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ررغمم أأنن االتددوويینن االنصي ددقيیقق إإلى حدد كبيیرر٬، فقدد . wordملفف /لي االمخررجاتت االناتجة عنن االتددوويینن االنصي لملفف صووتي إإلى ملفف نصيفيیما يی: مالحظظة
وويیتمثلل االغررضض منن نشرر هھھھذذهه االنسخة االكتابيیة . يیكوونن غيیرر مكتملل أأوو غيیرر ددقيیقق في بعضض االحاالتت بسببب االفقررااتت غيیرر االمسمووعة وواالتصحيیحاتت االنحوويیة

.االصووتي ااألصلي٬، وولكنن ددوونن االتعاملل معهھا كسجلل ررسميفي مساعددةة االملفف   

أأمامنا ساعة ووااحددةة فقطط لعقدد ااالجتماعع وولدديینا جددوولل . إإذذنن معكمم أأليیسا كووبرر مررةة أأخررىى. ال بأسس :أأليیسا كووبرر

لمم أأسمع منن أأيي منن االمتررجميینن االفوورريیيینن . أأعمالل مكتظظ االيیوومم٬، لذذاا أأعتقدد أأنهھ يیتووجبب عليینا االبددء

. أأننا بحاجة إإلى مززيیدد منن االووقتت٬، ووأأتمنى أأنن يیكوونن االمشارركيینن حاضرريینن معنا  

ووتمثلتت فكررتنا هھھھنا في ددوورر . تنظظيیمم ددوورر إإلقاء االكلماتت] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[ررىى أأنن آآليیسس ووأأ

وولنن . Adobe Connectإإلقاء االكلمة في أأنهھ يیمكننا ررؤؤيیة أأسماء االمشارركيینن في ااجتماعع بنظظامم 

ووسووفف تووااصلل آآليیسس في تووفيیرر . نتمكنن في حقيیقة ااألمرر منن إإتاحة االكلمة للجميیع بشكلل كاملل

ملة وويیمكننا االتحققق منهھا في االنهھايیة منن أأجلل االتأكدد منن أأننا لمم نفووتت أأيي شخصص كانن االقائمة االكا

غيیرر االمووجوودديینن في قاعة  ICGلكنني أأوودد أأنن أأستمع منن مشارركي . مددررًجا بالفعلل على االقائمة

٬، فهھال Adobe Connectفإذذاا لمم تكنن في قاعة ااجتماعاتت . Adobe Connectااجتمع 

.نا ااسمكك فقططتكررمتت بإخططاررنا على االفوورر٬، قل  

 

: هھھھيیذذرر ددرراايیددنن كلل ما . Adobe Connectسووفف أأشارركك في قاعة ااجتماعاتت . أأنا هھھھيیذذرر ددرراايیددنن. مررحًبا 

.هھھھناكك أأنني لمم أأشارركك حتى ااآلنن  

 

؟Adobe Connectهھھھلل هھھھناكك أأيي شخصص آآخرر ليیسس في قاعة ااجتمع . شكرًراا لكك٬، هھھھيیذذرر : أأليیسا كووبرر  

 

:ميیلتوونن ميیووليیرر نا في قاعة ااالجتماعاتت٬، لكنني غيیرر مقيیدد في االمالحظظاتت بأنني منن أأ. مررحًبا٬، أأنا ميیلتوونن ميیووليیرر 

. االحاضرريینن  

 

.شكرًراا ميیلتوونن : أأليیسا كووبرر  

 

:ميیلتوونن ميیووليیرر .هھھھا نحنن أأووالء   
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. نفسس ااألمرر بالنسبة لميیلتوونن. مررحًبا٬، أأنا ررووسس ماندديي :ررووسس ماندديي  

 

:دداانيیالل كارريینبيیررجج . شكرًراا. أأنا دداانيیالل كارريینبيیررجج٬، باإلضافة إإلى ووااحدد   

 

سووفف تووااصلل أأليیسس تحدديیثث االقائمة . أأعتقدد أأنن غالبيیة االحاضرريینن قدد أأبلغوونا ااآلنن. حسًنا٬، عظظيیمم : أأليیسا كووبرر

سووفف أأقددمم تووضيیًحا . شكرًراا لكمم جميیًعا على تشرريیفكمم بالمشارركة. ووسووفف نقوومم بتووثيیقهھا في االنهھايیة

  .جوواا منكمم االتلططفف االيیووممصباًحا حيیثث أأعيیشش٬، لذذلكك أأرر 5:00في االبدداايیة ااألوولى٬، ووهھھھي أأنن االساعة ااآلنن 

ووكما ذذكررتت أأنا ووآآليیسس على االقائمة االبرريیدديیة٬، فإننا سنستخددمم ووسيیلة ررفع ااأليیدديي في ااجتماعع  

Adobe  لتسيیيیرر تررتيیبب االكلمة٬، لذذلكك يیجبب أأنن يیكوونن لدديیكمم شكلل صغيیرر مع االيیدد االمررفووعة في

. بررجاء ررفع يیددككووإإذذاا أأررددتت االددخوولل في تررتيیبب االكلمة عندد أأيي نقططة٬، . أأعلى ااإلططارر االخاصص بكمم

٬، فال تترردددد في إإخباررنا صووتيًیا بأنكك ترريیدد ااالنضمامم Adobeووإإذذاا لمم تكنن في قاعة ااجتماعاتت 

.فمنن االووااضح أأنهھ ال يیمكنكك ررفع يیدديیكك. إإلى تررتيیبب االكلمة  

وولدديینا حوواالي ستة مووضووعاتت يیجبب . ووأأمامنا ساعتيینن. مشارركك 30وولدديینا . فلدديینا مجمووعة كبيیرر 

أأنن أأططلبب منن االحاضرريینن محاوولة ااالختصارر أأثناء االحدديیثث وواالددخوولل في  عليینا تناوولهھا٬، لذذلكك أأوودد

.نرريیدد أأنن نتأكدد منن أأنن كلل مشارركك يیحظظى بالفررصة للتعبيیرر عنن ررأأيیهھ. صميیمم االمووضووعع  

لقدد أأررددنا االبددء االيیوومم منن خاللل االمقددماتت وواالتعرريیفف بالمشارركيینن االذذيینن لمم يیكوونوواا حاضرريینن معنا  

لقدد . نن فقدد تعررفوواا على بعضهھمم االبعضض ووعررفوونا بأنفسهھممأأما منن كانوواا حاضرريی. في ااجتماعع لنددنن

تحدديیثنا عنن ااألماكنن االتي نعملل فيیهھا٬، ووما هھھھي بلددااننا٬، وومنن االذذيي أأحالنا إإلى هھھھنا٬، وورربما قددرر قليیلل 

أأمم ال للسفرر منن بيینن ااألشيیاء  ICANNحوولل كيیفيیة االتعيیيینن ووما إإذذاا كنا نحصلل على تموويیلل 

. ااألخررىى االتي تحددثنا حوولهھا  

لمم تكنن منن االحاضرريینن في ااجتماعع لنددنن٬، تفضلل بالمتابعة ووعرّرفنا بنفسكك بإيیجازز٬، فسووفف لذذلكك إإذذاا  

أأوو إإذذاا لمم تكنن أأيیًضا في ااالجتماعع٬، فإنن منن حضرر ااالجتماعع قدد عررفوونا . يیكوونن ذذلكك مفيیدًداا للغايیة

لذذلكك تفضلل بالمتابعة إإذذاا لمم تكنن منن االحاضرريینن في ااجتماعع لنددنن . بأنفسهھمم في ااجتماعع لنددنن أأيیًضا

. كررمم بالتعرريیفف بنفسككوواالت  

هھھھلل بإمكانكمم سماعي؟. نعمم٬، مررحًبا؟ محددثكمم جاندديیرر منن االبررااززيیلل :جاندديیرر ددووسس سانتووسس  



2014أأغسططسس  19 – 2ررقمم  ICGمؤؤتمرر     AR 	  

51منن  3صفحة   

 

. يیمكننا سماعكك. أأهھھھال٬ً، جاندديیرر : أأليیسا كووبرر  

 

يیمكنكك . أأوودد فقطط االتعبيیرر عنن سعاددتي بالمشارركة في هھھھذذهه االمجمووعة. ططابب صباحكمم جميیًعا :جاندديیرر ددووسس سانتووسس

حوولل أأمرريیكا االالتيینيیة وومنططقة االكارريیبي  ICGمساعددةة االحكووماتت االمشارركة في بالتأكيیدد ددعووتي ل

. حوولل هھھھذذهه االمماررسة  

بررااززيیليًیا منذذ عامم ] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[كما قلتت لكمم٬، لقدد عملتت ددبلووماسيًیا . إإليیكمم تعرريیفف سرريیع 

ووأأنا ااآلنن ررئيیسس االووحددةة في ووززااررةة االعالقاتت االخاررجيیة للبررااززيیلل وومسئوولل عنن . 2000

. GACووأأنا ممثلل االبررااززيیلل في لجنة . ضاتت حووكمة ااإلنتررنتتمفاوو  

هھھھوو االمشارركة في هھھھذذهه االعمليیة منن  GACفي ] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[أأرريیدد فقطط أأنن أأقوولل بأنن نيیتي  

وواالممثليینن هھھھمم . خاللل تعيیيینن ررئيیسس ووأأرربعة أأعضاء إإضافيیيینن لكي ال يیززيیدد عنن االعدددد االمقرررر

باإلضافة إإلى االتنووعع ] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[ووااززنن لكنن باألحررىى لتووفيیرر تمثيیلل مت]. االووااقعيیيینن[

.االجغرراافي ووااللغوويي منعكسس بشكلل ثنائي  

ووااسمحوواا لي أأنن أأؤؤكدد لكمم أأنهھ إإذذاا ما فهھمنا بأنن أأعمالل ووضع االمقتررحاتت سووفف تتمم ليیسس في  

ICG ٬، وولكنن في االمجتمعاتت وومشارركتنا ال تقتضي أأيي حاجة إإلى مشارركةGAC  ووعمليیة

.شكرًراا. االمجتمع  

 

لمم يیكوونا حاضرريینن  GACأأعتقدد أأننا قدد حصلنا على ووااحدد أأوو ااثنيینن آآخرريینن منن أأعضاء . شكرًراا : ووبررأأليیسا ك

هھھھلل أأررددتت االتعرريیفف بنفسكك؟ . في ااجتماعع لنددنن  

 

:باترريیكك فالتستووررمم لقدد ررفعنا أأيیدديینا هھھھنا ووننتظظرر االددعووةة بأنن نتحددثث٬، لكنني . معكمم باترريیكك فالتستووررمم يیتحددثث إإليیكمم 

. أأتحددثث على أأيیة حالل  

.تفضلل٬، باترريیكك. ااعتقددتت أأنن بإمكانكك االحدديیثث. عذذرًراا : ا كووبررأأليیس  
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ووأأنا . ٬، تماًما مثلل ررووسس مانددييSSACووتمم تعيیيیني منن خاللل عمليیة تعيیيیناتت  SSACأأنا ررئيیسس  : باترريیكك فالتستووررمم

]. نقاطط ااتصالل االتأثيیرر[وونقوومم بتشغيیلل . في االسوويیدد Netnodأأعمالل في ووظظيیفتي االيیوومي لشرركة 

 ccTLDووعدددد منن نططاقاتت  DNSحدد منن خووااددمم أأسماء االجذذرر ووتشغيیلل كما نقوومم بتشغيیلل وواا

.على ووجهھ االخصووصص  

يیأتي  SSACووفيیما يیخصص تموويیلل االسفرر٬، نعمم٬، بعضض االتموويیلل االذذيي أأحصلل عليیهھ بصفتي ررئيیسس  

. شكرًراا. ٬، لكنن بعًضا منن االتموويیلل يیأتي أأيیًضا منن عملي االيیووميICANNمنن   

 

.دديینا مايیكلل نايیبللبعدد ذذلكك ل. شكرًراا لكك٬، باترريیكك : أأليیسا كووبرر  

 

أأنا منن مووااليیدد أألمانيیا ووأأعيیشش في . أأعملل لددىى االمفووضيیة ااألووررووبيیة. نعمم٬، مررحًبا٬، أأنا مايیكلل :مايیكلل نايیبلل

ووقدد شارركتت في االمسائلل االمتعلقة باإلنتررنتت منذذ االتسعيینيیاتت منن االقررنن االماضي٬، بما . بررووكسلل

وولل أأمنن االشبكاتت ووقدد بددأأتت في مجالل االسيیاسة ااألووررووبيیة ح. WSISوو ICANNفي ذذلكك 

ووقدد شارركتت في إإعدداادد إإططارر . ووإإعدداادد االشبكة ااألووررووبيیة باإلضافة إإلى أأمنن االمعلووماتت وواالووكالة

. dot-euاالعملل باإلضافة إإلى االشررووطط االخاصة بإعدداادد االنططاقق ااألووررووبي منن االمستووىى ااألعلى 

فيیما يیخصص  كما تووليیتت االمسئووليیة أأيیًضا عنن آآخرر تقارريیرر االسيیاسة االخاصة بالمفووضيیة ااألووررووبيیة

. حووكمة ااإلنتررنتت  

ووقدد ططلبتت أأيیًضا االحصوولل على ددعمم االسفرر إإلى إإسططنبوولل٬، . GACووقدد تررشيیحي لعمليیة تعيیيیناتت  

. شكرًراا. لكنني قدد أأططلبب االحصوولل على عددمم جززئي للسفرر منن أأجلل ااالجتماعاتت االمستقبليیة  

 

أأعتقدد أأنني سووفف أأسلمم االكلمة  هھھھلل يیوودد أأيي أأحدد آآخرر االتعرريیفف بنفسهھ؟ ووبهھذذاا٬،. شكرًراا لكك٬، مايیكلل : أأليیسا كووبرر

جوو٬، هھھھلل أأنتت . فهھوو االتالي على جددوولل ااألعمالل للحدديیثث حوولل تعيیيیناتت ووأأددوواارر االررئيیسس. إإلى جوو

مووجوودد؟  

 

:جووززيیفف االهھاددفف فقدد حصلتت . كما أأووضحتت في االليیلة االسابقة٬، فقدد ااكتملتت عمليیة االتصوويیتت. أأنا هھھھنا٬، شكرًراا لكك 

كانن هھھھناكك سباقق متصاعدد بشكلل محكمم  ووقدد. أأليیسا على تصوويیتت باإلجماعع لتكوونن االررئيیسس
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للحصوولل على منصبب نائبب االررئيیسس بشكلل ووااضح٬، على االررغمم منن ااالحترراامم االذذيي يیحظظى بهھ 

. فشكرًراا لكلل منن شارركوواا. االمررشحوونن وواالتأهھھھلل االعالي٬، إإال أأنن نائبي االررئيیسس هھھھما باترريیكك وومحمدد

.أأررقق االتهھاني إإلى االررؤؤساء ووشكرًراا لكك وووولفف أأيیًضا  

ددوواارر٬، رربما يیكوونن منن ااألفضلل مناقشة ذذلكك فيیما بعدد ألنن لدديینا مستندد خاصص أأليیسا٬، بالنسبة لأل 

باألددوواارر وواالذذيي علقق عليیهھ االمشارركيینن باإليیجابب إإلى حدد ما٬، لكننا سووفف نخووضض عمليیة نناقشش 

. ووقدد يیكوونن هھھھناكك ددوورر للررئيیسس في تحقيیقق ااإلجماعع. فيیهھا كيیفيیة تحقيیقق ااإلجماعع  

وواارر إإلى أأنن ننتهھي منن عمليیة ااإلجماعع فقطط للتأكدد منن أأنن إإذذنن لمم أأكنن أأنوويي ااالنتهھاء منن ووثيیقة ااألدد 

ااألددوواارر تعكسس بشكلل صحيیح أأيي شيء نررىى أأنهھ يیمكنن أأنن يیضافف إإلى أأددوواارر االمسئووليینن منن حيیثث 

ووأأعتقدد أأنهھ كانتت هھھھناكك ااتفاقيیة لمم تحظظ باإلجماعع االكاملل منن . مساعددتنا في تحقيیقق ااإلجماعع

أأررددتت فقطط االتأكدد منن أأننا نعكسس هھھھذذهه . ماععاالمسئووليینن٬، بلل باألحررىى لمساعددتنا في تحقيیقق ااإلج

االمسألة بشكلل صحيیح٬، ألنني أأعتقدد أأنهھ كانن هھھھناكك في ااجتماعع لنددنن وولددىى االمددررجيینن على االقائمة 

هھھھنا شعوورر عامم بأنن ااألددوواارر االخاصة بالمسئووليینن كانن ذذااتت ططابع إإدداارريي أأكثرر منن أأددوواارر صناعة 

اعددةة في تنظظيیمهھا٬، وومساعددتنا على االقررااررااتت في سيیاقق مساعددتنا على عقدد ااالجتماعاتت٬، وواالمس

ااالنتقالل إإلى ااالجتماعع االتالي وواالتأكدد منن أأننا نحققق قوواائمم كبيیررةة منن بنوودد جددوولل ااألعمالل االتي 

.يیجبب تحقيیقهھا  

وولذذلكك رربما نتمكنن منن تووفيیرر بعضض االووقتت ووال نستغررقق في ووثيیقة ااألددوواارر وورربما ننقلل ذذلكك إإلى  

.جرردد ااالنتهھاء منن عمليیة ااإلجماعععمليیة إإنهھاء على ااإلنتررنتت لتلكك االووثيیقة بم  

 

هھھھلل لددىى أأيي شخصص آآخرر تعليیقاتت حوولل ما يیقتررحهھ . فهھذذاا منططقي جدًداا بالنسبة لي. شكرًراا لكك٬، جوو : أأليیسا كووبرر

يیمكنني فقطط االتحددثث . ووشكرًراا جززيیالً لكمم على إإددااررةة هھھھذذهه االعمليیة. جوو؟ ال أأررىى أأيي أأيیادٍد مررفووعة

يیتعذذرر تميیيیزز [بأنهھ يیعملل ووأأنن ددووررهه ] تميیيیزز االصووتت يیتعذذرر[بالنيیابة عنن نفسي٬، لكنني سعيیدد للغايیة 

. جميیعكمم منن االمشارركيینن] االصووتت  

. أأليیسس٬، هھھھال عددنا مررةة أأخررىى إإلى محضرر ااالجتماعع   

 

:جووززيیفف االهھاددفف هھھھلل لي أأنن أأضيیفف أأمرر ووااحدد؟ في سبيیلل االووصوولل إإلى نهھايیة االعمليیة٬، قامتت هھھھيیذذرر . أأليیسا٬، أأنا جوو 

بشكلل خاصص على شيء كهھذذاا٬، ووفقطط منن  ال تقوومم بالتصوويیتت GACبتنبهھنا ووقالتت بأنن 
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االمووضووعاتت االتي تحتاجج إإلى إإجابة سووااء في مفهھوومم ااإلجماعع أأوو ددوورر االمكتبب إإذذاا ما عررفتت 

مجمووعة بأنهھا لنن تشارركك في أأحدد االقررااررااتت ذذااتت االصلة بأيي جوواانبب عمليیتنا٬، إإذذاا ما نظظررنا فيیما 

منن ااألفرراادد االمشارركيینن٬، أأوو  إإذذاا كانن ذذلكك سيیؤؤثرر على االعدددد االالززمم لمفهھوومم ما هھھھوو االعدددد االكافي

. مفهھوومم االمنتددىى إإنن شئتمم  

لكنن تططررقق إإلى االذذهھھھنن بأنهھ إإذذاا كانن لدديینا خمسة أأفرراادد ال يیشارركوونن أأوو سبعة أأشخاصص سووفف 

يیقوولوونن بأنهھمم لنن يیشارركوواا في جززء منن االعمليیة٬، فهھلل يیؤؤثرر ذذلكك على االططرريیقة االتي ننظظرر بهھا إإلى 

االعدددد االكافي منن ااألفرراادد في االعمليیة؟  

 

جيیمسس؟ :كووبرر أأليیسا  

 

:جيیمسس بالدديیلل لقدد خددعتت أأيیًضا . نعمم٬، أأرريیدد االتأكيیدد على االسؤؤاالل ااألخيیرر االذذيي ططررحهھ جوو. شكرًراا. أأهھھھال٬ً، أأليیسا 

] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[ووططبيیعة  GACبالررسالة االتي ووررددتت باألمسس منن هھھھيیذذرر حوولل مشارركة 

ة االتي سنقرررر بهھا ما إإذذاا ووأأرريیدد معررفة كيیفيیة تأثيیرر ذذلكك على عمليیة ااتخاذذ االقررااررااتت٬، السيیما االططرريیق

يیتعذذرر تميیيیزز [كانن ااإلجماعع قدد تمم االتووصلل إإليیهھ أأمم ال ووما إإذذاا كانن منن االووااجبب عليینا االنظظرر في هھھھذذهه 

لتكوونن عمليیاتت اامتناعع حوولل االمسائلل االخاصة بما سنططلقق عليیهھ ااسمم االمسائلل االضيیقة أأوو ] االصووتت

.االمشكالتت ااإلدداارريیة  

-عمالل يیمكننا أأنن نسألل رربما عنددما نصلل إإلى ذذلكك االجززء في جددوولل ااأل  أأنا ال أأحبب أأنن أأووررطط  

هھھھيیذذرر في االمسائلل٬، لكنن رربما يیمكنهھا تقدديیمم شررحح مبسطط حوولل ررسالتهھا باألمسس وورربما تططلعنا على 

االمشارركة في بعضض منن عمليیاتت ااتخاذذ االقررااررااتت هھھھذذهه٬، ووأأنشططة بناء  GACكيیفيیة تصووررهھھھا لووفدد 

. شكرًراا. ااإلجماعع  

 

-إإذذنن ليیسس بمقددوورر جيینن. نعوودد إإلى هھھھيیذذرر فيیما بعدد سووفف. شكرًراا لكك٬، جيیمسس : أأليیسا كووبرر جاكسس االحصوولل على 

إإذذنن لدديینا بندد على جددوولل . االصووتت في االووقتت االحالي وولدديیهھ إإيیضاحح حوولل االتصوويیتت ااإلجبارريي

ااألعمالل سووفف يیرردد قرريیًبا حوولل عمليیة ااإلجماعع٬، لذذلكك أأتمنى أأنن نتمكنن منن االحدديیثث حوولل ذذلكك 

-تت هھھھذذهه بالنسبة لجيیننحيینهھا ووسووفف نووااصلل االعملل حوولل مشكلة االصوو لقدد قددمتت إإيیضاًحا . جاكسس

هھھھلل هھھھناكك منن يیرريیدد االحدديیثث حوولل هھھھذذاا االمووضووعع قبلل أأنن ننتقلل إإلى االذذيي يیليیهھ؟ . حوولل ذذلكك  
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يیمكنكك أأنن ترروو على ]. يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[إإذذنن االبندد االتالي على جددوولل ااألعمالل كانن . حسًنا 

يیقق وواالموواافقة عيیهھا لمددةة ططوويیلة حتى االشاشة أأنن لدديینا أأرربعة مستنددااتت تمم إإخررااجهھا منن أأجلل االتعل

االنصص االمكتووبب منن االمؤؤتمرر ااألوولل في يیووليیوو٬، االمحضرر االخاصص بكلل منن ااجتماعاتت ااأليیامم : ااآلنن

االقليیلة ااألوولى الجتماعع لنددنن ووجهًھا لووجهھ وواالذذيي قددمتهھا سمانتا٬، وواالمعايیيیرر االذذيي تحدددد كافة 

. االمعلووماتت االخاصة بنا حوولل أأنفسنا  

أأما نيیتي االيیوومم فكانتت ما إإذذاا كانن االكلل . مستنددااتت بالخاررجج لفتررةة ططوويیلةوومنن ثمم كانتت كلل هھھھذذهه اال 

لدديیهھ ااعتررااضض على االموواافقة على أأيي منن هھھھذذهه االمستنددااتت٬، ووإإنن لمم يیكنن كذذلكك٬، أأعتقدد أأنهھ يیمكننا 

إإذذنن هھھھلل هھھھناكك أأيیة . ررفعهھا على مووقع االوويیبب ICANNااعتبارر أأنهھا معتمددةة وونططلبب منن فرريیقق 

منن هھھھذذهه االمستنددااتت ااألرربعة؟ كيیوو؟ااعتررااضاتت على االموواافقة على أأيي   

 

-كيیوو .يیبددوو أأنني قدد نسيیتت ااسمي في االتقرريیرر :وواايي وووو  

 

في أأيي منهھا؟ : أأليیسا كووبرر  

 

-كيیوو .نسي ااسمي في االتقرريیرر] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[لقدد  :وواايي وووو  

 

عفوًواا٬، في ووثيیقة االمصفووفة؟. حسًنا : أأليیسا كووبرر  

 

-كيیوو .يیووليیوو 10يیرر ااألوولى في في االصفحة االتي عررضتهھا للتوو٬، االتقرر :وواايي وووو  

 

هھھھلل حضررتت االمؤؤتمرر االهھاتفي في يیووليیوو؟. االمؤؤتمرر االهھاتفي االمنعقدد في يیووليیوو. حسًنا٬، لقدد فهھمتت : أأليیسا كووبرر  
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-كيیوو .حسًنا. أأجلل :وواايي وووو  

 

ررووسس ماندديي؟. شكرًراا. إإذذنن يیمكننا االعملل مع أأليیسس لتصحيیح هھھھذذهه االمسألة. حسًنا : أأليیسا كووبرر  

 

في  ICANNسووفف أأططلبب ددعمم سفرر . ى االمصفووفة٬، فقدد نسيیتت هھھھذذهه االمسألة منن قبللعل. شكرًراا لكك  :ررووسس ماندديي

. االقسمم] نهھايیة[  

 

هھھھلل منن أأحدد آآخرر؟ هھھھالّ . سمانتا٬، بررجاء مالحظظة أأننا سووفف نقوومم بتعدديیلل هھھھذذهه االمسألة. شكرًراا : أأليیسا كووبرر

تفضلتت محمدد؟  

 

:محمدد االبشيیرر طط منن أأنني قدد فهھمتت االمقتررحح االذذيي أأرريیدد أأنن أأتأكدد فق. شكرًراا جززيیالً لكك٬، حضررةة االررئيیسس. أأجلل 

إإذذنن فأنتمم تقتررحوونن أأنن نقوومم ااآلنن بتحسيینن ووااالنتهھاء منن االمستنددااتت االتي كانتت قيیدد االمناقشة . قددمتهھ

.في هھھھذذاا ااالجتماعع منن أأجلل االتووضيیح٬، ررجاء  

 

االنصص االمددوونن االخاصص بالمؤؤتمرر٬، وومحاضرر ااالجتماعاتت منن االيیوومم ااألوولل ووااليیوومم االثاني . نعمم : أأليیسا كووبرر

. هھھھذذهه االمستنددااتت ااألرربعة. جتماعع االمباشرر ووجهًھا لووجهھ باإلضافة إإلى االمصفووفةلال  

 

:محمدد االبشيیرر .ال بأسس بذذلكك. شكرًراا   

 

جوو؟ : أأليیسا كووبرر  
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:جووززيیفف االهھاددفف أأرريیدد تووضيیح فقطط٬، في بعضض ااألحيیانن٬، قدد أأططلبب تموويیالً جززئيًیا مثلل االتموويیلل االخاصص . أأجلل 

أأما ااألمرر ااآلخرر٬، . ٬، لذذلكك أأرريیدد فقطط تصحيیح هھھھذذهه االمسألةباإلقامة االفنددقيیة أأوو شيء منن هھھھذذاا االقبيیلل

وواالذذيي سووفف أأررسلل تعدديیلل نصيًیا بسيیطًطا عليیهھ٬، هھھھوو أأنهھ في حيینن أأنني سأقوولل بالتمثيیلل على أأساسس 

]ICC[ ٬، فقدد االتززمنا أأيیًضا بالقيیامم بعمليیة تووعيیة بالنسبة للمنظظماتت االتي ليیستت جززًءاا منن]ICC[ ،٬

وومنن ثمم نرريیدد ااإلشاررةة إإلى . عهھمم على آآخرر مستجددااتت االعمليیةوولكنن لنا معهھا عالقاتت منن أأجلل إإططال

.في سبيیلل ذذلكك] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[لكنن يیمكنني أأنن أأررسلل . هھھھذذهه االمسألة أأيیًضا  

 

إإذذنن سووفف تقوومم أأليیسس ووسامم بإجررااء هھھھذذهه االتغيیيیررااتت . هھھھلل منن أأحدد آآخرر؟ ال بأسس. شكرًراا لكك٬، جوو : أأليیسا كووبرر

شكرًراا لكمم جميیًعا على االمررااجعاتت االتي . االوويیبب ووسووفف نقوومم بنشرر هھھھذذهه االمستنددااتت على مووقع

. أأجرريیتمووهھھھا  

-إإذذاا سووفف أأحيیلل هھھھذذهه االمسألة إإلى وووولفف. ننتقلل إإذذنن إإلى االمووضووعع االتالي ووهھھھوو عمليیة ااإلجماعع

.أأعتقدد أأنهھ معنا ااآلنن في ااالجتماعع. أأوولرريیتشش  

:وووولفف أأوولرريیتشش نووبيینن هھھھلل بإمكانكمم سماعي؟   

 

.نعمم٬، يیمكننا سماعكك : أأليیسا كووبرر  

 

:فف أأوولرريیتشش نووبيیننوووول إإذذنن فإننا لمم نططلع على ااإلصددااررااتت ررقمم ااثنانن منن ااإلررشاددااتت االتووجيیهھيیة لعمليیة . حسًنا٬، شكرًراا 

] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[االووقتت وويیجبب عليینا أأيیًضا ] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[ااتخاذذ االقررااررااتت أأيیًضا 

.االمررااجعة  

 

هھھھلل منن االممكنن ررفع صووتكك قليیالً أأوو أأنن . لدديینا صعووبة إإلى حدد ما في سماعكك. معذذررةة٬، وووولفف : أأليیسا كووبرر

تقترربب أأكثرر منن االميیكررووفوونن؟  
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:وووولفف أأوولرريیتشش نووبيینن .أأوو حتى ذذلكك] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[   

 

.أأفضلل منن االسابقق : أأليیسا كووبرر  

 

:وووولفف أأوولرريیتشش نووبيینن إإذذنن أأرريیدد أأنن أأتناقشش معكمم حوولل ااإلصدداارر ررقمم . هھھھلل يیمكنكمم سماعي بشكلل أأفضلل ااآلنن؟ حسًنا. أأووهه 

] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[إإذذنن ما أأحاوولل أأنن . أكبرر قددرر ممكنن خاللل االووقتت االمتاحح لنا االيیووممااثنانن ب

االتعليیقاتت ] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[هھھھوو تضميینن أأكبرر قددرر ممكنن٬، ووحيیثث أأنني قدد علقتت أأيیًضا على 

في حيینن ال ] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[إإال أأنن كلل . بالنسبة لي] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[االخاصة بكمم 

.ضض االمووضووعاتت ااألساسيیة االتي يیمكنني االقوولل بأنهھ يیجبب عليینا مناقشتهھايیززاالل هھھھناكك بع  

أأرريیدد منكمم جميیًعا أأنن تتذذكرروواا بأنن االمسووددةة هھھھنا مستنددةة إإلى ما حصلتت عليیهھ منن ااإلررشاددااتت  

فيیما يیخصص االتووصلل إإلى ااإلجماعع أأوو ااتخاذذ  GNSOاالتووجيیهھيیة لمجمووعة االعملل االخاصة بـ 

]. يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[ليیة االتووصلل إإلى ااإلجماعع االجيیددةة ووفي االماضي٬، ووهھھھوو االيیوومم عم. االقررااررااتت  

فقطط باإلشاررةة إإلى حررفيینن ] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[إإجررااءااتت االتووصلل إإلى ] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[ 

يیططلقق  GNSOووفي . االتووصيیة] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[ووأأنا أأددعوو ذذلكك هھھھنا بلفظظ االتووصيیة . ااثنيینن

كاملل االمفتووحح٬، ووهھھھوو ما يیعيینن االتووصلل إإلى إإجماعع اال] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[عليیهھا ااسمم ااإلجماعع 

أأما ااألمرر ااآلخرر االمتعلقق باإلجماعع فهھوو لما نجرريي هھھھذذهه ]. يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت% [100بنسبة 

يیتعذذرر [فاإلجماعع قدد يیكوونن هھھھوو ااإلجماعع وو. االمناقشة ووأأيیًضا هھھھناكك بعضض االتعليیقاتت على االقائمة

لذذلكك فإنني أأططلقق عليیهھ ااسمم االتووصيیة  أأوو شيء آآخرر حتى ووإإنن لمم يیكنن إإجماًعا٬،] تميیيیزز االصووتت

وواالتووصيیة االتي تعني نووعع ما منن االتصوويیتت % 100باإلجماعع ووهھھھوو ما يیتعلقق باإلجماعع بنسبة 

.باألغلبيیة٬، االتي يیمكنن االتعبيیرر عنهھا  

بيینن هھھھذذيینن ااالثنيینن٬، ] حدد فاصلل[إإذذنن منن بيینن ااألسئلة االمططررووحة هھھھنا ذذااتت االصلة حيیثث يیجبب ررسمم  

بعدددد ] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[رر ااإلجماعع يیمكنن االتعبيیرر عنهھا أأوو قدد يیعني ذذلكك أأنن ووجهھة نظظ

مجمووعاتت مخصصة٬، ] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[أأوو منن حيیثث ] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[ااألعضاء في 

ااالتجاهه [تحقيیقق االتقددمم هھھھنا في هھھھذذاا ] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[يیمكنن ألصحابب االمصلحة االمنفصليینن 

].االفكرريي  
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يیتعذذرر تميیيیزز [وويیجبب عليینا أأنن نضع ] ذذرر تميیيیزز االصووتتيیتع[أأما ااألمرر ااآلخرر فيیتعلقق بمسألة  

. هھھھا نحنن. نعمم٬، شكرًراا]. يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[في االصفحة ررقمم ااثنانن ] االصووتت  

االمقتررحح االذذيي يیبددأأ منن بدداايیة هھھھذذاا االمقتررحح٬، ووااآلخرر هھھھوو االمقتررحح االبدديیلل٬، ووهھھھوو . ثمة مقتررحيینن 

]. يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[مم منن االمقتررحح ااألوولل مقدد]. يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[االمقتررحح االمقددمم منن   

منن ] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[إإذذنن فإنن ما أأفهھمهھ هھھھنا٬، فإنن االفاررقق يیتمثلل في ااألساسس في كيیفيیة تجنبب  

حيیثث هھھھذذهه االمشكالتت ااألساسيیة ووغيیرر ااألساسيیة منن أأجلل االتووصلل إإلى ططبيیعة االمسألة ووما االذذيي 

سووااء ] ذذرر تميیيیزز االصووتتيیتع[ووعلى االجانبب ااآلخرر٬، يیبددوو لي ااألمرر مماثلل بشكلل نسبي . تحتاجهھ

. نختارر في هھھھذذهه االووثيیقة] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[كانن بإمكاننا تحدديیدد أأيي منن هھھھذذهه   

] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[سووفف يیتصررفف ] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[أأرريیدد االتأكيیدد عليیهھ أأيیًضا هھھھوو تحدديیدد  

ووليیسس . فيیجبب عليیهھا االقيیامم بذذلكك ووليیسس ااتخاذذ االقررااررااتت أأوو االتحدديیدد. منن أأجلل االتووصلل إإلى قررااررااتت

يیتعذذرر [فهھي مووجووددةة هھھھناكك وومنن االمقرررر االقيیامم بهھا على االقائمة االبرريیدديیة . على االقائمة االبرريیدديیة

في ] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[وويیجبب عليینا في حقيیقة ااألمرر تحدديیدد االمررااكزز أأوو ] تميیيیزز االصووتت

. ووهھھھذذاا يیعني ااالجتماعاتت االمباشررةة ووجهًھا لووجهھ أأوو االمؤؤتمررااتت مثلل هھھھذذاا. ااالجتماعاتت  

] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[يیجبب أأنن يیتمم ااتخاذذ قرراارر بشأنهھ ] مووططنن[أأيیًضا٬، يیجبب أأنن يیكوونن لدديینا  وولهھذذاا 

حسبما يیكوونن ضرروورريًیا مع أأغلبيیة ااآلررااء وولكنن أأيیًضا تغططي على ااألقلل االحدد ااألددنى منن االتوواافرر 

إإذذنن فالمسألة ]. يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[على ااألقلل . لمجمووعاتت أأصحابب االمصلحة االمختلفيینن

مجمووعاتت أأصحابب االمصلحة االمختلفيینن هھھھنن أأوو هھھھلل يیجبب عليینا ] تعذذرر تميیيیزز االصووتتيی[تتعلقق هھھھنا 

]. هھھھنا[إإذذنن فهھذذاا االسؤؤاالل سووفف يیتمم االتعاملل معهھ ]. يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[  

-لذذلكك أأعتقدد أأنن هھھھذذهه   -منن ووجهھة نظظرريي   االمشكالتت ااألساسيیة االتي ال تززاالل قائمة ووأأوودد أأنن أأفتح  

. االمجالل أأمامم االمناقشة  

 

. أأوو إإذذاا أأررددتمم االعملل بمووجبب االتررتيیبب٬، وووولفف٬، ال بأسس. لدديي بوولل في قائمة ااالنتظظارر : أأليیسا كووبرر  

 

:وووولفف أأوولرريیتشش نووبيینن بوولل؟. نعمم٬، يیمكنني ااتباعع االتررتيیبب   
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:بوولل وويیلسوونن ووليیسس ااإلصدداارر ] االثاني[لمم أأفهھمم تماًما االسببب في أأننا ننظظرر في االمستندد منن ااإلصدداارر . شكرًراا 

اتت على ااإلصدداارر االثالثث حيیثث٬، على ووجهھ االخصووصص٬، أأيي فيیما لقدد قمتت بإضافة تعليیق. االثالثث

االصيیاغة االتي يیجبب ووضعهھا في ] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[يیتصلل بالمباددئئ٬، فقدد ااقتررحتت محاوولة أأنن 

يیتعذذرر تميیيیزز [االتعليیقاتت االتي ] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[ووأأررىى عدددد قليیلل إإلى حدد منن . ااالعتبارر

ي غيیرر متأكدد مما إإذذاا كانن ذذلكك منن االمناسبب أأمم مناقشة ططوويیلة حوولل هھھھذذهه االمسألة٬، لكنن] االصووتت

. يیجبب ووضع هھھھذذهه االمسائلل في ااإلصدداارر االثاني ووما االذذيي يیحددثث تحدديیدًداا بالنسبة لإلصدداارر  

 

:وووولفف أأوولرريیتشش نووبيینن أأعني ااإلصدداارر االثالثث ووأأعتقدد أأنهھ هھھھوو أأيیًضا ظظاهھھھرر على شاشة . أأوو رربما أأكوونن أأنا منن أأخططأ٬، بوولل 

Adobe .دداارر االثالثث بكلل تأكيیدد٬، وواالذذيي ررفعتهھ على مووقع إإذذنن فنحنن نتحددثث حوولل ااإلص

Dropbox ليیلة االباررحة .  

 

:بوولل وويیلسوونن ]. يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[أأعتقدد أأنن هھھھذذاا هھھھوو ااإلصدداارر االثاني    

 

:وووولفف أأوولرريیتشش نووبيینن . أأررىى يیددكك] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[أأليیسا٬، هھھھال علقتت على هھھھذذهه االمسألة٬، ررجاًء؟    

 

بالنسبة ] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[لذذلكك فإنني لستت . حح هھھھنا٬، أأعتقدد ليیسس أأناأأنا بالفعلل كنتت أأقترر : أأليیسا كووبرر

.لألشيیاء االمعررووضة على االشاشة  

 

لقدد أأعططيیتت بالفعلل إإمكانيیة االتمرريیرر إإلى االجميیع٬، لذذلكك يیمكنكك االتنقلل عبرر االمستندد خاللل . حسًنا : سيیددةة غيیرر محددددةة

. ااآلننوويیجبب أأنن تكوونن لكك االقددررةة على االتمرريیرر عبرر االمستندد . االمناقشة  

 

وولكنن منن حيیثث ااختيیارر ما تقتررحوونهھ بالفعلل٬، فإنن هھھھذذاا ااختيیارركك٬، أأليیسس كذذلكك؟ :أأليیسا كووبرر  
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.أأجلل : سيیددةة غيیرر محددددةة  

 

. وواالسؤؤاالل هھھھوو هھھھلل ننظظرر في االووقتت االحالي إإلى ااإلصدداارر االثاني أأوو االثالثث : أأليیسا كووبرر  

 

-إإليیهھ وووولففإإننا نقتررحح أأحددثث ااإلصددااررااتت٬، أأيي ااإلصدداارر االذذيي أأشارر  : سيیددةة غيیرر محددددةة   ].يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[أأوولرريیتشش 

 

.بالفعلل. نعمم٬، صحيیح : أأليیسا كووبرر  

 

:بوولل وويیلسوونن حيیثث أأنن هھھھنا إإصدداارر في ملفف وووورردد باسمم  version three.pdfأأنا تقتررحح ااإلصدداارر االثالثث  

version three.doc . ملفف وووورردد على مووقعDropbox ٬، ووهھھھوو ما قمتت بإجررااء بعضض

.هھھھوو سببب ااالررتباككإإذذنن فهھذذاا . االتعدديیالتت عليیهھ  

 

-لقدد قمتت بعررضض : أأليیسا كووبرر >تحرريیرر هھھھذذاا منذذ ما يیقرربب منن ساعة٬، أأليیسس كذذلكك  

 

:بوولل وويیلسوونن .نعمم خاللل االساعاتت االقليیلة االماضيیة   

 

:وووولفف أأوولرريیتشش نووبيینن لكنن ااإلصدداارر ] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[ووعلى أأيیة حالة٬، . ال أأحبب أأنن أأسببب ااالررتباكك أليي أأحدد هھھھنا 

بوولل٬، أأوودد أأنن أأططلبب منكك إإذذاا . لشاشة ووهھھھذذاا ما نحنن بصدددد االحدديیثث حوولهھااألحددثث مووجوودد على اا

رربما يیكوونن هھھھناكك تكرراارر فيیما يیخصص . كانتت لدديیكك تعليیقاتت على هھھھذذاا ااإلصدداارر٬، فتفضلكك بذذكررهھھھا

]. يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[إإذذنن . ااإلصدداارر االثاني  
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يیتعذذرر تميیيیزز [عررفف أأنني لمم بوولل٬، رربما يیمكنكك االتحددثث فقطط حوولل االتعليیقاتت االخاصة بكك٬، ألنني أأ : أأليیسا كووبرر

لذذلكك رربما يیمكنكك فقطط أأنن تقددمم لنا . ددقائقق قبلل هھھھذذاا ااالجتماعع 10لقدد كنتت نائًما حتى ]. االصووتت

.لمحة مووجززةة  

 

:بوولل وويیلسوونن حيیثث يیبددوو أأنن االكلماتت االبدديیلة . لقدد ااقتررحتت بعضض االصيیاغاتت االبدديیلة للكلماتت االبدديیلة في االمباددئئ 

لقدد ررأأيیتت أأنن االجززء ااألخيیرر حوولل . تعدديیالتت منن أأجلل االووضووححتتططلبب قددرًراا االهھيیكلة ووقددرًراا منن اال

ICG ]يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[إإذذاا كانتت هھھھناكك أأغلبيیة بسيیططة ال توواافقق٬، ] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت [

بعضض ااألشيیاء االتي أأشيیرر إإليیهھا٬، وواالتي قمتت ] كتبتت[ووقدد تابعتت بالفعلل وو. بددالً منن عددمم االووضووحح

ووهھھھوو في ] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[كتعرريیفف ] ووتتيیتعذذرر تميیيیزز االص[بططررحهھا بجررأأةة في ررأأيیي٬، 

منن % 100أأعدداادًداا٬، بما في ذذلكك ] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[حقيیقة ااألمرر تعرريیفف عدددديي يیتططلبب 

يیتعذذرر تميیيیزز [أأعضاء مجتمع االعمالء االذذيي قدد يیتووجبب عليیهھ في حقيیقة ااألمرر االنظظرر في االتعدديیالتت 

.ظظرر فيیهھااالن] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[االنووعيیة االتي قمتت بهھا على ] االصووتت  

 

:وووولفف أأوولرريیتشش نووبيینن أأررااهھھھا ااآلنن٬، لكنني ] أأنن[أأستططيیع . سووفف أأضع هھھھذذهه االمسألة في ااالعتبارر. حسنا٬، شكرًراا لكك٬، بوولل 

وويیمكننا ااستخررااجج هھھھذذهه . سووفف أأضعهھا في ااالعتبارر ووسووفف نقوومم بتحدديیثهھا بما يیتفقق مع ذذلكك

.االمناقشة  

-أأما ااألمرر االتالي فهھوو   أأليیسا هھھھلل ال ززلتت؟   

 

لدديي بعضض ااألشيیاء ااألخررىى االتي أأوودد قوولهھا٬، لكنن ليیسس ددوورريي االتالي . نعمم٬، أأنا في تررتيیبب االكلمة : أأليیسا كووبرر

.أأعتقدد أأنن ميیلتوونن كانن قبلي. في ااعتقادديي  

 

:وووولفف أأوولرريیتشش نووبيینن .إإذذنن مليیتوونن٬، تفضلل   

 

:ميیلتوونن ميیووليیرر . هھھھلل بإمكانكمم سماعي؟ هھھھلل يیمكنكمم سماعي ااآلنن؟ حسًنا. حسًنا   
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بنشرر مستندد جيیدد قبلل بددء ااالجتماعع بمددةة ساعة ووااحددةة٬، فيیجبب أأنن ال تفاجأ منن إإذذنن أأووال٬ً، إإذذاا قمتمم  

لذذلكك فإنني أأررااجع االمستندد االخاصص بكك ووأأقاررنهھ بما ااقتررحهھ . أأنن االمشارركيینن لمم يیررووهه حتى ااآلنن

أأعتقدد أأنن االصيیاغة االبدديیلة تعجبني بأفضلل ما لددىى وووولفف منن معررفة٬، على االررغمم منن أأنن . وووولفف

. طط منن أأجلل ااألسبابب االتحرريیرريیة لتفضيیلل قددرر منن االلغة االخاصة بككهھھھناكك بعضض أأنووااعع االتبسيی  

وولكنن منن أأجلل إإبقاء االنقاشش على مستووىى مفاهھھھيیمي٬، فأنن غيیرر متأكدد منن أأنني أأرريیدد االقوولل٬، حتى  

يیتعذذرر تميیيیزز [أأنني قدد ااقتررحتت االفكررةة االخاصة بتميیيیزز مجمووعاتت االعمالء إإلى حدد ما في 

منن هھھھؤؤالء ااألعضاء سووفف يیكوونن % 100االقوولل بأنن ٬، ووأأنا غيیرر متأكدد منن أأنني أأرريیدد ]االصووتت

أأعتقدد أأنن ااالتفاقق االذذيي كنتت مستعدد للموواافقة عليیهھ هھھھوو كما لوو أأنن كلل . عليیهھمم االتووصلل إإلى نتيیجة ما

شخصص في أأيي مجمووعة عمالء خاصة لمم يیررغبب في االحصوولل على حلل٬، فسووفف يیكوونن هھھھذذاا 

عضوو فرردديي في مجتمع االعمالء ااألمرر كافيًیا لإلجهھازز عليیهھا٬، لكنن االفكررةة االمتمثلة في أأنن لكلل 

. لدديیهھ سلططة ااالعتررااضض فإنني غيیرر موواافقة على ذذلكك بالمررةة ICGحوولل   

-أأما ااألمرر ااآلخرر االذذيي أأوودد قوولهھ إإلى وووولفف فهھوو أأنني في حقيیقة ااألمرر تعجبني االصيیاغة   ووأأعتقدد  

هھا تحدديیدد االططررقق االمحتملة االتي يیمكنن منن خالل. "أأنني أأتشاجرر مع شخصص ما منن أأجلل االتمرريیرر هھھھنا

ووبمعنى آآخرر٬، فإنن هھھھذذاا ااألمرر يیأتي حسبب االلغة ". تعدديیلل أأيي مقتررحح لجعلهھ مقبووالً بالنسبة لهھمم

نعمم٬، إإذذاا كنتت تنوويي ااالعتررااضض على شيء ما٬، فأعتقدد أأنن لدديیكك االمسئووليیة على . ااألصليیة لماررتنن

على  لذذاا٬، إإنن أأمكننا ااالحتفاظظ بهھذذهه االصيیاغة٬، فإنني موواافقق. تحدديیدد االططرريیقة االتي يیمكنن تعدديیلهھ بهھا

.هھھھذذاا كلل شيء بالنسبة لي في االووقتت االحالي. ذذلكك  

 

:وووولفف أأوولرريیتشش نووبيینن . أأكثرر لددعمم االنصص االخاصص بماررتنن] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[أأرريیدد فقطط أأنن أأفهھمم٬، أأنتت . شكررااً ميیلتوونن 

هھھھلل قمتت أأيیًضا بتووفيیرر مقتررًحا في صيیغة مكتووبة فيیما يیخصص االصيیاغة االنهھائيیة؟  

 

:ميیلتوونن ميیووليیرر ٬، فإنني أأفضلل Adobeسووددةة االخاصة بكك االمعررووضة ااآلنن على بررنامج كنتت أأقوولل في االم 

فهھي االنقططة االمررقمة حوولل تحدديیدد االططررقق االمحتملة االتي . االصيیاغة االبدديیلة أأفضلل منن االلغة ااألصليیة

يیمكنن منن خاللهھا تعدديیلل االمقتررحاتت منن أأجلل جعلهھا مقبوولة٬، ووأأعتقدد أأنهھ يیجبب ااإلبقاء على ذذلكك منن 

. االصيیاغة ااألصليیة لماررتنن  
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:وووولفف أأوولرريیتشش نووبيینن .أأررىى جووززيیفف. شكرًراا ميیلتوونن. هھھھذذاا جيیدد. حسًنا   

 

:جووززيیفف االهھاددفف أأعتقدد أأنن تخووفاتي تتمثلل في أأنهھ ليیسس لدديي مشكلة في تعدديیلل ذذلكك أأنن مجتمعاتت االعمالء . شكرًراا 

-لدديیهھا  -ما االذذيي نططلقهھ على االمجتمعاتت االتشغيیليیة   . لدديیهھا مكانن ووحاجة خاصة لكي تشارركك 

لمشارركة منن حيیثث ممثليیهھمم في االمجمووعة االمشارركة٬، ليیسس كلل منن هھھھمم في سووفف كانتت هھھھذذهه اا

وويیجبب عليینا فهھمم هھھھذذهه . االمجتمع مشارركيینن وولكنن االغالبيیة االكبررىى منن ذذلكك االمجتمع مشارركة

.االمسألة  

إإنن تخووفي يیتمثلل في . إإنني أأفهھمم تماًما االسببب ووررااء ااحتاجج هھھھذذهه االمجتمعاتت للتووااجدد في هھھھذذاا االمكانن 

إإلى قرراارر يیتعلقق باألعمالل٬، سووااء كانن ذذلكك منن حيیثث تسميیتهھا أأغلبيیة أأوو تسميیتهھا أأنني عنددما أأنتقلل 

أأرربعة أأخماسس٬، فهھناكك إإمكانيیة بأنن هھھھذذهه االمجمووعة االصغيیررةة يیمكنن أأنن تكوونن ممثالً ألغلبيیة 

وويیصبح منن االصعبب إإذذاا . االمستخددميینن االنهھائيیيینن منن قططاعع ااألعمالل أأوو منن غيیرر قططاعع ااألعمالل

. أأنن تمثيیلهھمم صغيیرر في االلجنةاانتهھى أأوو خفتت صووتهھمم٬، بسببب   

لذذلكك فإنني معني إإلى حدد ما أأنهھ إإذذاا لمم نضع في ااالعتبارر حقيیقة أأنهھ إإذذاا كانتت هھھھناكك مشكلة بالنسبة  

لشرراائح كبيیررةة منن أأيي مجمووعة٬، فإنن هھھھذذهه أأيیًضا مشكلة بالنسبة لإلجماعع منن حيیثث ما سيیتمم قبوولهھ 

عليینا االتووصلل إإلى ططرريیقة٬، ووليیسس ووأأعتقدد أأنهھ يیتووجبب . At-Largeعندد اانتقالل هھھھذذاا ااألمرر إإلى 

بحيیثث تتمكنن أأيي منظظمة فرردديیة منن توولي هھھھذذهه االررهھھھيینة٬، وولكنن إإذذاا كانتت لدديیكك مجمووعاتت ممثلة قدد 

تكوونن صغيیررةة منن االناحيیة االعدددديیة لكنهھا تمثلل قططاًعا كبيیرًراا٬، ووهھھھناكك مشكلة أأخررىى هھھھنا أأيیًضا وونحنن 

.بحاجة إإلى االتعررفف على كيیفيیة االتعاملل مع ذذلكك  

أأعني . ي أأقتررحح مشكلة ددوونن إإجابة ووأأعتذذرر عنن ذذلكك ألنني ال أأعررفف ما هھھھوو االحللوولألسفف٬، فإنن 

أأنهھ قدد يیكوونن ااألمرر على هھھھذذاا االنحوو؛ إإذذاا ددخلنا في عمليیة حسابب عدددديي فسووفف يیكوونن ذذلكك أأرربعة 

أأخماسس ااألفرراادد ووأأرربعة أأخماسس منن االمؤؤسساتت أأوو شيء منن هھھھذذاا االقبيیلل٬، بحيیثث تكوونن لدديینا على 

يیتعلقق ااألمرر فقطط بعدددد االممثليینن االذذيینن نحصلل عليیهھ منن حيیثث ااألشخاصص أأقلل تقدديیرر عتبة وولذذلكك ال 

ووقدد يیساعدد ذذلكك على االحدد منن . االمادديیيینن٬، وولكنن كمم عدددد االمنظظماتت االمشارركة في عمليیة ااإلجماعع

. شكرًراا. االمشكلة  

 

:وووولفف أأوولرريیتشش نووبيینن بذذكرر أأسمائكمم االتحددثث منن أأجلل تذذكيیرر االجميیع بالتكررمم ] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[أأوودد . شكرًراا لكك٬، جوو 

أأعتقدد أأنن أأحدد االمشكالتت ااألساسيیة في . شكرًراا. في االبدداايیة منن أأجلل االتددوويینن االنصي٬، شكرًراا لكمم
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االنتائج االتي يیجبب عليینا االقيیامم ] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[تططوويیرر ] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[حقيیقة ااألمرر 

] ميیيیزز االصووتتيیتعذذرر ت[للهھددفف االمحدددد ] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[باإلضافة إإلى ذذلكك٬، فإننا . بهھا

. االمجتمع رربما٬، أأوو أأصحابب االمصلحة أأوو أأيي شيء آآخرر  

 ٬13، ترروونن أأنن لدديینا في ااعتقادديي على ااألقلل ]يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[ووإإذذاا نظظررنا إإلى منافسة  

يیتعذذرر [مجمووعة منن أأصحابب االمصلحة٬، ااجتماعاتت أأصحابب االمصلحة ] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[

مجمووعة مختلفة ووهھھھي  13إإذذنن لدديینا . ووهھھھكذذاا ددووااليیكك GNSOوو ٬ISOC، وو]تميیيیزز االصووتت

]. يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[ووغيیررهھھھا  GNSOوو ccNSOرربما . تلعبب ددوورًراا مووحدًداا في جانبب ما  

إإذذنن سووفف يیكوونن منن االمفيیدد لوو تمكنا منن االتووصلل إإلى ططرريیقة أأساسيیة لتخصيیصص هھھھذذهه االمجمووعاتت  

هھھھذذاا مفيیدًداا سيیكوونن ]. يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[أأوو نقاطط محددددةة حيیثث يیتووجبب عليینا االحصوولل على 

يیتعذذرر [ال يیمكنني االتووصلل إإلى ذذلكك في االووقتت االحالي٬، لكنن ذذلكك قدد يیكوونن . لقدد حاوولتت ذذلكك. للغايیة

. أأفكرر فيیهھا فيیما بعدد] تميیيیزز االصووتت  

-جانن]. يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[إإذذنن   جاكسس؟  

 

-جانن :جاكسس سووبرريیناتت .هھھھلل بإمكانكمم سماعي؟ هھھھلل بإمكانكمم سماعي؟ شكرًراا. أأهھھھالً وومررحًبا بكمم   

 

:لفف أأوولرريیتشش نووبيیننوووو .نعمم٬، يیمكننا ذذلكك   

 

-جانن : جاكسس سووبرريیناتت أأعتقدد أأنن االددوورر كانن لجوو٬، لكنني غيیرر متأكدد ألنن ااألسماء لمم تحدددد في . هھھھناكك نقططتانن. شكرًراا 

أأنا منشغلل منن أأنن ذذلكك قدد يیؤؤدديي إإلى . أأعتقدد أأنن جوو قدد قالل شيیًئا مثلل االمجمووعاتت االممثلة. االبدداايیة

أأعتقدد أأنهھ يیتووجبب . مم االتعبيیرر عنهھا٬، وواالتي قدد تكوونن معقددةة للغايیةنووعع منن اانتظظارر للمررااكزز االتي ت

  ].يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[ووهھھھوو ذذلكك االذذيي  ICGعليینا اااللتززاامم بفكررةة أأنن هھھھناكك عدددد محدددد منن أأعضاء 

أأقوولل ذذلكك أأيیًضا ألنني أأجدد أأنن االفكررةة بالكاملل للمستهھلكيینن وومجتمعاتت االمستهھلكيینن هھھھامة منن  

لكنن منن خاللل االترركيیزز على هھھھذذهه االمسألة بشكلل أأقووىى٬، . ططبيیعة االحاللمنططلقق االكيیاناتت االتشغيیليیة٬، ب

في بعضض االحاالتت٬، فإنهھا تززيیلل االخططووطط االجانبيیة٬، أأوو االعناصرر ااألخررىى االهھامة في مجمووعتنا أأال 

.كانتت هھھھذذهه هھھھي مالحظظتي ااألوولى. ووهھھھي مجمووعة االمستخددميینن  
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شاشة حاليًیا ووأأوودد أأنن أأشيیرر إإلى أأما مالحظظتي االثانيیة فهھي حوولل االتقرريیرر االذذيي نططالعهھ ااآلنن على اال 

٬، منهھجيیة ااتخاذذ ]أأرربعة[هھھھذذاا في االووقتت االحالي تحتت االبندد ". االمباددئئ"االفقررةة االمعنوونة باسمم 

إإنن تكلفة أأيي "أأما االنقططة االمررقمة االتاليیة فتقوولل ". االمباددئئ"االقررااررااتت ووهھھھناكك جززء تحتت عنوواانن 

]. تميیيیزز االصووتتيیتعذذرر [ووهھھھناكك " شكلل منن أأشكالل االتصوويیتت يیجبب أأنن تكوونن ااالستثناء  

لذذلكك فإنني أأططالبب ااآلنن بأنن نضيیفف٬، أأوو أأيًیا كانن منن يیمسكك بالقلمم على هھھھذذاا أأنن يیضيیفف بأنن أأيي  

يیمكنهھ االمططالبة بالتصوويیتت على أأيي منن االبنوودد االخاصة أأوو أأيي شيء في هھھھذذاا  ICGعضوو في 

يیتت كما نرريیدد االقوولل بأنن االتصوو. االصدددد٬، ألننا ال نرريیدد ببساططة أأنن نقوولل بأنن االتصوويیتت غيیرر مجدديي

. ممكنن إإذذاا ووعنددما يیكوونن ذذلكك ضرروورريًیا  

أأقوولل ذذلكك ألنهھ في بدداايیة أأعمالنا االمشترركة ططالبتت بأنن يیتمم تثبيیتت االتصوويیتت على عدددد محدددد منن  

أأحددهھھھمم كانن يیتخذذ قررااررااتت حوولل االهھيیكلل االخاصص بالررئيیسس باإلضافة إإلى . االمووضووعاتت أأوو االبنوودد

اانتهھى هھھھذذاا ااألمرر ااآلنن٬، ووأأررقق االتهھاني ووقدد . نشرر هھھھيیكلل االررئيیسس٬، ألنني ررأأيیتت أأنن هھھھذذاا ااألمرر مهھًما

لكنن قدد ال تززاالل هھھھناكك حاالتت حيیثث سيیكوونن منن ااألووضح االمططالبة . لمنن ووقع عليیهھمم ااالختيیارر

.بالتصوويیتت  

ووااآلنن فإنن االتصوويیتت يیعني أأنن لكلل شخصص االتززاامم بإجررااء تصوويیتت٬، لكنن بالططبع يیمكنن االقوولل نعمم  

ختيیارر تووفيیرر أأوو عددمم تووفيیرر تفسيیرر ووعندد ااالمتناعع٬، يیجبب اا. أأوو ال أأوو ااالمتناعع عنن االتصوويیتت

. لالمتناعع لذذلكك فإنني أأططلبب ااآلنن بأنن يیتمم تضميینن شيء ما في هھھھذذاا االصدددد تحتت االنقططة االثانيیة  

. شكرًراا". االمباددئئ"  

 

:وووولفف أأوولرريیتشش نووبيینن -شكرًراا جززيیالً لكك٬، جانن  أأعتقدد أأنن االووقتت بددأأ . أأنا أأضع هھھھذذاا ااألمرر أأيیًضا في االحسبانن. جاكسس

أأوودد منن . ذذاا االمووضووعع٬، لكنن يیجبب على أأليیسا إإيیقافف ذذلكك إإذذاا كانن ااألمرر كذذلككيیددااهھھھمنا بالنسبة لهھ

وورربما بعدد ذذلكك . هھھھيیذذرر أأيیًضا تناوولل االكلمة مع ماررتنن ألنهھ كانن يیووفرر االمباددئئ االخاصة بالسيیاسة

].يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[يیمكننا ااالنتهھاء منن ذذلكك االمووضووعع وومووااصلة مناقشة االقائمة   

:ماررتنن بوويیلل -أأوودد أأنن   إإذذنن هھھھلل . كانتت في تررتيیبب االكلمة ووكانتت تنتظظرر بشغفف للحصوولل على ددووررهھھھاووأأليیسا  

ترريیدد أأليیسا أأنن تبددأأ أأووالً؟  

 

. شكرًراا. بالنسبة للووقتت] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[سووفف أأقدد تعليیقاتت حوولل االقائمة . تفضلل : أأليیسا كووبرر  
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:ماررتنن بوويیلل سووفف أأررفع . ووليیة منن االمباددئئبالتأكيیدد٬، ألنني أأقتررحح االمجمووعة ااأل. شكرًراا جززيیالً لكك٬، أأليیسا. حسًنا 

-يیدديي ووأأقوولل بأنني سعيیدد للغايیة بالصيیاغة االمررااجعة االتي قددمتت مع  ووأأتووجهھ بالشكرر إإلى ميیلتوونن  

حوولل االتووصلل إإلى شكلل منن ] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[على إإشاررتهھ إإلى االمططلبب االخاصص بمنن هھھھمم 

دديیلهھا٬، ووجعلهھا مقبوولة أأشكالل ااإلجماعع منن أأجلل تحدديیدد االططرريیقة االتي يیقتررحوونن إإمكانيیة أأوو ووجووبب تع

. لذذاا أأوودد أأنن أأررىى ذذلكك مجمع في نسخة ووااحددةة نهھائيیة. بالنسبة لهھمم  

معادديًیا إإلى حدد ما لفكررةة االددفع بنا في نهھايیة االمططافف إإلى االتصوويیتت٬، ] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[كانن  

أأنا ال أأؤؤيیدد عمليیة االتصوويیتت . السيیما عنددما يیكوونن هھھھناكك رربما تووااززنن ما بيینن االجوواانبب االمختلفة

ألننا ننططلقق منن أأجلل ] غشش[نهھا تنتهھي في االنهھايیة إإلى خاسرريینن ووهھھھي ططرريیقة تنططوويي على أل

ووهھھھي تعرّرضض االمشارركيینن . االحصوولل على أأغلبيیة بصررفف االنظظرر عنن مددىى بساططة ااألغلبيیة

ااألخذذ في ااالعتبارر وواالنظظرر في قددرر ما منن االتووااززنن االمناسبب ] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[عددمم ] لخططرر[

. االكاملة وواالتعقيیباتت ذذااتت االموواافقة  

يیتعذذرر تميیيیزز [وواالفكررةة االمتمثلة في االحصوولل بعدد ذذكك على ططاوولة منن جميیع أأططيیافف االمجتمع  

ططرريیقة ] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[نعمم٬، أأعتقدد أأنن . على ااألقلل ااالتفاقق على االتعقيیباتت] االصووتت

نعمم٬، حسنًن٬، هھھھناكك ضمانة٬، لذذلكك يیمكنني االقبوولل في بعضض "بالنسبة لنا للووصوولل إإلى نقططة االقوولل٬، 

ووعلى االررغمم منن ذذلكك٬، أأوودد دداائًما االررجووعع إإلى االخلفف إإلى حقيیقة أأنني أأفضلل كثيیرًراا أأنن ". االحاالتت

يیتعذذرر [ال أأرراانا نصلل إإلى عمليیة االتصوويیتت ما لمم يیكنن هھھھنا سببب جيیدد للغايیة لهھ٬، أأوو إإذذاا كانن مجرردد 

مثلل هھھھيیكلل االررئيیسس٬، مثلل ااختيیارر االررؤؤساء ] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[أأحدد االمشاغلل ] تميیيیزز االصووتت

. نوواابب االررئيیسسوو  

ووأأعتقدد أأنهھ هھھھذذهه كانتت فقطط االنقاطط االتي لدديي على االقائمة االخاصة بي وواالتي تشغلني لذذلكك شكرًراا  

. جززيیالً لكمم  

:وووولفف أأوولرريیتشش نووبيینن .هھھھلل توودّد االتعليیقق أأيیًضا٬، ررجاءً ] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت. [شكرًراا جززيیالً لكك٬، ماررتنن   

 

لقائمة ووأأحاوولل االتووصلل إإلى كيیفيیة إإنززاالل يیدديي أأوو حملل سووفف أأؤؤجلل االتعليیقاتت االخاصة بي على اا : أأليیسا كووبرر

لقدد حصلنا بالفعلل على سؤؤاالل سابقق إإلى . نحنن بحاجة حقيیقيیة إإلى ااالنتقالل. أأليیسس على إإنززاالل يیدديي

وواالتصوويیتت٬، ووأأعتقدد أأنن منن االمهھمة ااالستماعع منهھا٬، لذذلكك أأقتررحح أأنن نعططيیهھا  GACهھھھيیذذرر حوولل 

.لتالياالكلمة ااألخيیررةة ووبعدد ذذلكك ننتقلل إإلى االمووضووعع اا  
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:وووولفف أأوولرريیتشش نووبيینن .تفضلي هھھھيیذذرر. حسًنا٬، شكرًراا   

 

: هھھھيیذذرر ددرراايیددنن ] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[إإلى االحدد االذذيي يیمكنني عنددهه تقدديیمم نقططة . سأحاوولل ااإليیجازز. شكرًراا جززيیالً  

٬، ووبالتأكيیدد منن ووجهھة نظظرريي٬، فإننا GACأأخررىى٬، فيیما يیخصص االتصوويیتت بشكلل عامم٬، أأعتقدد أأنن 

.أأعتقدد أأنن هھھھذذاا االكالمم بشكلل عامم. قق ااألمرر إإلى مسألة االتصوويیتتنترردددد قليیالً عنددما يیتططرر  

أأما االغرريیززةة في االجانبب االحكوومي منن ااألموورر فتتمثلل في االترركيیزز على ااإلجماعع ووعمليیاتت  

أأعتقدد أأنن ماررتنن كانن ووااضًحا للغايیة في تعليیقاتهھ حوولل ررؤؤيیة االتأكيیدد . ااإلجماعع ووهھھھكذذاا ددووااليیكك

ااإلجماعع ووعددمم االخررووجج منن هھھھذذاا االنووعع منن االعمليیاتت  بالفعلل بحاجة ألنن يیكوونن على االعملل تجاهه

]. يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[  

لذذلكك أأعتقدد٬، بشكلل عامم٬، هھھھذذهه هھھھي االططرريیقة االتي تميیلل فيیهھا االحكووماتت إإلى االنظظرر إإلى االعمليیاتت في  

. االتووصلل إإلى نووعع منن االقررااررااتت حوولل االنقططة االمتعلقة باإلجماعع  

إإذذاا كنتت تتحددثث حوولل . سميیهھ سؤؤااالً ضيیًقاووبعدد ذذلكك٬، على ووجهھ االخصووصص٬، هھھھناكك سؤؤاالل مما أأ 

االتصوويیتت٬، فالعمليیة االمستخددمة هھھھناكك هھھھي ااختيیارر مررشح خاصص أأوو في حالة ااستخدداامم ااقتررااحح على 

Doodle  وويیططررحح سؤؤااالً محدددًداا للغايیة٬، فمنن غيیرر االمحتملل أأنن االمشارركيینن فيGAC  لدديیهھمم

.االتصوويیتتسووفف تكوونن لهھمم االقددررةة على  ICGللمشارركة في ] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[  

] فرريیقق االعملل[ووكما ذذكررتت٬، عنددما عقددنا ااجتماعنا في لنددنن٬، فإنن منن تمم إإررسالهھمم إإلى هھھھذذاا االمؤؤتمرر  

لمم يیذذهھھھبوواا إإلى هھھھناكك منن أأجلل االتعبيیرر عنن ووجهھة نظظرر نشططة٬، وومنن ثمم عادد ذذلكك مررةة أأخررىى إإلى 

. االمسألة االمتعلقة بالتصوويیتت حوولل سؤؤاالل ضيیقق على ووجهھ االخصووصص  

حوولل ااإلجماعع بأنهھ ممكنن إإلى حدد ما٬، ووما تحاوولل مجمووعة ااالتصالل٬،  أأعتقدد أأنهھ عنددما نتحددثث 

وواالتي  GACباإلضافة إإلى االقيیاددةة االخاصة بـ  GACمنن  ICGاالتي تتألفف منن االمشارركيینن في 

تشملل نوواابب االررئيیسس ووما إإلى ذذلكك٬، فإنن ما سنحاوولل االقيیامم بهھ هھھھوو تووصيیلل ووجهھ نظظرر٬، ووقدد يیكوونن 

جهھاتت االنظظرر االخاصة يیتمم االتعبيیرر عنهھا في أأكثرر منن حوولل وو] خيیاررااتت[منن االسهھلل أأنن تكوونن هھھھناكك 

لكنني أأعتقدد أأنن هھھھذذاا ااألمرر يینظظرر إإليیهھ عنن أأنهھ إإيیجابي ووأأنهھ . ICGووااحددةة مما يیأتي مررةة أأخررىى إإلى 

. ططرريیقة للحصوولل على االتعقيیباتت ووااإلسهھاماتت حوولل االمشكالتت ااألكثرر أأهھھھميیة  

إإشرراافف االحكووماتت  باإلضافة إإلى GACإإذذنن فإنن مجمووعة ااالتصالل سووفف تررغبب في تووجيیهھ 

ممنن يیجرروونن نووًعا ما منن ] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[ GACاالفرردديیة وومنن ليیسوواا أأعضاء في 
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وومنن االووااضح أأنن هھھھناكك . االتووااصلل وواالتووعيیة منن أأجلل االمساعددةة في هھھھذذاا االجانبب منن ااألموورر

حكووماتت فرردديیة تتووقع بالفعلل االمشارركة أأوو تقدديیمم تعقيیباتهھا أأوو إإسهھاماتهھا على االررغمم منن أأنن ذذلكك 

ثث بالفعلل ووأأنن لدديینا أأسئلة حوولل عمليیاتت االتعليیقاتت االعامة قدد تتمم إإتاحتهھا مع سيیرر هھھھذذهه االعمليیة يیحدد

.مررةة أأخررىى٬، أأعتقدد أأنن هھھھذذاا ااألمرر إإيیجابي أأيیًضا. لألمامم  

ووأأررىى أأنن منن االمفيیدد للغايیة أأنن نستمع منن جوو حوولل االقائمة باإلضافة إإلى ااألسئلة االتي تمم ططررحهھا 

-فهھمم ذذلكك٬، ووقدد تمم االتعاملل مع هھھھذذهه االمسألة هھھھنا حوولل االصمتت ووكيیفف يیمكنن تفسيیرر وو بالتأكيیدد  

-تناوولهھا أأنا  يینوووونن  GACلمم يیكنن أأعضاء ] إإذذاا[ووأأعتقدد أأنهھ متى ما كانتت لدديینا االقددررةة٬، عنددئذذ  

بأنهھ يیجبب عليینا االقيیامم بأقصى ما لدديینا منن أأجلل " االتصوويیتت"االتعبيیرر عنن ووجهھة نظظررهھھھمم أأوو 

قدد يیعنيیهھ هھھھذذاا االصمتت أأوو تفسيیرر االططرريیقة االتي  االتفسيیرر٬، إإذذنن قدد يیكوونن هھھھناكك فهھمم حوولل ما االذذيي

.يیمكننا بهھا تووفيیرر االتعقيیباتت في هھھھذذهه ااألنووااعع منن االمووضووعاتت  

. شكرًراا. أأتمنى أأنن يیكوونن هھھھذذاا ااألمرر مفيیدد ووسووفف أأتووقفف عندد هھھھذذاا االحدد  

 

:وووولفف أأوولرريیتشش نووبيینن ا٬، ألنن أأليیسا ووقبلل أأنن أأسلمم االكلمة إإلى أأليیسا٬، وواالتي أأوودد االررجووعع إإليیهھ. شكرًراا جززيیالً لكك٬، هھھھيیذذرر 

أأنهھمم يیررغبوونن في االحصوولل  JASأأنا أأفهھمم بقووةة أأنهھ منن ووااقع منظظوورر . علقتت بالفعلل على االقائمة

ووفي هھھھذذاا االصدددد٬، . على أأساسس ووااضح إإلى االمكانن االذذيي نرريیدد االذذهھھھابب إإليیهھ ووكيیفيیة االذذهھھھابب في ذذلكك

ووعدد وومحاوولة االتووصلل إإلى إإجماعع٬، فإنن االمسألة تتعلقق بم] عقدد جوولة ووررااء أأخررىى[إإذذاا كانتت 

االتووصلل إإلى ] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[متى يیتمم إإنهھاء ذذلكك ووكيیفف يیمكننا إإنهھاؤؤهھھھا؟ . ااالنتهھاء منن ذذلكك

. ذذلكك كانن ااألمرر ااألوولل. نتيیجة  

منن االمناقشة نووعع مختلفف منن ] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[باإلضافة إإلى ذذلكك٬، فإنن ما أأفهھمهھ هھھھنا  

مع هھھھذذهه االمسألة في االووثيیقة بقددرر وويیجبب االتعاملل . االتعبيیرر عنن صووتهھمم ووهھھھوو ما سيیتمم االتعاملل معهھ

. هھھھذذاا منن جانبب. ما منن االتفصيیلل  

٬، إإذذاا تططررقق ااألمرر إإلى ما تططلقوونن عليیهھ ااسمم ]يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[أأما منن االجانبب ااآلخرر٬،  

االتصوويیتت أأوو ااالقتررااعع أأوو في بعضض االحاالتت االناددررةة يیكوونن شيیًئا يیعني بأنن االمشارركيینن يیجرروونن 

رربما يیكوونن االسؤؤاالل في هھھھذذهه االحاالتت هھھھلل يیجبب عليینا تحدديیدد . تصوويیًتا أأوو يیفضلوونن ووااحدًداا أأوو ااآلخرر

االقائمة ووبعضض االمووضووعاتت االتي تمم ] على[تلكك االحاالتت أأمم ال؟ وولنن أأططيیلل في هھھھذذهه االمسألة رربما 

. ذذكررهھھھا بالفعلل هھھھنا وورربما يیتمم ططررحهھا على االقائمة منن أأجلل االمناقشة  

أأليیسا؟   
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أأنا أأعلمم بأنن االمشارركيینن لدديیهھمم . انتت مناقشة مثمررةة للغايیةأأعتقدد أأنن هھھھذذهه ك. شكرًراا جززيیال٬ً، وووولفف : أأليیسا كووبرر

لكنني ال أأعتقدد أأنن هھھھذذاا . ررغبة ما في إإنهھاء هھھھذذهه االمسألة ووااالنتقالل إإلى غيیررهھھھا٬، ووأأنا منن بيینن هھھھؤؤالء

ااألمرر كانن مثمرًراا وويیجبب أأنن نووفرر ألنفسنا قددرًراا ما منن االووقتت في ررأأيیي منن أأجلل تنقيیح بعضض منن 

كما أأقتررحح أأنهھ رربما عنددما يیعتلي االمشارركوونن متنا االططائررةة . رريیدديیةهھھھذذهه ااألشيیاء على االقائمة االب

للذذهھھھابب إإلى ترركيیا٬، فإننا نحدددد مووعدًداا نهھائيًیا في ووقتت ما ااألسبووعع االقاددمم٬، منتصفف ااألسبووعع االقاددمم 

لنقوولل بأننا نرريیدد إإنجازز هھھھذذهه االمسألة وواالتعررفف على ما إإذذاا كانن بإمكاننا االنجاحح هھھھنا ووأأنن يیقددمم 

سووفف . مع ووضع هھھھذذهه االمسألة في االحسبانن٬، بأننا نحاوولل ااإلقفالل في هھھھذذاا االشأنناالجميیع مقتررحاتهھمم 

أأقوومم بإررسالل بعضض االمقتررحاتت ألنني أأعررفف أأنني منن بيینن ااألشخاصص االذذيینن لدديیهھمم بعضض 

ووأأتمنى أأنن نتمكنن منن . وويیبددوو أأنن هھھھناكك بعضض االمشكالتت ااألخررىى أأيیًضا. االمشكالتت االقائمة

.ااالنتهھاء منن ذذلكك ااألسبووعع االقاددمم  

جارريي٬، لقدد . لننتقلل إإلى االميیثاقق٬، حيیثث سيیقوومم جارريي بقيیاددةة االنقاشش حوولل مسألة االميیثاقق إإذذنن 

سططوونا على االكثيیرر منن االووقتت االمخصصص لكك٬، إإذذنن لنررىى بأيي سررعة يیمكننا االتحددثث حوولل 

.االميیثاقق  

لغايیة٬، أأووال٬ً، لقدد جاء هھھھذذاا ااألمرر متأخرًراا ل. هھھھا نحنن أأووالء. سووفف أأشارركك معكمم االووثيیقة. ااألمرر بسيیطط :جارريي آآرركوو

يیتعذذرر تميیيیزز [لكنن . فقدد ااستغررقق ااألمرر أأكثرر منن االمتووقع. أأعتذذرر. رربما بساعة قبلل ااالجتماعع

ووحاوولتت فهھمم ما ] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[لننظظرر إإلى كلل شيء ررأأيیتهھ أأنا٬، جميیع االتعليیقاتت ] االصووتت

االذذيي تقوولهھ ووقمتت بتميیيیززهھھھا إإلى حدد ما٬، بشكلل أأساسي هھھھناكك مشكالتت تحرريیرريیة أأوو مشكالتت 

أأساسيیة للشخصص االمعتررضض ووبعدد ذذلكك ااألشيیاء ] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[أأوو ووجهھة نظظرر  ططفيیفة

.االووااقعة خاررجج نططاقق االميیثاقق  

منن بيینن ااألسئلة٬، كانتت هھھھناكك مجمووعة منن االتعليیقاتت االتي أأعتقدد أأنهھ متعلقة إإلى حدد كبيیرر بالحلل  

يیتووجبب تأجيیلهھا إإلى ووأأعتقدد أأنهھ . االذذيي منن االمقرررر أأنن نصلل إإليیهھ بحلوولل االعامم االقاددمم ووليیسس االميیثاقق

. االمسائلل ااألخررىى  

ووإإذذاا نظظررنا إإلى االصفحة قبلل ااألخيیررةة٬، هھھھذذاا االمستندد االذذيي أأعررضهھ عليیكمم٬، فإنن هھھھناكك ملخًصا  

سووفف أأتططررقق بإيیجازز شدديیدد إإلى هھھھذذهه االمسألة ووبعدد ذذلكك سووفف . بالتعليیقاتت] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[

. عدددد صغيیرر للغايیة. كثيیرر جدًدااووليیسس هھھھناكك اال] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[أأعررضض عليیكمم االمستندد نفسهھ 

بعدد ذذلكك سووفف أأقوومم أأيیًضا٬، في االنهھايیة٬، بأخذذكمم إإلى بعضض االمشكالتت ااألخررىى االتي لنن نقوومم 

تأكددوواا أأننا . االمعررفة بهھا] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[حيیالهھا بأيي شيء٬، في ررأأيیي٬، ااستنادًداا إإلى 

]. تميیيیزز االصووتت يیتعذذرر[  
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لططلبب منن أأجلل االحصوولل على االتعقيیباتت بأنن وومنن أأجلل االسجالتت٬، فقطط منن أأجلل ااإلعدداادد لهھذذاا اا 

فررصة إلعاددةة االكتابة أأوو ] هھھھذذاا ليیسس. [لدديینا ااعتررااضض أأساسي٬، ووبعدد ذذلكك يیجبب عليینا االنظظرر في ذذلكك

ففي االتعليیقاتت٬، ووبالططبع ااألمرر عائدد إإليیهھمم أأيیهھا االساددةة . إإجررااء تغيیيیررااتت أأسلووبيیة أأوو أأموورر صغيیررةة

أأنن نقوولل٬، ثقيیلة االووططأةة إإلى حدد ما في تقرريیرر  في نهھايیة االمططافف٬، لكنن تووصيیتي٬، لقدد كنتت٬، هھھھلل لنا

أأنن هھھھذذاا منن ااألشيیاء االتي نحتاجج في االووااقع إإلى االقيیامم بهھ ووتحدديیدد ااألموورر ااألخررىى االتي يیمكننا 

].يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[  

على أأيیة حالل٬، فإنن ااألشيیاء االبسيیططة االتي ررأأيیتت أأنهھا تستحقق بالفعلل االتعاملل معهھا إإلى حدد ما  

حوولل االتعقيیباتت ] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[ااألوولى . االتي تشاهھھھددوونهھا ااآلننمووجووددةة على هھھھذذهه االصفحة 

تعلموونن أأنن االميیثاقق ال يیططالبب بذذلكك٬، . ااألخررىى االتي حصلنا عليیهھا منن خاررجج االمجتمعاتت االتشغيیليیة

ووأأعتقدد أأنن هھھھذذاا في حقيیقة ااألمرر عيیبَبً◌اا في . لكنهھ ال يیقوومم بأيي شيء في حقيیقة ااألمرر حيیالل ذذلكك

يیتعذذرر تميیيیزز [بالنسبة للمجتمع بالكاملل ] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[ذذرر حيیالهھ االمخطططط وويیتعيینن عليینا االح

. لذذلكك] عباررةة[لذذلكك فإنني أأقتررحح ]. االصووتت  

يیتعذذرر تميیيیزز [أأما ااألمرر ااآلخرر االذذيي ظظهھرر أأعتقدد أأنن هھھھناكك االعدديیدد منن االنقاطط حوولل ما إإذذاا كانن  

ماررساتت االجيیددةة ووعلى االمستووىى االشخصي٬، أأعتقدد أأنن هھھھذذهه منن االم. يیجبب تووثيیقهھ أأمم ال] االصووتت

ووال أأعتقدد أأنن . االددعمم منن أأجلل ذذلكك] جلبتت[لقدد . ووأأنهھا ال تبعدد كثيیرًراا عنن ثقلل االتووصيیة ااإلجماليیة

هھھھذذهه مشكلة تتعلقق بالميیثاقق حيیثث إإنن لدديینا االمستنددااتت ااألخررىى االتي تتحددثث حوولل عمليیة ااإلجماعع٬، 

.وومنن ثمم يیمكنن االتعاملل معهھا هھھھناكك  

تي ووررددتت بأنهھ يیجبب عليینا االحصوولل على رراابطط وويینططبقق نفسس االشيء على بعضض االمشكالتت اال 

أأعتقدد أأنهھ يیمكننا إإضافة رراابطط إإلى . للمكانن االذذيي تجرريي فيیهھ االمناقشة االمووااززيیة حوولل االمساءلة

أأنا غيیرر متأكدد مما إإذذاا كانن هھھھناكك أأيي رراابطط ثابتت لتلكك االمناقشة . االميیثاقق إإلى كانن لدديینا أأيي رراابطط

على  ICGاالحصوولل على هھھھذذاا االرراابطط في صفحة أأفضلل . على مدداارر االعامم االتالي] وواالتي ستستمرر[

.االوويیبب بددالً منن ووجووددهھھھا في االمووااثيیقق  

بأنهھ إإذذاا كانتت هھھھناكك حاجة لتحدديیثث مقتررحح منن أأيي مجتمع ] شوونن[ووبعدد ذذلكك كانن هھھھناكك تعليیقق منن  

-خاصص  ٬، فإننا نكتشفف مشكلة في ICGخاللل عمليیة  IETFعلى سبيیلل االمثالل٬، لنقلل منن مجتمع  

وونططلبب منهھمم إإجررااء تغيیيیرر يیصحح مشكلة محددددةة٬، ووبعدد  IETFعاددتهھ إإلى وونقوومم بإ. ذذلكك االمقتررحح

ذذلكك عنددما يیعوودد مررةة أأخررىى٬، يیجبب أأنن يیخضع أليي عمليیة مررااجعة ووأأيیة خططووااتت للتووثيیقق يیتمم 

.على أأيیة حالل٬، أأعتقدد أأنن ذذلكك معقوولل. ااتخاذذهھھھا للمقتررحاتت  
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معلووماتت٬، أأووال٬ً، ووقدد كانتت هھھھناكك مجمووعة منن االتفاصيیلل االتحرريیرريیة فيیما يیخصص جززء مشارركة اال 

] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[هھھھوو أأنهھا إإلززااميیة٬، ووليیسس منن ااألشيیاء ااالختيیارريیة ووشيء حوولل مووقع االوويیبب 

. لكنني أأعتقدد أأنهھ يیمكننا تنفيیذذ هھھھذذاا ااألمرر بسهھوولة  

-ووبعدد ذذلكك تعليیقق كبيیرر أأيیًضا  -ووأأعتقدد أأنن هھھھذذاا وواارردد منن االعدديیدد منن االمصاددرر   تمثلل في أأنهھ يیجبب  

ووهھھھناكك أأسبابب جيیددةة ووررااء  .الل االعالقة٬، ووعملنا ووأأعمالل االمساءلةأأنن نكوونن محدددديینن أأكثرر حيی

ووعلى االررغمم منن ذذلكك٬، أأعتقدد منن بيینن االططررقق االخاصة . تصررفنا بغرراابة إإلى حدد ما في هھھھذذاا االشأنن

بحلل هھھھذذاا االتعليیقق هھھھوو إإضافة نصص ما إإلى االجززء االذذيي نقوومم فيیهھ بتقيیيیمم ووتثميینن االمقتررحاتت ووااإلشاررةة 

ا نقوومم بجمعهھ منن ااألجززااء بحاجة فعليیة للتعاملل مع تلكك االجوواانبب إإلى االمفهھوومم ااإلجمالي٬، بأنن م

ليیسس كلل ااألجززااء في عمليیة االمساءلة االتي يیمكنن أليي . IANAمنن االمساءلة ذذااتت االصلة بووظظيیفة 

لذذلكك فإننا . ٬IANA، وولكنن تلكك ااألجززااء ذذااتت االصلة بـ ICANNشخصص االتفكيیرر فيیهھا ددااخلل 

.نقتررحح إإضافة ذذلكك  

ووقدد . دد منن االمشارركيینن بأنهھ يیجبب أأنن يیتووفرر االووقتت االكافي منن أأجلل االتعليیققووفي االنهھايیة٬، علقق االعدديی

تناوولتت هھھھذذاا االمثالل على ااألسبووعع االووااحدد لمررااجعة االميیثاقق كمثالل سلبي٬، على االررغمم منن ذذلكك٬، منن 

ووجهھة نظظرريي٬، فقدد كانن االميیثاقق معررووضض لعددةة أأشهھرر٬، لذذلكك أأعتقدد أأنن االمشارركيینن كانن لدديیهھمم االووقتت 

. للنظظرر في هھھھذذاا ااألمرر  

لكنن مررةة أأخررىى٬، هھھھذذاا منن بيینن ااألشيیاء االتي كانتت لدديینا فيیهھا مستنددااتت منفصلة قيیدد االتناوولل٬، وومنن 

. ااألشيیاء االتي يیتعيینن عليینا تحدديیددهھھھا في االميیثاقق٬، أأيي أأنهھ بحلوولل هھھھذذاا االميیعادد يیجبب أأنن نقوومم باألشيیاء

 فهھذذاا فقطط منن االمماررساتت االجيیددةة في االمشررووعاتت أأنن نقوومم بفصلل االمهھامم ووعددمم ووضع كلل شيء

. أأعتقدد أأنهھ يیمكننا االتعاملل مع هھھھذذاا ااألمرر بشكلل منفصلل. في نفسس االمستندد  

ووااآلنن سووفف أأعررضض عليیكمم االتعدديیالتت٬، ووبعدد ذذلكك أأعتقدد أأنهھ يیمكننا فتح االمووضووعع للتعليیقاتت في 

. ووبالمناسبة٬، أأتمنى منكمم أأنن تكوونوواا شاهھھھددتمم تمرريیرريي. عجالة  

سووفف يیتعيینن علّي في حقيیقة . بيیررةة فيیهھووال تووجدد تغيیيیررااتت ك. هھھھذذاا هھھھوو االميیثاقق٬، االصفحة ااألوولى

. هھھھا هھھھوو. ااألمرر االتططررقق إإلى االمووضووعع بالكاملل حتى االصفحة االخامسة٬، للعثوورر على االتغيیيیرر ااألوولل  

إإننا نتحددثث . هھھھذذاا هھھھوو االجززء االذذيي نقوومم فيیهھ بإضافة مططلبب حوولل االمساءلة االمووجووددةة هھھھناكك٬، أأيیًضا

يیجبب أأنن يیشملل "ووبعدد ذذلكك نقوولل٬، . ررةةحوولل مجمووعة االكلل االذذيي نقوومم بتجميیعهھ منن ااألجززااء االصغيی

". IANAمجمووعع االكلل على آآليیاتت مساءلة كافيیة منن أأجلل تشغيیلل ووظظيیفة   
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ووبعدد ذذلكك بقليیلل٬، إإلى أأسفلل هھھھناكك٬، يیقوولل االنصص أأنهھ إإذذاا كانتت االتغيیيیررااتت مططلووبة لتصحيیح 

إإعاددةة االعملل٬، ] منن أأجلل[االمشكالتت في مكوونن محدددد٬، فإننا نقوومم بإررسالهھ إإلل مجتمع تشغيیلي خاصص 

مررااعاةة نفسس مررااعاةة االتووثيیقق ووعمليیة ااإلجماعع في االمقتررحاتت ] مع[بعدد ذذلكك إإجررااء تحدديیثث وو

ووااآلنن ليیسس عليینا إإجررااء أأيي مررااجعة عامة أأوو أأيي ] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[ووفيیما يیتعلقق . ااألووليیة

. ال أأعتقدد أأنن هھھھذذهه االمسألة مناسبة. شيء  

ووأأضفتت " يیجبب"مشارركة االمعلووماتت٬، قمتت بحذذفف االكلمة  ووفي االنهھايیة٬، في االصفحة ااألخيیررةة٬،

. تغيیيیرر ططفيیفف" مووقع االوويیبب"بعدد كلمة " مفتووحح وويیمكنن للجمهھوورر ااالططالعع عليیهھ"االكلماتت   

كانتت هھھھذذهه هھھھي ااألشيیاء االتي قمتت بتجميیعهھا على االمستووىى االشخصي منن االتعليیقاتت االتي حصلنا 

أأعتقدد أأنن هھھھذذاا سيیكوونن ووقًتا مناسًبا . اووقدد تكوونن هھھھناكك أأشيیاء إإضافيیة يیجبب عليینا تغططيیتهھ. عليیهھا

. للحدديیثث حوولل ما إإذذاا كانتت هھھھذذهه االمجمووعة منن االتغيیيیررااتت مناسبة منن ووجهھة نظظرر االمشارركيینن أأمم ال  

أأليیسا٬، هھھھلل تررغبيینن في إإددااررةة إإلقاء االكلمة٬، أأمم أأقوومم أأنا بذذلكك؟. أأررىى بعضض االناسس  

 

.تفضلل٬، يیمكنكك إإددااررتهھ :أأليیسا كووبرر  

 

لل يیجبب علّي االقيیامم بشيء ما منن أأجلل تمكيینن شخصص منن االتحددثث٬، أأمم هھھھلل يیمكنكك جاندديیرر؟ هھھھ. حسًنا :جارريي آآرركوو

االتحددثث مباشررةة؟  

 

جاندديیرر؟. بلل يیجبب أأنن تكوونن لدديیهھ االقددررةة على االتحددثث مباشررةة :أأليیسا كووبرر  

 

هھھھلل بإمكانكمم سماعي؟. نعمم :جاندديیرر ددووسس سانتووسس  

 

.نعمم :أأليیسا كووبرر  



2014أأغسططسس  19 – 2ررقمم  ICGمؤؤتمرر     AR 	  

51منن  26صفحة   

 

ووفي . تووجيیهھ االشكرر إإلى االساددةة على إإعدداادد مسووددةة هھھھذذاا االميیثاققفي االبدداايیة٬، أأوودد . تفضلل. نعمم :جاندديیرر ددووسس سانتووسس

٬، بلل GACاالبدداايیة٬، بررجاء االووضع في ااالعتبارر أأنن تعليیقاتي ال يیجبب تفسيیررهھھھا مثلل تعقيیباتت 

. باألحررىى كووجهھاتت نظظرر منن االحكوومة في منططقتي أأنن حوولل االمشكلة االتي أأتناوولهھا  

مقتررحح االخاصص بأنن االعملل ااألساسي ووعندد مررااجعة مسووددةة االميیثاقق٬، على ووجهھ االخصووصص٬، فإنن اال

٬، ووأأسماء االنططاقاتت٬، IANAيیجبب أأنن يیتمم فيیما بيینن االمجتمعاتت ااألكثرر تأثرًراا بووظظائفف  ICGلـ 

بالسيیاسة ] االمررتبططة[ووااألررقامم٬، وومعلماتت االبررووتووكووالتت٬، فإنني مجبرر على االتفكيیرر في االتأثيیررااتت 

. NTIAبعيیدًداا عنن  IANAاالعامة للمنططقة االمختلفة إلشرراافف   

االررغمم منن أأنن االحكووماتت في حقيیقة ااألمرر ليیسس لدديیهھا ددوورر تلعبهھ في ااألموورر االتشغيیليیة  ووعلى

 ٬ICG، فإنني أأررىى أأنهھا قدد تتغلبب على االغررضض االذذيي منن أأجلهھ تمم إإنشاء IANAااليیووميیة لووظظائفف 

فقطط ددوونن ] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[سيیتمم تووجيیهھهھا منن خاللل منظظوورر  ICGإإذذاا ما كانتت عمليیة 

. سيیةاالحاجة إإلى مصاددقة سيیا  

إإنني أأفهھمم بالكاملل بأنن االمجتمع ذذيي . ااسمحوواا لي أأنن أأشررحح لكمم ما كنتت أأقوولهھ بمززيیدد منن االتفصيیلل

-منن االمقرررر أأنن يیتعاملل مع االمشكالتت االخاصة بالموواادد  GACألغررااضض  ICGاالصلة في  ووهھھھي  

. أأسماء االنططاقاتت  

وومع  GNSOووبالمناسبة٬، فإننا نتططلع للعملل عنن قرربب مع كلل جددوولل أأعمالل صاررمم للغايیة مع 

ccNSO حوولل هھھھذذهه االمسئووليیة االهھامة .  

لكنن ددعووني أأتذذكرر على االررغمم منن ذذلكك بأنن قرراارر االوواليیاتت االمتحددةة بإعالنن نيیتهھا نقلل إإشرراافهھا 

في ووظظيیفة أأسماء االنططاقاتت إإلى االمجتمع االعالمي ألصحابب االمصلحة ] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[على 

. سس فنياالمتعدددديینن كانن االسببب فيیهھ في ااألساسس حافزز سيیاسي ووليی  

-ووبهھذذاا٬، فإنني أأعتقدد  -ووهھھھذذهه هھھھي ررؤؤيیة االبالدد االتي أأنتمي إإليیهھا   بأنن هھھھذذاا منن ااألسبابب ااإلضافيیة في  

أأنن االحكوومة تنظظرر إإلى االمخاووفف ووأأنن االمووااقفف يیجبب أأنن تووضع حسبب ااألصوولل في ااالعتبارر عندد 

  .ووماددةة االمناقشاتت االتي تجرريیهھا ICGااتخاذذ االقررااررااتت فيیما يیخصص مسائلل االعملل االخاصة بـ 

ال تززاالل ووجهھة االنظظرر هھھھذذهه متوواافقة بالكاملل مع إإعالنن . ااسمحوواا لي فقطط أأنن أأووضح أأمرًراا ووااحدًداا حوولل ذذلكك

NTIA . يیجبب أأنن تتذذكرروواا أأيیهھا االساددةة أأنن هھھھذذاا ااإلعالنن لمم يیقلل بأنهھ ال يیجبب أأنن يیكوونن هھھھناكك تأثيیرر حكوومي

]. بالحكووماتتمووضووعة في ضووء ااالستعانة [في االعمليیة٬، بلل باألخررىى يیجبب أأنن ال تكوونن االحلوولل   

.شكرًراا. أأرريیدد فقطط ططررحح هھھھذذهه االنقططة قلل أأنن نتططررقق إإلى في تفاصيیلل مسووددةة االميیثاقق  
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أأعتقدد أأنن هھھھذذاا ااألمرر . أأقتررحح بأنهھ يیجبب عليینا االرردد سرريیًعا وواالقوولل بأنكك لمم تقلل شيیًئا ال أأتفقق معهھ :جارريي آآرركوو

. صحيیح على ووجهھ االتحدديیدد  

يیررهھھھا٬، ووأأعتقدد أأنن هھھھذذاا هھھھوو ااألسلووبب ووغ ccNSOذذكررتت أأيیًضا أأنكك تتططلع إإلى االعملل مًعا مع 

-ااألمثلل  . االتأكدد منن أأنن االتخووفاتت ووااألفكارر االتي لدديیكمم أأيیهھا االساددةة مشموولة   

هھھھلل لدديیكمم فكررةة محددددةة في ذذهھھھنكمم بأننا لمم نقمم بتغططيیة شيء ما في االميیثاقق . أأظظنن أأنن هھھھذذاا سؤؤاالل

االتي ] كيیفيیةاال[وويیحوولل ددوونن قيیامكمم بذذلكك أأوو هھھھلل لدديیكمم أأيیة مشكلة أأمم أأنكمم تعبرروونن فقطط عنن 

تفضلوونن االعملل بهھا؟  

 

ووكما قلتت٬، .  GACهھھھذذاا ليیسس تعقيیًبا لـ. لقدد عبررتت كما قلتت لكمم عنن ووجهھة نظظرر بالدديي. شكرًراا :جاندديیرر ددووسس سانتووسس

. كانن هھھھذذاا ااألمرر هھھھاًما بالنسبة لنا٬، لذذلكك فإننا نوودد ططررحح هھھھذذهه االمسألة  

تت٬، وومحاوولة حوولل هھھھذذهه االمشكال GNSOوو ccNSOووسووفف أأتعاوونن في االعملل بالتأكيیدد مع 

بذذلكك أأقصى ما ووسعنا منن أأجلل إإظظهھارر هھھھذذهه االنقططة في تعليیقاتنا ووفي مقتررحاتنا على مسووددةة 

.شكرًراا. االميیثاقق  

 

ننتقلل بعدد ذذلكك . أأعتقدد أأنكك ستتمكنن منن االقيیامم بذذلكك٬، أأيي االذذيي كنتت ترريیدد االقيیامم بهھ. شكرًراا. هھھھذذاا رراائع :جارريي آآرركوو

.إإلى بالدديیلل  

 

. ميیلتوونن أأووالً  : جيیمسس بالدديیلل  

 

. تفضلل :ارريي آآرركووج  

 

:جيیمسس بالدديیلل .لقدد ااختلطط ااألمرر عليّ . نعمم٬، ميیلتوونن٬، أأنتت أأووالً . نعمم٬، معذذررةة   
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:ميیلتوونن ميیووليیرر معكمم ميیلتوونن ميیووليیرر٬، ممثلل مجمووعة أأصحابب االمصلحة غيیرر . حسًنا٬، سووفف أأتابع إإذذنن 

٬، ألنهھ في حقيیقة ااألمرر ]جاندديیرر[سووفف أأقوولل بعضض أأشيیاء حوولل تعليیقق . GNSOاالتجارريیيینن٬، منن 

. أأرريیدد االترركيیزز باألساسس على االميیثاقق االفعلي. عليیقق كبيیررت  

أأعتقدد أأنهھ منن حيیثث تصفيیة تلكك االتعليیقاتت . أأرريیدد أأنن أأقوولل أأووالً أأنني قررأأتت كلل تعليیقق منن االتعليیقاتت

  .فأنا أأتفقق مع كلل ما ااقتررحتهھ هھھھنا. إإلى تغيیيیررااتت محددددةة في االميیثاقق٬، أأعتقدد أأنن جارريي قدد قامم بعملل رراائع

ي أأرريیدد ططررحهھا هھھھي أأنن االعدديیدد منن االتعليیقاتت حوولل مسألة االمساءلة غيیرر أأعتقدد أأنن االنقططة االت

. مفهھوومة في حقيیقة ااألمرر بالنسبة لددوورر االميیثاقق  

ووكما تشيیرروونن بشكلل صحيیح في االتعليیقاتت٬، جارريي٬، ليیسس االغررضض منن االميیثاقق هھھھوو تووفيیرر آآليیة 

ما هھھھي "االميیثاقق يیقوولل ببساططة٬، . تفصيیليیة نتددااخلل منن خاللهھا مع عمليیة االمساءلة ااألخررىى

فهھي ليیستت مجمووعة . ووال يیمكنني أأنن أأخووضض في االتفاصيیلل" االمخططططاتت االعرريیضة ألنشططتنا؟

فهھوو . بلل إإنهھ ميیثاقق. تشغيیليیة منن االقووااعدد أأوو ااألنظظمة أأوو االلوواائح االددااخليیة٬، ووليیسس عمليیة تفصيیليیة

. يیحدددد لنا ططبيیعة مهھمتنا ااألساسيیة  

وونن ذذلكك بشكلل كافٍف ووأأنهھمم كانوواا أأعتقدد أأنن بعضض ااألشخاصص االذذيینن يیقددموونن االتعليیقاتت ال يیفهھم

يیعبرروونن عنن قددرر كبيیرر جدديًیا منن االمخاووفف في مناقشاتت االميیثاقق وواالتي ال تتعلقق بهھ في حقيیقة 

. ااألمرر  

فإنن كانن االناسس معنيیوونن بالططرريیقة االتي نتعاملل بهھا مع عمليیة االمساءلة٬، أأوو عمليیة االمساءلة 

٬، NTIAتررحح االفعلي االذذيي نقددمهھ إإلى ااألخررىى٬، أأوو االكيیفيیة االتي نتعاملل بهھا مع االمساءلة في االمق

فعمليیة االمساءلة االمعززززةة تتمم . فيیجبب عليیهھمم االمشارركة في تلكك االعمليیاتت حيیثث تحددثث بالفعلل

٬، لذذلكك ال يیمكننا بالططبع تحدديیدد آآليیة تفصيیليیة للتفاعلل ICANNحيیثث يیتمم تحدديیددهھھھا بمعررفة . بالفعلل

. معهھا  

سووفف تخررجج بالططبع منن هھھھذذهه  IANAـ فالمقتررحاتت االنووعيیة االتي تعملل على إإنشاء االمساءلة ل

أأررددتت تووضيیح هھھھذذهه . ICGوولنن تخررجج منن . االمجتمعاتت االتشغيیليیة وواالمشارركيینن ااآلخرريینن فيیهھا

. االنقططة  

ووفي االنهھايیة٬، فإنن هھھھذذهه االمسألة تقووددني إإلى االنقططة االتي أأثاررهھھھا ممثلل االبررااززيیلل٬، ووهھھھي أأنهھ قلقق حيیالل 

. IANAمشكالتت االسيیاسة االعامة االمززعوومة ذذااتت االصلة بنقلل   
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تتمثلل ببساططة في أأنن لدديینا حكوومة ووااحددةة  IANAحسًنا٬، مشكلة االسيیاسة االعامة ااألساسيیة لنقلل 

مسئوولة عنن ذذلكك٬، ووكانن هھھھذذهه االحكوومة في مووقفف اااللتفافف على أأوو ااالعتررااضض على االسيیاساتت 

٬، وواالهھددفف االسيیاسي ااألساسي منن هھھھذذهه االعمليیة هھھھوو ووضع نهھايیة لهھذذاا ICANNاالووااررددةة منن مجتمع 

. االمووقفف  

 IANAال يیبددوو أأنهھا منن االمشكالتت االمتأصلة للسيیاسة االعامة في االططرريیقة االتي تنفذذ منن خاللهھا وو

ووفي حقيیقة . أأوو منن مجتمع ااألررقامم IETFأأوو منن  ICANNاالسيیاساتت االتي تأتي إإليیهھا منن 

هھھھي  IANAااألمرر٬، هھھھذذهه هھھھي االنقططة ااإلجماليیة لعمليیة االنقلل هھھھذذهه٬، ووهھھھي أأنهھ ال يیجبب أأنن تكوونن 

عنن إإعدداادد االسيیاساتت ووال يیجبب أأنن تكوونن نقططة ااعتررااضض منن أأجلل اااللتفافف على  االجهھة االمسئووليیة

. االسيیاساتت  

ووإإذذاا كانن أأعضاء فرريیقق االعملل في االحكوومة االبررااززيیليیة منشغليینن بتأثيیررااتت االسيیاسة االعامة لنظظامم 

DNS وومهھمتنا . أأوو أأيي جززء منن ااإلنتررنتت٬، فيیجبب أأنن يیعملوواا في مجتمعاتت صناعة االسيیاساتت

هھھھذذاا هھھھوو كلل . تنفذذ تلكك االسيیاساتت بددقة ووأأمانن٬، ووليیسس تغيیيیررهھھھا IANAعمليیة  هھھھي االتأكدد منن أأنن

.شيء  

 

: جارريي آآرركوو جيیمسس؟. شكرًراا ميیلتوونن   

 

:جيیمسس بالدديیلل  GACإإحددىى االمالحظظاتت االمقددمة منن عضوو . لدديي تعليیقانن سرريیعانن فقطط. مررحًبا٬، صباحح االخيیرر 

هھھھتماماتت االفنيیة٬، فإنني سووفف منن االبررااززيیلل٬، يیقاررنن فيیهھا ااهھھھتماماتت االسيیاسة االعامة في مقابلل ااال

ووأأعتقدد أأنن هھھھذذاا ااألمرر . IANAأأضيیفف إإلى ذذلكك أأيیًضا٬، ووهھھھوو االتأثيیررااتت االتجارريیة ووااالقتصادديیة لنقلل 

ووال أأعتقدد أأنن لهھا مووططأ قددمم حقيیقة في االميیثاقق االخاصص بنا٬، لكنهھا منن . ال يیمكنن إإغفالهھ بالكاملل

. ااألشيیاء االتي قدد تضع ااألساسس رربما وواالسيیاقق ألعمالنا  

قطط أأنن أأجرريي ااقتررااًحا تحرريیرريًیا ططفيیًفا وواالذذيي سيیسيیرر ططوويیالً منن أأجلل تقرريیرر بعضض أأررددتت ف

في االميیثاقق االخاصص بنا٬، أأوودد أأنن " مساءلة"ووفي كلل مررةة نقوومم فيیهھا بتقدديیمم االمصططلح . االووضووحح هھھھنا

". آآليیة االمساءلة االمستقلة"أأقتررحح أأنن نقوومم أأيیًضا بتضميینن االصفة   

في خططرر ااإلفررااطط في ااالستخدداامم " االمساءلة"أأنن كلمة منن بيینن ااألشيیاء االتي الحظظتهھا مؤؤخرًراا هھھھوو 

. ووااإلفررااطط في االتحميیلل إإلى االددررجة االتي تبددأأ فيیهھا معنى االكلمة في اانططفاء جذذووتهھا  
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منن االناحيیة االتقليیدديیة٬،  IANAألنن ذذلكك ما تقددمهھ ووظظيیفة " ااالستقاللل"ووأأعتقدد أأنن رربطط ذذلكك بمفهھوومم 

. سيیاساتتووهھھھي آآليیة االمساءلة االمستقلة على ووظظائفف صناعة اال  

هھھھذذاا هھھھوو . ٬، فأعتقدد أأنهھ يیجبب عليینا تحدديیدد أأنهھا مستقلة"االمساءلة"ووإإذذاا كنا سنقوومم بتضميینن لفظظ 

.شكرًراا. تعليیقي  

 

أأتساءلل عما إإذذاا كانن االمشارركوونن ااآلخرريینن في . ووليیسس لدديي ااعتررااضض قوويي على ذذلكك. شكرًراا :جارريي آآرركوو

. االمؤؤتمرر٬، ماذذاا يیرروونن حيیالل ذذلكك  

االمساءلة على ووجهھ االعموومم كانتت أأنن هھھھناكك أأنووااعع مختلفة منن  االمشكلة االكبررىى بالنسبة لعمليیة

-االمساءلة  ٬، ووهھھھي ما يیجبب عليینا أأنن نرركزز IANAمساءلة عمليیة االسيیاسة٬، أأوو مساءلة ووظظائفف  

. عليیهھ هھھھنا  

وويیمكننا ووضع ذذلكك على . إإلى االنصص٬، إإذذاا وواافقق ااآلخرروونن" مستقلل"أأنا أأوواافقق على إإضافة االكلمة 

هھھھالّ تفضلتت محمدد؟. االقائمة  

 

:حمدد االبشيیررم كانتت هھھھناكك . أأوودد فقطط أأنن أأعلقق على االووثيیقة. شكرًراا لكك على االتلخيیصص االرراائع االذذيي قددمتهھ لنا 

وواالقرراارر٬، ووهھھھذذاا االميیلل  ICGفيیما يیخصص  RFPمناقشة دداائررةة على االقائمة االبرريیدديیة ووأأيیًضا على 

رر منهھا مقتررحاتنا االتي تختا] حوولل[إإلى ااتخاذذ قررااررااتت حوولل منن االذذيي يیجبب عليیهھ تقدديیمم االمقتررحاتت 

. االمجتمعاتت  

ووكانتت هھھھناكك مجمووعة منن االمناقشاتت على االقائمة االبرريیدديیة حوولل كيیفيیة تجنبب تحدديیدد ذذلكك٬، ووفي 

. ااألساسس إإتاحة االفررصة أأمامم االمجتمعاتت ااألخررىى بالتعبيیرر عنن ما إإذذاا كانوواا يیررغبوونن في االتقدديیمم  

يیة٬، االمررجع هھھھنا االجززء االمووجوودد في االصفحة االثانيیة منن االميیثاقق٬، وواالذذيي يیسرردد االمهھامم ااألساس

أأعتقدد أأنني ووااآلخرروونن٬، أأننا نفهھمم أأنن هھھھذذهه االعمليیة االخاصة بالنقلل . هھھھوو عملي االمجتمعاتت] االسيیاسة[

فالمقتررحح االخاصص بهھمم٬، . بالتأكيیدد فإنن تعقيیبهھمم هھھھامم للغايیة. االحيیوويي للغايیة بالنسبة لعملل االمجتمع

  ].يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[ذذهه سووااء االمقتررحح االمشترركك أأوو االمنفصلل٬، حيیوويي في االووااقع بالنسبة لنجاحح هھھھ
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باإلضافة إإلى االمناقشة االتي نجرريیهھا في االووقتت االحالي حوولل  RFPوويیجبب محاذذااةة هھھھذذاا ااألمرر مع 

RFP  فيیما يیخصص االتقددمم٬، منن االذذيي لدديیهھ االقددررةة على تقدديیمم االمقتررحاتت٬، إإذذنن لدديینا مستندداانن

. هھھھذذاا هھھھوو تعليیقي هھھھنا. متسقانن  

االمجتمعاتت ووأأيیًضا إإلى تووجيیهھ االمجتمعاتت ] إإلى رربما ااإلشاررةة[أأعتقدد أأنني ااقتررحتت فيیما مضي 

إإلى االعمليیاتت االحاليیة٬، لكننا قدد نكوونن في مووقفف مختلفة فيیما بعدد حوولل ما إإذذاا كنا نتلقى االمقتررحح 

. االذذيي ال يیتالءمم ددااخلل قناةة االمجتمع  

لددىى ماررتنن نقاطط صحيیحة حوولل . كانتت لدديیهھا نقاطط صحيیحة] منالل[أأعتقدد أأنهھ كانن لدديینا ماررتنن وو

أأررددتت فقطط أأنن أأططررحح مسألة  .ccNSOاالتي ليیستت أأعضاء في منظظمة  ccTLDنططاقاتت 

.شكرًراا. ااالتساقق بيینن االمستندديینن في ااألساليیبب االمتبعة لدديینا  

 

ووااآلنن أأددرركك أأيیًضا أأنن في هھھھذذاا االميیثاقق٬، االمستندد االثامنن٬، لقدد . هھھھذذهه نقططة صحيیحة للغايیة. شكرًراا :جارريي آآرركوو

-] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[نسيیتت أأمرًراا ما٬، وواالذذيي ااقتررحتت تنفيیذذهه٬، ووهھھھوو  أأيیًضا  ICGووهھھھوو أأنن على  

وورربما . بما يیتجاووزز االمجتمعاتت االتشغيیليیة ووتقيیيیمم تأثيیررااتت هھھھذذهه االتعقيیباتت] االقابليیة[إإعدداادد االتعقيیباتت 

هھھھذذاا االجززء في حقيیقة ااألمرر مفقوودد منن . يیساعددكك ذذلكك في جززء منهھ في هھھھذذهه االمشكلة٬، أأيیًضا

. ووهھھھوو كذذلكك ااآلنن. 8ااإلصدداارر   

أأليیسا٬، هھھھلل أأررددتت االتووقفف هھھھنا أأمم هھھھلل تررغبيینن أأنن . ررىى مررفووعة في االووقتت االحاليال أأررىى أأيیادد أأخ

أأنتقلل إإلى االقائمة االخاصة بي منن ااألشيیاء ااألخررىى االتي لمم أأووصص بهھا٬، االتعليیقق ااآلخرر؟  

 

. لدديینا مووضووعاتت أأخررىى يیجبب االتططررقق إإليیهھا. أأعتقدد أأنهھ يیجبب االتووقفف هھھھنا٬، ألجلل االووقتت فقطط :أأليیسا كووبرر

-أأبعدد ما يیمكننا تناوولهھ٬، كيیفف تفضلوونن االمتابعة لكنني أأتساءلل إإلى  إإذذاا ررأأيیتمم أأننا بحاجة للحصوولل  

على ووصوولل للقائمة حوولل ااألموورر ااألخررىى قبلل أأنن نددعوو للحصوولل على أأيیة ااعتررااضاتت على 

االمززيیدد منن االتعدديیالتت االتي يیمكنن ] نمططيیة[ااعتمادد ذذلكك٬، أأمم هھھھلل تعتقددوونن أأنهھ يیمكننا االقيیامم بذذلكك ااآلنن 

دًداا إإلى االمناقشة االتي جررتت االيیوومم؟االقيیامم بهھا ااستنا  
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االتي " مستقلل"سووفف يیتووجبب علي االقيیامم بمززيیدد منن االتعدديیالتت٬، ألنن االتعدديیلل االذذيي نسيیتهھ وواالكلمة  :جارريي آآرركوو

رربما أأمكننا مناقشة هھھھذذهه االمووضووعاتت على االقائمة؟ . تمتت مناقشتهھا  

شعوورر بأنن هھھھذذاا االتعدديیلل لقدد أأررددتت أأنن أأستمع منن االمجمووعة٬، على ووجهھ االعموومم٬، عما إإذذاا كانن لدديیكمم 

هھھھوو بالتحدديیدد ما قمنا بهھ٬، بسببب فتررةة االتعليیقاتت٬، أأوو إإذذاا كانن هھھھناكك أأيي شيء مفقوودد٬، بخالفف ااألشيیاء 

ال تتحررجج منن االكالمم ااآلنن إإذذاا أأررددتت شيیًئا أأكثرر منن ذذلكك أأوو إإذذاا كانن . االتي قمنا بمناقشتهھا االيیوومم

. سووفف أأعتبرر أأنن االسكووتت بمثابة موواافقة. هھھھناكك أأيي شيء معططلل  

 

.ررفع كلل منن جوو ووبوولل أأيیدديیهھما :يیسا كووبررأأل  

 

جوو؟ :جارريي آآرركوو  

 

:جووززيیفف االهھاددفف -االسؤؤاالل االووحيیدد االذذيي لدديي أأعتقدد أأنني تذذكررتت في االميیثاقق . ICC/BASISجوو االهھاددفف٬، منن    

-ووكانن دداائًما منن االصعبب قررااءةة ووثيیقة للووصوولل إإلى ما هھھھوو مفقوودد منكك  أأعتقدد أأني قدد حصلتت في  

ألغررااضض ووهھھھي االحفاظظ على ااالستقرراارر وواالووظظيیفيیة االتشغيیليیة إإحددىى االمررااتت على مررجع ألحدد اا

٬، باإلضافة إإلى ٬IANA، ووهھھھي منن االمفاهھھھيیمم االهھامة بالنسبة للجهھاتت االمستفيیددةة منن IANAلووظظيیفة 

. االمجتمعاتت االتشغيیليیة  

لقدد تساءلتت فقطط٬، هھھھلل كنتت أأتخيیلل هھھھذذاا في االووثيیقة٬، أأمم أأننا فقدد ذذلكك إإلى حدد ما في مكانن ما في 

عمليیة االتحرريیرر؟  

 

في االفقررةة ااألوولى٬، يیقوولل االنصص٬، كذذاا ووكذذاا٬، االتأكدد منن أأنن االمقتررحح االخاصص بهھا يیددعمم أأمنن ووااستقرراارر  :جارريي آآرركوو

.٬، ووهھھھوو إإصدداارر أأقصرر منن ذذلكك"IANAووظظيیفة   

 

:جووززيیفف االهھاددفف .عذذرًراا. لقدد تصفحتت في هھھھذذاا االجززء. حسًنا   
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بوولل؟. حسًنا :جارريي آآرركوو  

 

:بوولل وويیلسوونن أأرريیدد . أأعتقدد أأنن ااألمرر كلهھ منططقي. ميیع للعملل على هھھھذذاا ااألمررشكرًراا للج. نعمم٬، شكرًراا لكك٬، جارريي 

. االمتابعة في نشرر أأيي ماددةة نوواافقق عليیهھا٬، أأيي شيء منططقي٬، بأسررعع ما يیمكنن  

على االررغمم منن ذذلكك٬، فقدد ااعتقددتت أأنن لدديینا مبددأأ عاًما٬، أأنهھ ليیسس لدديینا أأيي شيء منن االمسلماتت٬، ووإإذذاا 

نن االميیثاقق ووال تززاالل لدديینا االقددررةة على تسوويیة ااتخذذنا هھھھذذاا ااألسلووبب٬، فيیمكننا نشرر نسخة محددثة م

.مجمووعة منن هھھھذذهه االنقاطط االعالقة فيیما بعدد مع سرريیانن االمناقشة  

 

ااعتقددتت أأنني قدد سمعتت بالتأكيیدد ااتفاًقا هھھھنا خاللل هھھھذذاا االمؤؤتمرر٬، لذذلكك . أأعتقدد أأنن هھھھذذاا ااألمرر منططقي :جارريي آآرركوو

نن أأمامي عددةة أأيیامم منن تووثيیقق فإنني إإذذاا ما قمتت بنشرر ااإلصدداارر بتعدديیليینن ناقصيینن٬، فسووفف يیكوو

. االبرريیدد ااإللكتررووني إإذذاا لززمم ااألمرر٬، إإذذاا كانن لددىى االززمالء أأيیة مشكالتت  

بعدد ذذلكك بنهھايیة ااألسبووعع٬، سووفف ننشرر هھھھذذاا ااإلصدداارر باعتباررهه ااإلصدداارر االحالي ووفًقا لما أأشررنا٬، إإذذاا 

. آآخرر كانن االشهھرر االتالي أأوو فيیما بعدد٬، فإنن لدديینا مشكلة٬، ووبعدد ذذلكك يیمكننا إإجررااء تعدديیلل  

 

دداانيیالل؟ :جارريي آآرركوو  

 

:بوولل وويیلسوونن .شكرًراا. حسًنا   

 

. دداانيیالل كارريینبيیررجج٬، لقدد ررفعتت يیددكك. دداانيیالل :جارريي آآرركوو  

 

: دداانيیالل كارريینبيیررجج مررحًبا؟   
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.إإننا نستمع إإليیكمم :جارريي آآرركوو  

 

:دداانيیالل كارريینبيیررجج -ااقتررااحي االووحيیدد هھھھوو أأنن نووفرر لذذلكك أأسبووًعا كامالً منن أأجلل االتعليیقق   قاتت٬، لكنن جوولة ليیسس االتعليی 

. لنقاطط عددمم ااالتفاقق االجاددةة٬، بددالً منن نهھايیة هھھھذذاا ااألسبووعع  

ووفي حيینن أأنني أأوواافقق على االحاجة إإلى االتحلي بالسررعة . لقدد أأجرريینا االمسألة بررمتهھا االيیوومم

وواالجاهھھھززيیة٬، أأعتقدد أأنهھ يیتووجبب عليینا إإعططاء ذذلكك على ااألقلل خمسة أأيیامم عملل ررسميیة أأوو شيء منن 

.هھھھذذاا االقبيیلل  

 

. يیمكنني االقيیامم بذذلكك. هھھھذذاا ااألمرر معقوولل :جارريي آآرركوو  

 

:شخصص غيیرر محدددد جارريي؟   

 

].يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[نعمم٬،  :جارريي آآرركوو  

 

:شخصص غيیرر محدددد أأرريیدد فقطط تووضيیح أأنن دداانيیالل قالل للتوو٬، رربما يیكوونن ذذلكك منن ااألشيیاء االخاصة بفتررةة تعليیقق متووااززيیة٬،  

تت٬، يیحصلل االمجتمع على االفررصة حيیثث نقوومم بمناقشة ذذلكك على االقائمة االبرريیدديیة ووفي نفسس االووق

. للقيیامم بذذلكك٬، بحيیثث ال تكوونن لدديینا عمليیتانن  

ووبعدد أأنن ننهھي هھھھذذاا ااالجتماعع٬، فإنن ااإلصدداارر االذذيي نوواافقق عليیهھ يیمكنن نشررهه منن أأجلل تعليیقق االمجتمع 

ووفي نفسس االووقتت٬، يیمكننا مناقشتهھ على االقائمة االبرريیدديیة وونغلقهھ بعدد خمسة أأيیامم٬، بحيیثث ال . عليیهھ

.تيینن متعاقبتيینن لمناقشة االتعليیقاتتتكوونن لدديینا فترر  
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هھھھذذهه فتررةة تعليیقق "أأنا غيیرر متأكدد منن أأنني أأرريیدد ااإلعالنن عنن ذذلكك على مووقع االوويیبب ووأأنن أأقوولل٬،  :جارريي آآرركوو

٬، وولكنن باألحررىى٬، يیجبب أأنن نتفقق على ططبيیعة ذذلكك٬، ووما االذذيي نقوومم بنشررهه٬، ووبعدد ذذلكك إإذذاا "أأخررىى

عتقدد أأنن ااألمرر يیعوودد إإليینا في االووقتت االحالي٬، لكنني أأ. كانتت هھھھناكك بعضض االمشكالتت٬، فيیمكننا فتحهھا

.ألننا قدد حصلنا على االتعليیقاتت االتي سووفف نحصلل عليیهھا  

 

لدديینا بضعة أأشيیاء يیجبب عليینا . نحنن بحاجة حقيیقيیة إإلى ااالنتقالل إإلى بندد آآخرر على جددوولل ااألعمالل :أأليیسا كووبرر

هھھھلل يیمكننا االمتابعة . IGFتناوولهھا وورربما يیتووجبب عليینا االقيیامم بذذلكك قبلل منتددىى حووكمة ااإلنتررنتت 

على االقائمة بالنسبة لهھذذاا ااألمرر؟ يیبددوو ااألمرر ووكأننا قدد حصلنا على ااتفاقق صعبب حوولل ما االذذيي 

.وويیجبب عليینا تناوولل االقليیلل منن االتفاصيیلل. يیجبب عليینا االقيیامم بهھ  

 

.شكرًراا. نعمم :جارريي آآرركوو  

 

ووفي سبيیلل االحفاظظ على . حيیالل ذذلككشكرًراا جززيیالً لكك٬، جارريي٬، على كافة ااألعمالل االتي قمتت بهھا  :أأليیسا كووبرر

. االووقتت٬، أأعتقدد أأننا سووفف نقوومم بتعدديیلل جددوولل ااألعمالل إإلى حدد ما ووااالنتقالل إإلى مناقشة أأمانة االسرر

في االنهھايیة٬، لكنني  RFCووأأتمنى أأنن نتمكنن منن االووصوولل إإلى ططلبب االحصوولل على االتعليیقاتت 

. أأووالً  IGFة ااإلنتررنتت أأعتقدد أأننا بحاجة إإلى االحدديیثث حوولل أأمانة االسرر ووبيیانن منتددىى حووكم  

عدديیئيیلل٬، أأمامنا ووقتت قصيیرر للغايیة٬، لذذلكك منن ااألفضلل االددخوولل في هھھھذذهه االمووضووعاتت بأسررعع ما 

.شكرًراا. يیمكنن  

 

سأحاوولل أأنن أأجعلل ذذلكك سرريیًعا٬، ألنهھ على االمستووىى االعامم٬، أأعتقدد أأنن لدديینا إإجماعع . شكرًراا لكك٬، أأليیسا :عدديیئيیلل أأكبلووغانن

أأما ما يیجبب عليینا مناقشتهھ ووااالتفاقق عليیهھ سرريیًعا هھھھوو . ككذذل] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[على غالبيیة 

. كيیفيیة االمتابعة  

باالفتررااضاتت حوولل مجمووعة منن ااالتفاقاتت االتي يیبددوو أأننا ] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[كانن هھھھذذاا االمستندد 

تووصلنا إإليیهھا في لنددنن٬، ووهھھھي٬، أأووال٬ً، تعاقددنا مع شرركة مستقلة منن أأجلل ررئاسة أأمانة االسرر االخاصة 

ووقدد كانن هھھھناكك أأيیًضا مناقشة في ذذلكك االووقتت بأنهھ يیجبب . ICANNلى االتموويیلل منن وونحصلل ع. بنا



2014أأغسططسس  19 – 2ررقمم  ICGمؤؤتمرر     AR 	  

51منن  36صفحة   

 

ووكانن هھھھذذاا هھھھوو ااالفتررااضض . عليینا االتعاقدد على أأمانة االسرر االمستقلة هھھھذذهه منن خاللل مقاوولل مستقلل

. ااألصلي لهھذذهه االووثيیقة  

-بب عليینا ووااآلنن منن خاللل االمناقشاتت االمتعددددةة االتي أأجرريیناهھھھا على االقائمة االبرريیدديیة٬، أأعتقدد أأنهھ يیج  

-] متأكدًداا[أأنن ليیسس  لقدد ااستبعددنا االحاجة في االووقتت االحالي إإلى االحصوولل على . بررجاء ررفع يیددكك 

متعاقدد مستقلل منن أأجلل أأمانة االسرر االمستقلة٬، ووهھھھوو ما يیعني أأنهھ يیمكننا إإجررااء االتعاقدد على أأمانة 

. للقيیامم بهھذذهه االمهھمة ICANNاالسرر االمستقلة منن خاللل   

االمناقشة٬، في حيینن أأنن االعدديیدد منن ااألشخاصص على االقائمة االبرريیدديیة  ووهھھھذذاا ما أأررىى أأنهھ يینبثقق منن

يیجبب عليینا ااالنتقالل سرريیًعا حوولل هھھھذذهه االمسألة . ططررحوواا تخووًفا حوولل ااالنضباطط االززمني لهھذذهه االعمليیة

. لكي نتمكنن منن االحصوولل على أأمانة سرر عاملة  

بعضض تعليیقاتت االتعلمم ٬، هھھھناكك أأيیًضا بعضض االتعقيیباتت أأوو ]يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[لذذلكك فإنن االتعليیقق 

كأمانة سرر٬، لكنن تعملل بشكلل حصرريي تحتت قيیاددةة ] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[ ICANNلحصوولل 

ليیددنا هھھھذذيینن االخيیارريینن ااآلنن على االططاوولة في االووقتت االحالي وويیجبب عليینا ااالتفاقق . ICGووتووجيیهھ 

. عليیهھا  

هھھھذذاا ااالجتماعع ووأأعتقدد أأنن منن بيینن االعووااملل االحيیوويیة االتي يیجبب عليینا أأخذذهھھھا بعيینن ااالعتبارر خاللل 

وويیجبب أأنن نكوونن ووااقعيیيینن وونتأكدد مما نقوومم بتشغيیلهھ حيیثث إإنن االعمليیة تعملل . هھھھي ااإلططارر االززمني

. سرريیًعا ووفي عجالة٬، ووبذذلكك نددخلل حيیزز االعملل  

ااألوولل٬، ووهھھھوو هھھھلل ال ززلنا نرريیدد . أأعتقدد أأنهھ يیتووجبب عليینا االتووصلل إإلى ااتفاقق حوولل هھھھاتيینن االمسألتيینن

٬، وويیتمم تموويیلهھا بمعررفة ICANNيیتمم االتعاقدد عليیهھا بمعررفة االحصوولل على أأمانة سرر مستقلة٬، لكنن 

ICANN  أأوو نوواافقق على تخصيیصص فرريیقق عملل مننICANN  لمشارركة أأمانة سرر ووتحملل بشكلل

. ؟ هھھھذذاا ما يیمكنني قوولهھ سرريیًعاICGمباشرر تحتت قيیاددةة   

ما هھھھوو االمووجوودد في االنصص وواالمعررووضض هھھھنا حوولل ذذلكك هھھھوو أأننا نوواافقق هھھھنا٬، وويیمكننا سرريیًعا تعدديیلل 

إإذذنن هھھھلل منن تعليیقاتت؟ هھھھلل هھھھناكك أأيي تعليیقاتت على هھھھاتيینن . لنصص بحيیثث يیظظهھرر قررااررنا االنهھائياا

.االمسألتيینن؟ أأعتقدد أأنن لدديي ررووسس ووبعددهه محمدد  
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:ررووسس هھھھاووسلي . ووكما قلتت على االقائمة االبرريیدديیة٬، أأعتقدد في االووااقع أأننا بحاجة إإلى ااختيیارر أأمانة سرر مستقلة 

ووااإلجررااءااتت االخاصة بالتعيیيینن وواالمشترريیاتت االتي  ووبالططبع٬، يیجبب عليینا ااتباعع أأيي منن االعمليیاتت

. في االعاددةة ICANNتستخددمهھا   

 

.ICANNأأمانة االسرر االمستقلة االمتعاقدد عليیهھا بمعررفة . حسًنا :عدديیئيیلل أأكبلووغانن  

 

:ررووسس هھھھاووسلي .هھھھذذاا صحيیح   

 

هھھھالّ تفضلتت محمدد؟. شكرًراا لكك٬، ررووسس :عدديیئيیلل أأكبلووغانن  

 

:محمدد االبشيیرر متابعة في مسألة أأمانة االسرر االمستقلة٬، لكنن في االووقتت االحالي٬، يیمكنن أأعتقدد أأنهھ يیتووجبب عليینا اال 

. وويیجبب عليینا االمتابعة إإلى أأنن ننتهھي منن ذذلكك ICANNتووفيیرر االددعمم منن خاللل   

هھھھلل لدديینا أأيي شعوورر حوولل االمددةة االتي يیمكنن خاللهھا إإجررااء . سؤؤاالي يیتمحوورر حوولل ااألططرر االززمنيیة

؟ICANNهھھھذذهه االعمليیة٬، ووفًقا لإلجررااءااتت االخاصة بـ   

 

٬، لكنن في االووثيیقة٬، كانتت هھھھناكك مقتررحاتت بأنهھ يیجبب ICANNليیستت لدديي تفاصيیلل حوولل إإجررااءااتت  :عدديیئيیلل أأكبلووغانن

-لدديیكك االقددررةة على ] تكوونن[أأنن  حسًنا٬، هھھھذذاا ااألمرر ااآلنن٬، لكنن في ااألساسس٬، فإنن االنيیة كانتت  

. االحصوولل على أأمانة سرر يیتمم اانتخابهھا بنهھايیة أأغسططسس  

عشررةة أأيیامم على هھھھذذاا ااألمرر٬، لكنني غيیرر متأكدد منن أأنن عمليیة  ال يیززاالل أأمامنا أأسبووعع ووااحدد أأوو

ICANN هھھھلل يیووجدد أأيي شخصص منن . لستت متأكدًداا. يیمكنن أأنن تتناسبب في هھھھذذهه ااأليیامم االعشررةة

ICANN  يیمكنهھ تووضيیح عمليیةICANN بالنسبة لنا؟ ترريیززاا؟  

 



2014أأغسططسس  19 – 2ررقمم  ICGمؤؤتمرر     AR 	  

51منن  38صفحة   

 

هھھھلل ترريیدد مني االرردد على أأيي منن ااألسئلة االخاصة؟. نعمم٬، عدديیئيیلل :ترريیززاا سوواايینهھاررتت  

 

إإلى  ٬RFP، بددًءاا منن RFPكمم االمددةة في ررأأيیكك٬، إإذذاا ما قمنا بإصدداارر ططلًبا لتقدديیمم االعررووضض . نعمم :ئيیلل أأكبلووغاننعدديی

االتاليیة؟ ٬ICANN، فسووفف تتناوولل عمليیة ]االعقدد[نهھايیة   

 

سووفف أأكوونن بحاجة إإلى االررجووعع مررةة أأخررىى إإلى فرريیقق االعملل منن أأجلل تحدديیدد ااإلططارر االززمني  :ترريیززاا سوواايینهھاررتت

. االحصوولل عليیهھ في ذذلكك ICGحوولل ما ترريیدد  RFPوونن ذذلكك مستندًداا إإلى ووسووفف يیك. االفعلي

مررااجعة لهھذذهه االمسألة٬، بشكلل ووااضح٬، ددعووةة لططلبب االتعقيیباتت٬، بشكلل ووااضح منن ااألططرراافف 

. االمعنيیة٬، عمليیة ااالختيیارر٬، باإلضافة إإلى كلل تلكك االخططووااتت  

كوونن بحاجة إإلى ووفيیما يیتعلقق باإلططارر االززمني االمحدددد لما تحتاجوونهھ منن فرريیقق االعملل٬، فسووفف أأ

.االررجووعع مررةة أأخررىى إإليیهھمم وواالحصوولل على إإجابة منهھمم  

 

في االووقتت االحالي٬، هھھھوو أأننا ] يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[لكنن منن ووااقع يیمكنني ررؤؤيیتهھ منن ما . حسًنا :عدديیئيیلل أأكبلووغانن

٬، أأعتقدد أأنهھ يیمكننا RFPنتحددثث حوولل شيء ما قرراابة االشهھرر بالنسبة للعمليیة بالكاملل٬، منن أأجلل 

ووإإصدداارر ددعووةة منن أأجلل تقدديیمم  RFPالستفاددةة منن هھھھذذهه االووثيیقة منن أأجلل بناء االحصوولل على اا

. االططلباتت  

 

ما تمم تووضيیحهھ في االبرريیدد ااإللكتررووني هھھھي االنووااحي االمحددددةة االتي يیجبب االنظظرر . صحيیح٬، عدديیئيیلل :ترريیززاا سوواايینهھاررتت

في فيیهھا٬، بما في ذذلكك ضمانن ووضع االميیززاانيیة لهھذذهه االعمليیة في سيیاقق ططبيیعة االمتططلباتت االمحددددةة 

. ٬، إإلخRFPططلبب تقدديیمم االعررووضض   

االسعي للحصوولل على ووظظيیفة أأمانة سرر تكوونن  ICGهھھھلل يیجبب على "االنقاطط االمحددددةة في االقسمم٬، 

بعدد ذذلكك . هھھھي االخططووااتت االتي تحتاجج إإلى تغططيیة" ؟ICANNمنفصلة لكنن يیتمم تموويیلهھا منن خاللل 

. ICGمنن االووااضح٬، االعملل مع   
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تفاقق حوولل ما يیجبب أأنن يیجبب أأنن يیكوونن مووجوودًداا إإلى اا ICGااإلططارر االززمني االذذيي تتووصلل بمووجبهھ 

٬، ووتلقي خططاباتت إإبددااء ااالهھھھتمامم منن ااألططرراافف االمختلفة االتي قدد RFPوواالعمليیة االخاصة بنشرر 

بتحدديیددهھھھا  ICGتكوونن مهھتمة بالمشارركة أأوو مهھتمة بالددوورر٬، ووبعدد ذذلكك ااالنتقالل إإلى أأيي عمليیة تقوومم 

.بططرريیقة شفافة منن أأجلل إإجررااء عمليیة ااالختيیارر  

 

أأعتقدد منن حيیثث عمليیة ااالختيیارر وواالشفافيیة هھھھناكك٬، أأعتقدد أأنهھ يیمكننا تجميیع شيء ما ووتمم بالفعلل  :لل أأكبلووغاننعدديیئيی

وولدديینا ملفف إإكسلل مباشرر بهھ بعضض االمالحظظاتت٬، . بعضض ااالقتررااحاتت على االقائمة االبرريیدديیة] تددفقق[

يیمم ووتووفيیرر االووقتت أأمامم االمشارركيینن منن أأجلل االتقدد RFPأأعتقدد أأنن إإصدداارر . ووسووفف نقوومم بذذلكك

. وواالتقيیيیمم٬، سووفف يیكوونن أأكثرر أأهھھھميیة  

كما أأنن هھھھناكك أأيیًضا حقيیقة أأنهھ ووبعدد كافة االططلباتت االمقددمة٬، إإذذاا لمم نتووصلل إإلى أأيي شخصص يیمكنهھ 

االقيیامم بهھذذهه االمهھمة أأوو أأثبتت أأنن لدديیهھ االقددررةة على االقيیامم بذذلكك٬، فيیجبب عليینا أأيیًضا االتفوويیضض في 

. لستت متأكدًداا. االخططة بب على االفوورر  

.٬، هھھھلل ترريیدديینن االتغططيیة؟ أأررىى أأنكك قدد ررفعتت يیددككأأليیسا. أأررىى أأليیسا  

 

وويیبددوو ااألمرر ووكأنن . إإنني أأؤؤيیدد تماًما ما قيیلل بالفعلل٬، منن حيیثث االبحثث عنن مقاووليینن مستقليینن. شكرًراا :أأليیسا كووبرر

أأعتقدد أأنهھ يیجبب عليینا االمضي . لدديینا االكثيیرر منن االددعمم في االمجمووعة٬، منن أأيي شخصص يیقوومم بالتعليیقق

. لل ذذلككقددًما وواالبددء في االتحرركك حيیا  

ووكلل ذذلكك٬، فيیسررني أأننا إإذذاا قمنا بإعدداادد  RFPووألبعدد ما يیصلل إإليیهھ محتووىى ططلبب تقدديیمم االعررووضض 

مجمووعة فررعيیة قليیلة تشتملل عليیكك٬، باإلضافة إإلى عدديیئيیلل٬، ووااثنيینن أأوو ثالثة أأفرراادد آآخرريینن معنيیيینن 

. باألمرر ممنن يیمكنهھمم قيیاددةة هھھھذذاا ااألمرر  

أأنن نقوومم بتحوويیلهھ إإلى نصص أأكثرر نووعيیة منن أأجلل وويیجبب عليینا . ووأأعتقدد أأنن االنصص االذذيي لدديیكك رراائع

وويیجبب عليینا ااالنتقالل مباشررةة ووتووضيیح ذذلكك٬، ووااستبيیانن . ال بأسس بذذلكك. RFPأأغررااضض 

. االمقتررحاتت االمقددمة منن ااألفرراادد  

بالكاملل أأوو  ICGال أأعتقدد أأننا في كلل مررحلة فرريیددةة منن ذذلكك بحاجة إإلى االحصوولل على إإجماعع 

أأنا سعيیدد بالكاملل منن . ختلفف يیجبب عليینا ووضعهھ أأوو أأيًیا كاننددعووةة منن أأجلل االتأيیيیدد لكلل إإصدداارر م
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بالكاملل في  ICGأأجلل مجمووعة فررعيیة منن ااألشخاصص يیدديیرروونن هھھھذذهه االعمليیة ووتحقيیقق تووصيیلة إإلى 

هھھھذذاا ما . نهھايیة ااألمرر٬، ووتقدديیمم بعضض االمبررررااتت حوولل االسببب ووررااء االتووصيیة بذذلكك٬، ووااالنتقالل لألمامم

.أأررددتت أأنن أأقوولل بأننا نقوومم بهھ  

 

سووفف نحصلل على مقاوولل . حتى ااآلنن٬، يیبددوو أأنن لدديینا ططرريیقة منن أأجلل االمضي قددًما في هھھھذذاا االصدددد :أأكبلووغاننعدديیئيیلل 

ووتموويیلهھا منن  ICANNمستقلل٬، ووأأمانة سرر مستقلة٬، وواالتي سيیتمم االتعاقدد معهھا منن خاللل عمليیة 

]. يیتعذذرر تميیيیزز االصووتت[٬، عبرر ICANNخاللل   

-وواالتي رربما نقوومم  RFPإإذذنن باالنتقالل إإلى ااألمامم٬، ووااالنتهھاء منن عمليیة  أأنا سعيیدد بالعملل مع أأيي  

شخصص يیوودد االمشارركة في مجمووعة عملل صغيیررةة لعمليیة ااختيیارر أأمانة االسرر منن أأجلل مووااصلة 

. االعملل على ذذلكك  

 

:ررووسس هھھھاووسلي .عدديیئيیلل٬، أأنن على ااستعدداادد للمساعددةة   

 

دداانيیالل؟ :عدديیئيیلل أأكبلووغانن  

 

:دداانيیالل كارريینبيیررجج . قلقق منن أأنن هھھھذذاا ااألمرر سووفف يیستغررقق أأكثرر مما نتووقع جميیًعا أأنا. عفوًواا٬، ررووسس. لقدد ررفعتت يیدديي 

. ما أأوودد أأنن أأررااهه هھھھوو خططة ززمنيیة ووااقعيیة  

ال ززلتت معاررًضا في حقيیقة ااألمرر للقيیامم بذذلكك٬، ووقدد ررأأيیتت بعضض ااألشخاصص ااآلخرريینن على االقائمة 

لكك فإنن ما لذذ. ال أأعتقدد أأنن لدديینا إإجماعع حوولل ااالنتقالل في هھھھذذاا ااالتجاهه. االبرريیدديیة يیشارركوونن في ذذلكك

. أأططلبهھ هھھھوو٬، بأسررعع ما يیمكنن إإجررااء تقيیيیمم ووااقعي لططوولل االفتررةة االتي سيیستغررقهھا  

 

٬، ألننا إإذذاا كنا سنستخددمم عمليیة ICANNدداانيیالل٬، كانن هھھھذذاا هھھھوو االسؤؤاالل االذذيي ططررحتهھا على  :عدديیئيیلل أأكبلووغانن

ICANN  في االتعاقدد على ذذلكك٬، فيیجبب عليینا أأنن نتبع عمليیةICANN .  
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وويیمكنن االقيیامم بذذلكك في غضوونن أأسبووعع٬، . RFPرر في ططررحح عمليیة وومنن جانبنا يیتمثلل ااألم

٬، ووفي االووااقع٬، عندد االقيیامم بذذلكك٬، فإنن االبقيیة سووفف تعتمدد على عمليیة RFPللحصوولل على 

. في ااألساسس ICANNاالمشترريیاتت االخاصة بـ   

يیووًما٬، أأقلل منن شهھرر٬، بشكلل ووااقعي٬، لذذلكك فإننا  30ووأأنا ال أأررىى أأنن هھھھذذاا سووفف يیتمم في غضوونن 

. شيء ما بنهھايیة شهھرر سبتمبرر نتحددثث حوولل  

٬، حيیثث إإننا نستعيینن بططاقمم عملل ICANNووفي االووقتت ذذااتهھ٬، أأعتقدد أأننا سووفف نووااصلل ااستخدداامم 

ICANN  أأعتقدد أأنن هھھھذذاا ما بقي لدديینا]. تططووعَيً◌اا[وونحنن نستخددمم إإجررااًء.  

 

هھھھوو  ICGا منن عدديیئيیلل٬، هھھھلل يیمكنني ططررحح سؤؤاالل ووااحدد؟ ما االذذيي سيیكوونن مفيیدًداا في االحصوولل أأيیضً  :ترريیززاا سوواايینهھاررتت

  .٬، للتأكدد منن أأنن االمعلووماتت تصلل إإلى االجميیع باإلضافة إإلى االووقتت االكافي للررددRFPططوولل مددةة ططررحح 

تنظظرر في ااإلططارر االززمني وونحنن نحدددد االعناصرر  ICGهھھھذذهه مجرردد نقططة للنظظرر فيیهھا حيیثث إإنن 

قع وويیمكنني إإخبارر فرريیقق االعملل االمعني بأنني بحاجة للحصوولل على أأططرر ززمنيیة منن وواا. االمختلفة

.شكرًراا. هھھھذذاا مجرردد ططلبب٬، أأيیًضا. االمعلووماتت االصحيیحة  

 

أأليیسس كذذلكك؟. هھھھذذاا هھھھوو ااقتررااحي. يیووًما٬، كحدد أأقصى 15لمددةة  RFPأأعتقدد أأنهھ يیمكننا إإصدداارر  :عدديیئيیلل أأكبلووغانن  

 

عدديیئيیلل٬، هھھھناكك ططلبب بووضع إإططارر ززمني على . يیبددوو ااألمرر ووكأنن لدديینا قددرر ما منن ااإلسررااعع لألمامم :أأليیسا كووبرر

أأعتقدد أأنهھ رربما في االووقتت ذذااتهھ٬، يیمكنن لمجمووعة فررعيیة االبددء في االعملل على . يیدديیةاالقائمة االبرر

أأجززااء بحاجة إلتمامهھا٬، وويیمكننا رربما مووااصلة االنقاشش على االقائمة االبرريیدديیة حوولل ما إإذذاا كنا نرريیدد 

. االتقددمم في هھھھذذاا ااألمرر أأمم ال  

. يیوومم على االقائمة حوولل ذذلككوولمم أأررىى في حقيیقة ااألمرر مجمووعة منن ررسائلل االبرريیدد ااإللكتررووني صباحح اال

أأعتقدد أأنن لكنني . ووأأعتذذرر عنن ووصفف أأيي شيء بأنهھ يیحظظى بالددعمم االووااسع رربما أأكثرر مما فعلتت أأنا

هھھھذذاا  هھھھناكك ما يیكفي منن ااألشخاصص االمعنيیيینن بالحصوولل على أأمانة سرر مستقلة يیمكنهھا االعملل على

 ما إإذذاا كانن هھھھذذاا ااألمررااألمرر٬، وومحاوولة االتووصلل إإلى إإططارر ززمني منن خاللل ااألفرراادد٬، وواالتعررفف على 

ااتفقنا؟. يیؤؤدديي إإلى تووفرر ررااحة أأكثرر أليي شخصص في ذذلكك أأمم ال٬، وومتابعة ذذلكك على االقائمة االبرريیدديیة  
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.هھھھذذاا مناسبب لي. حسًنا :عدديیئيیلل أأكبلووغانن  

 

٬، ووبعدد IGFأأوودد ااالنتقالل إإلى جوو٬، االذذيي سووفف يیتحددثث حوولل بيیاناتت . شكرًراا جززيیالً لكك٬، عدديیئيیلل :أأليیسا كووبرر

 RFPحصلل على ددقائقق معددووددةة في االنهھايیة للحدديیثث حوولل ططلبب تقدديیمم االعررووضض ذذلكك أأتمنى أأنن ن

أأعتقدد أأنهھ يیتووجبب عليینا على ااألقلل . سووفف يیأتي قرريیًبا IGFاالخاصة بالمجتمع٬، لكنن لدديینا منتددىى 

سأنقلل مجررىى االحدديیثث إإلى . االبددء في مناقشة االحالة االتي ستكوونن عليیهھا عمليیتنا بالنسبة لهھذذاا ااألمرر

.جوو  

 

:ففجووززيیفف االهھادد في حيینن أأنن عدددًداا منا سووفف . IANAحوولل نقلل  IGFهھھھذذهه إإحددىى االهھيیئاتت في . شكرًراا لكك٬، أأليیسا 

ً في االهھيیئة٬، يیبددوو أأنهھ سيیكوونن منن االمناسبب ذذلكك على ااألقلل٬، سووااء كانن ذذلكك على  يیكوونن مشارركا

شاشة عررضض أأوو في االقاعة٬، بيیانن يیكوونن بمثابة تحدديیثث ووحالة ما ووصلنا إإليیهھ٬، باإلضافة إإلى رراابطط 

ع االوويیبب االذذيي يیحتوويي على االووثائقق ذذااتت االصلة وومعلووماتت حوولنا٬، وواالددستوورر االخاصص إإلى مووق

  .بالمجمووعة٬، وواالططرريیقة االتي تمم بهھا تشكيیلل االهھيیئة٬، إإلخ

-لذذلكك فإنن ما حاوولتت االقيیامم بهھ هھھھوو إإنشاء مسووددةة مستندد  ووليیسس االمقصوودد بهھ بأيي حالل منن ااألحوواالل  

ووهھھھذذاا بمثابة االنسخة االتجرريیبيیة االتي . لنهھائيیةأأنن يیكوونن مسووددةة االمقصوودد منهھا أأنن تكوونن في صيیغتهھا اا

ووبشكلل أأساسي٬، فقدد تناوولتت بعضض االعناصرر منن . يیمكنن ااألخذذ منهھا وواالرردد في تسلسلل متساررعع

. االميیثاقق منن أأجلل تعرريیفف ما كنا نتحددثث حوولهھ  

في مستووىى مووضووعي للغايیة منن أأجلل ااإلشاررةة إإلى  RFPلقدد حاوولتت تجميیع بعضة عناصرر منن 

ططلبب فيیهھ االحصوولل على ااإلررشادد٬، وومناقشة قددرر ضئيیلل منن االشفافيیة؛ ووبعدد االمكانن االذذيي كانتت ن

-ذذلكك االترركيیزز على ذذلكك منن ووااقع االميیثاقق٬، ووااإلجررااءااتت االتشغيیليیة  ووسووفف يیتعيینن عليینا االتأكدد منن  

أأنن االصيیاغة متسقة مع أأحددثث إإصددااررااتت االميیثاقق؛ ووبعدد ذذلكك في االنهھائيیة االحصوولل على قسمم 

االذذيي يیشملل عمليیة ااختيیارر االررؤؤساء٬، وونوواابب االررئيیسس٬، باإلضافة ٬، وو"االمووضووعع ااإلدداارريیة ااألخررىى"

إإلى ووصفف ألددوواارر االمسئووليیة٬، إإلخ٬، ووأأنا غيیرر متأكدد االمستووىى االذذيي سنصلل إإليیهھ بالنسبة لبعضض 

. منن هھھھذذهه منن حيیثث ااكتمالهھا  

بعضض ااألموورر االتي أأشيیرر إإليیهھا هھھھي االعملل قيیدد . ووهھھھذذاا ما يیجعلل هھھھذذاا االمستندد صعبب بشكلل خاصص

. كنني االخووضض أأكثرر منن ذذلكك٬، ووأأرريیدد أأنن أأتأكدد منن أأننا نناقشش ذذلكك بشكلل صحيیحووال يیم. االتنفيیذذ  



2014أأغسططسس  19 – 2ررقمم  ICGمؤؤتمرر     AR 	  

51منن  43صفحة   

 

أأررددتت كذذلكك محاوولة ووصفف أأنن لدديینا مشارركة منن كلل منن االمجتمعاتت االتشغيیليیة ووما أأططلقق عليیهھ 

ووكلل منهھا لهھا ددوورر . ٬، ووأأنهھا تعملل بالتعاوونن فيیما بيینهھا"مجمووعة أأصحابب االمصلحة ااألووسع"ااسمم 

ووهھھھذذاا ما حاوولتت تحدديیددهه٬، ألنني ااعتقددتت أأنن هھھھذذاا منن االمفتررضض أأنن . ووإإسهھاماتت يیجرريي تووفيیررهھھھا

. تكوونن عليیهھ بعضض ااألفكارر  

ووأأعتقدد أأيیًضا أأنن االمددىى االذذيي يیمكننا أأنن نططررحح عنددهه على ااألقلل تقوويیًما لمجمووعة االتوواارريیخ االتاليیة 

. ذذااتت االصلة بنا٬، وواالمفيیددةة أأيیًضا إإذذاا أأرراادد االناسس محاوولة االتخططيیطط لمشارركتهھمم  

ااإلقرراارر بأنهھ بالنسبة للبعضض٬، منن االمفتررضض أأنن يیكوونن هھھھناكك مشكلة حوولل االططرريیقة كما يیجبب عليینا 

٬، ألنن بعضض ااألشخاصص قدد IGFاالتي يیمكنهھمم منن خاللهھا االمشارركة في ااجتماعنا في منتددىى 

وونرريیدد االتأكدد منن أأنن لدديینا رراابطط إإلى . يیعووددوونن إإلى أأووططانهھمم في نفسس االيیوومم االذذيي نعقدد فيیهھ ااجتماعنا

. لكك ااالجتماعع٬، ألنن بعضض االناسس قدد يیكوونوواا في ررحلة تحوويیلل أأوو ترراانززيیتتااإلصددااررااتت االمسجلة لذذ  

ووال أأعررفف حتى ااآلنن ما إإذذاا كانن هھھھذذاا منن ااألشيیاء االتي يیمكننا قررااءتهھا٬، أأوو . كانن هھھھذذاا هھھھوو االمفهھوومم

وولمم نتقرربب في حقيیقة ااألمرر منن االمنظظميینن منن أأجلل  .هھھھلل هھھھذذاا منن االمستنددااتت االتي يیمكنن تعميیمهھا

ررسمي٬، كما أأننا لمم نجرر أأيي مناقشة على االمستووىى االددااخلي فيیما يیخصص ووضع هھھھذذاا ااألمرر في ددوورر 

. منن يیمكنن أأنن يیكوونن االمتحددثث االررسمي لهھذذهه االووثيیقة  

٬، ووهھھھذذهه هھھھي االنسخة IGFأأررددتت فقطط ااستهھاللل حقيیقة أأننا بحاجة إإلى شيء ما بالنسبة لمنتددىى 

. االتجرريیبيیة االتي يیمكنن ااألخذذ منهھا وواالرردد  

 

تررتيیبب االكلمة؟ جوو٬، هھھھلل ترريیدد إإددااررةة :أأليیسا كووبرر  

 

:جووززيیفف االهھاددفف إإذذاا كانن بإمكانكك إإددااررةة تررتيیبب االكلمة٬، فسيیكوونن ذذلكك عظظيیًما٬، ألنني لمم أأكنن منتبهًھا إإلى االبنوودد  

.ااألخررىى االتي سترردد  

 

ميیلتوونن؟. حسًنا :أأليیسا كووبرر  

 



2014أأغسططسس  19 – 2ررقمم  ICGمؤؤتمرر     AR 	  

51منن  44صفحة   

 

:ميیلتوونن ميیووليیرر -ووعلى االررغمم منن ذذلكك٬، أأعتقدد أأنن . إإنني أأقددرر جهھووددكك في تجميیع هھھھذذاا ااألمرر٬، جوو  ي أأظظنن أأنن 

. سأتناوولل أأسلووًبا ررسميًیا أأقلل بالنسبة لنقاطط االحدديیثث هھھھذذهه  

على ما أأتمنى هھھھوو تقدديیمم ووعررضض  IGFسنقوومم بهھ في منتددىى ] أأعتقدد أأنن ما[وومنن ووجهھة نظظرريي٬، 

RFP  االخاصص بنا٬، وواالذذيي أأتمنى أأنن ننتهھي منهھ في االووقتت االمحدددد لذذلكك٬، ووأأننا سنقوومم بإقناعع

. نن نفسرر لهھمم أأسلووبنا في ووضع االمقتررحاتتاالمجتمعاتت على االمشارركة في ذذلكك ووأأنن نحاوولل أأ  

قدد يیكوونن أأكثرر  PowerPointوورربما يیكوونن ذذلكك في كثيیرر منهھ نقططة دداائرريیة٬، االشررحح عنن ططرريیقق 

ووكووثيیقة٬، فإنني غيیرر . فائددةة منن االبيیاناتت االررسميیة لهھذذاا االنووعع٬، وواالذذيي يیفتررضض أأنن يیقررأأهه االمشارركوونن

ميیع االنقاطط مًعا في االووااقع وواالتي تحتاجج متأكدد منن االططرريیقة االتي سيیسيیرر بهھا هھھھذذاا ااألمرر منن حيیثث تج

.إإلى االتفاعلل بشأنهھا  

 

:جووززيیفف االهھاددفف لمم أأكنن متأكدًداا مما إإذذاا كانتت لدديینا فررصة في عررضض هھھھذذاا ااألمرر٬، . ميیلتوونن٬، أأرريیدد فقطط االرردد على ذذلكك 

لذذلكك فقدد قمتت بالصيیاغة في صووررةة مستندد٬، ووأأتفقق معكك في أأنن هھھھذذهه ليیسا هھھھي االططرريیقة االتي يیمكنن 

فإنن نقاطط االتحدديیثث يیجبب أأنن تكوونن أأقصرر بكثيیرر منن ذذلكك٬، ووأأكثرر . ةة نقاطط االتحددثثمنن خاللل قررااء

. ووضووًحا٬، ووأأمالً في أأنن تكوونن منن ااألشيیاء االتي تؤؤدديي إإلى محاددثة تفاعليیة  

لكنن ليیسس لدديي أأيي تووثيیقق بأنهھ ستتاحح لنا أأيي فررصة في االحصوولل على نقاطط تحددثث مصاغة وويیمكنن 

تت أأنهھ سيیكوونن منن االمفيیدد على ااألقلل االحصوولل على ااعتقدد. قررااءتهھا في جززء منن هھھھيیئة االنقلل هھھھذذهه

. شيء ما أأيیًضا على ااألررضض يیمكننا ااستخدداامهھا كأساسس لما يیفهھمهھ االناسس حوولل ما نقوومم بهھ  

٬، فقطط ألنني ال أأفضلهھا٬، لكنن أأعتقدد أأنهھ يیمكننا أأنن نستمدد PowerPointسووفف أأبتعدد عنن شرراائح 

يي على االكثيیرر منن معلووماتت منن ذذلكك مجمووعة أأضيیقق منن االنقاطط االمستدديیررةة وواالتي ال تحتوو

. االخلفيیة  

 

:ميیلتوونن ميیووليیرر أأعتقدد أأنني أأرريیدد االقوولل بأنن هھھھناكك بعضض االمشكالتت االعالقة وواالتي قدد نحققق فيیهھا تقددًما . ال بأسس 

. خاللل ااأليیامم االعشررةة االقاددمة٬، لذذلكك يیجبب عليینا أأنن نحافظظ على مرروونة هھھھذذهه االمسألة  
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-٬، فإنهھ PowerPointووكما أأننا جميیًعا ال نفضلل  نقوومم بووضع نقططة دداائرريیة هھھھنا٬، فهھذذاا ال يیلززمكك  

هھھھذذاا تحدديیدًداا أأسلووبي في االتعاملل مع . بالكثيیرر٬، لكنهھا تضيیفف إإلى االمحاددثاتت وواالمناقشاتت االدداائررةة

.سأتووقفف عنن االكالمم ااآلنن. ذذلكك  

 

-جانن :أأليیسا كووبرر جاكسس؟  

 

-جانن :جاكسس سووبرريیناتت أأنهھ في االبدداايیة٬، يیجبب عليینا االتأكدد منن  أأعتقدد. نعمم٬، أأرريیدد متابعة ما ااقتررحهھ ميیلتوونن. شكرًراا لكك٬، أأليیسا 

. لحددووثث ووتنفيیذذ هھھھذذاا االعررضض IGFأأنن هھھھناكك إإمكانيیة في   

شكرًراا لكك٬، جوو٬، على صيیاغة ذذلكك . االنقططة االثانيیة هھھھي نعمم٬، يیبددوو أأنن هھھھذذاا ااألمرر ررسمي إإلى حدد ما

. ووططررحهھ٬، لكنني أأعتقدد أأنن شيیًئا آآخرر أأكثرر سهھوولة سيیكوونن أأفضلل  

ادد٬، إإذذاا كانن منن االمفتررضض أأنن تكوونن هھھھناكك صيیاغة٬، فيیجبب أأنن أأما االنقططة االثالثة فهھي٬، كالمعت

ال يیجبب أأنن ال يیعلنن عنهھمم  ٬ICG، منن جانبب٬، ووبقيیة ترركيیبب IANAنتووخى االحيیططة منن أأنن عمالء 

. بحيیثث يیكوونوواا مختلفيینن للغايیة  

ووأأرريیدد . كما أأددرركك أأيیًضا أأنن االصيیاغة االتي لدديیكمم وواالمستخددمة في بدداايیة االنصص مناسبب وومتووااززنة

حيیلل هھھھذذهه االمسألة إإلى أأيي صيیغة نهھائيیة يیتمم ااختيیاررهھھھا٬، سووااء كانن ذذلكك في عررضض فقطط أأنن يیتمم ترر

PowerPoint شكرًراا. أأوو مجرردد االتحددثث منن ووااقع مالحظظاتت مددوونة.  

 

دداانيیالل؟ :أأليیسا كووبرر  

 

:دداانيیالل كارريینبيیررجج بإيیجازز شدديیدد٬، أأتووجهھ إإليیكمم بالشكرر٬، جوو٬، مررةة أأخررىى٬، على االقيیامم بذذلكك٬، وولكنني أأتفقق مع ميیلتوونن  

. يیحتاجج ألنن يیكوونن أأكثرر ووضووًحا ووأأنن تكوونن بهھ نقاطط أأساسيیةبأنهھ   



2014أأغسططسس  19 – 2ررقمم  ICGمؤؤتمرر     AR 	  

51منن  46صفحة   

 

٬، ووحقيیقة أأننا نسعى للحصوولل على االتعقيیباتت عبرر RFPططلبب ] في[أأعتقدد أأنن االنقاطط ااألساسيیة 

مختلفف االمجتمعاتت االتي تقوومم بووضع االمقتررحاتت٬، ووأأننا نووضح للغايیة أأنن االمشارركة في ووضع 

. ICGووليیسس منن خاللل  االمقتررحاتت يیجبب أأنن يیكوونن منن خاللل تلكك االمجتمعاتت  

ووأأعتقدد أأننا إإذذاا تووصلنا إإلى هھھھذذهه االنقاطط٬، فقدد قمنا بكلل ما نحتاجج االقيیامم بهھ٬، ووبعدد ذذلكك يیمكننا إإجررااء 

منن االذذكرر أأوو ااإلشاررااتت إإلى االميیثاقق االخاصص بنن٬، وواالمسئووليینن االذذيینن قمنا باختيیاررهھھھمم للتوو٬، ووأأننا في 

. حقيیقة ااألمرر نحصلل على بعضض االززخمم في هھھھذذهه االمجمووعة  

وواالططرريیقة االتي سيیتمم بهھا ووضع  RFPني أأعتقدد أأنن منن االمهھمم أأنن نذذكرر ططلبب تقدديیمم االعررووضض لكن

. ووأأعتقدد أأنهھ يیجبب االقيیامم بذذلكك. االمقتررحح االنهھائي منن خاللل االمجتمع  

ووأأعتقدد أأنن ااإلشاررةة إإلى ذذلكك . باإلضافة إإلى ذذلكك٬، فإنني ال أأؤؤيیدد كثيیرًراا تقليیدد قددرر كبيیرر منن االصيیاغة

.أأفضلل بكثيیرر  

 

:جووززيیفف االهھاددفف ليیسس بالضررووررةة مجتمع على علمم تامم  IGFهھھھلل يیمكنني فقطط أأنن أأذذّكرر االناسس بأنن مجتمع  

يیتابعوونن هھھھذذهه االمشكالتت٬، فإنن  IGF؟ ووفي حيینن أأنن االعدديیدد منن االمشارركيینن في منتددىى  ICANNبـ

. عدددًداا منن ااألشخاصص قدد يیتعثرروونن في عاملل منن عووااملل االفضوولل  

لكنن . لترركيیزز على االمررحلة االتي ووصلنا إإليیهھايینبغي عليینا اا. أأنا أأوواافقق على أأسلووبب نقاطط االتحددثث

إإذذاا قررررنا االحصوولل على مستندد أأيیًضا٬، فيیجبب أأنن يیشتملل هھھھذذاا االمستندد على بعضض االخلفيیة٬، ألنن 

.بعضض ااألشخاصص االذذيینن يینظظرروونن فيیهھ لنن تكوونن لهھمم االقددررةة على ووضع ذذلكك في سيیاقهھ  

 

أأررددتت قوولل ذذلكك في حقيیقة ااألمرر٬، ما نرريیددهه . للتووفقدد أأرريیدد االتعليیقق على ما قلتهھ أأنتت وودداانيیالل . نعمم :عدديیئيیلل أأكبلووغانن

٬، وواالذذيي ICGنحنن بحاجة إإلى مستندد ووااحدد٬، سووفف يیكوونن هھھھوو تقرريیرر خاصص بـ . هھھھوو مستندديینن

بالكاملل وواالذذيي سيینشرر  IGFيیمكننا ااستخدداامهھ٬، وويیمكننا ططباعتهھا ووتووززيیعهھ خاللل منتددىى 

نهھ يیمكننا االقيیامم بذذلكك وويیمكننا أأعتقدد أأ. االمعلووماتت يیتيیح للناسس معررفة ما نقوومم بهھ على ووجهھ االتحدديیدد

شكرًراا جززيیالً لكك٬، جوو٬، على . ااستخدداامم االمشارركيینن منن أأجلل إإضافة االمززيیدد إإلى ما هھھھوو مووجوودد هھھھناكك

. سووفف يیكوونن منن االمفيیدد للناسس معررفة ذذلكك. ما قمتت بهھ منن إإنجازز  
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بعدد ذذلكك٬، أأعتقدد أأنن منن ااألموورر ااألساسيیة االتي سيیكوونن االناسس مهھتموونن بهھا في أأيي منتددىى مثلل 

IGF  هھھھي ططلبب تقدديیمم االعررووضضRFP - ما االذذيي نتووقعهھ تحدديیدًداا منن االمشارركيینن ووما هھھھي االعمليیة  

. االتي سووفف يیستخددمهھا هھھھذذاا االمجتمع االتشغيیلي  

أأعتقدد أأنهھ يیتووجبب عليینا ااستغاللل تلكك االفررصة منن أأجلل االسماحح للمجتمع االتشغيیلي أأيیًضا ووصفف ما 

بهھا تعقيیباتهھمم وواالتووصلل إإلى مقتررحح٬،  يینوووونن االقيیامم بهھ٬، ووسووفف نتحددثث حوولل االططرريیقة االتي سنتناوولل

ووهھھھذذاا ما سيیكوونوونن . ووهھھھذذاا ما سيیقووموونن باالستعالمم منا حوولهھ. ألنن هھھھذذاا ما يیتططلع إإليیهھ االمشارركوونن

. على ااستعدداادد للمشارركة فيیهھ معنا  

ووبالحصوولل على شيء يیقترربب  RFPرربما يیجبب عليینا االترركيیزز قليیالً على ططلبب تقدديیمم االعررووضض 

وو االمفتووحح منن أأجلل االتعليیقاتت خاللل االفتررةة االتي نعقدد فيیهھا منتددىى منن االنهھائي االططلبب االنهھائي أأ

IGF ٬، بحيیثث نكوونن على ااستعدداادد هھھھناكك منن أأجلل االتعليیقاتت٬، ووبحيیثث نتمكنن منن االتفاعلل مع االناسس

. ووااإلططارر االززمني بالنسبة للعمليیة بالكاملل RFPعلى ووجهھ االخصووصص حوولل   

ما هھھھوو االتددررجج االززمني االفعلي االذذيي تنوويي . أأما االناسس بالخاررجج فيیسألوونن كثيیرًراا حوولل االتددررجج االززمني

ICG ااستخدداامم لهھذذاا ااألمرر؟ ألنن االمجتمع٬، بانتظظارر هھھھذذاا ااإلططارر االززمني للقيیامم بالددوورر االمنووطط بهھمم .  

وونشرر ذذلكك منن أأجلل  RFPأأعتقدد أأنهھ إإذذاا كانن بإمكانكك االترركيیزز على االتعليیقاتت ووبعدد ذذلكك على 

االجلسة على ذذلكك٬، فسووفف يیكوونن ذذلكك  ٬، ووترركيیزز هھھھذذههIGFاالحصوولل على االتعليیقاتت قبلل منتددىى 

ووبعدد ذذلكك نحصلل على االووثيیقة االخاصة بالخلفيیة وواالتي يیمكنن االعملل عليیهھا وونشررهھھھا . مفيیدًداا للغايیة

.منن أأجلل مناقشة أأووسع  

 

أأعتقدد أأننا قدد حصلنا على االكثيیرر منن االتعقيیباتت االمفيیددةة حوولل . جوو٬، أأنا حرريیصة للغايیة على ووقتنا :أأليیسا كووبرر

ووجهھ االخصووصص٬، قدد يیحتاجج هھھھذذاا إإلى كلل منن ووثيیقة باإلضافة إإلى مجمووعة  ووعلى. هھھھذذهه االمسألة

٬، ووهھھھلمم جرراا٬، بحيیثث ٬RFP، وويیجبب أأنن نرركزز على ]معبأيینن[وويیجبب أأنن نكوونن . منن نقاطط االتحددثث

أأعتقدد أأنن هھھھذذهه خططة . IGFيیمكننا مووااصلة تعدديیلل هھھھذذاا ااألمرر على االقائمة منن ااآلنن ووحتى منتددىى 

جيیددةة٬، إإذذاا كانن هھھھذذاا مفيیدد بالنسبة لكك؟  

 

:جووززيیفف االهھاددفف .حسننٌ    
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ال أأعتقدد أأنهھ يیتووجبب عليینا ااستغررااقق . أأعلمم أأنن االمشارركيینن لدديیهھمم ووقفة قوويیة. أأمامنا خمسس ددقائقق :أأليیسا كووبرر

٬، حيیثث إإنن االجميیع يیرريیدد تنفيیذذ ذذلكك٬، أأوو االحصوولل على ااألقلل RFPخمسس ددقائقق في االحدديیثث حوولل 

. IGFعلى مسووددةة ثابتة منهھ قبلل منتددىى   

ةة خمسس ددقائقق٬، ووسووفف تتبقى لنا ددقيیقة ووااحددةة فقطط منن أأجلل إإنهھاء لنتحددثث إإذذنن حوولل ذذلكك لمدد

بوولل؟. االجلسة وواالتأكدد منن أأنن االجميیع على علمم بالخططووااتت االتاليیة  

 

:بوولل وويیلسوونن ووقدد . قامتت أأليیسس بعررضهھا لنا للتوْو على االشاشة RFPهھھھذذهه أأخفف ووثيیقة . شكرًراا. أأهھھھال٬ً، أأليیسا 

االكثيیرر منن االتعليیقاتت وواالتعدديیالتت تناوولتت أأنا ما أأصبح ووثيیقة غيیرر مررتبة تحتوويي على 

ووقدد بذذلتت أأقصى ما في ووسعي منن أأجلل تسوويیة كافة تلكك االتعليیقاتت وواالتعدديیالتت٬، . وواالمالحظظاتت

بما في ذذلكك االموواافقة على بعضض االتعدديیالتت ووإإجررااء مجمووعة منن االتعدديیالتت االتي ظظهھررتت في 

. االتعليیقاتت هھھھنا  

لتي ال تززاالل عالقة حتى ااآلنن وويیجبب ووأأعتقدد أأنن هھھھناكك مشكلة صغيیررةة ووااحددةة في هھھھذذاا االمستندد وواا

وواالسؤؤاالل حوولل مددىى . ووهھھھذذهه االمشكلة تتعلقق بالعمليیة أأكثرر منن تعلقهھا بالمستندد. االتووصلل إإلى حلل لهھا

. اانفتاحح االعمليیة٬، منن حيیثث مددىى ااتساعع حصوولنا على االررددوودد وومعالجتهھا  

مع االعمالء لقدد قمنا بتعرريیفف مجت. ووعالووةة على ذذلكك مسألة مددىى شمووليیة هھھھذذهه االعمليیة بشكلل نشطط

بشكلل ووااضح تماًما٬، لكننا لمم نعررفف ما هھھھي االعالقة أأوو االعالقة  IANAوواالمجتمع االتشغيیلي في 

. بهھذذهه االعمليیة بالنسبة للمجتمعاتت ااألخررىى  

ووسووااء كانن منن . هھھھناكك مجتمعاتت أأخررىى محددددةة تمم تعرريیفهھا في تشكيیلل مجمووعة االتنسيیقق٬، بالططبع

في االحقق االخاصص بهھا٬، أأوو ما إإذذاا كنا نحاوولل االمتووقع لتلكك االمجتمعاتت بشكلل صرريیح االتعقيیبب 

بالفعلل مساعددةة جميیع االمجتمعاتت على محاوولة االددخوولل في االعمليیة منن خاللل االمجتمعاتت 

. االتشغيیليیة االحاليیة أأمم ال  

إإنني أأعلمم نفسي حوولل ااالنفتاحح٬، لكنني ال أأحوواالل بالفعلل ااختالقق مووقفف قووةة االمهھامم االمستحيیلة هھھھنا٬، 

لمقددمة على االووثيیقة كانن تعبرر بشكلل كبيیرر باتجاهه مووقع منفتح للغايیة٬، لكنني أأعتقدد أأنن االتعليیقاتت اا

للتعبيیرر عنن مخاووفف منن أأنهھ إإذذاا كنا نفررطط في االهھيیكلة أأوو نفررطط في ووضع االقيیوودد على ما يیمكنهھ 

. االمشارركة٬، فليیسس منن االمقددرر لنا إإيیجادد ااالنططباعع االمناسبب  
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 تززاالل هھھھناكك مسألة مفتووحة منن ووال. أأعتقدد أأنن هھھھذذاا كلل ما في ااألمرر٬، منن جانبب االشررحح وواالتفسيیرر

-حيیثث ما إإذذاا كانن  -على ووجهھ االخصووصص   االمجتمع خاررجج االمجتمعاتت االتشغيیليیة وواالططرريیقة االتي  

. يیجبب ددعووتهھا أأوو تضميینهھا فيیهھا أأوو ااالقترراابب منهھا  

ووإإذذاا كانن لدديینا االووقتت . بعدد ذذلكك أأعتقدد أأنن االبقيیة في االووااقع عباررةة عنن مجمووعة منن االتفاصيیلل

ووليیسس أأمامنا االووقتت االكافي للقيیامم . ططططتت لتناوولل هھھھذذهه االووثيیقة بقددرر منن االتفصيیللاالكافي٬، لكنتت قدد خ

بذذلكك٬، لذذلكك يیمكنني أأنن أأررىى بأنن االمناقشة تبددأأ حوولل هھھھذذهه االمحاددثة حوولل االنصابب االقانووني 

. أأعتقدد أأنهھا فكررةة جيیددةة على ما يیبددوو لي. االمفتووحح  

.ميیلتوونن يیحاوولل أأنن يیتحددثث  

 

:ميیلتوونن ميیووليیرر جدًداا٬، نعمم٬، لقدد كنا نجرريي مناقشة حوولل االددررجة االتي يیجبب ووفًقا لهھا قيیاددةة  سرريیًعا. نعمم٬، حسًنا 

ووأأررىى في هھھھذذهه االمسووددةة أأننا قدد ااتخذذنا مووقًفا حوولل هھھھذذاا٬، . االعمليیاتت بمعررفة االمجتمعاتت االتشغيیليیة

وويیسررني أأنن أأررىى أأنكمم تددرركوونن بأنهھ ليیسس مووقًفا يیددلل على ااإلجماعع حتى ااآلنن٬، فقطط تقووموونن بتقدديیمم 

. ذذلكك االمقتررحح  

-وومنن بيینن االمشكالتت االتي أأعتقدد أأنهھا مهھمة للغايیة بالنسبة لي وواالتي أأرريیدد أأنن أأتناوولهھا  لدديیكمم هھھھوويیة  

ووبالنسبة لي لمم تكنن قائمة االفحصص هھھھذذهه هھھھي هھھھوويیة االمجتمع٬، ووال . االمجتمع على قائمة االفحصص هھھھذذهه

لل نحنن نقددمم هھھھ. بلل إإنهھا تتعلقق بما يیتناوولهھ االمقتررحح في حقيیقة ااألمرر. يیجبب أأنن تتعلقق بمسألة االهھوويیة

مقتررحاتت حوولل ااألررقامم أأمم ااألسماء أأوو االبررووتووكووالتت؟ أأنا ال أأرريیدد في حقيیقة ااألمرر بأنن يیكوونن هھھھذذاا 

. ااألمرر متعلقق بهھوويیة االمجتمع  

وويیبددوو ااألمرر بالنسبة لي ووعلى ووجهھ االخصووصص عنددما نصلل إإلى مررحلة محاوولة تصنيیفف 

ددثث إإلى االمجمووعة االخاصة ااألشخاصص إإلى مجتمعاتت أأخررىى فعالة٬، فإننا نشجع االناسس على االتح

كلل ما هھھھناكك أأننا ال نرريیدد . بهھمم٬، وواالعملل بشكلل فرردديي٬، وواالتقددمم في االنهھايیة بالمقتررحح االخاصص بهھمم

. االقيیامم بذذلكك  

نرريیدد منن االعمليیة أأنن تغذذيي االعمليیة االخاصة بنا بحيیثث تكوونن مستنددةة إإلى نططاقق ووااسع وومستنددةة إإلى 

ما هھھھي ططبيیعة "جززء صفرر بالكاملل لنقلل فقطط٬، أأرريیدد إإعاددةة تأططيیرر هھھھذذاا اال. ااإلجماعع بأكبرر قددرر ممكنن

"ما هھھھي هھھھوويیة االمجتمع االخاصص بكك؟"ووليیسس " االمقتررحح؟  
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:بوولل وويیلسوونن .أأنا سعيیدد لسماعع ذذلكك   

 

:ميیلتوونن ميیووليیرر .ااآلنن يیجبب علي ااالنططالقق   

 

:بوولل وويیلسوونن . أأوواافقكك االررأأيي تماًما في ذذلكك   

 

أأقددرر لكك االترركيیزز . تززمم بمررااعاةة أأووقاتت االمشارركيیننبوولل٬، لقدد ووصلنا إإلى نهھايیة االساعة٬، ووأأرريیدد أأنن أأل :أأليیسا كووبرر

حتى أأنني أأعتقدد أأنن أأمامنا هھھھذذهه االمشكلة االررئيیسة االووحيیددةة٬، ووأأنن االمشكالتت . على هھھھذذاا ااألمرر

. ااألخررىى صغيیررةة إإلى حدد ما  

سووفف نجرريي بعضض االمناقشاتت االجانبيیة حوولل عقدد ااجتماعع في ااألسبووعع االتالي منن أأجلل محاوولة 

أأنهھ يیمكننا نقلل هھھھذذهه االمسألة إإلى االقائمة٬، ووأأيیًضا يیجبب عليینا مووااصلة أأعتقدد . االتووصلل إإلى حلل لهھا

وويینتابني شعوورر بأنن هھھھذذاا ااألمرر قدد يیكوونن بحاجة إإلى قددرر ما منن االتفاعلل . هھھھذذاا االنقاشش على االقائمة

.في االووقتت االفعلي منن أأجلل ااالنتهھاء منهھ حًقا  

لكك سووفف يیكوونن لدديینا شيء ما٬، لكنن إإذذاا قمنا بذذلكك ااألسبووعع االمقبلل وواانتهھيینا منن ذذلكك بالفعلل٬، بعدد ذذ

٬، وواالذذيي يیبددوو أأنن االكثيیرر منن االناسس IGFعلى ااألقلل في صووررةة مسووددةة ثابتة للغايیة قبلل منتددىى 

. يیرريیددوونن عقددهه  

ووسووفف أأررسلل برريیدًداا حوولل إإمكانيیة إإعدداادد ااجتماعع آآخرر٬، ووأأعتقدد في نفسس االووقتت٬، أأنهھ يیجبب عليینا 

هھھھلل . إإذذاا كانن بإمكاننا االتووصلل إإلى حدداالددفع في االووااقع على االقائمة االبرريیدديیة وواالتعررفف على ما 

يیبددوو ذذلكك منططقيًیا؟  

 

:بوولل وويیلسوونن .نعمم٬، هھھھوو ذذلكك بالنسبة لي   
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ووسووفف أأططلبب منن أأليیسس نشرر قائمة االحضوورر . ووبذذلكك أأعتقدد أأننا سووفف ننهھي جلستنا. عظظيیمم٬، شكرًراا :أأليیسا كووبرر

عع٬، أأوو إإذذاا كانتت على االقائمة االبرريیدديیة٬، ووإإذذاا لمم تجدد نفسكك فيیهھا ووكنتت منن االحاضرريینن في ااالجتما

تجدد ااسمكك مددررًجا فيیهھا وولمم تكنن منن االحاضرريینن٬، بررجاء االرردد بحيیثث يیمكننا االحصوولل على االقائمة 

. االصحيیحة لمنن كانوواا حاضرريینن  

ووسووفف نخووضض في نفسس . كانتت سمانتا تددوونن االمالحظظاتت ووسووفف تقوومم بتعميیمم محضرر ااالجتماعع

. مجمووعة منن االبنوودد ااإلجرراائيیة أأوو٬، أأعتقدد أأنن لدديینا. االعمليیة منن أأجلل االموواافقة على االمحضرر

. ووسووفف نحاوولل ااالنتهھاء منن مستندد ااإلجماعع ااألسبووعع االمقبلل٬، ووأأيیًضا حوولل االميیثاقق  

ووسووفف . IGFلددىى جوو بندد إإجرراائي للعملل على بعضض نقاطط االتحددثث وومووااصلة االسيیرر على بيیانن 

. ٬، ووأأتمنى أأنن نعقدد ااالجتماعع ااألسبووعع االتاليRFPنعلقق مووضووعع   

شكرًراا لكمم جميیًعا على ما بذذلتمووهه منن عملل شاقق في . ااتت حوولل أأمانة االسررعدديیئيیلل لدديیهھ ااإلجررااء

. نلتقي بكمم في إإسططنبوولل. هھھھذذاا  

 

 

]نهھايیة االنصص االمددوونن[  


