وھو المسارد، 

وھي تحتوي بالطبع على الكلمة باإلضافة إلى التعریف، والتفسیر لما تعنیھ الكلمة. ھذا 

 لمصطلحات، وھي مجرد قائمة بالمصطلحات. ھو المسرد. وبعد ذلك لدین قاعدة بیانات ا

والمسارد مع التفسیر، باإلضافة إلى قاعدة بیانات المصطلحات مع قائمة بالمصطلحات،  

في كلتا الحالتین، تتم بجمیع لغات األمم المتحدة الست. أال وھي العربیة واإلسبانیة 

، كما یمكنك Quizletوالفرنسیة والروسیة والصینیة. ویمكنك العثور على ذلك في 

على الویب باإلضافة إلى موقع ویكي على الویب،  ICANNالعثور على ذلك داخل موقع 

 حیث لدیكم وصول إلى تلك المسارد. 
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كما أن لدینا نظام كان معنا منذ فترة، عندما كنا في بدایة إنشاء المسارد وقواعد بیانات  

عقدنا جلسة كانت حول ھذه المصطلحات، وقواعد بیانات المصطلحات المتعددة. وقد 

على وجھ الخصوص ألننا أردنا العمل مع المجتمع من أجل التوصل إلى إجماع بالنسبة 

لبعض المصطلحات الخاصة وقد قمنا بذلك. وبمجرد القیام بذلك، فقد أخذناه من ھناك 

 وواصلنا العمل علیھ. 

تمتع بخبرات حقیقیة في كما أن لدینا خبراء لنا في مجال الخدمات اللغویة. وكل منھم ی 

مجموعة لوحدة من كل من لغات األمم المتحدة واإلنجلیزیة. ویجب علینا التأكد في حقیقة 

جیدة كذلك في التوصل إلى مصطلحات جدیدة.  ICANN -األمر أننا عندما نتوصل 

وأعتقد أننا ملوك االختصارات. فقد اتفقنا داخل المنظمة وداخل فریق الخدمات اللغویة 

ا بحاجة إلى الحصول أیًضا لقید نقول فیھ، "حسًنا، ال بأس بھذا. وھذه ھي الطریقة أنن

التي یظل بھا ھذا اللفظ ھكذا، وھذه ھي الطریقة التي یجب ترجمة المصطلح بھا من اآلن 

 فصاعًدا". 

وھو ما یحدث  -وكل مرة یظھر فیھا مصطلح جدید ونقوم بترجمتھ، إذا حالفنا الحظ كثیًرا  

فعندما ال نستمع من المجتمع، فإن السبب في ذلك في حقیقة األمر  -في الكثیر من المرات

أنھم راضون عن ذلك. أو في حالة االستماع من المجتمع، نقوم بمراجعة ذلك. خبیر اللغة 

ة یقوم بمراجعة ذلك، وفي حال رأوا أن ذلك في حقیقة األمر مع عضو المعني بالمسأل

المجتمع أو مجموعة للمجتمع قد عرضت علینا مصطلًحا أفضل أو ترجمة سوف تكون 

في حقیقة األمر في سیاق مقابل للمصطلح اإلنجلیزي، فإننا على استعداد بالطبع للموافقة 

 على ذلك اللفظ. 

حاول االلتزام نًصا بتنفیذ المصطلحات ومطالبة المترجمین في لكن خالًفا لذلك، فإننا ن 

المجتمع، باتباع ومتابعة موفري المواد. ولدینا العدید والعدید من موفري المواد الذي 

نتعامل معھم. حیث یتم تحدیثھم بقاعدة بیانات المصطلحات والمسارد شھرًیا، ومن ثم 

ر إلى ذلك. ونحن نرحب بكم في الوصول نعم، فإننا منظمون للغایة عندما یتطرق األم

 إلى تلك األدوات. 
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 شكًرا جزیالً على ھذه اإلجابة الكاملة.  كریس دیلون:

 

وبھذا، نختم جلستنا. شكًرا جزیالً لكم، ونحن نتطلع للحصول على أیة تعلیقات أو أسئلة.  كریستینا رودریغیز:

 یة في أي وقت. شكًرا. برجاء عدم التردد في التواصل مع فریق الخدمات اللغو

 

 

 

 

 [نھایة النص المدون]


