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

.سمياالكتابيیة في مساعددةة االملفف االصووتي ااألصلي٬، وولكنن ددوونن االتعاملل معهھا كسجلل رر  

 .يیبددوو ااألمرر كما لوو أأنن إإشعاررااتت ااالنضمامم قدد تباططئتت قليیال٬ً، لذذاا رربما بووسعنا االبددأأ .حسًنا٬، عظظيیمم :أأليیسا كووبرر

ووكالعاددةة٬، تتابع أأليیسس تعقبب منن حاضرر في االمكالمة ووستررسلل حوولل ذذلكك إإلى االقائمة االبرريیدديیة بعدد 

يیدد ووهھھھوو إإذذاا لمم يیكنن إإال أأنهھ يیووجدد أأمرر ووااحدد وواالذذيي سيیكوونن مف .االمكالمة٬، في حالل غيیابب أأيي شخصص

أأيي شخصص في قاعة ااجتماعاتت ااتصالل أأددووبي٬، إإذذاا كانن بمقددوورركمم تعرريیفف أأنفسكمم ااآلنن بذذكرر 

.أأسمائكمم  

 

مررحًبا؟ ].غيیرر مسمووعع[هھھھذذهه مارريي  .مررحًبا :مارريي  

 

...هھھھلل أأنتت ].مارريي[مررحباً  :أأليیسا كووبرر  

 

يیمكنني ]...ععغيیرر مسموو[٬، حيیثث لستت على أأددووبي ]غيیرر مسمووعع[نعمم لدديي ااتصالل  .مررحًبا :مارريي

آآملل أأال تمانعي٬، سووفف أأططلبب ااألساسس  .ووحسبب٬، لذذاا لنن تررووني أأررفع يیدديي إإذذاا أأررددتت االتحددثث

.ووحسبب ووأأال أأررفع علمي  

 

ووكتذذكيیرر٬، سووفف نستخددمم ررفع االيیدد عمليیاً إلددااررةة  .ددعيینا نعلمم عنددما تررغبيینن بالتحددثث .ال بأسس بذذلكك :أأليیسا كووبرر

ة االددخوولل إإلى االقائمة٬، يینبغي على جميیع منن في لذذاا إإذذاا أأررددتت في أأيي نقطط .قائمة ااإلنتظظارر االيیوومم

.قاعة ااجتماعاتت ااتصالل أأددووبي االتصوويیبب إإلى االررجلل االصغيیرر ذذوو االيیدد االمررفووعة  

منن مووجوودد فقطط على جسرر  هھھھلل لدديینا أأيي شخصص آآخرر غيیرر مووجوودد في قاعة ااإلجتماعاتت؟ 

االصووتت؟  

 



– 4مكالمة  ICGمؤؤتمرر  AR  2014أأغسططسس  17   

 

30منن  2صفحة   

 

أأررددتت ووحسبب ااالختبارر٬، لقدد ... إإذذاا إإذذاا كنتمم تسمعووني٬، يیررجى االتووضيیح ما... إإعذذررووني هھھھذذاا :متحددثث غيیرر محدددد

إإنهھا أأوولل مررةة ااستخددمم فيیهھا االنظظامم٬، لمم يیسبقق لي ااستخدداامم  .ررفعتت يیدديي فووررااً في قائمة ااإلنتظظارر

.شكرًراا .هھھھذذاا  

 

لقدد سمعتكك٬، أأعتقدد أأننا جميیعنا سمعناكك٬، وولكنني لمم أأررىى يیددكك مررفووعة في ووااجهھة  .مررحًبا :أأليیسا كووبرر

.ددددااً لذذاا رربما توودد االمحاوولة مج .ااالجتماعع  

 

ضغططتت االززرر٬، ووإإنن لمم تتمكنوواا منن ررؤؤيیة  .ضغططتت االززرر٬، وولكنني ال أأعلمم ما االذذيي يیططلقق عليیهھ :متحددثث غيیرر محدددد

  .ذذلكك٬، لنن أأتمكنن حيینهھا منن االتكلمم

 

إإذذنن٬، هھھھنالكك قائمة منسددلة قليیال٬ً، على ااألقلل منن ناحيیتي٬، هھھھنالكك قائمة منسددلة قليیالً بجانبب االررجلل  :أأليیسا كووبرر

يیتعذذرر تميیيیزز [ .لذذاا إإذذاا أأررددتمم االمحاوولة مجددددااً  .وويیمكنكمم ااختيیارر ررفع االيیددذذوو االيیدد االمررفووعة٬، 

هھھھلل لدديیكك شيء أأررددتت قوولهھ؟ .ررفع يیددهه] االصووتت  

حسنا٬ً، إإذذاا ووااجهھ ااألشخاصص صعووبة بررفع االيیدد٬، أأقصدد٬، يینبغي أأنن يیكوونن االبدديیلل  .ال بأسس 

ى االقائمة٬، وولمم وولكنن إإذذاا لمم تجدديي معكمم لسببب ما أأوو إإذذاا قررأأتت قائمة بمنن مووجوودد عل .ااالفتررااضي

تسمعوواا ااساميیكمم ووظظننتمم بأنهھ يیجبب أأنن تكوونوواا هھھھناكك٬، ااررفعوواا صووتكمم ووحسبب ووسأكوونن سعيیددةة 

.بووضعكمم في االقائمة  

ووبالتالي٬، ووكما ترروونن٬، إإنني أأفكرر في مالحظظاتت ااالجتماعع٬، ووفي قاعة ااالجتماعع٬، حيیثث لدديینا ثالثة  

قة منن مكالمتيینا االجماعيیة في شهھرر االبندد ااألوولل ووهھھھوو االددقائقق االمووااف .بنوودد لجددوولل ااألعمالل االيیوومم

ووبالتالي تمم نشرر هھھھذذهه االتقرريیرر على االقائمة االبرريیدديیة االعامة ألكثرر منن أأسبووعع٬، أأعتقدد  .أأغسططسس

.وولذذاا نأملل بأنهھ كانن لددىى ااألشخاصص ووقتت لمررااجعتهھا .أأسبووعع وونصفف  

 .ووأأررددتت معررفة إإذذاا كانن لددىى أأيي شخصص ااعتررااضاتت على تبني هھھھذذهه االتقرريیرر وونشررهھھھا على االمووقع 

.ووأأررىى هھھھيیذذرر على االقائمة٬، هھھھيیذذرر  
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:هھھھيیذذرر إإنهھا أأقلل  .أأجلل لقدد ااقتررحتت تعدديیالً على ااالجتماعع في االمكالمة االجماعيیة االثانيیة .شكرًراا لكك٬، أأليیسا 

إإحددىى االجملل تقررأأ  .منن أأرربعة٬، عمليیة إإجماعع٬، ووتعنى بلتخيیصص االتعليیقاتت االتي أأجرريیتهھا للمكالمة

وولكنن لدديي٬، ما  .االفكررةة االتي أأررددتت االقيیامم بهھابأنهھا ليیستت ااجتماعع مستهھددفف٬، أأوو أأنهھا ال تستحووذذ 

.آآملل٬، حلل سرريیع ووسهھلل النعدداامم االووضووحح  

سووىى إلززاالة جززء منن االجملة٬، ..." GACتووضح بأنن أأعضاء "ووألخذذ االجملة االتي تبددأأ بـ  

٬، لمم يیتمكنوواا منن ٬ICG، بشأنن GACتووضح بأنن أأعضاء "ووبالتالي تقررأأ حيینئذٍذ  .لتووضيیحهھا

وويیمكنني إإررسالل هھھھذذاا ااآلنن إإلى قاعة أأددووبي أأيیضا٬ً، لذذاا لدديیكمم  ."االتصوويیتت على هھھھكذذاا قضايیا ضيیقة

وولكنن لغايیاتت االتووضيیح٬، أأعتقدد بأنهھا فكررةة مهھمة٬، وومع ذذلكك٬، سأكوونن قاددرر على  .نصص ددقيیقق

.االموواافقة على ااستكمالل االتقرريیرر للمكالمة االجماعيیة االثانيیة  

 

رراائع٬، لقدد أأررسلتهھ للتوو في االقائمة إإذذاا لمم يیكنن لدديیكك مانع٬، أأجلل٬،  .حسًنا٬، رراائع٬، شكررااً هھھھيیذذرر :أأليیسا كووبرر

ووإإنن لمم تمانعي مجرردد إإررسالهھ إإلى االقائمة االبرريیدديیة كذذلكك٬، فمنن  .االبرريیدديیة٬، أأقصدد في نافذذةة االمحاددثة

 ً ً أأنن يیكوونن على  .شأنهھ أأنن يیكوونن رراائعا ال نحتاجج بالضررووررةة إإلى سجليینن٬، وولكنن منن االجيیدد ددووما

.شكرًراا .االقائمة االبرريیدديیة  

يیيیررااً أأوو يیحتاجج االمززيیدد منن االووقتت للموواافقة على االتقرريیرر؟هھھھلل هھھھناكك شخصص آآخرر ااقتررحح تغ   

 

مررحًبا؟ : متحددثث غيیرر محدددد  

 

.نعمم٬، وواالمضي قددما :أأليیسا كووبرر  

 

ووال ززلتت أأنضمم  .لقدد اانضممتت للتوو٬، أأعتذذرر إإنني متأخرر قليیالً  .يیتحددثث] غيیرر مسمووعع[هھھھذذاا  .مررحًبا :متحددثث غيیرر محدددد

.إإلى قاعة أأددووبي٬، لستت هھھھنالكك بعدد  
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.ااستمرر جانن جاكك .لدديي جانن جاكك في قائمة ااالنتظظارر .شكرًراا .ال بأسس :أأليیسا كووبرر  

 

هھھھلل منن االممكنن لططاقمم االعملل أأنن يیضع مررجع االنصص٬،  .هھھھذذاا جانن جاكك يیتحددثث .شكرًراا لكك٬، أأليیسا :جانن جاكك سووبرريیناتت

على االنافذذةة في مالحظظاتت ااالجتماعع أأوو االنافذذةة ااألكبرر منن ااتصالل أأددووبي٬، بما أأننا نمرر على جددوولل 

إإنهھ لمنن االمفيیدد ددووماً ووجوودد نصص٬، إإنن أأمكنن٬، أأوو على ااألقلل االرراابطط في محاددثة االمجتمع٬،  ااألعمالل؟

بحيیثث نتمكنن منن تفقدد االنسخة ااألخيیررةة٬، ألنهھ منن االصعبب قليیالً في بعضض ااألحيیانن متابعتهھا٬، 

.شكرًراا .وولمعررفة ما هھھھي أأحددثث نسخة أليي شيء نناقشهھ  

 

ً عنن اال .بالتأكيیدد :أأليیسا كووبرر تقرريیرر٬، أأقصدد هھھھنالكك مجمووعتيینن منن االتقارريیرر وواالتي نسعى لذذاا إإننا نبحثث فعليیا

ال أأعلمم إإذذاا كانن  .يیمكنني ررؤؤيیتهھ .إإننا نبحثث عنن أأحددهھھھا في االنافذذةة ااألساسيیة .للموواافقة عليیهھا حاالً 

  .بإمكانن أأحدد ررؤؤيیتهھا

 

.أأليیسا شكرًراا لكك٬، .قصددتت كمبددأأ عامم٬، لمم أأقصدد فقطط هھھھذذهه االنقططة االمعيینة بشأنن االتقرريیرر .نعمم :جانن جاكك سووبرريیناتت  

 

.حسًنا٬، لقدد فهھمنا :أأليیسا كووبرر  

 

لدديي نقططتيینن لتقدديیمهھا قبلل أأنن تبددؤؤاا بقوولل نعمم٬،  .٬، أأووااجهھ صعووبة في ررفع االيیدد]غيیرر مسمووعع[ :متحددثث غيیرر محدددد

.كيیفف يیمكنني االووصوولل إإليیهھ٬، ألنني أأووجهھ صعووبة في ررفع االيیدد .لمررااجعة هھھھذذهه االووثيیقة  

 

ً ال يیووجدد أأحدد على قائمة ااإل .تفضلل :أأليیسا كووبرر .نتظظارر حاليیا  
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أأوودد تقدديیمم ]...غيیرر مسمووعع[ هھھھلل يیظظهھرر بأنني على االقائمة٬، أأوو أأعططيیني ووحسبب االقائمة؟ .نعمم :متحددثث غيیرر محدددد

ووأأقتررحح  .قبلل كلل شيء٬، أأوودد أأنن أأططلبب منكمم٬، كيیفف تررغبوونن اانجازز هھھھذذهه االووثيیقة .نقططتيینن قبلل االبددء

االمباددئئ٬، لدديي مبددأأيینن صغيیرريینن أأنهھ إإذذاا لمم يیكنن لدديیكمم ووسيیلة مختلفة٬، أأووال٬ً، متى ما ناقشنا بعضض 

ً ووإإيیابا٬ً، وومنن  .لكيیفيیة االقيیامم بذذلكك وواالمرروورر عليیهھمم صفحة تلوو ااألخررىى٬، إإنن لمم يیكنن جيیئة ذذهھھھابا

.ااألعلى إإلى ااألسفلل  

وومنن  .ووهھھھذذاا هھھھوو ااإلجررااء .وولررؤؤيیة إإذذاا تمم اانتهھاء جززء ووااحدد٬، نقرر بذذلكك ووال نحتاجج إإلى االعووددةة لذذلكك 

نحتاجج إإلى عددمم  .ال يیعتبرر ااإلجماعع في االووثيیقة معاهھھھددةة .ووللاالتعليیقق ااأل .ثمم لدديي تعليیقيینن ألقددمهھما

ووهھھھذذهه هھھھي نتيیجة ااآلررااء  .منن ااأللفف إإلى االيیاء٬، لررؤؤيیة مجمووعع ااإلنجاززااتت GACاالذذهھھھابب إإلى 

٬، بعدد االجهھوودد االجماعيیة منن قبلل االعدديیدد منن االززمالء٬، في يیووميینن على ICGاالمجمعة بيینن أأعضاء 

.لل إإلكترروونيتبادد 82االووجهھ االخصووصص٬، ااألسبووعع االماضي قبلل   

ً  .ااألمرر ليیسس بالمثالي  وولذذلكك إإذذاا  .يیجبب أأنن تعكسس إإجماعع ووااتفاقق ااآلررااء .ووال يینبغي أأنن يیكوونن مثاليیا

 .لمم يیكنن هھھھنالكك خططأ حقيیقي٬، يیجبب أأال نحاوولل إإجررااء أأيیة صيیاغة أأوو أأيي تغيیيیرر لقووااعدد أأيیة إإنجازز

االووثيیقة بشكلل  أأوو إإذذاا لمم تعكسس فكررةة أأيي شخصص في]... غيیرر مسمووعع[ااألمرر االووحيیدد هھھھوو في نهھايیة 

.شكرًراا جززيیالً لكمم .مناسبب٬، يیمكنكمم إإثاررتهھ٬، وولكنن ليیسس بددء إإعاددةة االصيیاغة أأوو تقدديیمم عملكمم  

 

ووأأعتقدد بأنن لدديینا موواافقة  .أأررددتت ووحسبب إإغالقق االتقرريیرر .شكرراا٬ً، لقدد تمتت مناقشة هھھھذذهه االنقاطط جيیددااً  :أأليیسا كووبرر

ووبالتالي أأعتقدد بأنن لدديینا  .ااحددةةعلى االتقرريیرر٬، وومنن ثمم سننتقلل إإلى ووثيیقة ااإلجماعع خاللل ددقيیقة وو

] غيیرر مسمووعع[إإذذنن سووفف مع  .موواافقة على هھھھذذهه االتقارريیرر٬، في اانتظظارر االتغيیيیرر االذذيي ااقتررحتهھ هھھھيیذذرر

.للحصوولل على ذذلكك االفررزز  

ووأأنا بصدددد محاوولة  .٬، ددعوونا ننتقلل إإلى ووثيیقة بناء ااإلجماعع]غيیرر مسمووعع[لذذاا٬، وومع االمقددمة منن  

.مشارركة االنسخة االووااضحة منن شاشتي  

.هھھھال أأعططيیتمووني ثانيیة   

هھھھلل يیقددرر ااألفرراادد على ررؤؤيیة االووثيیقة؟   
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.يیمكنني :متحددثث غيیرر محدددد  

 

.نعمم :جانن جاكك سووبرريیناتت  

 

لذذاا فما نبحثث عنهھ هھھھوو نسخة منن ووثيیقة ااتخاذذ االقرراارر االذذيي أأررسلتهھ قليیالً في أأقلل منن  .ال بأسس .رراائع :أأليیسا كووبرر

ااالقتررااحاتت ال االتحرريیرريیة وواالتي تمم  ووهھھھذذهه هھھھي االنسخة االووااضحة وواالتي تضمم أأحددثث .ساعة 24

.ددعووني أأكبرر االحجمم .إإررسالهھا االيیوومم٬، بلل أأيي شيء تمم إإررسالهھ حتى ااألمسس  

 .ددعووني أأعلمم إإنن لمم تتمكنوواا منن ررؤؤيیتهھ .ووآآملل أأنن يیتمكنن ااألفرراادد منن ررؤؤيیتهھ بشكلل أأفضلل ااآلنن 

وولكنن ليیسس ووتشتملل كافة ااألموورر االتحرريیرريیة إإلى االيیوومم٬،  .إإذذنن٬، هھھھذذهه هھھھي االنسخة االتي نبحثث عنهھا

لذذاا سؤؤاالي ااألوولل هھھھوو أأعتقدد٬، تعلموونن٬، يینبغي  .تلكك منن االيیوومم٬، وواالتي سووفف ننجززهھھھا في قسمم منفصلل

ووكما  .على ااألفرراادد أأنن يیكوونوواا على ااططالعع للغايیة مع محتووىى هھھھذذهه االووثيیقة في هھھھذذهه االمررحلة

].غيیرر مسمووعع[أأشررتت٬، فقدد كانن هھھھناكك االعدديیدد   

ووستتمم ررؤؤيیة  .أأوودد اانجازز هھھھذذاا على مستوويیيینن إإثنيینن ووبالتالي٬، .ووقدد تحددثنا حوولل هھھھذذاا لفتررةة ططوويیلة 

االخططووةة ااألوولى إإذذاا كانن هھھھنالكك أأيیة قضايیا مووضووعيیة غيیرر تحرريیرريیة وواالتي أأبقى عليیهھا ااألفرراادد بهھذذهه 

لذذاا فالسؤؤاالل ااألوولل هھھھوو٬، إإذذاا  .ووفي االمررحلة االثانيیة٬، سووفف نتحددثث عنن االقضايیا االتحرريیرريیة .االووثيیقة

آآملل أأنن ال نحتاحح فعالً النجازز فقررةة ووااحددةة في  .اكانن لددىى أأيي شخصص نقططة مووضووعيیة إلثاررتهھ

.ووقتت ووااحدد  

لذذاا أأفضلل إإذذاا كانن لددىى ااألفرراادد مووااضيیع  .ووقدد بحثنا في هھھھذذهه االووثيیقة٬، ووجميیعنا مططلع عليیهھا 

إإررفعوواا أأيیدديیكمم أأوو ددعووني أأعلمم بأنكمم تررغبوونن في  .مووضووعيیة لتقدديیمهھا٬، بحيیثث يیقووموونن بذذلكك ااآلنن

ووأأنا سعيیددةة لالنتقالل إإذذاا أأرراادد ااألفررااكك  .مم سننتقلل إإلى االتحرريیرروومنن ث .االددخوولل إإلى قائمة ااإلنتظظارر

.ااالنتقالل إإلى جززء معيینن٬، أأوو أأنهھ بووضووحح لدديیكمم جميیعاً بأنفسكمم على أأجهھززتكمم  
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رربما إإذذاا كانن بإمكانن ططاقمم االعملل االسماحح لكلل ووااحدد منا ااالنتقالل  .مررحًبا أأليیسا٬، هھھھذذاا جانن جاكك :جانن جاكك سووبرريیناتت

ووألنهھ على سبيیلل االمثالل٬، لدديي  .٬، وواالتي منن شأنهھا أأنن تكوونن مرريیحة للغايیةعلى إإيیقاعهھ أأوو إإيیقاعهھا

.مشارركة منن نقططة وونقططتيینن٬، شكررااً   

 

.أأعتقدد بأنن هھھھذذاا شيء بإمكانن أأليیسس االقيیامم بهھ٬، ووال أأعتقدد بأنن هھھھذذاا شيء أأسيیططرر عليیهھ .بالتأكيیدد :أأليیسا كووبرر  

 

.أأعتذذرر٬، رربما لمم أأكنن ووااضحاً في تعليیقاتي :متحددثث غيیرر محدددد  

 

.ال تووجدد قائمة اانتظظارر .تفضلل :ا كووبررأأليیس  

 

أأقتررحح بأنن٬، كما ذذكررتمم٬، إإنن لمم يیكنن هھھھنالكك تعليیقق عامم٬، يینبغي أأنن تتمم معاملة االتعليیقق ااألوولل فقررةة تلوو  :متحددثث غيیرر محدددد

أأططلبب منكمم االتكررمم ببددء تووضيیح االفقررةة تلوو ااألخررىى٬، منن أأجلل االسماحح لنا بعددمم االذذهھھھابب  .ااألخررىى

].غيیرر مسمووعع[هه هھھھي االططرريیقة االتي أأقتررحهھا إإذذاا وواافقتمم ووووهھھھذذ .ووااإليیابب لفقررااتت مختلفة  

 

لذذاا أأظظنن بأنن اافتررااضي هھھھنا كانن ذذلكك٬، إإذذاا كانن هھھھنالكك قضايیا مووضووعيیة عالقة٬، بحيیثث يیمكننا  :أأليیسا كووبرر

 ً وومنن ثمم يیمكننا االددخوولل  .االحصوولل على تلكك االقضايیا أأووال٬ً، ووبأملل أأال يیكوونن هھھھنالكك االكثيیرر منهھا فعليیا

.جنا ااالنتقالل إإلى فقررةة تلوو ااألخررىى٬، سيیكوونن ال بأسس في ذذلككفي االتحرريیرر٬، ووإإذذاا ااحت  

وولكنن مجدددداا٬ً، نظظررااً إإلى أأنن هھھھذذاا كانن االنصص٬، مألووفاً للجميیع٬، فإنني أأفضلل بأنن يیثيیرر ااألفرراادد ووحسبب  

 .ووفي نهھايیة ااألمرر٬، إإنن لمم تكنن لدديیكمم أأيیة قضايیا٬، سيیتعيینن حيینئذٍذ االقيیامم بذذلكك .االقضايیا االتي لدديیهھمم

ووبالتالي تلكك هھھھي االووسيیلة االتي  .رراائعاً وولدديینا أأمووررااً أأخررىى للتحددثث عنهھا ووهھھھذذاا منن شأنهھ أأنن يیكوونن

لذذاا االسؤؤاالل االحالي هھھھوو االقضايیا االمووضووعيیة٬، ووإإذذاا لمم يیكنن لدديینا أأيي منهھا٬،  .أأعتقدد يینبغي أأنن نتخذذهھھھا

 ً .ذذلكك رراائع تماما  
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إعاددةة إإنني سعيیددةة ب .إإذذنن إإنني أأررىى سؤؤااالً منن جانن جاكك بشأنن االقددررةة على ااالنتقالل بشكلل فرردديي 

وومنن االووااضح أأنن لدديي  .تسليیمم ااالنتاجج إإلى ططاقمم االعملل٬، إإذذاا شعرر ااألفرراادد بأنن ذذلكك ضرروورريي

االجميیع هھھھذذهه االووثيیقة بأنفسهھمم٬، ألنهھا كانتت مووجووددةة على االقائمة االبرريیدديیة ووصنددووقق ااإليیددااعع٬، ووأأوودد 

ا بالتأكيیدد أأنن أأتمكنن منن االقيیامم بتحرريیرر مباشرر بنفسي عنددما نصلل إإلى قسمم االتحرريیرر٬، وولكنن رريیثم

.نتحددثث عنن االقضايیا االمووضووعيیة٬، يیمكننا االقيیامم باألمرر في كلتا االحالتيینن  

لذذاا إإذذاا شعرر ااألفرراادد أأنهھمم بحاجة إإلى اانتقالهھا ضمنن ااتصالل أأددووبي٬، يیمكننا إإعاددةة تقدديیمم ااإلنتاجج  

.إإلى أأليیسس  

.ثانيیة٬، لررؤؤيیة فيیما لوو أأثارر أأيي شخصص قضيیة مووضووعيیة 30إإذذنن ددعوونا نأخذذ٬، ال أأعلمم أأكثرر منن    

لذذلكك٬، ما  .ال بأسس .أأررىى االكثيیرر منن االددعمم في غررفة االمحاددثة٬، ووهھھھوو أأمرر جيیدد كما أأعتقدد إإنني 

بما أأنهھ ال يیبددوو بووجوودد قضيیة مووضووعيیة  ررأأيیكمم لوو نظظررنا في بعضض هھھھذذهه االقضايیا االتحرريیرريیة؟

إإذذنن أأعتقدد بانهھ يینبغي على ااألفرراادد ررؤؤيیة االووثيیقة ااآلنن وواالتي  .لذذاا ددعوونا نررىى هھھھنا .لددىى االجميیع

ا بتحدديیثاتت تحرريیرريیة٬، هھھھلل يیمكنن ألحددكمم االتأكيیدد بأنهھ قاددرر على ررؤؤيیة االتحدديیثاتت تمم تحدديیددهھھھ

االتحرريیرريیة ااآلنن؟  

 

.نعمم :جانن جاكك سووبرريیناتت  

 

إإذذنن٬، تحتوويي هھھھذذهه االنسخة منن االووثيیقة على كافة االتحدديیثاتت االتحرريیرريیة االتي تمم إإررسالهھا إإلى  .رراائع :أأليیسا كووبرر

رربما كانن لددىى ]... غيیرر مسمووعع[دديیثاتت منن ليینن٬، ووأأعتقدد بأنن تلكك االتح .االقائمة االبرريیدديیة االيیوومم

ً على أأحددهھھھا ووبالتالي هھھھذذاا ما نبحثث عنهھ ااآلنن٬، ووإإنني أأتفقق مع ااقتررااحح  .وووولفف أأوولرريیتشش تعليیقا

٬، ووأأعتقدد أأنهھ يینبغي منا أأخذذ ووقتت للنظظرر إإلى هھھھذذهه االتحدديیثاتت وواالسماحح لألفرراادد ]مسمووعع غيیرر[

.بالتعليیقق عليیهھا  

إإذذاا كانن لددىى أأيي شخصص تعليیقاتت على ااقتررااحح تحرريیرريي أأجرريي إإذذنن ددعوونا نبددأأ في االقسمم ااألوولل٬،  

.في االقسمم ااألوولل وواالذذيي قددمتهھ ليینن  
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سؤؤاالي االووحيیدد على ذذلكك٬، ووهھھھذذاا هھھھوو ررووسس٬، هھھھلل يینبغي منا بما أأننا نقوومم بططلبب مشارريیع االسكررتارريیة  :ررووسس ماندديي

ً إإددررااجهھا بما أأنهھا لمم تددررجج في إإتخاذذ االقرراارر؟ هھھھلل يیجبب  أأمم االمقتررحة هھھھذذهه٬، هھھھلل يینبغي منا أأيیضا

بالكاملل؟ ICGعليینا مجرردد االتووقفف بعدد مددةة أأعضاء   

 

.أأنا سعيیددةة إلددررااجج االسكررتارريیة٬، ووهھھھذذاا صحيیح بالتأكيیدد :أأليیسا كووبرر  

 

ما هھھھوو االسؤؤاالل منن فضلكك؟ .عذذرًراا٬، لمم أأفهھمم االسؤؤاالل .أأهھھھال٬ً، أأليیسا :متحددثث غيیرر محدددد  

 

ي قائمة ااألفرراادد االذذيینن لمم يیددررجوواا في إإذذنن أأعتقدد بأنن االسؤؤاالل هھھھنا كانن سووااء بإددررااجج االسكررتايیة ف :أأليیسا كووبرر

ً  .عمليیة ااتخاذذ االقرراارر أأعتقدد بأنن  .ووفي االحقيیقة٬، أأددرركتت بأني قدد قططعتت بعضض االكلماتت هھھھنا أأيیضا

.ااالقتررااحح سيیكوونن شيء بجانبب هھھھذذهه االسططوورر  

 

أأيیمكنني تقدديیمم ااقتررااحح أأيینن تضعوونن ذذلكك؟ :متحددثث غيیرر محدددد  

 

ووبالتالي ااإلقتررااحح هھھھوو أأنن االجملة االثانيیة منن االووثيیقة  .اشررلقدد قمتت بهھا للتوو ضمنن االتحرريیرر االمب :أأليیسا كووبرر

٬، ووبالتالي ال ICGإإنن االمشارركة في عمليیة ااتخاذذ االقرراارر محجووززةة لكاملل أأعضاء " ستقررأأ ااآلنن

." أأوو االخبررااء أأوو االسكررتارريیة ٬ICANN، ااتصالل ططاقمم عملل ICANNيیشملل ااتصالل مجلسس   

أأيیة ااعتررااضاتت على هھھھذذاا االنصص االذذيي قمتت بهھ؟   

ووباإلنتقالل إإلى أأسفلل االقسمم االثاني٬، ااقتررااحح آآخرر منن ليینن٬،  .إإذذنن أأعتقدد أأننا مالئموونن مع تلكك .ال بأسس 

يینبغي أأنن يیتووقع أأعضاء " حيیثث تقررأأ االجملة االجدديیددةة االتي يیمكنكمم ررؤؤيیتهھا في االفقررةة االثالثة هھھھناكك

ICG لذذلكك هھھھذذاا تغيیيیرر  ."ططوواالل االووقتت ووإإلززاامم أأنفسهھمم لصيیاغة أأيي نقططة منن ااالتفاقيیة باحترراامم
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منن  Mووااحدد يیمكنكمم ررؤؤيیتهھ٬، وواالتغيیيیرر ااآلخرر هھھھوو ااقتررااحح منن مارريي بأنن يیتمم تغيیيیرر االحررفف االكبيیرر 

.إإلى حررفف صغيیرر٬، بحيیثث يیططابقق ااالستخدداامم في بقيیة االووثيیقة membersكلمة   

.ووبالتالي علقوواا على االنصص االذذيي يیمكنكمم ررؤؤيیتهھ هھھھنا   

 

:آآموورر. ليینن سانتت ً بأنن يیتمم تعدديیلل  رربما سووفف تعالجوونن هھھھذذاا بشكلل .أأليیسا٬، إإنهھا ليینن  منفصلل٬، إإال أأنني ااقتررحتت أأيیضا

 ً ...ال أأعلمم إإذذاا كنتمم تنوووونن .االجملة في ااألعلى إإلى حدد ما لجعلهھ أأكثرر ووضووحا  

 

لذذاا ددعووني أأحاوولل  .أأعتقددتت بأنهھا كانتت مجرردد تكرراارر لما كانن هھھھناكك فعالً  .لقدد فاتني ذذلكك .أأعتذذرر :أأليیسا كووبرر

.االعملل في ذذلكك  

 

:آآموورر. ليینن سانتت ...٬، وومنن االووااضح أأنهھ ليیسس سبباً لـ]أأسلووبب معّبرر بيینهھمم[جرردد أأنن لقدد كانن م   

 

.حسًنا٬، لقدد فهھمتت :أأليیسا كووبرر  

 

.هھھھذذاا جانن جاكك أأليیسا٬، هھھھلل يیمكنني االتعليیقق بشأنن االفصلل االثاني؟ :جانن جاكك سووبرريیناتت  

 

قتررااحكك ليینن٬، هھھھلل تعكسس االنسخة االمووجووددةة على االشاشة اا .هھھھال أأعططيیتمووني ثانيیة إلنهھاء هھھھذذاا .نعمم :أأليیسا كووبرر

بشكلل ددقيیقق؟  

 

:آآموورر. ليینن سانتت ]...غيیرر مسمووعع[ .أأعتقدد ذذلكك   
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.ااستمرر جانن جاكك .شكرًراا :أأليیسا كووبرر  

 

 SOIsووسيیكوونن حيیثما تذذكرر  .إإنن هھھھذذاا متعلقق بالجملة ااألوولى تحتت االررقمم إإثنيینن .شكرًراا لكك٬، أأليیسا :جانن جاكك سووبرريیناتت

 .بأنن هھھھذذاا يیتعلقق بتضارربب ااالهھھھتمامم بيیانن إإبددااء ااالهھھھتمامم٬، وولكنني إإعتقددتت .بيیاناتت إإبددااء ااالهھھھتمامم

ألنن بيیانن إإبددااء ااالهھھھتمامم٬، أأقصدد٬، لدديینا جميیعنا هھھھناكك بالفعلل في مكانن ما في االمحفووظظاتت٬، كافة 

ووهھھھذذاا شيء  .بيیاناتت إإبددااء ااإلهھھھتمامم تتعلقق بسببب ااختيیاررنا ألنن نكوونن مررشحيینن لفرريیقق االتنسيیقق

 ً .مختلفف تماما  

ااالهھھھتمامم٬، لذذلكك يیعلمم االجميیع أأنهھ على سبيیلل االمثالل٬، أأعتقدد بأنهھ ما هھھھوو مهھمم هھھھوو بيیانن إإبددااء تضارربب  

.شكرًراا أأليیستت هھھھذذهه االحالة؟. يیعملل لهھذذاا أأوو فرريیقق االمجتمع ذذلكك٬، ووإإلخ) يیعملل لهھذذاا االتعاوونن؛ بب (أأ  

 

لذذلكك رربما٬، ال أأعلمم إإذذاا لمم يیكنن وووولفف أأوولرريیتشش مووجوودد في هھھھذذهه االمكالمة أأمم ال٬، كانن هھھھذذاا هھھھوو  :أأليیسا كووبرر

هھمي االشخصي بأنن االبيیاناتت٬، بما أأنن بيیانن إإبددااء ااالهھھھتمامم االذذيي قددمناهه ووكانن ف .االنصص االذذيي ااقتررحتهھ

وولكنن  .جميیعنا ااحتووىى على معلووماتت جووهھھھرريیة وواالذذيي ووصفتهھ للتوو جانن جاكك٬، ووهھھھذذاا ما تمم تغططيیتهھ

.وووولفف أأوولرريیتشش٬،سووفف أأررجئ إإليیكك  

 

ددئئ فرريیقق عملل حسنا٬ً، أأخذذ االنصص منن ما في مبا .وووولفف يیتحددثث .نعمم٬، شكررااً أأليیسا ووجانن جاكك :وووولفف أأوولرريیتشش

GNSO ووبالتالي كالعاددةة٬، نززوودد نحنن ااألعضاء االمشووررةة هھھھناكك٬، ووكانن ذذلكك منن  .االتووجيیهھيیة

لذذاا عنددما بددأأنا بالنصص٬، ووشملل بيیانن إإبددااء ااالهھھھتمامم٬، بيیانن إإبددااء  .االبدداايیة هھھھنا في هھھھذذاا االنصص

٬، وواالذذيي ططلبناهه٬، ذذلكك ما أأفهھمهھ كنا نسألل٬، جانن جاكك٬، حيیثث يیررتبطط ]غيیرر مسمووعع[االتضارربب 

اادد مع وواالعملل مع٬، حيیثث تمم تضميینهھ إإذذاا كنتمم على نمووذذجج بيیانن إإبددااء ااالهھھھتمامم ذذلكك في االرراابطط ااألفرر

.االمتعلقق٬، وومنن ثمم سترروونن ذذلكك  

.شكرًراا .ووهھھھذذاا ما يیكمنن وورراائهھ   
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وولكنن٬،  .شكرًراا لكك وووولفف على االتووضيیح .إإذذاا سمحتمم لي ااإلجابة على ذذلكك .هھھھذذاا جانن جاكك .نعمم :جانن جاكك سووبرريیناتت

لقدد ررأأيیتت في كافة أأنحاء  .رربما أأضيیقق قليیالً  GNSOبأنن تعرريیفف كما ترروووونن٬، أأعتقدد 

ICANN ٬، ووبالمناسبة أأماكنن أأخررىى٬، وولكنن كذذلكك عنددما كنتت عضووااً في مجلسسICANN ،٬

.ووهھھھذذاا ااألمرر ططبيیعي جددااً  .ووبأنن بيیانن إإبددااء ااالهھھھتمامم هھھھوو شيء نشرر مباشررةة في االبدداايیة  

ووهھھھوو أأنن أأيي شخصص وواالذذيي يیررىى أأنن لدديیهھ أأوو  .ووهھھھنا ما نتحددثث عنهھ فعليیا٬ً، يینبغي أأنن يیتمم تحدديیددهه بددقة 

على سبيیلل االمثالل٬، ال أأعلمم٬،  .قدد يیووااجهھ تضارربب ااالهھھھتمامم٬، يینبغي أأنن يیعلنن تضارربب ااالهھھھتمامم ذذلكك

لذذاا فهھوو  .سووفف أأقوولل أأيي شيء٬، وولكنن ااسمي هھھھوو الرريي بيیج٬، ووااختررعتت غووغا على سبيیلل االمثالل

.بيیانن بسيیطط٬، وويیشيیرر إإلى تضارربب ااهھھھتمامم محتملل٬، ووهھھھذذاا كلل شيء  

 .ووكما ترروووونن٬، تكمنن االمشكة مع بيیانن إإبددااء ااالهھھھتمامم هھھھوو أأنهھ مبهھمم .ذذاا جازز لي إإضافة شيءإإ 

ووعلى سبيیلل االمثالل٬، عنددما تقددموونن  .وويیستخددمم في ططررقق عدديیددةة مختلفة٬، ووفي سيیاقاتت مختلفة

٬، يیمكنكك تقدديیمم بيیانن ISOCلمنصبب على٬، ددعووني أأقوولل٬، مجلسس أأمناء منظظمة مجتمع ااإلنتررنتت 

ووبالتالي ذذلكك ال يیقوولل٬، . ٬، فاألمرر ذذااتهھ٬، إإلخICANNنددما تقددمم شيء لمجلسس ووع .إإبددااء ااالهھھھتمامم

.ووال يیحتوويي بالضررووررةة على فكررةة تضارربب ااالهھھھتمامم  

ووأأعتقدد بأنن ما هھھھوو مهھمم هھھھنا٬، ووبخاصة تحتت عنوواانن االسلووكك وواالمعايیيیرر االفرردديیة وواالجماعيیة٬، هھھھوو  

.شكرًراا .حيیثث يیعدد ذذلكك االبيیانن مهھمم .تضارربب ااالهھھھتمامم  

 

هھھھلل تتصوورر أأنن٬، تعلموونن٬، كما قلتت٬، قددمنا جميیعنا  .مجرردد سؤؤاالل تابع لكك جانن جاكك .نن هھھھذذهه أأليیساإإذذ :أأليیسا كووبرر

بيیاناتت ووهھھھنالكك مصفووفة نشررناهھھھا وواالتي تحتوويي على كافة االمعلووماتت االتي ددمناهھھھا حوولل مكانن 

ً وواالذذيي يیحتاجج  .عملنا٬، وومنن أأيینن يیأتي تموويیلنا٬، ووكلل ذذلكك ً أأكثرر ططبيیعيیا هھھھلل تتصوورر أأنن هھھھنالكك فعليیا

ااحدد منا ااإلفصاحح عنهھ؟كلل وو  

ً ما لقوولل  ووسيینشئ هھھھذذاا " بيیانن إإبددااء ااالهھھھتمامم ووتضارربب ااالهھھھتمامم٬،"أأوو إإذذاا غيیررنا االلغة هھھھنا نووعا

.معيیارر مناسبب٬، وواالذذيي حققناهه فعالً ألننا أأفصحنا جمعيینا عنن تلكك االمعلووماتت فعالً   

 



– 4مكالمة  ICGمؤؤتمرر  AR  2014أأغسططسس  17   

 

30منن  13صفحة   

 

كك تثقيیفي للغايیة ألنهھ يیشيیرر إإلى االمشكلة أأعتقدد بأنن سؤؤاال .شكرًراا لكك٬، أأليیسا .شكرًراا لكك٬، أأليیسا .نعمم :جانن جاكك سووبرريیناتت

أأنا ال أأططالبب بمززيیدد منن ااالفصاحح٬، بعدد كلل شيء٬، ااألمرر متررووكك لكلل ووااحدد منا لتحدديیدد إإذذاا  .تحدديیددااً 

إإنهھا مسألة ثقة أأخالقيیة٬، وولكنن هھھھنا٬، على ااألقلل  .كانتت أأوو كانن يیعتبرر ما تمم نشررهه كافٍف بالفعلل

."االمعايیيیرر االفرردديیة وواالجماعيیةاالسلووكك وو" ووتقوولل ذذلكك في االعنوواانن .ووضع االمعايیيیرر  

لذذاا أأعتقدد بأنهھ يیجبب أأنن نووضح االمعايیيیرر٬، وواالذذيي يیعدد ططبيیعي٬، أأوو أأنهھ٬، يیجبب أأنن يیكوونن هھھھنالكك بيیانن  

غيیرر [ووهھھھوو مووجوودد حاليیاً في االوواليیاتت االمتحددةة ووأأمرريیكا االشماليیة٬، وويیسمى  .إإبددااء تضارربب ااالهھھھتمامم

.شكرًراا .٬، تضارربب ااالهھھھتمامم]مسمووعع  

أأقصدد٬، بشررطط ووضعكك  .ضع كالهھھھما كشخصص يیقوومم بهھ ااآلنن للتوو٬، ال أأمانعحسناً إإذذاا كنتت تررغبب بوو 

.٬، ال بأسس بهھذذاا]غيیرر مسمووعع[  

 

وووولفف أأوولرريیتشش على  .لذذاا قمتت بقليیلل منن االتعدديیلل٬، يینبغي أأال يینظظرر ااألشخاصص إإلى ذذلكك .ال بأسس :أأليیسا كووبرر

.إإذذنن٬، ااستمرر .قائمة ااإلنتظظارر  

 

جانن جاكك٬، يیذذكرر بيیانن إإبددااء ااالهھھھتمامم مددةة محددددةة وويیررتبطط  ووبإيیجازز فقطط٬، .وووولفف يیتحددثث .شكرًراا :وووولفف أأوولرريیتشش

ً ما٬، ووهھھھوو في ووجهھة  ببيیانن محدددد٬، وواالذذيي يیعدد٬، تعلموونن٬، ووقتنا٬، وويیحتوويي على شكلل ووتنسيیقق نووعا

على سبيیلل االمثالل٬، يیقووموونن بالتالي مع مرروورر االووقتت٬،  GNSOووال سيیما في  .GNSOنظظرر 

GNSO IA  ووأأددااةة ااستمرراارريیة االعمليیاتتCOI ،قدد تختلفف أأوو تتبددلل٬، بما أأنن٬، ] غيیرر مسمووعع[٬

تعلموونن٬، يیعملل فرريیقق االعملل هھھھذذاا ألكثرر منن سنة٬، على سبيیلل االمثالل٬، وويیتغيیرر ااألفرراادد وويیتحرركوونن 

.إإلى مهھامم أأخررىى  

لذذاا فما نقوومم بهھ هھھھوو٬، نططلبب في كلل ااجتماعع٬، إإذذاا كانن هھھھنالكك تغيیيیرر في شخصص ما٬، بيیانن إإبددااء  

٬، إإال أأنهھ نمووذذجج٬، نووعع منن االنمووذذجج االذذيي ووفي أأغلبب االحاالتت٬، ال تووجدد إإجابة على ذذلكك .ااهھھھتمامم

٬، وو منن ثمم ]غيیرر مسمووعع[وولذذلكك عليینا أأنن نفكرر بذذلكك٬، وويینبغي منا االقيیامم بذذلكك بددوونن  .تقووموونن بهھ

.شكرًراا .تتمم تغيیططتهھا  
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وولكنن إإذذاا سمحتمم لي٬، هھھھنا  .حسننٌ  .هھھھذذاا جانن جاكك .شكرًراا لكك وووولفف٬، إإذذاا سمحتت لي باإلجابة :جانن جاكك سووبرريیناتت

٬، ٬GNSO، ووهھھھوو أأكبرر منن ICANNحح خبررةة ووااسعة٬، وواالذذيي يیعتمدد على مجلسس مجدددداا٬ً، أأنن ااقترر

٬، منن االضرروورريي االتأكيیدد على مستووىى االمباددئئ ICANNووفي مجلسس  .وومنن نططاقق ااختصاصهھا

لذذاا٬، أأعتقدد بأنن هھھھذذهه االفكررةة  .وواالمعايیيیرر٬، وواالتي يیجبب أأنن يیتمم ااجررااء بيیانن إإبددااء تضارربب ااالهھھھتمامم

٬، GNSOكك وووولفف٬، وواالذذيي يیعتمدد على مماررسة االتي قددمتهھا أأليیسا تررضي كلل منن ووجهھة نظظرر

ووتضارربب ااالهھھھتمامم٬، وواالذذيي ااقتررحتت إإضافتهھ٬، ألنن هھھھنالكك شيء أأنسبب بكثيیرر بمووجبب االسلووكك 

.شكرًراا .وواالمعايیيیرر  

 

ووأأعتقدد بأنهھمم غططوواا  .لذذلكك أأعلمم بأنن هھھھنالكك نصص مختلفف قليیالً فقطط في غررفة االمحاددثة .شكرًراا لكما :أأليیسا كووبرر

لذذاا أأعتقدد٬، ددعووني أأررىى إإذذاا أأمكنني مررااجعة ] غيیرر مسمووعع[ .وورربما الااألمرر ذذااتهھا بشكلل أأساسي٬، 

 ً   ...الستيیعابب .هھھھذذاا سرريیعا

 

ووبعباررةة أأخررىى٬، يیلززمم أأنن يیشملل بيیانن إإبددااء  ].غيیرر مسمووعع[أأتفقق مع ااقتررااحح  .هھھھذذاا جانن جاكك :جانن جاكك سووبرريیناتت

.ااالهھھھتمامم أأيي تضارربب في ااالهھھھتمامم  

 

.ال بأسس :أأليیسا كووبرر  

 

.شكرًراا .TOIقدد تتمكنن منن ااالقتررااحح بعدد تضارربب ااالهھھھتمامم٬، بيینن قووسيینن وو :جانن جاكك سووبرريیناتت  

 

ً  .ال بأسس :أأليیسا كووبرر يیبددوو ااألمرر ووكأنن لدديینا حلل هھھھنا٬، وويیبددوو ااألفرراادد  .أأعتقدد بأنهھ يینبغي عليینا االمضي قددما

لذذاا إإذذاا  .أأشكرركك على تلكك االنقططة .لذذاا ددعوونا نقوومم بذذلكك .سعددااء بما يیكفي٬، بقددرر ما بووسعي قوولهھ

بأنن االرراابطط في االحووااشي٬، ] غيیرر مسمووعع[هھھھنا إإلى أأسفلل االصفحة ااألوولى٬، فقدد أأشاررتت مارريي  نززلنا

 ً .ووإإذذاا تابعتمم االرراابطط٬، ال يیقووددكك إإلى أأيي شيء .هھھھنا٬، لمم يیكنن تشغيیليیا  
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ووبالتالي٬، ما لمم تكنن هھھھنالكك أأيیة تعليیقاتت على ذذلكك٬،  .ووقدد قددمم وووولفف أأووررليیتشش ذذلكك االرراابطط االمعددلل 

.ال بأسس .سووفف أأووااصلل ااالنتقالل  

 

.هھھھذذهه مارريي :مارريي  

 

.نعمم٬، مارريي٬، تفضلي :أأليیسا كووبرر  

 

ووألنني لستت في غررفة االمحاددثة أأوو ااألددووبي٬، هھھھلل لي بمعررفة االفقررةة االتي أأنتمم عليیهھا٬، االثالثة  :مارريي

منن فضلكمم؟  

 

ووسووفف أأحاوولل قوولل أأيي  .تلكك االتي كنتت أأشيیرر فقطط إإليیهھ هھھھوو االحاشيیة في االصفحة ااألوولى .بالتأكيیدد :أأليیسا كووبرر

.ثث عنهھنصص نتحدد  

 

؟...لي] غيیرر مسمووعع[االمعذذررةة٬، ماذذاا كانتت آآخرر  :مارريي  

 

 .يیؤؤدديي إإلى تسرربب معططلل... لمم يیكنن ااالررتباطط االتشعبي في االحاشيیة غيیرر ووظظيیفي٬، وولمم يیؤؤدديي إإلى :أأليیسا كووبرر

.لذذاا قددمم وووولفف أأوولرريیتشش رراابطط معددلل٬، وواالذذيي يیعملل ااآلنن  

] غيیرر مسمووعع[في االقسمم االثالثث٬، بيینن لذذاا باالنتقالل إإلى االقسمم االثالثث٬، االفقررةة االثالثة  .ال بأسس 

ووجليینن٬، وورربما آآخرريینن٬، كانن هھھھنالكك عددةة كلماتت معددلة وواالتي أأجرريیتت في االفقررةة االثالثة منن االقسمم 

وولكنن االررجاء االتعليیقق إإذذاا كانن لدديیكمم تعليیقاتت  .سأسمح لألفرراادد بقرراائتهھا ألنفسهھمم .االثالثث٬، لنن أأقررأأهھھھا

.لتقدديیمهھا بشأنن هھھھذذاا االنصص  
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ً بشأنن رربما٬، أأعتقدد االحذذفف بما أأنن االفقررةة وويیجبب علي ااإلشاررةة هھھھنا  ٬، فقدد كانن هھھھنالكك تعليیقق أأيیضا

ً ما٬، مجدددداا٬ً، ااألمثلل  .ااألخيیررةة هھھھنا٬، أأوو تغيیيیرر تررتيیبب االفقررةة منن ] غيیرر مسمووعع[ووأأعتقددتت نووعا

االفائددةة٬، وواالذذيي ترركك حقيیقة في كافة االنصص االذذيي كانن هھھھناكك٬، ووترركك بنفسس االتررتيیبب٬، ووآآملل أأنن تعني 

.بغضض االنظظرر عنن أأيي تررتيیبب فيیهھا ااألمرر ذذااتهھ بشكلل أأساسي٬،  

.قرراارر تنفيیذذيي] غيیرر مسمووعع[ووبالتالي كانن ذذلكك نووعاً منن    

ووبسماعع ووررؤؤيیة بعضض ااالتفاقيیة في غررفة االمحاددثة ووعددمم سماعع أأيیة ااعتررااضاتت٬،  .ال بأسس 

وولذذلكك في االقسمم االرراابع٬، لمم يیكنن لدديینا حقيیقة االمززيیدد منن ااألموورر  .سووفف أأووااصلل ااالنتقالل

ددعووني أأررىى ووحسبب في ااألسفلل  .أأوو رربما في االجززء بب٬، كما يیتضح. االتحرريیرريیة في االجززء أأ

ال٬، كانن ذذلكك االتغيیيیرر ااألخيیرر االذذيي تمم ااقتررااحهھ االيیوومم٬،  .هھھھنا إإذذاا كانن هھھھنالكك أأيیة تغيیيیررااتت أأخررىى

.كانن االتغيیيیرر في االقسمم االثالثث  

كك في هھھھذذهه االمررحلة٬، أأقصدد لقدد ذذكررنا فعالً إإذذاا ررغبب أأيي شخصص إلثاررةة قضايیا مووضووعيیة٬، وولذذل 

على أأيي  وولمم يیكنن هھھھنالكك أأيي منن تلكك٬، هھھھلل لددىى أأيي شخصص قضيیة تحرريیرريیة محتددمة لمم نناقشهھا؟

.جززء في االووثيیقة٬، أأيي صفحة٬، أأيي قسمم  

 

ما االقسمم؟]... تشوويیشش[أأعذذرريیني أأليیسا  :متحددثث غيیرر محدددد  

 

إإذذنن يیبددوو أأنن االقسمم االثالثث كانن لدديینا ااقتررااحاتت تحرريیرريیة  .أأعتذذرر ثانيیة منن فضلكك جانن جاكك قسمم٬، :أأليیسا كووبرر

وولذذاا عندد هھھھذذهه االنقططة٬، االسؤؤاالل هھھھوو هھھھلل لددىى أأيي شخ ااقتررااحاتت تحرريیرريیة أأخررىى على أأيي  .إإضافيیة

ً ما لررؤؤيیة فيیما لوو أأرراادد ااألفرراادد للقيیامم بذذلكك مررةة  جززء في االووثيیقة؟ يیسررني بقاء االتنقلل ببططئ نووعا

.ررىى٬، وولكنن أأعتقدد بأننا أأساساً على مقرربة منن ااستكمالل االووثيیقةأأخ  

.على قائمة ااإلنتظظارر] غيیرر مسمووعع[لذذاا جانن جاكك وومنن ثمم    
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 هھھھلل تمانعيینن أأليیسا مجرردد االعووددةة إإلى آآخرر فقررةة منن ااالثنتيینن؟ .هھھھذذاا جانن جاكك .شكرًراا لكك٬، أأليیسا :جانن جاكك سووبرريیناتت

لذذاا  .يي٬، وولكنن تلكك االفقررتيینن٬، في االحقيیقة٬، أأجللأأعتذذرر٬، علي ااستحضارر سني االكبيیرر لتبرريیرر تباططؤؤ

كافة االجهھوودد  ICGسيیبذذلل "تووجدد فقررةة تبددأأ بـ .سؤؤاالي هھھھوو ال تنتقلوواا كثيیررااً ووإإال سأفقدد االمسارر

."االمعقوولة لتمكيینن مجتمعاتت أأصحابب االمصلحة للحصوولل على ووقتت مناسبب٬، إإلخ  

ً تقدديیمم فتررااتت تعليیقق عامة مناس" وواالجملة االتاليیة  لذذاا كانن يینبغي مني  ."بة ووعمليیةحيیثما يیتمم أأيیضا

أأنن أأشيیرر إإلى هھھھذذاا بووقتت أأبكرر بكثيیرر خاللل تباددلل االبرريیدد ااإللكتررووني٬، وولكنن يیجبب أأنن ااعتررفف بأنهھ 

أأقصدد٬،  .ااألمرر مبهھمم قليیالً  ووااآلنن يیستهھلني بأنن ذذلكك قليیال٬ً، كيیفف يینبغي أأنن أأقوولل هھھھذذاا؟ .قدد فاتني ذذلكك

.يیضاً تقدديیمم فتررااتت تعليیقق عامة مناسبة ووعمليیةسووااء كنا نقوومم بشيء ما أأمم ال٬، ووبالتالي حيیثما يیتمم أأ  

على ااألقلل٬، لنن تترركك  ICANNووأأعتقدد بأنهھ وومنن خاللل نططاقق إإددااررةة ااإلنتررنتت٬، ووال سيیما في  

لذذاا هھھھلل بمقددوورر أأيي شخصص إإعططائي  .أأقصدد٬، إإنهھ مبددأأ .فتررااتت االتعليیقق االعامة لتقدديیرر االمجمووعاتت

.شكرًراا ؟]غيیرر مسمووعع[هھھھي ااآلنن٬، تووجيیهھاتت بخصووصص هھھھذذاا ووررؤؤيیة سووااء كانتت هھھھذذهه االجملة٬، كما   

 

ووأأعتقدد٬، تعلموونن٬، يیعتمدد ااألمرر قليیالً على  .لذذاا يیمكنني فقطط إإعططاء ررددةة فعلي أأوو تفسيیرريي لهھذذاا :أأليیسا كووبرر

إإال أأنن هھھھنالكك بعضض االقررااررتت االتي ااتخذذناهھھھا حيیثث لمم نططلبب  .ماهھھھيیة ذذلكك االقرراارر االمووضووعي

سبيیلل االمثالل٬، تحدديیدد مووااعيیدد ااجتماعنا  االتعليیقق االعامم٬، ووأأعتقدد بأنهھ رربما لسنا بحاجة إإلى٬، على

ووتعلموونن٬، إإنني متأكددةة إإذذاا فكررنا حوولل كافة االقررااررااتت االتي ااتخذذناهھھھا منذذ شهھرر يیووليیوو٬،  .االمقبلل

.يیمكننا االتووصلل إإلى إإثنيینن آآخرريینن  

لذذاا كنتت اافتررضض بأنن كانن هھھھذذاا االقصدد هھھھنا٬، ووكانن بأننا سووفف نحصلل بالتأكيیدد على فتررااتت تعليیقق  

ووليیستت االحالة لكلل قرراارر ووحيیدد ااتخذذناهه٬، سووفف نحصلل  .محتووىى ااالنتقاللعامة أليي شيء متعلقق ب

في قائمة ااإلنتظظارر٬، هھھھلل أأررددتت ] غيیرر مسمووعع[ .إإال أأنن هھھھذذاا كانن مجرردد تفسيیرريي .على فتررةة تعليیقق

االتحددثث عنن هھھھذذهه االقضيیة٬، أأوو هھھھلل لدديیكك قضيیة منفصلة؟  

 

لصفحة االثانيیة٬، االفقررةة االرراابعة تحتت مجرردد أأمرر تحرريیرريي بسيیطط٬، في اا .كال٬، إإنهھا قضيیة منفصلة :متحددثث غيیرر محدددد

.تووجدد نقططة ناقصة في نهھايیة االفقررةة .االقسمم االثالثث٬، أأعتقدد  
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إإذذنن فالتعليیقاتت ااألخررىى حوولل فتررااتت االتعليیقق االعامم؟ .شكرًراا :أأليیسا كووبرر  

 

ً عنددما قررأأتت بأنن  .أأنا ررووسس :ررووسس ماندديي يیمكنني االقوولل بأنني فسررتهھا نفسس ما فعلتت٬، معبرر عنهھ تماما

لددااخليیة ال تحتاجج إإلى فتررااتت تعليیقق عامة٬، بلل ألموورر أأخررىى مثلل االمووااثيیقق وواالجددااوولل االقررااررااتت اا

.ووهھھھذذاا ما قصددناهه .االززمنيیة ووما شابهھ ذذلكك٬، فقدد كانن لدديینا تعليیقق عامم  

 

إإذذاا اافتررضنا بأنن هھھھذذاا يیشملل ووااجهھة كافة  لذذاا جانن جاكك٬، هھھھلل يیبددوو ذذلكك منططقي بالنسبة لكك حاليیاً؟ :أأليیسا كووبرر

خذذهھھھا؟االقررااررااتت االتي قدد نت  

 

إإنهھ مجرردد أأنني أأررددتت االتأكدد منن  .بالنسبة لي٬، ال بأسس بهھ .هھھھذذاا جانن جاكك .نعمم٬، شكررااً لكك أأليیسا :جانن جاكك سووبرريیناتت

وويیجبب علي أأنن أأقوولل  .أأننا٬، كفرريیقق تنسيیقق٬، لنن نخووضض في مأززقق٬، ألننا ال نططبقق االقوواانيینن االعادديیة

إإجبارريیة٬،  ICANNاالعامم في  بأنني نسيیتت٬، ووال أأعلمم سووااء٬، على سبيیلل االمثالل٬، أأنن فتررااتت االتعليیقق

.كما كانتت  

وولكنن إإذذاا تمكنن شخصص فقطط٬،  .أأوو٬، أأنهھ فقطط حيیثما يیكوونن مناسباً ووعمليیا٬ً، لدديي شكك بسيیطط حوولل ذذلكك 

بططرريیقة مووثووقة٬، ووهھھھذذاا منن منظظوورر قانووني٬، أأوو منن ووجهھة نظظرر٬، ددعوونا نقوولل٬، فرريیقق مررااجعة 

ً ATRTاالمساءلة وواالشفافيیة  تأكدد ووحسبب٬، هھھھلل يیووجدد أأيي وولكنن أأررددتت اال .ليیسس لدديي مشكلة .٬، حسنا

لدديیهھ خبررةة في االعملل في فرريیقق مررااجعة االمساءلة  ICGشخصص في االمكالمة٬، ووهھھھوو عضوو 

؟2أأوو  1وواالشفافيیة   

لذذاا٬، إإذذاا جازز لي ااالستشهھادد بصدديیقي ووززميیلي آآلنن غرريینبيیررغغ٬، وواالذذيي أأررسلل لي محاددثة أأخررىى  

 ICANNليیاتت تتططلبب بعضض عم" ووررأأيیهھ االذذيي هھھھوو .غيیرر مررتبططة بمحاددثة ااتصالل أأددووبي هھھھذذهه

ووغيیررهھھھا٬، هھھھذذاا مجرردد حكمم  .PDPاالتعليیقق االعامم٬، مثلل أأماكنن محددددةة في عمليیة ووضع االسيیاسة 

.لذذاا أأعتقدد أأنهھ مع ذذلكك٬، سووفف أأتقبلل االصيیاغة كما هھھھي." تقدديیرريي٬، ووإإلخ  

االررجاء إإددررااكك أأنني لمم أأحاوولل إإثاررةة نقططة جدديیددةة٬، فقدد كانن مجرردد بأنني أأررددتت االتأكدد منن أأننا لنن  

.شكرًراا .جانبب االخططأ لبعضض االحججنضع أأنفسنا في اال  
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.شكرًراا لكك على هھھھذذاا :أأليیسا كووبرر  

 

.لدديي سؤؤاالل أأليیسا :متحددثث غيیرر محدددد  

 

.نعمم٬، وواالمضي قددما :أأليیسا كووبرر  

 

كافة االجهھوودد االمعقوولة لتمكيینن  ICGسيیبذذلل "االجززء ااألوولل ووااضح  .أأعتقدد٬، إإذذاا قررأأتت هھھھذذهه االفقررةة :متحددثث غيیرر محدددد

] غيیرر مسمووعع[ى االووقتت االمناسبب للتشاوورر بقضيیة مجتمعاتت أأصحابب االمصلحة للحصوولل عل

حيیثما يیكوونن مناسباً "٬، وومنن ثمم لدديینا ]غيیرر مسمووعع[وومنن ثمم لدديینا  .ووهھھھذذاا ووااضح ."ستشكلل جووهھھھررااً 

ووهھھھذذاا هھھھوو٬، منن االذذيي يیقرررر بأنهھ مناسبب؟ ."ووعمليیا٬ً، سيیتمم أأيیضاً تقدديیمم تعليیقاتت عامة  

.اا هھھھوو سؤؤااليمنن شأنهھ أأنن يیقددمم ووضووحاً للتعليیقق االعامم٬، ووهھھھذذ] غيیرر مسمووعع[   

 

]تشوويیشش[  

 

ووأأليیسا٬، ] غيیرر مسمووعع[وولكنني أأررىى على االمحاددثة٬،  .بالضبطط٬، كانتت تلكك االنقططة .هھھھذذاا جانن جاكك :جانن جاكك سووبرريیناتت

كانن على ] غيیرر مسمووعع[وو 1على فرريیقق مررااجعة االمساءلة وواالشفافيیة ] غيیرر مسمووعع[أأررىى أأنن 

تررحح٬، بأنكك ددعووةة كلل منهھمم إلعططاء هھھھلل يیجووزز لي أأليیسا أأنن ااق .2فرريیقق مررااجعة االمساءلة وواالشفافيیة 

ررأأيیهھمم االمووثووقق بشأنن هھھھذذاا بحيیثث يیمكننا ااالنتقالل إإلى شيء آآخرر؟  

 

.قدد ررفعتت يیددهھھھا ووأأنززلتهھا ااآلنن] غيیرر مسمووعع[ .يیحقق أليي شخصص بالتحددثث :أأليیسا كووبرر  
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.٬، أأوودد أأيیضاً االتحددثث٬، وولكنن ال يیمكنني ررفع يیدديي]غيیرر مسمووعع[أأليیسا هھھھذذاا  :متحددثث غيیرر محدددد  

 

.تفضلل :أأليیسا كووبرر  

 

أأجلل٬، كنتت على ووشكك تقدديیمم االنقططة بأنن ميیثاقنا يیقوولل بشكلل ووااضح بأنن االعامة حقيیقة هھھھي فتررةة  :متحددثث غيیرر محدددد

ً بالنصص  .تعليیقنا٬، وولذذاا أأعتقدد ألموورر مووضووعيیة٬، فإننا مشمووليینن فعالً بالميیثاقق ووأأنا سعيیدد شخصيیا

.منن هھھھذذاا] غيیرر مسمووعع[في ووثيیقة   

 

ططررحح سؤؤاالل مجددددااً ررجاءااً؟أأليیسا٬، هھھھلل يیمكنني  :متحددثث غيیرر محدددد  

 

٬، وومنن ثمم بالتأكيیدد٬، ]غيیرر مسمووعع[إإذذنن وووولفف أأوولرريیتشش وومنن ثمم  .إإذذنن لدديینا قائمة إإنتظظارر ااآلنن :أأليیسا كووبرر

.إإذذاا أأررددتت االتحددثث٬، ررجاء االددخوولل في قائمة ااإلنتظظارر] مسمووعع غيیرر[  

 

إإذذاا ووضعتت في االجملة  .نقططةأأعتقدد هھھھنا٬، تعلموونن٬، لمم نصلل إإلى تلكك اال .شكررااً أأليیسا٬، وووولفف يیتحددثث :وووولفف أأوولرريیتشش

هھھھنا٬، بقوولل أأفرراادد معيینيینن٬، نوودد أأنن يیكوونن لدديینا معايیيیرر حوولل حيیثما يیتخذذ قرراارر بشأنن فتررةة االتعليیقق 

لذذاا فمنن االووااضح٬، منن االووااضح فعالً لهھذذاا االمجتمع٬، وولهھذذهه االمجمووعة٬، بأنهھ يینبغي أأنن  .االعامم أأمم ال

.ساعددنا ألنهھ مددررجج هھھھنا في االفقررةةلذذلكك كنتت أأعتقدد سووااء كانن قدد يی .يیكوونن هھھھنالكك فتررةة تعليیقق عامم  

ووتددعى مباددئئ٬، أأوو هھھھكذذاا٬، أأوو سلووكك االمجمووعة٬، لذذاا فهھي ليیستت لتقرريیرر نووعع معيینن للتعليیقاتت االعامة  

وويینظظرر  .وولكنن رربما٬، إإذذاا قررأأناهه هھھھكذذاا ووحسبب٬، تعلموونن٬، يینظظرر إإليیهھا على أأنهھا مناسبة ووعمليیة .هھھھنا

في ] غيیرر مسمووعع[لذذاا هھھھذذاا ما وورراائهھ٬، وو .مةإإليیهھا على اانهھا مناسبة ووعمليیة لتقدديیمم فتررااتت تعليیقق عا

 ً .شكرًراا .االميیثاقق هھھھوو أأيیضاً نصص٬، ووهھھھوو بأنهھ ووااضح تماما  
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].غيیرر مسمووعع[ااستمرر  :أأليیسا كووبرر  

 

ووأأددرركك بأنن ستكوونن هھھھنالكك ااحتماليیة  .بلل االططرريیقة صيیاغتهھا .أأليیسا٬، مشكلتي ليیستت جووهھھھرر االنصص :متحددثث غيیرر محدددد

ً ووعمليیا٬ً، قبلل كلل شيء٬، منن االذذيي يیقرررر أأفهھمم هھھھذذاا٬، ووأأددرركك بأنن حيیثما يیكوونن من .للتعليیقق االعامم اسبا

ألنهھ  .وومنن ثمم سيیتمم االتقرريیرر٬، ووبعددهھھھا سيیقددمم هھھھذذاا أأيیضا٬ً، منن .ICGووستقرررر  إإذذاا كنتت على حقق؟

ً ووعمليیا٬ً، ستقددمم  فتررةة كافيیة٬، أأوو ال أأعلمم٬، فتررةة مناسبة  ICGيیذذكرر بووضووحح٬، حيیثما يیكوونن مناسبا

.للتعليیقق االعامم  

هھھھذذهه االفقررةة ] غيیرر مسمووعع[ووهھھھذذهه هھھھي االمشكلة  قرررر ذذلكك٬، عنن ططرريیقق منن؟وويینبغي عليینا ذذكرر منن سيی 

...ال مشكلة لدديي مع .االصغيیررةة٬، أأوو االجملة االصغيیررةة  

 

حسنا٬ً، إإذذنن يیررجى إإلقاء نظظررةة على االتعدديیلل٬، وواالتي ااقتررحهھا جانن جاكك للتوو٬، وواالتي أأعتقدد  .شكرًراا :أأليیسا كووبرر

].غيیرر مسمووعع[لى تلكك االنقططة ووبأني حصلتت على تصحيیح٬، ووأأعتقدد بأنهھ يیتحددثث بالتأكيیدد إإ  

 

.أأجلل٬، أأعتقدد بأنكك ااستأثررتهھ بددقة .مررحًبا أأليیسا٬، هھھھذذاا جانن جاكك :جانن جاكك  

 

]...تشوويیشش[لذذاا٬، رربما٬، إإذذاا  :أأليیسا كووبرر  

 

أأنا  .عذذرراا٬ً، كانن االصووتت مكتوومم .مجددددااً ] غيیرر مسمووعع[هھھھذذاا  .شكرًراا .كنتت على قائمة ااإلنتظظارر :متحددثث غيیرر محدددد

ووكنتت فقطط على ووشكك االقوولل بأنهھ٬، بقددرر ما أأذذكرر٬، ما قامم بهھ فرريیقق  .سعيیدد باقتررااحح جانن جاكك

مررااجعة االمساءلة وواالمحاسبة كانن بأنن لدديینا مجمووعة ووااحددةة منن االمساهھھھمة االتي أأنجززتت االتعليیقاتت 

وومنن هھھھوو  ووكانن لدديینا كذذلكك قضايیا غيیرر مووضووعيیة مثلل٬، منن سووفف بتررأأسس ااالجتماعع؟ .االعامة

.التأكيیدد للتعليیقاتت االعامةنائبب االررئيیسس ووهھھھكذذاا٬، وواالتي لمم يیذذهھھھبب ب  
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لذذاا  .لمم نفعلل كلل شيء في االكتابة٬، إإذذاا جازز لي االقوولل .إإال أأننا لمم نخضض في تلكك االقضايیا االمحددددةة 

فقدد كانتت مجرردد كما أأموورر إإجرراائيیة٬، ذذهھھھبتت ددااخلل االمجمووعة ددااخليیا٬ً، ووقضايیا مووضووعيیة وواالتي 

٬، أأعتقدد بأنن االنصص االذذيي وولكنن مجددددااً  .كانتت ووثيیقة ووااحددةة بشكلل أأساسي ذذهھھھبتت للتعليیقق االعامم

.شكرًراا .ااقتررحهھ جانن جاكك ال بأسس بهھ  

 

يیبددوو ااألمرر  .جوو٬، ااسمح لي بتذذكرر ميیززةة االررئيیسس لثانيیة٬، ووددعني أأررىى ما سيیحصلل بعدد ذذلكك .شكرًراا :أأليیسا كووبرر

 .ووكأنما ليیسس لدديینا٬، مثلما لدديینا ااتفاقيیة على االتعدديیالتت كما تبددوو على االشاشة٬، وواالتي حذذفتت االنقططة

إإذذاا كانن هھھھنالكك٬، جوو٬، ما  .االشررطط في نهھايیة االجملة وواالتي تتضمنن فتررةة االتعليیقق االعامم ووااآلنن بإضافة

.سأوودد هھھھذذاا إإذذاا تمكنا منن اانهھائهھ لمم يیكنن لدديیكك ااعتررااضض على ذذلكك؟  

 

أأليیسا؟ .أأليیسا٬، هھھھذذهه مارريي :مارريي  

 

  .نعمم٬، تفضلي مارريي :أأليیسا كووبرر

 

هھھھلل يیمكنني ااالستمرراارر؟ .هھھھذذهه مارريي :مارريي  

 

.ااستمرريي٬، مارريي .ددوو ووأأنن جوو قدد أأنززلل يیددههيیب .تفضلل :أأليیسا كووبرر  

 

منن فضلكك٬، بما أأنني لستت في غررفة االمحاددثة٬، ووال أأررىى أأددووبي٬، هھھھلل يیمكنكك قررااءةة ما  .ال بأسس :مارريي

...أأضافهھ جانن جاكك إإلى  
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ووتقررأأ االجملة ااألوولى ااآلنن  .إإذذنن إإنهھا االفقررةة ااألخيیررةة منن االقسمم االثاني .أأنا آآسفف .أأجلل٬، نعمم .أأجلل :أأليیسا كووبرر

االجهھوودد االمعقوولة منن أأجلل تمكيینن مجتمعاتت أأصحابب االمصلحة منن  ICGتبذذلل " :كالتالي

االتي ستتخذذ  ICGاالحصوولل على االووقتت االمناسبب للتشاوورر حوولل االمشكالتت االمتعلقة بمجمووعة 

."قررااررااتت أأساسيیة٬، بما فيیهھا ططوواالل فتررااتت االتعليیقق االعامة  

 

  .ال بأسس :مارريي

 

تلقيیتت االتعليیقاتت االعامة كنتيیجة للمشاووررااتت " في االسابقق وومنن ثمم تستمرر االجملة االتاليیة كما :أأليیسا كووبرر

.ووهھھھكذذاا ."االعامة  

 

.شكرًراا .أأنا سعيیددةة بذذلكك٬، ووليیسس لدديي مشكلهھ بهھذذاا .حسنا٬ً، شكررااً  :مارريي  

 

إإذذنن٬، أأوودد أأنن أأسألل إإذذاا كانن هھھھنالكك أأيیة ااعتررااضاتت أأخررىى العتمادد هھھھذذهه االووثيیقة؟ .شكرًراا :أأليیسا كووبرر  

 

.بذذلكك أأليیسا٬، لدديي مشكلة :متحددثث غيیرر محدددد  

 

.حسًنا٬، ااستمرر :أأليیسا كووبرر  

 

...أأعتقدد بأنكك :متحددثث غيیرر محدددد  
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.االررجاء ذذكرر ااسمكك :أأليیسا كووبرر  

 

 ].غيیرر مسمووعع[مقتررحح٬، يیمكننا االتعدديیلل٬، بما فيیهھا ] غيیرر مسمووعع[أأعتقدد بأنهھ في نهھايیة ما  .نعمم :متحددثث غيیرر محدددد

 ً ً فقدد ال يی .تحتاجج إإلى إإضافة فاصلة٬، حيیثما يیكوونن عمليیاً وومناسبا ووبالتالي عليینا  .كوونن االبعضض عمليیا

 ICGلتقرريیرر بشأنن االووضع ووعددمم رربطط يیدد  ICGاالجززء٬، للسماحح لـ ] غيیرر مسمووعع[إإضافة هھھھذذاا 

.بالكاملل  

 

في بدداايیة االجملة؟" سووفف نبذذلل جهھوودد مقعوولة"أألمم يیستووعبب ذذلكك حقيیقة أأننا نقوولل :أأليیسا كووبرر  

 

ووأأعتقدد بأنن ] غيیرر مسمووعع[تي أأعانيیهھا منن كلل هھھھذذاا٬، تعلموونن مددىى االصعووبة اال .أأليیسا٬، االمعذذررةة :متحددثث غيیرر محدددد

 ً ال تووجدد لدديي مشكلة لمعقوولل أأمم ال٬، وولكك أأعتقدد يینبغي  .االجملة٬، بما فيیهھا حيیثما يیكوونن عمليیاً وومناسبا

ووال تعوودد إإلى مناسبة أأوو االتمكيینن  .أأنن يیأتي هھھھذذاا مباشررةة بعدد ذذلكك شاملل٬، ألنن هھھھذذاا تعوودد إإلى شاملل

.يیمم في االووقتت٬، لذذاا فإنهھا تعوودد إإلى شامللووتعوودد إإلى االتقدد .ألصحابب االمصالح  

  ً .لذذاا بعدد شاملل كذذاا ووكذذاا٬، إإنهھ حيیثما٬، عمليیاً وومناسبا  

 

جانن جاكك٬، أأيیمكنكك االتكيیفف مع حيیثما يیكوونن عمليیاً وومناسباً؟ :أأليیسا كووبرر  

 

.إإذذاا كانن هھھھذذاا خططأ يیتحملل عقباهه٬، ال أأمانع :جانن جاكك سووبرريیناتت  

 

االشررطط االنهھائي في نهھايیة  .بالتالي٬، هھھھذذاا ما تمم تعدديیلهھ ااآلنن .بأسسال  .ال بأسس .أأحبب أأنن أأسمع ذذلكك :أأليیسا كووبرر

 ً ً وومناسبا ووااآلنن٬، هھھھلل هھھھناكك  .االجملة٬، شاملل فتررااتت تعليیقق عامة ااثنتيینن٬، فاصلة٬، حيیثما يیكوونن عمليیا

  .االووثيیقة بأكملهھا أأيیة ااعتررااضاتت على ااعتمادد هھھھذذهه االووثيیقة؟
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أأنهھ يیمكننا٬، لدديینا إإجماعع على ااعتمادد إإذذنن أأعتقدد  .ال أأسمع أأحدد٬، ال أأررىى أأحدد في غررفة االمحاددثة 

لذذاا  .هھھھذذهه االووثيیقة٬، ووسووفف أأعملل على تقدديیمم نسخة نظظيیفة ووإإررسالهھا إإلى أأليیسس لووضعهھا على االمووقع

.أأشكرركمم٬، االشكرر االجززيیلل للجميیع لجهھووددكمم االمبذذوولة على هھھھذذهه االووثيیقة  

أأنن يیررىى  لذذاا آآملل .ICANN 51ووااآلنن٬، تبقى لنا االووقتت االقليیلل٬، وولكنن أأوودد االتحددثث ووبشددةة حوولل  

لدديینا فعاليیتيینن أأكدد عليیهھما  .في غررفة ااالجتماعع٬، يیمكنكمم ررؤؤيیة قائمة بجددوولنا االززمني... ااألفرراادد عنن

جلسة عامة مع االمجتمع٬، وواالتي ستكوونن في صباحح يیوومم االخميیسس٬، ووقدد تحددثنا  .ICANN 51في 

.ووال أأرروودد االتحددثث حقيیقة حوولل ذذلكك االيیوومم .قليیالً حوولل بنيیة ذذلكك  

وولدديینا ااجتماعع عملل  .االمسؤؤووليیة بخصووصص جددوولل ااألعمالل لتلكك االجلسة حيیثث أأنن باترريیكك يیتوولى 

أأما  .سبتمبرر 6أأووكتووبرر٬، ووهھھھوو ااجتماعع ططيیلة االيیوومم كاالجتماعع االذذيي أأجرريیناهه في  17مقرررر في 

.متعددددةة ICANNاالسؤؤاالل االذذيي كشفناهه٬، أأعتقدد بأنهھ يیتعلقق باجتماعاتت جانبيیة مع ددوواائرر   

لقدد أأجرريینا مناقشة  .ووقررأأهھھھا االعدديیدد منكمم .ليیستت بططوويیلة ووقدد أأررسلتت برريیدد ططوويیلل حوولل هھھھذذاا منن فتررةة 

غيیرر [ووتكمنن االفكررةة في هھھھذذهه ااالجتماعاتت هھھھوو أأنن سيیكوونن لدديینا تباددلل  .سبتمبرر 6حوولل هھھھذذاا في 

عالي مع مجتمعاتت مختلفة عددةة٬، حوولل كيیفف يیمكنهھمم االمشارركة في عمليیاتت االمجتمع ] مسمووعع

نا االقوولل٬، أأنن يیسعنا االمررااجعة بضعة ددقائقق لذذاا٬، آآملل أأنن يیسع .االتنفيیذذيیة لتططوويیرر خططة ااالنتقالل

.ووإإجررااء نقاشش سرريیع حوولل هھھھذذاا  

أأعلمم بأنن ااألفرراادد كانوواا٬، بعضض ااألفرراادد أأيیددوواا٬، ووبعضض ااألفرراادد عاررضوواا هھھھذذهه االفكررةة٬، وومنن ثمم إإنني  

 .وومجتمعاتت أأخررىى سألتت حوولل هھھھذذهه ااالجتماعاتت ALACوو GACبحاجة للعووددةة إإلى أأناسس في 

مم كثيیررااً لتأيیيیدد هھھھذذاا االنووعع منن االمشارركة٬، ووهھھھمم بحاجة إلنهھاء جددوولل إإنهھمم ااألفرراادد االذذيینن أأتحددثث إإليیهھ

.مووااعيیددهھھھمم  

لذذاا منن فضلكمم اانضموواا إإلى قائمة ااالنتظظارر إإذذاا كانتت لدديیكمم فكررةة بشأنن هھھھذذاا٬، ووسووفف نحاوولل  

.٬، تفضلل]غيیرر مسمووعع[ .لقضاء خمسس ددقائقق على هھھھذذاا إإنن أأمكنن  

 

ووتكمنن  .نهھ سيیكوونن ووجوودد بعضض منن هھھھذذهه االنقاشاتت مفيیددااً ررأأيیي هھھھوو أأ ].غيیرر مسمووعع[نعمم٬، إإذذنن هھھھذذاا  :متحددثث غيیرر محدددد

تجرربتي أأنهھ عنددما نتحددثث حوولل ما يیجرريي في مجتمعنا٬، سيیكوونن مفيیددااً ألشخاصص آآخرريینن لفهھمم ذذلكك 

ً ألشخاصص بالنسبة لنا لمناقشتهھا  ICGال أأعررفف إإذذاا كانن هھھھناكك أأموورر على مستووىى  .وومفيیدد أأيیضا
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٬، وولكنن ]ااأللغامم؟[ووجدد٬، ليیسس لدديي االكثيیرر منن تلكك وورربما يیووجدد٬، أأنا ال أأقوولل ال يی .في هھھھذذهه االمررحلة

] غيیرر مسمووعع[أأوو  GACأأعتقدد ذذلكك منن االمجتمعاتت بأنهھا ستستفيیدد منن االنقاشش االمباشرر مع 

.ICANNااجتماعاتت   

.إإذذنن .ووبالتأكيیدد سأددعمم ذذلكك ووسنكوونن على ااستعدداادد للمساهھھھمة في هھھھكذذاا ااجتماعاتت   

 

.جوو٬، تفضلل :أأليیسا كووبرر  

 

٬، منن حيیثث٬، ]غيیرر مسمووعع[أأعتقدد بأنن تعليیقي متماشي نووعا ما مع ما كانن يیقوولهھ  .نعمم٬، شكرًراا :جوو االهھاددفف

لذذاا على سبيیلل االمثالل٬، يیمكنني االتخيیلل بسهھوولة بأنن بعضض  .أأعتقدد أأنن هھھھناكك تفاهھھھمم مشترركك قدد يیكوونن

ً للجمهھوورر االذذيي ضمم أأعضاء ALACااألسئلة وواالتي قدد تططررأأ في تباددلل مع  ٬، ووسيیكوونن مفيیدد أأيیضا

.في مجتمع ااألعمالل  

تت أأسعى لمعررفة إإذذاا كانن هھھھنالكك ططرريیقة لمززجج هھھھذذهه االجلساتت٬، إإلى نسخة أأكبرر منن جلسة ووكن 

االمجتمع االعامم بحيیثث يیستفيیدد االجميیع منن سماعع ذذلكك٬، على خالفف ووجوودد كلل ااجتماعع بعيیدد وواالذذيي تمم 

.ااقتررااحهھ كإضافي  

 

دد ااالجتماعع كنتت أأشاهھھھ .أأوو/ وومنن ووجهھة نظظرريي٬، لمم أأشاهھھھددهھھھا حقيیقة باعتباررهھھھا إإما .شكرًراا جوو :أأليیسا كووبرر

...االجانبي باعتباررهه  

 

ما أأقتررحهھ هھھھوو أأنن ااألسئلة االتي سيیتمم ططررحهھا في هھھھذذهه ااالجتماعاتت االمنفصلة٬، قدد تكوونن ااألجووبة  :جوو االهھاددفف

رربما يیحاوولوونن  ICANNعليیهھا أأمرر مفيیدد ووإإذذاا كانن لدديینا أأشخاصص ليیسوواا جززءااً منن مجتمع 

.ى أأمرر ووااحدداالمشارركة في ااجتماعع لسماعع ذذلكك٬، وومنن فإنن فررصهھمم ستقتصرر عل  

.لألمرر بأكملهھ ICANNحيیثث لنن يیكوونوواا هھھھناكك ألنهھمم ليیسوواا جززءااً منن عمليیة    
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.فابيیوو :أأليیسا كووبرر  

 

ووأأعتقدد بأنهھ سيیفصلل االغررضض  .يیتماشى تعليیقي قليیالً مع ما قدد ذذكررهه جوو .نعمم٬، شكررااً لكك أأليیسا :فابيیوو

قددوورر االجميیع ااالستفاددةة بشكلل أأفضلل لهھذذاا االنووعع منن ااالجتماعع فيیما لوو حددثتت االتشاوورر علناً حيیثث بم

فمنن االجيیدد أأنن يیكوونن٬، للقاء أأشخاصص٬، إإال أأنن قلقي متعلقق باستمرراارريیة  .منن أأيي شخصص آآخرر

...نهھجهھمم٬، ألنن هھھھذذاا منتددىى ووااحدد٬، وويیمكننا االحصوولل على  

٬، وولنن يیتمكنوواا منن ICGأأوو منتددىى حيیثث يیوودد ااألشخاصص بووجوودد٬، تعلموونن٬، حوواارر مباشرر مع  

٬، حيیثث نجرريي ااجتماعع ICANNلل فعالً ضمنن بررنامج وولكنن بما أأنن لدديینا مجا .االحصوولل عليیهھ

عامم أأوو تشاوورر مع االمجتمع٬، رربما يینبغي عليینا اابتكارر جلسة االتشاوورر تلكك بططرريیقة بحيیثث نقددمم ووقتت 

٬، للتووصلل إإلى أأسئلتهھمم أأوو مخاووفهھمم٬، وواالذذيي يیعني بأننا نتووااصلل ICANNكافي لمختلفف ددوواائرر 

.بالططلبب منهھمم تحضيیرر مخاووفهھمم ووأأسئلتهھمم معهھمم٬، بانحدداارر االتشاوورر االمباشرر بتهھذذيیبب شدديیدد٬، وولكنن  

إإننا ال نكرررر  .ووحثهھمم لقررااءةة االتشاوورر االعامم االذذيي سنعقددهه يیوومم االخميیسس٬، بحيیثث يیجعلهھ متاحاً للجميیع 

.شيیئا٬ً، ووأأعتقدد بأنهھ أأيیضاً أأكثرر اانفتاحاً ووشفافيیة  

 

.هھھھيیذذرر٬، تفضلي .شكرًراا :أأليیسا كووبرر  

 

:هھھھيیذذرر االتفكيیرر بووجوودد جلسة عامة٬، باإلضافة إإلى ااجررااء  إإذذنن٬، أأعتقدد بأنني أأتماشى كثيیررااً مع .شكرًراا 

ووكما هھھھوو االحالل مع أأيیة  .بعضض ااالجتماعاتت ااإلضافيیة االمترركززةة على جوواانبب معيینة منن االمجتمع

 .ااجتماعاتت٬، منن االجيیدد أأنن نكوونن ووااضحيینن حوولل كيیفف سيیتمم تنظظيیمم تلكك ااالجتماعاتت ووهھھھلمم جرراا

في تنظظيیمم تلكك االتغيیيیررااتت إإذذاا كانن  ووأأعلمم بأنن باترريیكك سيیبذذلل قصاررىى جهھددهه للتحضيیرر وواالمساعددةة

.ICANNلدديینا بعضض االجوواانبب االمتبايینة منن مجتمع   

 .٬ICG، الجررااء تباددلل مع GACفقطط لتقدديیمم بعضض االتووضيیح حوولل سببب مجيء هھھھذذاا االططلبب منن  

إإنهھ حقاً بسبب٬، أأعتقدد٬، االثقافة٬، أأوو االتووقعاتت٬، جيیثث يیتعيینن على االحكووماتت محاوولة فمم االعمليیاتت كما 

حوولل أأهھھھميیة ووجوودد أأوو ااالنتباهه إإلى االبعدد االسيیاسي لهھذذاا  ICGبكررااً منن عمليیة ووقدد سمعنا م .هھھھي
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االعملل وو ااالقرراارر بأنهھ فيیما لوو شارركتت االحكووماتت في االبدداايیة٬، ووتحتوويي قددررااً منن االررااحة بكيیفيیة 

.سيیرر ااألموورر٬، وواالذذيي حقاً سيیكوونن مفيیدد للعمليیة بشكلل عامم  

 GACذذبب قبلل كلل شيء بشأنن مشارركيینن بأنن تبذذلل جهھددااً أأوو ج ICGووبالنسبة إللززاامم االحكووماتت  

بـ  ICGووإإذذاا لمم تلتقي  .لقيیاددةة االتباددلل وواالذذيي ستتمم ررؤؤيیتهھ بشكلل إإيیجابي للغايیة ICGهھھھنالكك في 

GAC  في هھھھذذهه االحالة٬، فمنن االمحتملل بأنن تتمم ررؤؤيیة ذذلكك بشكلل سلبي٬، أأوو قدد تفووتت فررصة

.للمساعددةة على االتفاهھھھمم بيینن ممثلي االحكووماتت  

ً بددررجة االتحدديي وواالذذيي ال يیززاالل عليینا االتووااصلل بشأنن كيیفيیة ووال أأعتقدد بأنهھ يیمكننا   ااالستهھانة حقا

لذذاا٬، أأوودد حقيیقة تشجيیعكمم على ررؤؤيیة هھھھذذاا بكوونهھا  .عملل فرريیقق االتنسيیقق في مسائلل متصلة بذذلكك

٬، كما قلتت في ااجتماعع سابقق٬، ووهھھھوو ددبلووماسي قليیالً بحيیثث تستططيیع ICGفررصة جيیددةة فعالً لـ 

ICG تحملهھ٬، كما أأعتقدد.  

أأمرر إإيیجابي فحسبب ليینشئ منهھ٬، في حيینن إإذذاا لمم يیكنن لدديینا هھھھذذاا ااالجتماعع٬، فقدد يیتمم فهھمهھ بشكلل ووثمة  

سلبي٬، ووهھھھي فررصة جيیددةة حقاً للقيیامم بتلخيیصص ووتعرريیفف االحكووماتت بهھذذهه االعمليیة بشكلل أأفضلل٬، وواالتي 

.شكرًراا .GACلذذاا أأتمنى بأنن يیووضح هھھھذذاا على ااألقلل ما االذذيي يیقوودد االططلبب االصاددرر منن  .تمم تفوويیتهھا  

 

وولذذلكك  .لذذاا ااعتقدد٬، ووأأعلمم بأننا تجاووززنا االووقتت فعال٬ً، لذذاا أأوودد ااحترراامم ووقتت ااألفرراادد .أأشكرركك يیا هھھھيیذذرر :ليیسا كووبررأأ

هھھھنا ما سأقتررحهھ٬، ووأأعتقدد بأنهھ يیمكننا االقيیامم ببضعة أأموورر٬، ووقدد ااقتررحح ااألفرراادد تلكك ااالموورر في 

 ً ووسيیع جلساتنا االعامة ووأأعتقدد أأمرر ووااحدد يیمكننا االقيیامم بهھ ووهھھھوو محاوولة ت .غررفة االمحاددثة أأيیضا

.االحاليیة ببعضض ااالمتدداادد  

حيیثث أأنن اانططباعي هھھھوو أأنهھ ال يیووجدد لدديینا االكثيیرر منن االجددوولة االمررنة للتوو في االووقتت االحالي٬، وولكنن  

يیمكننا االتحددثث إإلى أأليیسس حوولل ذذلكك ووررؤؤيیة فيیما لوو يیمكننا االحصوولل على االمززيیدد منن االووقتت بحيیثث 

.بنووعع منن االمشارركة مجتمعيیة متعمقةنحررصص على أأننا حصلنا على ووقتت كافي للقيیامم   

ووأأعتقدد بأنن ااألمرر ااآلخرر االذذيي سيیكوونن منططقي ووهھھھوو ألجلل االمجتمعاتت االتي ططلبتت٬، بالتحدديیدد٬،  

٬، وويیمكنني االرردد عليیهھمم وواالقوولل بأنهھ٬، على أأقلل تقدديیرر٬، ICGتعلموونن ووقتا للتحددثث إإلى أأعضاء 

٬، ممنن يیهھتموونن ICGووررةة هھھھنالكك أأفرراادد منن بعضض االمجتمعاتت االتنفيیذذيیة٬، تعلموونن٬، ال تمثلل بالضرر

  .بذذلكك االنووعع منن االمشارركة
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٬، هھھھنالكك IABمنن هھھھيیئة إإنشاء ااإلنتررنتت  IETFووبالتأكيیدد يیقلصص فرريیقق عملل هھھھنددسة ااإلنتررنتت  

مهھتمتانن في االقيیامم بمشارركة عنن بعدد٬،  IABوو IETFووااحدد منهھا على ااألقلل ألنني أأعلمم بأنن 

لى االقائمة االبرريیدديیة٬، ووبووسعي ووبحيیثث يیمكنهھمم االمضي بمووااعيیددهھھھمم٬، وويیمكننا مووااصلة االنقاشش ع

تصددرر االمكالمة على هھھھذذهه االقائمة حيیثث هھھھنالكك أأفرراادد آآخرروونن منن مجتمعاتت محددددةة تررغبب 

 ً حيینئذٍذ يیمكننا رربما ااتخاذذ ذذلكك بشكلل غيیرر مباشرر٬، أأوو إإذذاا بدداا ااألمرر  .باإلنضمامم٬، وواالقيیامم بذذلكك معا

ً ما عنن االقيیامم ٬، يیمكننا حيینهھا ICGووكأنن هھھھنالكك في االووااقع ااهھھھتمامم االكثيیرر منن جماعة  االعووددةة نووعا

.ICGبهھا باعتباررهھھھا أأمرر   

وولكنني أأعتقدد حاليیا أأننا بحاجة للعووددةة إإليیهھا على نقططة االجددوولل االززمني٬، لذذاا أأعتقدد بأنهھ يینبغي منا  

 ICGااخباررهھھھمم بأنن هھھھنالكك مصلحة مجتمع على ااألقلل٬، حتى ووإإنن لمم يیكنن هھھھنالكك ااجماعع 

  .ICGبالضررووررةة حيیثث يیجبب أأنن تكوونن مباددررةة 

 

.مارريي مووجووددةة أأليیسا؟ :ييمارر  

 

.ااستمرريي٬، مارريي :أأليیسا كووبرر  

 

يیوودد االمناقشة ووااالقتررااحح٬، ووقدد ذذكررتت في االقائمة االبرريیدديیة٬، عنددما ننظظرر في ] غيیرر مسمووعع[أأفهھمم  :مارريي

هھھھناكك٬، ] غيیرر مسمووعع[٬، حيیثث أأنن لدديیكمم كافة ]غيیرر مسمووعع[فررقق االعملل عبرر االمجتمعاتت ضمنن 

في ] غيیرر مسمووعع[مكنن ألوولئكك االذذيینن سيیكوونوونن حيیثث إإذذاا كانن لدديینا تووااصلل معهھمم٬، فمنن االم

لهھمم٬، بغضض االنظظرر عنن ] غيیرر مسمووعع[ططررحح ااألسئلة وو] غيیرر مسمووعع[االمجمووعة٬، االمقتررحاتت٬، 

أأوو ااعتباررهه مجتمع  ].غيیرر مسمووعع[ال أأعررفف إإذذاا يینبغي لنا ااعتبارر ذذلكك٬،  .منتددىى االعملل

ICANN ٬، بما فيیهھاGAC  ووكافة االددوواائرر ااألخررىى فيICANN.  

]... غيیرر مسمووعع[٬، وواالتي ستسمح لهھمم بالددخوولل GAC]... غيیرر مسمووعع[بووالً أأنن ووإإذذاا كانن مق 

].غيیرر مسمووعع[تووصلل فرريیقق االعملل على ااألقلل إإلى ] غيیرر مسمووعع[٬، GACفرريیقق عملل   
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30منن  30صفحة   

 

.شكرًراا :أأليیسا كووبرر  

 

.إإذذاا كانن ال يیززاالل هھھھناكك ووقتت .ال أأعررفف فيیما إإذذاا نظظرِرتِت إإليیهھا أأمم ال .لقدد ررفعتت يیدديي :متحددثث غيیرر محدددد  

 

لذذاا أأظظنن بأنن سؤؤاالل عنن  ].غيیرر مسمووعع[أأجلل٬، متابعة ووااحددةة فقطط مع مارريي٬، وومنن ثمم ننتقلل إإليیكك  :ا كووبررأأليیس

ووسووفف أأتابع معكك مباشررةة٬، يیمكننا معررفة  ذذلكك٬، مارريي٬، منن يیقوومم بجددوولة االمووااعيیدد لذذلكك االفرريیقق؟

.ااستمرر٬، وومنن ثمم أأعتقدد بأننا سننهھي .كيیفيیة عملل االجددوولة لذذلكك االفرريیقق أأوو تلكك االجلسة  

 

 .٬، وومع االمخلصص االذذيي قددمتمووهه في االووقتت االحاضرر]غيیرر مسمووعع[أأميیلل إإلى االتوواافقق مع جوو٬، وو :ددثث غيیرر محددددمتح

 .االقضايیا] غيیرر مسمووعع[لسنا بحاجة إإلى تووقع هھھھكذذاا ااجتماعع فرردديي أأوو مجتمع فرردديي إإلى أأنن 

 تحوويیلل االعدددد إإلى االحدد ااألددنى٬، االحدد ااألددنى االالززمم مططلقا٬ً، ووجعلهھ أأكبرر وولكنن ليیسس بشكلل صرريیح

.لمجمووعة معيینة  

.شكرًراا .لذذاا أأعتررفف بأننا نقوومم بهھذذيینن االمقتررحيینن ووباإلضافة إإلى ما لخصتمووهه في االنهھايیة   

 

سووفف أأررسلل لكمم مالحظظة على االقائمة االبرريیدديیة  .إإذذنن أأعتقدد بأنهھ يیتحتمم عليینا ااإلنهھاء .شكرًراا .رراائع :أأليیسا كووبرر

 ً ً ما االمقتررحح هھھھنا للمضي قددما أأنهھ في أأقلل تقدديیرر٬، حيیثث نحتاجج وولكنن يیبددوو  .وواالتي تووضح نووعا

ووررؤؤيیة ما خررجنا بهھ منن ذذلكك٬، ووسنووااصلل بقيیة االنقاشش على  ICGلططلبب االمززيیدد منن االووقتت لـ 

االقائمة االبرريیدديیة٬، ووسووفف أأرردد على قائمة االجددوولة لإلشاررةة بأنهھ رربما تكوونن االمجتمعاتت االفرردديیة 

.بالكاملل ICGمهھتمة٬، وولكنن رربما ليیسس   

.شكررااً لكمم جميیعاً على ووقتكمم .إإنهھاء االمكالمة ووبهھذذاا٬، أأعتقدد بأنهھ يینبغي عليینا   

 

]نهھايیة االنصص االمددوّونن[  


