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

.االكتابيیة في مساعددةة االملفف االصووتي ااألصلي٬، وولكنن ددوونن االتعاملل معهھا كسجلل ررسمي  

شكرًراا لكمم جميیًعا على تشرريیفكمم بالمشارركة . أأعتقدد أأنهھ يیتووجبب عليینا بددأأ االجلسة. أأنا أأليیسا. حسًنا :أأليیسا كووبرر

لقدد بددأأتت بالفعلل في . ووكما فعلنا في االمررةة االسابقة٬، سووفف تقوومم أأليیسس بكتابة قائمة االحضوورر. االيیوومم

نن في قاعة لمنن هھھھمم حاضرروو Adobe Connectلووحة االمالحظظاتت االخاصة بقاعة ااجتماعاتت 

ووسووفف نقوومم بتأكيیددهھھھا على االقائمة االبرريیدديیة بعدد ذذلكك لمنن كانوواا حاضرريینن وومنن لمم . ااالجتماعع

.يیكوونوواا حاضرريینن  

٬، وولكنن مشارركيینن عبرر Adobe Connectفإذذاا لمم يیكنن هھھھناكك حضوورر في قاعة ااجتماعاتت  

.االجسرر االصووتي٬، هھھھال تكررمتمم بذذكرر أأسماؤؤكمم ااآلنن ررجاءً   

 

:ترريیززاا .ترريیززاا   

 

.شكرراا لكك٬، ترريیززاا :أأليیسا كووبرر  

 

]؟[ :متحددثث مجهھوولل  

 

٬، لكنهھ Adobe Connectهھھھلل هھھھناكك أأيي شخصص آآخرر ليیسس في قاعة ااجتماعاتت ]. ؟[شكرًراا لكك  :أأليیسا كووبرر

شكرًراا لكمم جميیًعا على تشرريیفكمم بالمشارركة في قاعة . حسًنا٬، عظظيیمم مشارركك عبرر االجسرر االصووتي؟

منن االمشارركة منن االططائررةة٬، ووهھھھوو ما كانن أأعتقدد أأنهھ لسووء االحظظ لمم يیتمكنن بوولل وويیلسوونن . ااالجتماعع

.يیأملل االقيیامم بهھ٬، لكنن ال بأسس بذذلكك ألنهھ قدد أأررسلل إإليینا ووثيیقة حدديیثة قبلل ذذلكك  

ووبالتالي فإنن جددوولل ااألعمالل لهھذذاا االيیوومم يیتمثلل في محاوولة ااالنتهھاء منن ططلبب االحصوولل على  

أأعتقدد أأنن . مممنن االمفتررضض للجميیع االحصوولل عليیهھ على االشاشة أأمامك. االمقتررحاتت منن االمجتمع

تعملل ااآلنن ووأأنن بإمكانن االجميیع االتمرريیرر صعوودًداا وونززووالً في االمستندد بشكلل  Adobeقاعة 

وومنن ثمم سووفف نبددأأ . ووال يیتووجبب عليینا جميیًعا االنظظرر إإلى نفسس االمعررووضض في نفسس االووقتت. مستقلل

.في هھھھذذهه االمسألة وونتعررفف على االططرريیقة االتي تعملل بهھا  
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لل االقيیامم بهھ االيیوومم هھھھوو عددمم إإددااررةة تررتيیبب إإلقاء االكلمة٬، فقدد نقوومم ووأأعتقدد أأنن ااألمرر ااآلخرر االذذيي قدد نحاوو 

ووإإذذاا ررأأىى . بإجررااء مناقشة بصيیغة حررةة وونتعررفف على االططرريیقة االتي يیسيیرر بهھا هھھھذذاا ااألمرر

االمشارركوونن أأنن هھھھذذاا ااألمرر ال يیعملل٬، أأوو أأنهھمم ال يیحصلوونن على أأيي فررصة بالتحددثث٬، فيیررجى 

ذذاا٬، ووقدد نتمكنن منن تحقيیقق ذذلكك ددوونن إإددااررةة تررتيیبب االكتابة في قاعة االددررددشة٬، لكنن يیبددوو ااألمرر كهھ

.إإلقاء االكلمة ووإإجررااء مناقشة فقطط  

ووفي حالة االتصاددمم مع شخصص ما . لذذلكك إإذذاا كانن لدديیكمم ما تقوولوونهھ٬، فال تتحررجوواا منن االحدديیثث 

. ووهھھھذذاا كلل ما لدديي. آآخرر٬، فإنني متأكدد منن أأننا سووفف ندديیرر ذذلكك بططرريیقة عادديیة تتناسبب مع االبشرر

أأعتقدد . جميیًعا االمستندد االمططلووبب أأمامنا جميیًعا٬، فقدد أأررسلل بوولل أأحددثث إإصدداارر لدديیناأأعتقدد أأنن لدديینا 

ووبمعنى آآخرر٬، منن بيینن االقضايیا االتي أأررددتت . أأنن لدديینا مجمووعة منن االقضايیا منن االقائمة االبرريیدديیة

٬، لكنن IANAاالترركيیزز عليیهھا فيیما يیخصص أأحدد االتعليیقاتت االتي قددمتهھا إإليیزز حوولل عالقاتت خددمة 

ء بالتعليیقاتت منن االززمالء االمتصليینن٬، حوولل أأيي منن االبنوودد االتي يیررغبوونن االحدديیثث يیتووجبب عليینا االبدد

.حوولهھا االيیوومم  

.شكرًراا. بررجاء ذذكرر ااسمكك قبلل أأنن تتحددثث. وواالمجالل متاحح لإلددالء بالتعليیقاتت   

 

-أأررىى جوونن :متحددثث مجهھوولل .جاكك قدد ررفع يیددهه  

 

-نعمم٬، جوونن :أأليیسا كووبرر .عيینن عليیكك ررفع يیدديیككيیمكنكك االحدديیثث بحرريیة٬، ووال يیت. جاكك٬، تفضلل ررجاءً   

 

-جوونن -أأنا جوونن. شكرًراا لكك٬، أأليیسا. حسًنا :جاكك سووبرريیناتت لتووضيیح أأحدد ااألشيیاء االتي تمثلل مشكلة بالنسبة لممثلي . جاكك

At-Large ٬، ووهھھھي أأنهھ٬، عبرر سائرر االنصص هھھھناكك فررووقق قوويیة بيینن االمجتمعاتت أأوو االكيیاناتت

هھھھناكك تناقضض بيینن عنوواانن االتقرريیرر ووفي حقيیقة ااألمرر٬، فإنن . االتشغيیليیة وواالبقيیة على االجانبب ااآلخرر

ووفي االعنوواانن هھھھناكك ". ططلبب تقدديیمم االعررووضض: IANAمجمووعة تنسيیقق نقلل إإشرراافف "وواالذذيي يیسمى٬، 

. كلمة االعررووضض  
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أأ ٬1، ووتحتت االبندد "االمجتمع االتشغيیلي"ووتماًما في االعباررةة ااألوولى منن االمقددمة٬، فإنهھا تقوولل٬،  

فالمقتررحاتت٬، منن . ااإلسهھاماتتبب االصغيیرر٬، تططالبب بالتعقيیباتت وو1االصغيیرر٬، ووبعدد ذذلكك تحتت 

وواالنقططة . ووهھھھذذاا االتضارربب متكرررر أأكثرر في أأسفلل االنصص. جانبب٬، ووااثنيینن منن االتعقيیباتت ووااإلسهھاماتت

االتي أأرريیدد ااإلشاررةة إإليیهھا في ذذلكك هھھھي٬، ما االهھددفف ااإلجمالي ووررااء تشكيیلل مجمووعة تنسيیقق إإنن كانتت 

يیفة٬، منن االبدداايیة ااألوولى؟كذذلكك٬، منن أأجلل تأسيیسس مجمووعة تنسيیقق في االووقتت االحالي٬، ووهھھھذذهه كلمة خف  

ووأأنا أأعلمم أأنن هھھھناكك بالططبع مسئووليیاتت تشغيیليیة تختلفف عنن االمسئووليیاتت االخاصة بمجمووعة  

وولكنن منن ووااقع االتعقيیباتت ووااإلسهھاماتت٬، منن االبدداايیة ااألوولى٬، مع االقيیامم . االمستخددمم٬، ووأأنا أأقبلل ذذلكك

أأما . غيیرر مقبوولل تماًما بهھذذاا االتفرريیقق االقوويي٬، فإنهھ يیبددوو غرريیًبا بالنسبة لي٬، ووفي حقيیقة ااألمرر٬،

٬، فيیجبب أأنن تكوونن جززًءاا منن ICGاالمقتررحاتت االتي سيیتمم تقدديیمهھا منن خاللل جميیع مجمووعة 

.االمقتررحاتت االمقددمة منن االمجتمعاتت االتشغيیليیة٬، باإلضافة إإلى االمجتمعاتت ااألخررىى االمتأثررةة بذذلكك  

٬، ووال تعتمدد ووهھھھذذهه االمسألة بالنسبة لنا يیجبب أأنن نحددددهھھھا على االمستووىى االددااخلي٬، ما هھھھوو صحيیح 

ووبعباررةة أأخررىى٬، على . بلل يیعتمدد ببساططة على صحتهھ. صحة أأيي مقتررحح على االمصددرر االوواارردد منهھ

لذذلكك فإنني أأوودد االحصوولل على قددرر منن االتووضيیح . قددررتهھا على االتصدديي للنقدد منن االمجتمع بالكاملل

.حيیالل هھھھذذهه االمسألة ررجاءً   

 

…أأليیسا٬، رربما يیمكنني تووفيیرر :جووززيیفف أأالنن  

 

.اء ذذكرر ااسمككبررج :أأليیسا كووبرر  

 

-جوونن. عفوًواا معكمم جووززيیفف أأالنن :جووززيیفف أأالنن جاكك٬، أأعتقدد أأنن ما نقوومم٬، ما تقووموونن بالترركيیزز عليیهھ رربما يیكوونن 

تعرريیًفا غيیرر كافٍف للتووقيیتت٬، ألنني ال أأعتقدد أأنن االمسألة ستقوومم االمجمووعة االووااسعة ألصحابب 

.سبة لهھمم للمشارركة معنااالمصلحة بالمشارركة في هھھھذذهه االووظظيیفة أأمم ال٬، ووما هھھھوو االووقتت ااألنسبب بالن  

ووأأعتقدد أأنن االمفهھوومم يیتمثلل في ااآلتي٬، منن ااألفضلل بالنسبة ألصحابب االمصلحة االعملل منن خاللل  

االمجتمعاتت االتشغيیليیة في إإنشاء االمقتررحاتت االتشغيیليیة٬، وولكنن عندد االتططررقق إإلى االخططووةة االتاليیة٬، 
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ابب االمصلحة ووهھھھي إإنشاء مقتررحح منن االمقتررحح االتشغيیلي٬، فيیمكنن للمجمووعة ااألووسع منن أأصح

. االمتعدددديینن أأيیًضا االتعقيیبب مباشررةة معنا  

لذذلكك ال أأعتقدد أأنهھا محاوولة للقوولل بأنهھ ال يیجبب االحصوولل على االتعقيیباتت٬، لكنن رربما تكوونن محاوولة  

لتمرريیرر االتعقيیباتت للحدد منن االتكرراارر ووااإلسهھابب ألقصى حدد ممكنن٬، مع إإتاحة االفررصة في نفسس 

.االووقتت لكلل شخصص للتعليیقق  

 

-جوونن :ررووسس ماندديي ووهھھھذذاا هھھھوو٬، أأنن . أأوودد إإضافة االمززيیدد إإلى ذذلكك إإنن أأمكنن ذذلكك. جاكك٬، أأنا ررووسس ماندديي

٬، تووجهھ بشكلل أأساسي بأنهھ يیتووجبب عليینا االحصوولل على NCIAماررسس منن  14مذذكررةة 

ووبمعنى آآخرر٬، ال يیمكننا االرردد أأوو ااالستجابة لططلبهھمم االذذيي . االتعقيیباتت منن االمجتمع االتشغيیلي

منن االووااضح . إلسهھاماتت منن مشغلي ااإلنتررنتتنتناوولهھ٬، ددوونن االحصوولل على االتعقيیباتت وواا

بالنسبة للمجتمع ااألووسع أأنن هھھھناكك حاجة أأوو ررغبة أأوو إإررااددةة قوويیة بضمم هھھھذذهه ااألشيیاء٬، لكنن للرردد 

ماررسس٬، فليیسس منن ااألموورر االضرروورريیة بشكلل مططلقق االحصوولل  14على االخططابب االصاددرر في 

.على تلكك االتعقيیباتت  

ي االووااقع منن حيیثث تشغيیلل ااإلنتررنتت٬، ووهھھھوو كانن ووهھھھي ليیستت كذذلكك٬، فالتعقيیبب ااآلخرر ليیسس أأساسيًیا ف 

وولذذلكك أأعتقدد أأنن االتفرريیقق منن حيیثث االحصوولل على . منن بيینن االمخاووفف االمتعلقة باألمنن ووااالستقرراارر

هھھھذذاا االتعقيیبب منن االمشغليینن٬، وواالررغبة في االحصوولل على االتعقيیباتت منن آآخرريینن٬، هھھھوو أأيیًضا منن 

.االعناصرر االفاعلة هھھھنا  

 

-جوونن -جووننمررحًبا٬، معكمم  :جاكك سووبرريیناتت ووأأتووجهھ بالشكرر إإليیهھما على هھھھذذهه . أأوودد االرردد على كلل منن جوو ووررووسس. جاكك

تتططلبب٬، ووهھھھذذاا ااألمرر  NCIAأأوودد أأنن أأقوولل لهھما أأنهھما على صوواابب٬، فأنا أأفهھمم أأنن . االتووضيیحاتت

منططقي تماًما٬، االتعقيیباتت ااإللززااميیة للمجتمعاتت االتشغيیليیة٬، لكنن هھھھذذاا ال يیستثني بأيي حالل منن 

.كيینن ااآلخرريینن في مجمووعة االتنسيیققااألحوواالل االمشارركة منن االمشارر  

 ICGأأوو كما قلتت سابًقا٬، ما االسببب في تضميینن أأيي شخصص عدداا ممثلي االمجتمع االتشغيیلي في  

َمنْن٬، هھھھناكك تعبيیرر باللغة االفررنسيیة٬، ال أأعررفف االمقابلل باللغة ااإلنجليیززيیة٬، لكنن جووهھھھررهه يیتمثلل . للبدداايیة

ثمم٬، إإذذاا كانتت االتعليیماتت االمقددمة منن  وومنن. في٬، منن يیمكنهھ االقيیامم بالمززيیدد يیمكنهھ االقيیامم باألقلل
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NCIA  ،تتمثلل في ااالضططرراارر٬، في أأيیة حالة٬، إإلى االتأكدد منن ووجوودد مشارركة منن االكيیانن االتشغيیلي٬

.وواالتي ليیستت ووال يیجبب أأنن تكوونن االمشارركة وواالتعليیقاتت منن ااآلخرريینن  

في كلل  لذذلكك أأعتقدد أأنهھ لتووضيیح ووتبسيیطط االمسألة٬، أأنظظرر إإلى هھھھذذاا ااألمرر على أأنهھ بمثابة صيیاغة٬، 

منن االمقددمة االخاصة بهھذذهه االمسووددةة٬، ووأأيیًضا في بقيیة االنصص٬، فهھي ال تتوواافقق مع جووهھھھرر عمليیة 

ووأأوودد أأنن أأشهھدد . ICGاالتضميینن وواالشموولل٬، وواالتي يیبددوو أأنهھا تتفووقق على االتشكيیلل ااألوولي لمجمووعة 

.شكرًراا. تصحيیح هھھھذذهه االمسألة  

 

:دداانيیالل كارريینبيیررجج -جوونن  يینا مناقشة في لنددنن٬، بشكلل ووااضح تماًما٬، حيیثث قلنا لقدد أأجرر]… ؟[أأنن ال . جاكك٬، أأنا دداانيیالل

أأننا نررغبب في االحصوولل على االمقتررحاتت منن االمجتمع االتشغيیلي٬، وونرريیدد منن أأيي شخصص لدديیهھ 

أأنفسنا وواالنصص االعامم ] ؟[تعقيیبب خاصص بهھذذهه االمسائلل٬، أأنن يیشارركك في هھھھذذهه االعمليیاتت٬، ووال نرريیدد أأنن 

.ختلفة تتناوولل نفسس ااألمررأأوو االتحكيیمم بيینن االنصووصص االتي نحصلل عليیهھا منن أأماكنن م  

بررجاء مالحظظة أأيیًضا . ووأأنا أأنن هھھھذذهه االمسألة ووااضحة تماًما في هھھھذذاا االتقرريیرر االخاصص بالمقتررحاتت 

على ووجهھ االخصووصص تحتت االتعليیقاتت في االقسمم ااألوولل٬، فهھي تشررحح أأيیًضا بشكلل ووااضح أأننا 

االخاصة٬،  أأيیًضا٬، كيیفف يیمكنن لألشخاصص االمشارركة ووإإذذاا لمم يیصلوواا إإلى أأيي مكانن في االمجتمعاتت

ووأأعتقدد أأنن هھھھذذاا ااألمرر يیعكسس ما تووجبب عليینا االقيیامم بهھ في لنددنن٬، . االررجووعع إإليینا مررةة أأخررىى

.ووبصررااحة تامة فأنا ال أأررىى أأيیة مشكلة  

ووإإذذاا كانتت لدديیكمم مشكلة٬، فإنني أأقتررحح أأوو أأططلبب منكمم ااقتررااحح تغيیيیررااتت خاصة وونووعيیة على االلغة  

.االمستخددمة أأمامنا ااآلنن  

 

-جوونن -أأنا جوونن. حًبا دداانيیاللمرر :جاكك سووبرريیناتت ووسووفف يیووضع في ااالعتبارر٬، لكنن ال . شكرًراا على هھھھذذاا االمقتررحح. جاكك

لكنن . فسووفف يیستغررقق مززيیدًداا منن االووقتت أأكثرر منن ذذلكك. يیمكنني االقيیامم بذذلكك في غضوونن ساعة

تمم ] ؟[بالنسبة للنقططة االتي أأثررتهھا حوولل ما ااتفقنا عليیهھ في لنددنن٬، بالططبع٬، فإنن االجددااوولل االتي 

.نن٬، كما كانتت٬، لكنن لسووء االحظظ لمنن نكنن جميیًعا على نفسس االمستووىى منن االسررعةووضعهھا في لندد  
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وومنن ثمم فإنني أأددرركك . وولكي أأكوونن أأكثرر تحدديیدًداا٬، لمم أأكنن بنفسس سررعة دداانيیالل٬، على سبيیلل االمثالل 

وومنذذ ذذلكك االحيینن٬، فإنن كلل مجتمع منن االمجتمعاتت . ذذلكك ووأأنهھ كانتت هھھھناكك مناقشاتت فيیما بيینن ذذلكك

تي هھھھذذهه٬، أأشعرر أأنن هھھھناكك ددررجة منن عددمم ااالررتيیاحح حيیالل هھھھذذاا ااألمرر ووفًقا لما االخاصة بنا٬، ووفي حال

يیبددوو عليیهھ االووضع ااآلنن٬، ووهھھھوو ما يیجعلل هھھھناكك فاررقق كبيیرر للغايیة بيینن االمقتررحاتت٬، كما أأقوولل٬، 

االمقددمة منن االمجتمعاتت االتشغيیليیة٬، ووعلى االجانبب ااآلخرر٬، االتعقيیباتت االمقددمة منن االمجمووعة 

.شكرًراا لكمم. إإلخااألووسع للمجتمعاتت االمتأثررةة٬،   

 

:ميیلتوونن موولرر -أأعاني منن مشكلة في فهھمم ما يیتحددثث عنهھ جوونن. أأنا ميیلتوونن موولرر  جاكك حوولل ما يیعنيیهھ بالهھددفف٬، 

فقدد كانتت االمشكلة ااألساسيیة خاللل ااألسبووعيینن . ألننا ناقشنا هھھھذذهه االمسألة باستفاضة مططوولة

وولل هھھھذذهه االمسألة ٬، ووقدد تووصلنا إإلى صيیاغة تتناRFPاالماضيیيینن في ووضع ططلبب تقدديیمم االعررووضض 

ااسمحوواا لي٬، أأقصدد٬، إإنني أأتساءلل عما إإذذاا كنتت تشيیرر بالفعلل إإلى االووثيیقة االتي نعملل عليیهھا . بتووااززنن

. ااآلنن أأمم ال  

إإذذنن فنحنن نططالبب بالحصوولل على  ٬، أأليیسس كذذلكك؟RFPإإننا نتحددثث حوولل ططلبب تقدديیمم االعررووضض  

لكك يیقوولل االنصص٬، في االفقررةة ووبعدد ذذ. ررددوودد مسبقة منن االمجتمعاتت االتشغيیليیة٬، وواالتي نحددددهھھھا بعدد ذذلكك

. االتاليیة٬، منن االمتووقع أأنن تلقى االعررووضض موواافقة ووااسعة للددعمم االمقددمم منن جميیع ااألططرراافف االمعنيیة

…أأثناء ووضع االمقتررحاتت٬، يیططلبب منن االمجتمعاتت االتشغيیليیة  

-في ووااقع ااألمرر٬، فإنني أأقتررحح ووضع االكلمة االمططلووبة هھھھنا٬، لكننا ططلبنا   -ووهھھھوو أأمرر قوويي بما يیكفي    

في االحفاظظ على ددووررهھھھا  ICGووبالمثلل٬، لمساعددةة . وورر مع ااألططرراافف االمعنيیة وواالتعاوونن معهھممبالتشا

.االتنسيیقي االخفيیفف٬، يیتمم تشجيیع جميیع ااألططرراافف ااألخررىى بقووةة للمشارركة في عمليیاتت االمجتمع  

إإذذنن فما هھھھوو االجززء . االمجتمعاتت مططالبة بااللتززاامم بعمليیاتت منفتحة ووشاملة في ووضع االررددوودد 

-دًداا جوونناالمفقوودد هھھھنا تحدديی .ال أأفهھمم هھھھذذهه االنقططة جاكك؟  

 

-جوونن ططلبب االتعقيیباتت ] …فررنسي… [ططلبب االمقتررحاتت منن االمجتمع االتشغيیلي] …فررنسي[ :جاكك سووبرريیناتت

]….فررنسي[ووااإلسهھاماتت منن االمجتمعاتت ااألووسع٬، إإلخ   
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-جوونن :أأليیسا كووبرر نهھ أأعتقدد أأنن أأليیسس تقوولل أأ. لكننا نووااجهھ صعووبة في سماعكمم. جاكك٬، عذذرًراا على االمقاططعة

فيیبددوو أأنكك . يیتعيینن عليیكك ااالنضمامم إإلى االخطط االفررنسي إإذذاا كنتت تررغبب في االتحددثث باللغة االفررنسيیة

.تتحددثث أأنتت وواالمتررجمم االفوورريي بعيیدًداا عنن بعضكمم االبعضض٬، ووال أأعتقدد أأنن أأيي منا يیفهھمم أأيي منكما  

 

-جوونن -أأنا جوونن. شكرًراا لكك٬، أأليیسا :جاكك سووبرريیناتت دد ااإلنجليیززيیة تماًما٬، فإنني كنتت أأقوولل٬، بما أأنني ال أأجيی. جاكك٬، ال بأسس

كنتت أأشيیرر إإلى٬، كنتت أأستخددمم االلغة االفررنسيیة منن خاللل االمتررجمم االفوورريي٬، لكنن بسببب االمشكلة 

االفنيیة ووبسببب أأنني على االخطط ااإلنجليیززيي في االووقتت االحالي٬، كما كانن االحالل٬، فيیتووجبب علي 

.مووااصلة االتحددثث بلهھجتي ااإلنجليیززيیة االضعيیفة للغايیة  

وورردديي يیتمثلل في أأنهھ٬، منذذ ااجتماعع لنددنن فقدد . تكك٬، ووأأعتقدد أأنني أأفهھمهھاميیلتوونن٬، ووصلتني ررسال 

٬، كما أأصبح هھھھناكك ووعي أأكثرر ووضووًحا بالجززء االخاصص بالمجتمعاتت ]؟[أأصبحتت ااألموورر 

نعمم٬، إإذذاا كانن يیسرركك . ااألخررىى٬، بما في ذذلكك االمجتمع االذذيي أأمثلهھ٬، في تضميیناتت ووتأثيیررااتت ذذلكك كلهھ

.جمالي منن جاني في لنددنناالتعررفف على أأنن هھھھناكك نقصص في االفهھمم ااإل  

٬، فإنني ALACووااآلنن باعتبارريي أأحدد االممثليینن ااالثنيینن لـ . ووأأنا على ااستعدداادد للموواافقة على ذذلكك 

ووآآخرريینن٬،  ALACفأنا أأقوومم بذذلكك بالتشاوورر مع ررئيیسس . أأرريیدد االتووضيیح٬، ووهھھھذذاا ااألمرر ليیسس ووحددهه

افة إإلى مقتررحح فوورريي ووااآلنن٬، إإذذاا كنتمم تططالبوونن برردد فوورريي باإلض. بأنن هھھھذذهه االمسألة ليیستت كافيیة

.للصيیاغة في االددقائقق االخمسس االقاددمة٬، فقدد ال أأتمكنن منن االقيیامم بذذلكك  

لكنني أأررددتت . وومنن ثمم سووفف نعوودد إإليیكمم مررةة أأخررىى٬، بأسررعع ما يیمكنن مع االصيیاغة االمقتررحة 

االتسجيیلل٬، وواالحصوولل على إإشعارر٬، حوولل االتددوويینن االنصي لذذلكك٬، ووأأنهھ يیمكننا إإلى حدد ما٬، هھھھذذاا ااألمرر 

.شكرًراا. غيیرر مررضي  

 

-لدديي سؤؤاالل متابعة لكك جوونن. أأنا أأليیسا :أأليیسا كووبرر االصيیاغة االخاصة بالفقررةة ااألوولى منن االمقددمة هھھھنا٬، . جاكك

وولدديینا . االنقاطط ااألرربعة هھھھنا باألررقامم٬، االبعضض بشكلل مباشرر منن االميیثاقق٬، وولدديینا ااقتباسس مباشرر

٬، ووبعدد ذذلكك سحبتت تعليیقاتت ALACبالططبع عددةة أأسابيیع منن االتعليیقاتت على االميیثاقق٬، ووقدد قددمتت 

.االتعليیقاتت  
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لذذاا فإنني شغووفف حيیالل٬، إإذذاا أأمكنكمم االحدديیثث كررًما حوولل ذذلكك٬، فهھذذاا مقبوولل في االميیثاقق ووأأنتمم ال  

أأمضتت قددرًراا كبيیرًراا منن  ALACألنهھ منن االووااضح تماًما٬، أأعتقدد أأنن  تررغبوونن ذذكرر ذذلكك هھھھنا؟

لذذلكك أأعتقدد أأنن . االووقتت في االنظظرر في االميیثاقق ووهھھھذذاا هھھھوو االمكانن االذذيي ووررددتت منهھا االصيیاغة

… االسؤؤاالل٬، هھھھلل  

ووتبددوو االمشكلة في تأيیيیدد هھھھذذهه االصيیاغة في ططلبب تقدديیمم االعررووضض حيیثث تحددثث االمشكلة٬، أأمم أأنن  

ألنني على االمستووىى االشخصي قدد نظظررتت في االميیثاقق االمقرررر  االمشكلة تحددثث في االصيیاغة نفسهھا؟

. ي االمررةة ااألخيیررةةوولدديینا أأسبووعع منن االتعليیقاتت االمفتووحة٬، وويیبددوو االجميیع سعددااء بذذلكك ف. ووضعهھ

ووهھھھذذاا ااألمرر قدد تمم ااالنتهھاء منهھ تماًما٬، ووأأعتقدد أأننا سووفف نحاوولل ااالنتهھاء منن هھھھذذهه االمسألة خاللل 

.هھھھذذاا ااألسبووعع  

 

إإذذاا أأمكنني أأنن أأقددمم مالحظظة ووأأنا أأقتررحح . منن أأجلل االسجالتت] ؟[ووهھھھذذاا أأيیًضا … أأليیسا٬، أأجدد أأنن :متحددثث غيیرر محدددد

-على جوونن ووضض االذذيي ناقشناهه٬، ووهھھھي في حقيیقة ااألمرر منن جاكك ووآآخرريینن حوولل ططلبب تقدديیمم االعرر

مررحًبا أأيیهھا االساددةة٬، "االمستنددااتت االتي تنتقلل٬، أأوو االمططلووبب أأنن تنتقلل إإلى االمجتمع االتشغيیلي ووتقوولل٬، 

-ووأأعتقدد أأنن هھھھذذاا إإلى حدد ما منن ااألشيیاء االمنفصلة هھھھنا ألنن جوونن". نحنن بحاجة إإلى االقيیامم بذذلكك جاكك 

اانتبهھوواا٬، هھھھذذهه االمسألة منن ااألهھھھميیة بمكانن٬، "المم أأيیًضا٬، يیحاوولل إإخبارر االمجتمعاتت ااألخررىى ووبقيیة االع

".وويیجبب عليیكمم أأيیًضا ااالهھھھتمامم بهھا٬، ووسووفف تكوونن آآرراائكمم محطط ااهھھھتمامنا أأيیًضا  

. لكنهھا تظظهھرر في االمكانن االخططأ٬، إإذذاا ما ووضعتت في هھھھذذهه االووثيیقة. ووأأعتقدد أأننا نتفقق جميیًعا على هھھھذذاا 

رربما جانن أأوو شخصص ما آآخرر يیمكنهھ صيیاغة  إإنني أأتساءلل عما إإذذاا كانن منن االجدديیرر٬، كما تعلموونن٬،

أأخررىى أأوو حكوومة أأخررىى ووما إإلى ذذلكك٬، وواالترركيیزز على  ALACمستندد يیررسلل بررسالة إإلى لجنة 

.االحاجة إإلى االتضميینن في هھھھذذهه االعمليیة٬، ووأأنن نووضح لهھمم االططررقق االتي يیجبب تضميینهھا في االعمليیة  

يیاقق االصفحاتت االخاصة ووإإخباررهھھھمم بأنن هھھھذذهه االمسألة مهھمة ووأأنن ررأأيیهھمم ال يیهھمم٬، السيیما في س 

.رربما تكوونن هھھھذذهه ططرريیقة لحلل هھھھذذهه االمسألة. بالمجتمع  
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كما يیعلمم منن شارركك منكمم في االمناقشة حوولل االمستندد٬، . أأنا جوو االهھاددفف٬، أأوودد االمتابعة في هھھھذذهه االمسألة :جوو االهھاددفف

فقدد كنتت أأنشرر االتعليیقاتت حوولل هھھھذذاا االمووضووعع تحدديیدًداا لمددةة أأسبووعيینن٬، ووهھھھذذاا هھھھوو نووعع االحلل االذذيي 

.نا إإليیهھ ألنهھ كانن إإجماًعا عاًما بأنن االمجتمعاتت غيیرر االتشغيیليیة ال تقوومم بإنشاء مووااقفف ررسميیةتووصل  

أأعتقدد رربما ما يیكوونن . وومنن ثمم نوودد تمرريیرر تعقيیباتهھمم ددااخلل االمررااكزز االررسميیة في االمجتمع االتشغيیلي 

 ICGغيیرر ووااضح٬، ألننا ال نعررفف على ووجهھ االتحدديیدد ططبيیعة االعمليیة٬، ووهھھھوو أأننا بصفتنا مجمووعة 

نقوومم بعدد ذذلكك بمقاررنة ووفحصص تلكك االمقتررحاتت٬، فسووفف نقوومم بفتح هھھھذذهه االمسألة أأمامم مناقشة 

. أأصحابب االمصلحة ااألووسع٬، غيیرر االمقتصررةة على االمجتمع االتشغيیلي  

قدد قالتت بأنن على االمجتمعاتت  NTIAووأأنا أأختلفف مع ررأأيي ررووسس منن حيیثث أأنهھ في حيینن قدد تكوونن  

أأننا قدد تووصلنا جميیًعا إإلى نتيیجة بأنن مشاووررااتت أأصحابب االتشغيیليیة فقطط االحصوولل على ذذلكك٬، أأعتقدد 

-إإذذنن جوونن. لذذاا أأعتقدد أأننا سووفف نحصلل على هھھھذذهه االفررصة. االمصلحة ااألووسع أأمرر مططلووبب جاكك٬، 

.لدديیكك عمليیة منن مررحلتيینن  

في االمررحلة ااألوولى٬، فإنن االمقتررحاتت االررسميیة غيیرر منفتحة ألنن هھھھناكك عمليیة للمشارركة في  

مم يیتمم تووضيیحهھ حتى ااآلنن ألنن على كلل مجمووعة منن االمجمووعاتت االمقتررحح االررسمي٬، ووهھھھوو ما ل

ووبمجرردد إإعدداادد االمقتررحاتت االررسميیة٬، فسووفف نحصلل على االتعليیقاتت . إإعدداادد االعمليیة االخاصة بهھا

لستت متأكدًداا مما إإذذاا كانن هھھھذذاا االتووضيیح . االمباشررةة منن أأصحابب االمصلحة في االعمليیة االخاصة بنا

.غة لتووضيیح هھھھذذهه االعمليیة ستكوونن كافيیة بالنسبة لكك أأمم المناسبب لكك أأمم ال٬، ووما إإذذاا كانتت أأيیة صيیا  

 

-جوونن أأثناء حدديیثكك ااآلنن٬، فإنني أأقوومم بالفعلل بإعدداادد إإجابتي . هھھھذذاا االمقتررحح شيیقق للغايیة. شكرًراا لكك٬، جوو :جاكك سووبرريیناتت

لقدد كنتت أأنظظرر مررةة أأخررىى في االنصص٬، ووااألمرر االمتضارربب أأكثرر . على االمتحددثث االسابقق قبلكك

-بأنن االنصص يیقوولل  بالنسبة لي هھھھوو أأنن أأررىى -كما هھھھوو االحالل   االمهھمة تتألفف منن ططلبب مقتررحاتت٬، " 

في االبندد أأ االصغيیرر٬، منن االمجتمعاتت االتشغيیليیة٬، وواالبندد بب االصغيیرر٬، مططالبة االحصوولل على 

".IANAاالتعقيیباتت منن االمجمووعة ااألووسع للمجتمعاتت االمتأثررةة بووظظائفف   

أأنن نشيیرر إإلى أأنن االمهھمة سووفف  كما ترروونن هھھھنا٬، لما ال نضع هھھھذذاا ببساططة في مررحلة االمقتررحح٬، 

تتألفف منن ططلبب االحصوولل على االتعقيیباتت منن االبندد أأ االصغيیرر٬، االمجتمعاتت االتشغيیليیة٬، وواالبندد بب 

ووبعدد ذذلكك نضع أأيیًضا٬، أأبعدد منن ذذلكك٬، على االسططرر . االصغيیرر٬، مجمووعة االمجتمعاتت ااألووسع٬، إإلخ
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أأوو شيء منن هھھھذذاا االخاصص بهھا٬، لكي نفسرر بأنن كافة هھھھذذهه االتعقيیباتت سيیتمم فحصهھا أأوو تصنيیفهھا 

.االقبيیلل٬، في عمليیة إإعدداادد االمقتررحح  

ووهھھھذذهه االمسألة في ااعتقادديي سووفف تكوونن أأقرربب إإلى ررووحح مسئووليیة االززمالة االمعهھوودد بهھا إإلى  

ووهھھھي توودديي في االووقتت االحالي إإلى إإيیجادد تفرريیقق ووااضح للغايیة . مجمووعة االتنسيیقق االخاصة بنا

ةة منن االمسئووليیاتت هھھھذذاا منن جانبب٬، للمجتمعاتت االتشغيیليیة منن جانبب وواالتي لدديیهھا مجمووعة محدددد

ووليیسس هھھھذذاا هھھھوو . ووعلى االجانبب ااآلخرر تلكك االمجمووعاتت ااألخررىى االتي ال تحظظى بتلكك االمسئووليیاتت

.ICGبالمررةة إإلى االمهھمة ووتشكيیلل مجمووعة  At-Largeاالسبيیلل االذذيي يینظظرر بهھ مجتمع   

مقتررًحا ببدديیلل إإذذنن مررةة أأخررىى٬، فإنني لستت في مووقفف منن يیقددمم في غضوونن االددقائقق االقليیلة االتاليیة٬،  

أأررددتت فقطط أأنن أأعبرر لكمم عنن االررووحح االتي نجدد بهھا . تمم االتمعنن فيیهھ جيیدًداا٬، لكنن سووفف يیتمم تنفيیذذ هھھھذذاا

ووكمجرردد بدداايیة٬، لقدد أأعططيیتكمم للتوو إإشاررةة لحلل ووااحدد مقتررحح٬، . أأنن منن االصعبب قبوولل هھھھذذهه االمسألة

منن جميیع  وويیتمثلل في االتووضيیح بمززيیدد منن االتفصيیلل إإلى حدد ما٬، بحيیثث يیبددوو االمقتررحح أأنهھ وواارردد

٬، ووتجعلل منن االووااضح على االجانبب ICGاالمجتمعاتت االمعنيیة٬، وواالتي تمثلل جميیعهھا مجمووعة 

.شكرًراا. ااآلخرر أأنهھ ستكوونن هھھھناكك خططووتانن في نفسس االمستووىى منن االمسئووليیة  

 

أأعتقدد٬، كما تعلموونن٬، فقدد قضيینا نصفف ااالجتماعع في االحدديیثث حوولل هھھھذذاا االمووضووعع وولدديینا . أأنا أأليیسا :أأليیسا كووبرر

ووبالنسبة لي٬، ما هھھھوو مهھمم في هھھھذذهه االنقططة٬، أأعتقدد . عاتت أأخررىى نوودد أأنن نتططررقق إإليیهھابضع مووضوو

في ] االحصوولل؟[ووهھھھناكك أأمرر آآخرر أأعتقدد أأنهھ هھھھامم للغايیة٬، رربما عددمم . أأنهھ فهھمم ططبيیعة االمهھمة االمقبلة

هھھھذذهه االمناقشة٬، ووهھھھوو اافتررااضض أأننا نتططررقق إإلى االمشكالتت ااألخررىى االتي يیتووجبب عليینا مناقشتهھا 

ذذاا كانن االمشارركوونن٬، إإذذاا كانتت هھھھناكك أأيیة ااعتررااضاتت٬، على ااألقلل على نشرر ما صباحح االيیوومم٬، إإ

.اانتهھيینا منهھ االيیوومم بحيیثث يیمكنن للمجتمعاتت االتشغيیليیة االبددء في أأعمالل صيیاغة االمقتررحاتت  

ألنني أأعررفف أأنن بعًضا منهھمم على ااستعدداادد تامم للقيیامم بذذلكك٬، وونتلهھفف بشددةة للحصوولل على شيء  

ووقدد أأططلبب منن . بنشرر هھھھذذاا ااألمرر٬، حتى أأثناء ااستبعادد هھھھذذهه االمشكلةيیمثلل مسووددةة ثابتة٬، ووأأنن نقوومم 

-جوونن في محاوولة ] ؟[٬، وواالذذيي قددموواا في ااعتقادديي مقتررحاتت جيیددةة ووتصررفوواا ]؟[جاكك رربما٬، ووجوو وو

…الستبعادد هھھھذذهه االمسألة ووتووضيیح حلل يیكوونن قابالً للتعدديیلل بالنسبة للمجمووعة  
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:ميیلتوونن موولرر ال أأعتقدد أأنن االنشرر سيیكوونن فكررةة جيیددةة كما لوو كانن ططلبب تقدديیمم أأوودد في حقيیقة ااألمرر٬، . أأنا ميیلتوونن 

ووال أأعتقدد أأنهھ ووكما تعلموونن٬، ال . فعلي٬، ووبعدد ذذلكك نظظلل مشغووليینن بهھا بددوونن فائددةة RFPعررووضض 

لذذلكك ال أأعتقدد أأنن نفادد االصبرر . يیجبب أأنن يیستغررقق منا ااألمرر أأكثرر منن أأسبووعع للعملل على هھھھذذهه االمسألة

.نن مبرررًراا حقيیقيًیا لهھذذاا االنووعع منن االحاززووقة في ااإلجررااءااتتلددىى مجتمع االبررووتووكووالتت سووفف يیكوو  

ووكما أأفهھمم . يیبددوو ااألمرر بالنسبة لي أأنهھ يیمكننا االتعاملل مع هھھھذذهه االمسألة بططرريیقة مبسططة للغايیة 

-ااألمرر٬، أأعتقدد بصررااحة أأنن غالبيیة االموواادد ووااالنفتاحح االذذيي يیططالبنا بهھ جوونن . جاكك٬، مووجوودد بالفعلل

لل االفاررقق في أأننا نتعاملل مع االمجتمعاتت االتشغيیليیة باعتباررهھھھا ووعلى االررغمم منن ذذلكك٬، رربما يیتمث

.االقائمم على تجميیع االعمليیة بددالً منن تقيیيیدد االفكررةة االمتمثلة في أأنهھمم االجهھة االمقددمة للمقتررحاتت فقطط  

ووبشكلل . ووأأنن االمقتررحاتت مقددمة منن ووااقع االعمليیة االتي تقوومم على تجميیعهھا االمجتمعاتت االتشغيیليیة 

أتي منن هھھھذذهه االجهھة يیجبب أأنن يیكوونن حاصالً على االموواافقة باإلجماعع ووااضح٬، فإنن أأيي مقتررحح يی

باإلضافة إإلى ااالتفاقق منن االشخصيیاتت ااألساسيیة في االمجتمع االتشغيیلي٬، وولكنن بططرريیقة ما إإذذاا قلنا 

بأنن االمقتررحح مقددمم منن االمجتمعاتت االتشغيیليیة في حدد ذذااتهھ ووليیسس منن االمجمووعة ااألووسع االتي نططلبب 

. االحصوولل على االموواافقة منهھمم بعدد ذذلكك٬، كما تعلمووننمنهھمم االتشاوورر وواالعملل معهھمم وو  

.ووأأعتقدد أأنن هھھھذذاا مجرردد فاررقق في االصيیاغة وويیمكننا أأنن نستووضحهھ سرريیًعا جدًداا   

 

-جوونن -أأنا جوونن. مررحًبا :جاكك سووبرريیناتت شكرًراا : أأليیسا ووميیلتوونن٬، أأوودد االرردد على تلكك االتعقيیباتت٬، منن خاللل قوولل ذذلكك. جاكك

جتمع عنن ططرريیقق االبرريیدد ااإللكتررووني أأوو بططرريیقة ما أأخررىى٬، أأعتقدد أأنهھا فكررةة جيیددةة أأنن ن. لكك أأليیسا

٬، ووأأنا ووغيیررنا منن ]؟[٬، فاألشخاصص االذذيینن ذذكررتهھمم٬، بالتأكيیدد جوو Skypeرربما عنن ططرريیقق 

ووسووفف يیتمم إإنجازز ذذلكك على مدداارر االيیووميینن االقاددميینن٬، االتووصلل إإلى … [؟]إإننا . االمعنيیيینن باألمرر

.At-Largeصيیاغة تكوونن مقبوولة أأكثرر بالنسبة لمجتمع   

ووااآلنن رردًداا على إإشاررةة ميیلتوونن حوولل فكررةة االجهھة االقائمة على االتجميیع في مقابلل بعضض  

االمصططلحاتت ااألخررىى٬، أأعتقدد أأنن االمسألة مثارر ااهھھھتمامم لكنن على االجانبب ااآلخرر٬، قدد تكوونن مضللة 

-منن حيیثث جعلل االمجتمعاتت االتشغيیليیة  -هھھھنا مررةة أأخررىى   هھھھي االجهھاتت االووحيیددةة االقائمة على  

أأخررىى أأنهھا تقددمم نووًعا ما منن عددمم ااإلنصافف فيیما بيینن هھھھذذهه االمجتمعاتت  االتجميیع ووتبددوو مررةة

٬، ووهھھھوو بالتحدديیدد أأحدد االنقاطط االتي أأثاررتت ررددةة فعلي في االمقامم ااألوولل ICGاالتشغيیليیة ووبقيیة مجمووعة 

.At-Largeبالنيیابة عنن مجتمع   
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٬، ووأأوودد أأنن إإذذنن فإنن تنحيیة هھھھذذهه االمسألة جانًبا٬، ميیلتوونن ألنن هھھھذذهه فكررةة مجررددةة أأكثرر٬، في ااعتقادديي 

. ALACأأتناوولل مقتررحح أأليیسا ووفي خاللل االيیووميینن االقاددميینن٬، أأنن تررسلل لي االقائمة بالنيیابة عنن 

.شكرًراا  

 

:ميیلتوونن موولرر -جوونن  االفاررقق بيینن االعمالء أأوو االمجتمعاتت . معكمم ميیلتوونن موولرر مررةة أأخررىى… جاكك٬، االفاررقق

 IANAباشرر بـ ووااألشخاصص ااآلخرريینن االمتأثرريینن فقطط بشكلل غيیرر م IANAاالتشغيیليیة االخاصة بـ 

منن خاللل هھھھذذهه االمجتمعاتت االتشغيیليیة٬، مبني ددااخلل االميیثاقق ووهھھھوو منن ااألشيیاء االتي ااتفقنا عليیهھا 

لذذلكك إإذذاا كنتمم تررفضوونن هھھھذذاا االفاررقق٬، فأعتقدد أأنكمم رربما تكوونوونن بعيیدًداا أأوو خاررجج االخاررططة . بالفعلل

.ووأأنكمم تجعلوونن منن االمستحيیلل بالنسبة لنا أأنن نتووصلل إإلى ااتفاقق  

ووأأعتقدد أأنهھ غيیرر صحيیح تماًما أأنن نقتررحح . نن ااألموورر االحيیوويیة بالنسبة لما نقوومم بهھألنن االتفرريیقق م 

بأنن٬، لنقلل مثال٬ً، كما تعلموونن٬، مستخددمم إإنتررنتت عشوواائي٬، قدد أأعتقددهه بنفسي٬، نفسس نووعع االعالقة 

االذذيي يیتووجبب عليیهھ٬، رربما بشكلل أأسبووعي تحدديیثث االبيیاناتت في  TLDمثلل سجلل  IANAبووظظائفف 

.منططقة االجذذرر  

.فاررًقا٬، فهھوو فاررقق ووااقعي] ؟[ووهھھھذذاا ليیسس . هھھھذذهه االمسألة خططأ بالمررةة أأعتقدد أأنن   

 

لذذلكك أأوودد أأنن أأططلبب منن . يیجبب عليینا أأنن نتابع االجلسة٬، عفوًواا. أأنا أأليیسا٬، شكرًراا لكك ميیلتوونن. حسًنا :أأليیسا كووبرر

…االمجمووعة االصغيیررةة  

 

-جوونن …أأرريیدد فقطط االرردد على ذذلكك سرريیًعا :جاكك سووبرريیناتت  

 

…عفوًواا٬، فنحنن :أأليیسا كووبرر  
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-جوونن ….أأوودد فقطط االقوولل بأنني أأتفقق مع ميیلتوونن في ذذلكك :جاكك سووبرريیناتت  

 

…عفوًواا. بالفعلل٬، نحنن بحاجة إإلى االمتابعة… :أأليیسا كووبرر  

 

-جوونن أأنا أأرريیدد . أأليیسا٬، عذذرًراا٬، فأنا أأصرر مررحًبا٬، أأليیسا؟. ثانيیة أأخررىى 30حسًنا٬، أأنا أأقتررحح بأنن نقضي  :جاكك سووبرريیناتت

. ة االتي أأثاررهھھھا ميیلتوونن٬، هھھھذذهه مسألة تتعلقق فقطط بالصيیاغةفقطط أأنن أأقوولل بأنني ال أأددحضض االنقطط

.ووسووفف يیكوونن ذذلكك جززًءاا منن مهھمتنا في ااأليیامم االقليیلة االقاددمة  

 

هھھھناكك أأمرر ووااحدد أأعتقدد أأنهھ منن ااألهھھھميیة بمكانن أأال ووهھھھوو٬، كما تعلموونن٬، يیجبب أأنن نقوولل٬، . حسًنا٬، شكرًراا :أأليیسا كووبرر

جوونن لذذلكك سووفف نكوونن بحاجة للحصوولل  .جاكك٬، أأنكك سووفف تحصلل على االنصص في غضوونن يیووميینن-

ما أأووددهه هھھھنا بالنسبة . ALACعلى موواافقة منن االمجمووعة٬، ووليیسس فقطط موواافقة ووااتفاًقا منن 

للمجمووعاتت االفررعيیة هھھھوو أأنن تنططلقق ووتحاوولل االتووصلل إإلى حلل ما لهھذذهه االمشكالتت٬، ووفي االووقتت ذذااتهھ٬، 

لقسمم االثاني ووليیسس منن االقسمم أأعتقدد أأنهھ إإذذاا أأمكننا االقوولل بأنن ماددةة هھھھذذهه االووثيیقة٬، منن خاللل االبددء با

ااألوولل٬، تبددوو مستقرر إإلى حدد ما٬، ووبعدد ذذلكك أأعتقدد أأنهھ يیمكننا االتووصلل إإلى نقططة ااتفاقق حيیثث يیمكنن 

.لجميیع االمجتمعاتت مووااصلة عملهھا٬، سووااء تمم حلل هھھھذذهه االمشكلة خاللل هھھھذذاا ااألسبووعع أأمم ال  

لل كانن منن بيینن ووهھھھناكك بعضض ااألشخاصص ااآلخرروونن االذذيینن لدديیهھمم مشكالتت كبيیررةة٬، أأعتقدد أأنن دداانيیا 

إإذذنن دداايینالل٬، هھھھلل توودد االمتابعة في االمووضووعاتت االخاصة بكك؟. هھھھؤؤالء٬، وولدديي ووااحدد  

 

:دداانيیالل كارريینبيیررجج أأنا لستت ددبلووماسيًیا٬، لكنني سووفف أأبددأأ مررةة أأخررىى بتووجيیهھ االشكرر إإلى بوولل على ما قددمهھ منن أأعمالل٬،  

ذذاا االمستندد٬، وواالذذيي أأشررنا أأعتقدد أأنن االماددةة االخاصة بهھ. ووبالططبع جميیع ااألشخاصص االذذيینن قددموواا تعليیقاتت

منن بيینن ااألشيیاء االتي حددثتت لي عنددما قمتت بالتسجيیلل مررةة أأخررىى . إإليیهھ للتوو٬، أأعتقدد أأنهھا متيینة للغايیة

.االددعمم لعدددد منن االمجتمعاتت االتشغيیليیة IANAااليیوومم٬، ووهھھھوو أأنهھ في االووقتت االحالي تقددمم   
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صووررةة مقتررحاتت منن ووهھھھمم في حقيیقة ااألمرر يیططالبوونن بالحصوولل على االتعقيیباتت ووااإلسهھاماتت في  

لكنن أأال يیجبب أأنن نططلبب أأيیًضا في ططلبب تقدديیمم االعررووضض . تلكك االمجتمعاتت وواالتي قاموواا بتحدديیددهھھھا

RFP  أأنن يیقضي االمجتمع قددرًراا منن االووقتت٬، ليیططلعنا على االمقتررحح ووما إإذذاا كانوواا يیعتبرروونن أأنن

أأوو كيیانن ووااحدد٬، ااسمحوواا لنا أأنن نحدددد هھھھذذهه االمسألة على هھھھذذاا  IANAاالمططلووبب االحصوولل على 

االنحوو٬، ووهھھھوو ما يیخددمم مجتمعاتت مختلفة٬، أأمم هھھھلل سيیكوونن منن االمقبوولل بالنسبة لهھمم االحصوولل على 

كيیاناتت مختلفة تقوومم بالفعلل بأددااء ااألعمالل بأيیة ااعتباررااتت مهھما كانتت؟  

وومع ذذلكك٬، يیمكنني ااقتررااحح نصص يیؤؤوولل إإلى ذذلكك إإذذاا لمم يیكنن هھھھناكك . أأتمنى أأنن يیكوونن هھھھذذاا ووااضًحا 

.سألةااعتررااضض تامم ووحالي على هھھھذذهه االم  

 

:جووززيیفف االهھاددفف …أأوودد بالتأكيیدد   

 

.بررجاء ذذكرر ااسمكك :أأليیسا كووبرر  

 

:جووززيیفف االهھاددفف سووفف يیكوونن منن االمفيیدد بكلل تأكيیدد ررؤؤيیة نصص مقتررحح حوولل هھھھذذهه االمسألة٬، . عفوًواا٬، جووززيیفف االهھاددفف 

لكنني أأقتررحح أأنن منن بيینن ااألشيیاء االتي قدد تهھمم بعًضا منن مجتمعاتت االمستخددميینن دداائًما حوولل ذذلكك٬، هھھھوو 

ااتت االكثيیررةة االتي نططررحهھا على االعمليیة في هھھھذذهه االمررحلة٬، وواالمززيیدد منن االتعقيیدد ووااالحتماليیة االتغيیيیرر

لذذلكك٬، فإننا نوودد االتعاملل مع االتغيیيیررااتت ااألساسيیة بالنسبة للووظظائفف . ااألكبرر بظظهھوورر مشكالتت أأخررىى

.االتشغيیليیة بططرريیقة ستكوونن حذذررةة للغايیة ووتحتاجج إإلى تووثيیقق ووااختبارر بشكلل أأساسي  

تحفظظاتت االتي أأوودد ااإلشاررةة إإليیهھا٬، لذذلكك أأعتقدد أأنهھا تختلفف عنن أأيي ااعتررااضض٬، لكنهھا إإذذنن هھھھذذهه منن اال 

.ستكوونن منن بيینن االمشاغلل االكبيیررةة للغايیة  

 

دداانيیالل٬، إإنني أأتساءلل عما إإذذاا كانن هھھھذذاا االتفكيیرر منن ااألشيیاء االتي قدد تأتي بعدد االمقتررحح٬، . أأنا أأليیسا :أأليیسا كووبرر

دديیمهھا٬، ووما إإذذاا كنا نررىى ما إإذذاا كانتت هھھھذذهه االتغيیيیررااتت وواالمكووناتت االمنفصلة للمقتررحح فيیهھا٬، قدد تمم تق
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ووبعدد ذذلكك هھھھذذاا هھھھوو االمووضووعع االذذيي٬، أأعتقدد أأنن االعالمم سووفف يیتشبثث بهھ . يیجرريي ااقتررااحهھا أأمم ال

االذذيي٬، سووااء كانتت االمجتمعاتت ] االحكمم االمسبقق؟[ووتناوولهھ٬، في مقابلل االحصوولل على نووعع منن 

.تقتررحح أأيي شيء باإلضافة إإلى تلكك االخططووطط أأمم ال  

 

:الل كارريینبيیررججدداانيی أأررجوو عددمم . أأررجوو عددمم فهھمي على نحوو خاططئ٬، معكمم دداانيیالل مررةة أأخررىى٬، للرردد على كلل منكما 

٬، بلل أأنوويي حملل IANAفهھمي بشكلل خاططئ٬، إإنني ال أأنوويي ااقتررااحح االعررووضض منن أأجلل تقدديیمم 

االمجتمع على االنظظرر في هھھھذذهه االمسألة بشيء منن ااإلددررااكك٬، ووعنددما نصلل إإلى االنقططة االتي تأتي منن 

لة ووإإذذاا ما حددثث ذذلكك٬، فقدد نظظرروواا على ااألقلل في هھھھذذاا ااألمرر وولدديیهھمم أأيیًضا بعضض االتعقيیباتت االططاوو

.ICGعليیهھا باعتباررهھھھمم مجمووعة   

ووأأنا أأتفقق بالتأكيیدد مع ما قالهھ جووززيیفف حوولل االمووااصلة االتشغيیليیة ووكلل هھھھذذهه … إإذذنن ليیسس هھھھذذاا 

يیة٬، ووعددمم ااألموورر٬، لكنن ال يیززاالل منن االمفيیدد االحصوولل على بعضض االمعلووماتت حوولل هھھھذذهه االقض

االحصوولل على جوولة أأخررىى٬، إإذذاا بدداا ذذلكك مالئًما٬، ااالنططالقق ووططررحح هھھھذذاا االسؤؤاالل مررةة أأخررىى 

.وواالخووضض في عمليیة االتشاوورر بأسررهھھھا مررةة أأخررىى ووهھھھوو ما يیقتططع االكثيیرر منن االووقتت  

إإذذنن فالنيیة هھھھي االحثث على مززيیدد منن االتووسطط منن االمجتمع٬، ووأأيیًضا االحصوولل على االمعلووماتت حوولل  

.االمجتمع في ذذلكك ذذلكك٬، ما االذذيي يیررااهه  

 

:ررووسس هھھھاووسلي إإنني أأحاوولل االتعررفف على كيیفيیة تأثيیرر ذذلكك على . معكمم ررووسس هھھھاووسلي… دداانيیالل٬، أأنا أأحاوولل أأنن 

فإذذاا كانن أليي مجتمع حالً يیططررحوونهھ لعمليیة االنقلل٬، ووال يیشتملل على أأيي نووعع منن . أأيي مقتررحح

االتقسيیمم٬، فكيیفف لهھمم أأنن يیقوولوواا ذذلكك؟  

أأيیكمم في هھھھذذهه االمسألة٬، لكنهھا قدد ال تؤؤثرر على االمقتررحح االذذيي نرريیدد رر… فهھذذاا يیؤؤدديي إإلى نووعع ما منن 

وومع ذذلكك٬، إإذذاا كانن االمقتررحح ووال يیضمم عمليیة تقسيیمم٬، فسووفف يیكوونن منن االووااضح جدًداا ما . تقددموونهھ

.االذذيي يیفكرر فيیهھا االمجتمع  
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دد منن أأنا غيیرر متأك. أأيیًضا٬، أأعتقدد أأنن ااألفضلل على ااألقلل االتفكيیرر في هھھھذذاا ااألمرر. أأنا ررووسس ماندديي :ررووسس ماندديي

هھھھوو االمكانن االمناسبب للتفكيیرر في هھھھذذهه االمسألة٬، لكنن إإذذاا كانتت هھھھناكك  RFPأأنن ططلبب تقدديیمم االعررووضض 

مجمووعة منن االكلماتت االتي تووضع فيیهھ٬، رربما تكوونن االصيیاغة متماشيیة مع ذذلكك٬، إإذذاا كانن االمجتمع 

يیررغبب في نووعع منن االفصلل أأوو االتقسيیمم٬، فهھلل سيیقووموونن بالتنسيیقق مع االمجتمعيینن االتشغيیليیيینن 

.يیيینن ااآلخرريینن منن حيیثث االططرريیقة االتي قدد تؤؤثرر عليیهھممااألساس  

ووبمعنى آآخرر٬، ااططلبب  هھھھلل ستكوونن هھھھذذهه ططرريیقة لتضميینن أأوو االتعاملل مع هھھھذذاا االجانبب على هھھھذذاا االنحوو؟ 

.ICGمنن االمجتمع االتعاوونن مًعا قبلل أأنن تصلل ااألموورر في حقيیقة ااألمرر إإلى مجمووعة   

 

:دداانيیالل كارريینبيیررجج حيیثث إإننا قمنا بالفعلل بتشكيیلل مجمووعة . اظًظا على االووقتتررووسس٬، فقطط لالنتهھاء منن هھھھذذاا ااألمرر حف 

فررعيیة للقيیامم بمززيیدد منن ااألعمالل حوولل هھھھذذهه االمسألة٬، ااسمحوواا لي أأنن أأتعهھدد على نفسي ااقتررااحح 

ووأأنا أأقوومم بذذلكك في غضوونن . صيیاغة ما٬، بالنظظرر إإلى االتعقيیبب االذذيي ووصلنا للتوو منن أأرربعة منكمم

هھھھلل هھھھذذاا ااألمرر . كك يیمكننا مناقشة ذذلكك على االقائمة االبرريیدديیةااليیووميینن أأوو االثالثة أأيیامم االقاددمة٬، ووبعدد ذذل

مقبوولل؟  

 

.أأعتقدد أأنن ااألمرر قدد يیكوونن جيیدًداا :ررووسس ماندديي  

 

.تفضلل. أأنا أأليیسا. حسًنا :أأليیسا كووبرر  

 

:دداانيیالل كارريینبيیررجج  كنتت أأسألل فقطط٬، بما أأنهھ كانتت هھھھناكك لحظظة منن االصمتت٬، هھھھلل هھھھناكك أأيیة تعليیقاتت على االمووضووعع؟ 

.أأيیة تعليیقاتت٬، فقدد اانتهھيیناإإذذاا لمم تكنن هھھھناكك   
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] ؟[أأررددتت فقطط أأنن نتحددثث لمددةة ددقيیقة حوولل االتعليیقاتت االتي حصلنا عليیهھا منن . أأنا أأليیسا. حسًنا٬، شكرًراا :أأليیسا كووبرر

وويیمكنني عررضض االبرريیدد ااإللكتررووني على . IANAفيیما يیخصص ااستخدداامم االلفظظ٬، عالقة االخددمة مع 

ال أأعتقدد أأنهھ يیمكنني االقيیامم . ا أأحاوولل االقيیامم بذذلككرربم. االشاشة إإذذاا كانن االمشارركوونن يیرروونن ذذلكك مفيیدًداا

.بذذلكك بالفعلل  

أأقلل ما في ااألمرر أأنن نقوولل٬، كما . لكنني أأتمنى أأنن يیررىى االمشارركوونن هھھھذذاا االبرريیدد ااإللكتررووني 

تعملوونن٬، أأننا قدد حصلنا على االصيیاغة في االبدداايیة ووفي عددةة أأماكنن منن االووثيیقة حيیثث نتحددثث حوولل 

ووكانن تعليیقهھا . IANAلتشغيیليیة االمباشررةة أأوو عالقاتت االخددمة مع تلكك ااألموورر فيیما يیخصص االعالقة اا

بلل إإنن عالقاتت . IANAيیقوولل بأنهھ ال تووجدد أليي مجمووعة في ووااقع ااألمرر أأيي عالقة خددمة مع 

.تعملل بصفة االمشغلل IANAحيیثث إإنن  ICANNاالخددمة مع   

أأحدد االررددوودد في ووقدد ررأأيیتت رردًداا على االقائمة٬، ررأأيیتت . ووكانتت تقتررحح إإجررااء تعدديیلل على تلكك االعباررةة 

ااعتقادديي وواالتي كانتت منن باترريیكك٬، وواالتي أأعتقدد أأنني أأتفقق معهھا تماًما٬، وواالتي أأظظنن أأننا كنا نتحددثث 

.ICANNفي سيیاقق إإددااررةة  IANAفي معنى االسلططاتت٬، في مقابلل  IANAفيیهھا هھھھنا حوولل   

نن شكرًراا جززيیالً لكك إإليیزز٬، أأوو أأليیسس٬، على سحبب برريیدد إإليیزز ااإللكتررووني على االشاشة٬، ووااآلنن يیمك 

باترريیكك٬، إإنني معني باالستماعع إإليیكك . ووبالططبع يیجبب على االجميیع االتحددثث إإلى ذذلكك. للجميیع ررؤؤيیتهھ

إإليیزز لسووء االحظظ . لكنني أأررددتت على ااألقلل أأنن نقوومم بمناقشة هھھھذذهه االمسألة. بتقيیيیمم ررددكك على إإليیزز

ووأأعتقدد على االمستووىى االشخصي أأنن هھھھذذاا االنصص مررةة أأخررىى٬، االوواارردد منن . ليیستت قيیدد ااالتصالل

.قق٬، ددقيیققاالميیثا  

. على ااعتبارر أأنهھا هھھھيیئة ووليیستت االقسمم االفررعي منن أأيي كيیانن مؤؤسسي IANAووإإذذاا ما نظظررنا إإلى  

لذذلكك فإنني أأوواافقق على االططرريیقة االتي لدديینا في االووقتت االحالي٬، لكنن أأرريیدد االتأكدد منن أأنن لدديینا إإجماًعا 

في حقيیقة  وونظظرًراا ألنن إإليیزز عبررتت عنن ووجهھة نظظررهھھھا عددةة مررااتت ووأأنهھ ال يیتووجبب عليینا. حوولل ذذلكك

.ااألمرر مناقشة ذذلكك على االقائمة االبرريیدديیة  

 

:ميیلتوونن موولرر هھھھلل باترريیكك مووجوودد؟. أأنا ميیلتوونن   

 

:باترريیكك فالتستووررمم .نعمم٬، أأنا هھھھنا   
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:ميیلتوونن موولرر .حسًنا٬، بررجاء االمتابعة   

 

:باترريیكك فالتستووررمم لكك يیمكننا ٬، أأووال٬ً، ووبعدد ذذIANAما أأررددتت تووضيیحهھ هھھھوو أأننا جميیًعا نفهھمم أأننا نقصدد باللفظظ . نعمم 

مناقشة ما إإذذاا كنا نؤؤمنن بأنن االنصص االحالي يیتفقق مع هھھھذذهه االموواافقة أأمم ال٬، ووما إإذذاا كانن هھھھناكك ما 

ررأأيیتت أأنن االمضي قددًما٬، وواالبددء في تغيیيیرر االنصص فحسبب . يیتعلقق بهھذذاا ااألمرر٬، هھھھناكك ما يیجبب تغيیيیررهه

. على ططبيیعة ذذلككقدد يیكوونن خططيیرًراا إإلى حدد ما إإذذاا لمم تكنن هھھھذذهه هھھھي االحالل٬، ذذلكك أأننا قدد ااتفقنا للتوو 

.هھھھذذهه هھھھي ووجهھة نظظرريي  

 

:ميیلتوونن موولرر لقدد أأجبتت أأيیًضا٬، منذذ قليیلل ررغمم ذذلكك٬، وورربما تشاهھھھدد أأليیسا ذذلكك٬، لكنني ال أأفهھمم . أأنا ميیلتوونن. حسًنا 

ووهھھھذذاا . ICANNتعاقدًداا مع  IANAفي االووقتت االحاليیة تمنح  NTAAاالهھددفف منن بيیانن أأليیسا٬، ألنن 

.ICANNتت خددمة مع هھھھوو االسببب االووحيیدد في أأنن االقوومم لدديیهھمم عالقا  

شاررفف على ااالنتهھاء٬، ووهھھھذذهه هھھھي االنقططة االجووهھھھرريیة في هھھھذذهه  IANAووعقدد  NTAAووحيیثث إإنن  

لذذلكك ال أأعتقدد . بنفسس االمعنى االذذيي حددددهه باترريیكك IANAاالعمليیة٬، أأعتقدد أأنن عليینا االتعاملل مع 

 RFPأأنا أأوواافقق على أأنهھ ال يیتووجبب عليینا تغيیيیرر أأيي شيء في ططلبب تقدديیمم االعررووضض … أأنن

.اا إإلى تعليیقاتت أأليیساااستناددً   

 

:أأموورر. ليینن سانتت وومجتمع ااإلنتررنتت٬، حيیثث منن  IETFأأعتقدد أأنن هھھھناكك نستلهھ قوويي بيینن . أأنا ليینن سانتت أأموورر أأيیًضا 

االووااضح أأنن مجتمع ااإلنتررنتت هھھھوو االمالذذ االقانووني وواالمالذذ االتعاقدديي للعدديیدد منن ااألشيیاء االتي تقوومم 

. ووموواا هھھھمم أأبدًداا بإجررااء هھھھذذاا االتفرريیققوومع ذذلكك٬، فإننا لمم نقمم أأبدًداا٬، أأوو لمم يیق. IETFبهھا   

كانتت هھھھي االكيیانن االووحيیدد االخاصص بهھا٬، باإلضافة إإلى مجمووعتهھا االخاصة منن  IETFأأعنى أأنن  

لمم تكنن … ووكما تعلموونن٬، فإننا لمم نقمم مططلًقا. ااإلجررااءااتت وواالمسئووليیاتت٬، وواااللتززااماتت االخاصة بهھا

IF ووIETF ]فقدد . لتعاقدديیة أأووالً ووقبلل أأيي شيءجنًبا إإلى جنبب٬، لمم نحاوولل ووضع هھھھذذهه االعالقة اا] ؟

.ووأأعتقدد أأنن هھھھذذاا االتماثلل قائمم هھھھنا أأيیًضا. كانتت دداائًما مسئووليیاتت االمنظظماتت االمشارركة  

 



2014أأغسططسس  26 – 3ررقمم  ICG ٬،تسجيیالتت مؤؤتمرر    AR  

 

30منن  19صفحة   

 

أأعتقدد أأنني أأوودد عددمم ااالتفاقق قليیالً مع ما قالهھ ميیلتوونن٬، وولنفسس ذذااتت االسببب . أأنا ررووسس ماندديي :ررووسس ماندديي

بب االووحيیدد في أأنن للمنظظمة عالقة مع على ااألقلل فأنا أأفهھمم أأنهھ كانن يیقوولل بأنن االسب… تقرريیًبا

ICANN  هھھھوو بسببب عقددNCIA . أأعتقدد أأنن هھھھذذاا تصوويیرر غيیرر ددقيیقق لألموورر٬، ألنهھ ووعلى ووجهھ

٬، وويیحددثث هھھھذذاا IANAاالخصووصص فإنن بعضض االعالقاتت االقائمة في االووقتت االحالي لمددةة ططوويیلة مع 

.ICANNااألمرر منن أأجلل االنقلل ووااالنتقالل لكي تكوونن في   

في ااعتقادديي٬، هھھھوو أأنن لدديینا ططرريیقة في تحدديیدد االفهھمم بشكلل ووااضح بأنن لكنن ااألقلل أأهھھھميیة منن ذذلكك  

كما أأنن االووظظيیفة االتي . باترريیكك٬، في ااعتقادديي٬، قدد ططررحح ذذلكك في االرردد على برريیدد إإليیزز ااإللكتررووني

وواالتي تعتبرر مووجووددةة فقطط في االووقتت االحالي٬،  IANAيیجرريي ووصفهھا في حقيیقة ااألمرر هھھھي ووظظيیفة 

ططوويیلة٬، لكنهھا تحددثث بشيء ما بحيیثث تكوونن في االكيیانن  كما تعلموونن٬، وولمم تكنن مووجووددةة لفتررةة

ووإإلى حدد ما يیجبب عليینا االتأكدد منن أأنن هھھھذذهه االمسألة مووصووفة . ICANNاالمؤؤسسي االخاصص بـ 

.بشكلل جيیدد وومنن االسهھلل فهھمهھا منن خاللل االمجتمع ااألووسع  

.أأوو أأنني أأعتقدد أأنن االمخاططرر مووجووددةة بالفعلل ووفًقا لما أأووضحتهھ إإليیزز هھھھنا   

 

. إإنني معنّي إإلى حدد ما بما لددىى ميیلتوونن منن قلقق حيیالل هھھھذذهه االمسألة. أأنا كيیثث دديیفيیددسوونن. ررحبام :كيیثث دديیفيیددسوونن

٬، أأعتقدد أأننا بحاجة ألنن IANAفبررئاسة مجمووعة عملل قامتت بالنظظرر في االجوواانبب االتي تقوومم بهھا 

كما تعلموونن٬، أأعتقدد أأنهھ . IANAنكوونن ووااضحيینن للغايیة حيیالل ما نقصددهه عندد ااستخدداامنا لكلمة 

٬، يیمكنن أأنن ٬IANA، أأوو مشغلل ووظظائفف ٬IANA، أأوو ووظظيیفة IANAةة إإلى قاعددةة بيیاناتت باإلشارر

تووفرر في حقيیقة ااألمرر ووضووًحا حيیالل ما ططبيیعة ما نقوومم بووصفهھ٬، سووااء كانن ذذلكك هھھھوو االكيیانن أأوو 

.االووظظيیفة أأوو قاعددةة االبيیاناتت االفعليیة نفسهھا  

.الررتباكك الحًقاأأعتقدد أأنهھ إإذذاا كانن لدديینا مززيیدد منن االتفاصيیلل٬، فسووفف نتجنبب االووقووعع في اا   

 

:ميیلتوونن موولرر ووجهھة نظظرريي . ال أأعتقدد أأنن أأيي منن ررووسس أأوو كيیثث ال يیتفقانن في حقيیقة ااألمرر معي. نعمم أأنا ميیلتوونن 

ببساططة عباررةة عنن أأنن تعليیقق إإليیزز تمثلل في أأنهھ يیجبب عليینا االمضي قددًما ووااستبدداالل كلمة عمالء 

IANA  بكلمة عمالءICANN إإننا نتحددثث حوولل مشغلل . بهھ٬، ووأأعتقدد أأنن هھھھذذاا ليیسس ما نرريیدد االقيیامم
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حيیثث إإنن عقدد  ٬ICANN، ووسووفف يیتمم االنظظرر في هھھھذذهه االمسألة بشكلل منفصلل عنن IANAووظظائفف 

NTIA  االممنووحح إإلىICANN  ًسووفف يیضيیع هھھھباء.  

ووهھھھذذاا على ووجهھ االتحدديیدد ما نناقشهھ هھھھنا في محاوولة االتووصلل إإلى خططة لعمليیة االنقلل٬، ووهھھھي كما  

 IANAيیجبب عليینا مناقشة  ؟IANAصص بووظظائفف تعلموونن٬، ما االذذيي يیحددثث لهھذذاا االمشغلل االخا

تقوومم بكتابة عقوودد  ٬NTIA، أأوو أأنن هھھھناكك ووكالة ICANNبططرريیقة ال تفتررضض بأنهھا مررتبططة بـ 

.هھھھذذاا كلل ما علّي قوولهھ. ICANNووتعططيیهھا إإلى   

 

ووأأنا . أأنا أأفهھمم ااآلنن. ووشكرًراا لميیلتوونن على هھھھذذاا االتووضيیح. معكمم كيیثث دديیفيیددسوونن مررةة أأخررىى :كيیثث دديیفيیددسوونن

.تماًماأأددعمكك   

 

٬، منن أأجلل هھھھذذاا ]؟[تعملل أأليیسس على تنسيیقق باترريیكك مع … لقدد ططلبتت منن أأليیسس. إإذذنن٬، معكمم أأليیسا :أأليیسا كووبرر

إإنني أأتساءلل هھھھلل يیتووجبب عليینا فقطط ااإلشاررةة . االبرريیدد ااإللكتررووني في ااإلططارر بحيیثث يیمكننا ررؤؤيیتهھ

فف ٬، ووهھھھوو مررةة أأخررىى تعرريیSSACاالمنصووصص عليیهھ في ووثيیقة  IANAبشيء ما إإلى تعرريیفف 

وويینظظرر إإلى كافة ااالتفاقيیاتت  NTIAووهھھھذذاا ااألمرر يیتجاووزز االعقدد االفرردديي مع . ووااسع بشيء ما

.االمختلفة االمشموولة في ذذلكك  

في هھھھذذهه االووثيیقة٬،  IANAوويیمكننا ووضع حاشيیة سفليیة٬، بحيیثث يیعررفف االجميیع عنددما نتحددثث حوولل  

.هھھھا هھھھي. بأننا نتحددثث حوولهھا بمقدداارر كبيیرر في مساحة صغيیررةة  

قطط ااإلشاررةة إإلى ذذلكك٬، كما تعلموونن٬، في حاشيیة سفليیة أأوو شيء منن هھھھذذاا االقبيیلل٬، وومنن ثمم يیمكننا ف 

.بالشكلل االذذيي نعنيیهھ بهھا IANAبحيیثث يیكوونن منن االووااضح في االمررةة ااألوولى االتي نستخددمم فيیهھا   

 

:باترريیكك فالتستووررمم  67ددعووني فقطط أأططلع االناسس على أأنهھ ليیسس منن االصعبب االعثوورر على ذذلكك٬، في االحقيیقة . أأنا باترريیكك 

إإذذنن هھھھكذذاا . ألنهھا في االووااقع بدداايیة االقسمم ااألوولل في االمستندد SSACاالمستندد االخاصص بنا منن في 

.يیبددأأ االمستندد  
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يیجبب علّي ااالعترراافف بووجهھة نظظرر مجحفة إإلى حدد ما٬، لكنني أأعتقدد أأنن ووثيیقة . أأنا ررووسس ماندديي :ررووسس ماندديي

SSAC ٬، بصفتي متحددثث بالنيیابة عننSSACأأنن تكوونن  ٬، فإنن تووفرر تووضيیًحا جيیدًداا وومنن االمقرررر

حالً جيیدًداا لهھذذهه االمسألة حيیثث ال يیتووجبب عليینا تغيیيیرر أأيي منن االصيیاغة ااألساسيیة في ططلبب تقدديیمم 

.RFPاالعررووضض   

 

في االمستندد؟ IANAهھھھلل هھھھناكك أأيیة ااعتررااضاتت على إإضافة هھھھذذاا االتعرريیفف االخاصص بـ  :أأليیسا كووبرر  

 

:دداانيیالل كارريینبيیررجج لل فحسبب عما إإذذاا كانن منن االمفضلل ااإلشاررةة إإنني أأتساء. يیمكننا ااستخدداامم ذذلكك بالططبع. أأنا دداانيیالل 

لذذلكك إإذذاا كانن لدديیهھمم٬، حيیثث إإننا نقددمم . بالفعلل وواالمستنددااتت٬، بددالً منن أأيي تووجيیهھ NTIAإإلى إإعالنن 

ددقائقق وواالتووصلل إإلى أأيي  10بعملل االمقتررحاتت منن أأجلل االرردد على ذذلكك٬، إإذذاا كانن بإمكاننا تمضيیة 

.شيء فيیهھا٬، فإنني أأفضلل ذذلكك٬، ووإإنن لمم يیكنن فال بأسس  

 

.ددقائقق 10أأعتقدد أأنكك تططووعتت للتوو بـ . حسًنا :يیسا كووبررأأل  

 

:باترريیكك فالتستووررمم ٬، ااسمحوواا لي أأنن أأقوولل بأنن هھھھذذاا االمستندد تمم SSACبصفتي ررئيیسس . معكمم باترريیكك]… ؟[نعمم هھھھذذاا  

٬، ووهھھھوو ما يیعني أأنني أأعتقدد أأنن ااإلشاررةة إإلى كلل SSACإإنشاؤؤهه بمعززلل عنن ذذلكك ووبمعررفة 

ددثث عنهھ هھھھنا ألنني أأررىى بأنن ذذلكك قدد يیكوونن أأمرًراا خططيیرًراا إإلى حدد االمستندد٬، في ااعتقادديي٬، ليیسس ما نتح

لكنن باإلشاررةة إإلى هھھھذذاا االمستندد منن أأجلل هھھھذذاا االتعررفف االمحدددد٬، ووهھھھوو ما يیعني أأنن هھھھذذهه االفقررااتت . ما

.االتي أأشررتت إإليیهھا للتوو٬، أأعتقدد أأنهھا منن ااألشيیاء االتي أأوواافقق عليیهھا تماًما  

 

باترريیكك٬، بددالً منن ااإلشاررةة إإلى جززء منن االمستندد يیحتوويي  أأوودد بالفعلل ااستخالصص ذذلكك٬،. أأنا ررووسس :ررووسس ماندديي

.على سيیاقق مختلفف بالكاملل  
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أأعتقدد أأنن ما كنتت أأفكرر فيیهھ هھھھوو أأنن هھھھذذاا االنصص االذذيي نططالعهھ هھھھنا سووفف يیتمم تززوويیددهه . أأنا أأليیسا :أأليیسا كووبرر

٬، ووبعدد ذذلكك سووفف تكوونن هھھھناكك رروواابطط إإلى RFPبالحووااشي االسفليیة في ططلبب تقدديیمم االعررووضض 

.بحيیثث نعررفف منن أأيینن أأتى ذذلكك SSACمستندد   

 

.ال أأجدد أأيیة مشكلة في ذذلكك :ررووسس ماندديي  

 

:ماررتنن بوويیلل في حيینن أأنني أأررىى بأنن االتعرريیفف هھھھنا … [؟]أأنا بحاجة إإلى قليیلل منن . معكمم هھھھنا ماررتنن بوويیلل 

٬، فإنهھ يیستخددمم حيینهھا على NTIAمفيیدد للغايیة ووفًقا لما هھھھوو مكتووبب٬، عنددما أأنظظرر إإلى إإعالنن 

ووحيیثث إإنني كنتت في نفسس االلجنة االتي أأشارر . IANAعاقدد ووظظائفف ووجهھ االخصووصص مصططلح مت

إإليیهھا كيیثث دديیفيیددسوونن٬، فإنن لدديي هھھھذذاا ااإلحساسس االعامم بأنهھ إإذذاا ااستخددمنا كلمة أأوو كلمتيینن 

إإضافيیتيینن٬، فما االذذيي نشيیرر إإليیهھ على ووجهھ االخصووصص٬، ووأأعتقدد أأنهھ منن االسهھلل تماًما خاللل ذذلكك 

…أأنن نتناوولهھ٬، حيیثث إإنهھ  

٬، وومشغلل ووظظائفف IANAلووظظائفف ] ووجهًھا لووجهھ؟[ IANAاهه كيیثث خاللل كما تعلموونن٬، فإنن ااتج 

IANA ٬، ووفي عدددد كبيیرر جدًداا منن هھھھذذهه االحاالتت فإننا نتحددثث في حقيیقة ااألمرر حوولل إإددااررةة

لذذلكك فإنني أأشعرر بمززيیدد منن ااالررتيیاحح حيیالل . IANAمنن خاللل مشغلل ووظظائفف  IANAووظظيیفة 

.هھھھذذهه االمسألة  

 

فقطط إإلى أأنني أأفهھمم هھھھنا منن خاللل ماررتنن ووكيیثث أأننا سووفف نتططررقق إإلى كلل  أأرريیدد ااإلشاررةة. أأنا أأليیسا :أأليیسا كووبرر

في هھھھذذهه االووثيیقة٬، ووتحدديیدد ما إإذذاا كنا بحاجة إإلى إإضافة االووظظائفف أأوو  IANAمثالل نستخددمم فيیهھ كلمة 

هھھھلل هھھھذذاا هھھھوو االمقتررحح؟. مشغلل االووظظائفف  

 

:ماررتنن بوويیلل .ذذاا ما كنتت أأؤؤيیددههووهھھھ. هھھھذذاا ما أأفهھمم منن ووااقع ما تحددثث بهھ كيیثث. معكمم هھھھنا ماررتنن بوويیلل   

 

.٬، فقطط منن أأجلل االتووضيیح]؟[ووباإلضافة إإلى ااإلشاررةة إإلى هھھھذذاا االتعرريیفف أأوو في  :أأليیسا كووبرر  
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:ماررتنن بوويیلل هھھھلل يیمكنكك قوولل ذذلكك مررةة أأخررىى أأليیسا؟   

 

كانن االسؤؤاالل٬، هھھھلل نخووضض في هھھھذذهه االمسألة وونضيیفف االكلماتت ووظظائفف أأوو مشغلل . بالتأكيیدد :أأليیسا كووبرر

ضافة أأيیًضا إإلى االتلميیح إإلى ذذلكك تعرريیفف عامم في االصفحة ااألوولى االووظظائفف٬، سووااء كانن ذذلكك باإل

أأوو في معررضض االقيیامم بتلكك ااإلشاررةة؟ منن االووثيیقة أأمم ال؟  

 

:ماررتنن بوويیلل …إإذذاا ررأأىى االناسس أأنن. ماررتنن بوويیلل   

 

إإذذنن أأعتقدد أأنن ما هھھھوو منططقي هھھھنا٬، يیبددوو ااألمرر . حسًنا. يیبددوو ووكأنن ااالتصالل قدد اانقططع عنن ماررتيینن :أأليیسا كووبرر

. دديینا إإجماعع قوويي على إإضافة إإشاررةة في هھھھذذاا االمستندد٬، بحيیثث يیكوونن ذذلكك بندد بإجررااء ووااحددووكأنن ل

أأعتقدد أأنهھ إإذذاا ررغبب كيیثث ووماررتيینن في تناوولل هھھھذذهه االمسألة ووتحدديیدد ما يیرروونن أأنهھ االصيیاغة ااألووضح 

٬، وورربما إإررسالل إإشعارر حوولل هھھھذذهه االمسألة على االقائمة االبرريیدديیة٬، فعنددئذذ يیمكننا حلل IANAحوولل 

.ة على االقائمةهھھھذذهه االمسأل  

ووإإال فإننا . إإذذنن تلكك هھھھي االخططووتانن االتاليیتانن هھھھنا. ووال يیجبب أأنن تكوونن هھھھذذهه االمسألة صعبة للغايیة 

هھھھلل هھھھناكك أأيي شخصص آآخرر لدديیهھ مشكلة كبيیررةة . سووفف أأشيیرر إإلى أأمرر ووااحدد. سووفف نتجاووزز االساعة

.حسًنا ثانيیة ااألخيیررةة؟ 60وويیررغبب في ططررحهھا خاللل االـ   

نا لمم نناقشش في حقيیقة ااألمرر االماددةة االخاصة بهھذذهه االووثيیقة٬، وواالتي أأقتررحح ووهھھھوو أأن] ؟[إإذذنن فإننا نرريیدد  

لدديینا في ااعتقادديي خططة منن . أأنهھا تعني بأننا متفقوونن تماًما حوولل االماددةة٬، ووهھھھذذاا ااألمرر رراائع في ررأأيیي

أأوودد االقوولل مررةة أأخررىى٬، . أأجلل االمضي قددًما وواالتقددمم في االعدديیدد منن االمشكالتت االتي تمم ططررحهھا االيیوومم

بالضغطط منن االمجتمع االتشغيیلي االذذيي أأتبعهھ٬، إإذذاا لمم يیكنن للناسس أأيي ااعتررااضض على بأنن االشعوورر 

االماددةة االتي يیجبب أأنن٬، أأقصدد٬، ما لمم يیعتررضض االناسس٬، أأوودد مشارركة االماددةة٬، على ااألقلل مع مجتمع 

IETF ٬، بحيیثث يیعررفف االناسس تحدديیدًداا ااالتجاهه االذذيي تسيیرر فيیهھ هھھھذذهه االمسألة٬، ووأأتمنى أأنن ننتهھي منن

.ة هھھھذذاا ااألسبووععصيیاغة تمهھيیدديیة بنهھايی  

هھھھلل هھھھناكك أأيي ااعتررااضض على هھھھذذاا؟   
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أأعتقدد أأننا جميیًعا نتشاوورر مع االمجتمعاتت االخاصة بنا٬، لذذاا كيیفف يیكوونن ذذلكك مختلًفا؟ :متحددثث مجهھوولل  

 

لمم نتحددثث حوولل االتعليیقق االعامم٬، وومنن ثمم فإننا نعلمم أأننا في . فنحنن لمم نتحددثث عنن ذذلكك. هھھھذذاا صحيیح :أأليیسا كووبرر

لذذلكك أأعتقدد أأنن االمكانن االذذيي ننططلقق . لنا أأنن نقضي ددقيیقة ووااحددةة في ذذلككلذذاا ااسمحوواا . بدداايیة االساعة

إإليیهھ في االقائمة االبرريیدديیة ططالما٬، فهھلل سنططلبب االحصوولل على االتعليیقاتت االعامة على ططلبب تقدديیمم 

نفسهھ٬، هھھھلل كانن ذذلكك٬، هھھھلل هھھھذذاا االمؤؤتمرر االكبيیرر منن أأجلل االتعليیقاتت االذذيي قمنا بهھ  RFPاالعررووضض 

تخدداامم ااسمم مستعارر للبرريیدد ااإللكتررووني٬، وواالذذيي سووفف نتحددثث حوولل بالنسبة للميیثاقق٬، منن خاللل ااس

.جميیًعا منن أأجلل االررجووعع بهھذذاا االمستندد مررةة أأخررىى إإلى االمجتمعاتت االخاصة بنا منن االتشاوورر  

ووكما تعلموونن٬، لنحصلل على أأسبووعع أأوو أأسبووعيینن وونررىى ما إإذذاا كانتت هھھھناكك أأيیة تعدديیالتت تأتي إإليینا  

لتعدديیالتت إإذذاا كانتت ضرروورريیة بعدد منتددىى حووكمة منن مشاووررااتت االمجتمعاتت٬، ووتضميینن هھھھذذهه اا

هھھھلل تبددوو هھھھذذهه خططة معقوولة بالنسبة للمشارركيینن؟. IGFااإلنتررنتت   

ساعة بعدد ااآلنن أأوو  24هھھھلل يیشعرر االمشارركوونن بأنن أأيي نصص مهھما كانن نحصلل عليیهھ في غضوونن  

٬، يیررىى IANAبعدد هھھھذذاا ااالجتماعع سيیتمم حلهھ٬، ووكما تعلموونن٬، فإنن االصيیاغة االخاصة بووظظائفف 

.وونن بأنن االنصص ثابتت وومستقرر بما يیكفي لالنططالقق ووططررحهھ على االمجتمعاتتاالمشاررك  

 

كلل هھھھذذهه . لقدد أأررسلتهھ٬، البدد أأنن يیكوونن متاًحا في االووقتت االحالي. أأليیسا٬، معكك ررووسس ماندديي هھھھنا :ررووسس ماندديي

٬، االعامم٬، وورربما فقطط تقرريیرر االحالة منن االعدديیدد منن االممثليینن للمجتمعاتت Dropboxااألموورر في 

يیمكنهھمم االتعررفف على االمكانن االذذيي ". بررجاء االنظظرر في هھھھذذاا هھھھناكك. لنا إإليیهھهھھھذذاا ما ووص"يیقوولوونن٬، 

.ووصلنا إإليیهھ على ووجهھ االتحدديیدد في االووقتت االحالي٬، وويیمكنهھمم ااالططالعع على االتغيیيیررااتت فوورر إإجرراائهھا  

أأنتمم تعلموونن أأنهھ يیمكنهھمم مشاهھھھددةة ذذلكك ". إإليیكمم االمسووددةة"ووال يیتووجبب عليیكمم االقوولل بشكلل ررسمي٬،  

.فوورر حددووثهھ  
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وومنن ثمم . Dropboxأأعتقدد أأنني كنتت أأسألل ألنن٬، ليیسس كلل شخصص يیوولي ااهھھھتماًما بكلل تعدديیلل في  :كووبررأأليیسا 

يیررجى االمررااجعة هھھھنا "في بعضض ااألحيیانن يیكوونن منن االمفيیدد إإررسالل برريیدد إإلكتررووني ووأأنن نقوولل٬، 

".وواالنظظرر في هھھھذذاا ااألمرر إإذذاا كنتمم مهھتموونن  

 

لكنني ال أأعلمم أأنن هھھھذذاا ااألمرر ]… لكالممتددااخلل في اا… [ووعلى االمستووىى االشخصي٬، فإنني لمم :ررووسس ماندديي

.ررووسس٬، معذذررةة. ضرروورريي بشكلل صرريیح٬، لكنني لنن أأعتررضض  

 

:دداانيیالل كارريینبيیررجج في نقططة ما نقوومم بنشرر هھھھذذاا وويیتمم تصحيیحهھ بعدد . هھھھلل يیمكنني االحصوولل على تووضيیح. أأنا دداانيیالل 

مشارركة  ووبالططبع٬، قبلل أأنن تتمكنن منن. ووبعدد ذذلكك يیمكنن للمجتمعاتت االعملل على هھھھذذهه االمسألة. ذذلكك

لكنن اانططباعي تمثلل في أأنهھ كانن منن االمقرررر أأنن نقوومم بالنشرر٬، . االمسووددااتت أأوو كما نقوومم بذذلكك دداائًما

خاصص بنا في  RFPمنن أأجلل ااالنتهھاء منن هھھھذذهه االمسألة فحسبب وونشررهھھھا كططلبب لتقدديیمم االعررووضض 

أأنن  ووبعدد ذذلكك إإذذاا عاددتت إإليینا االمجتمعاتت بتعليیقاتت٬، فيیمكننا. ااالجتماعع االتالي لنا في إإسططنبوولل

.نقرررر نشرر االتووضيیحاتت  

أأعتقدد أأنني  ٬، أأليیسس كذذلكك؟RFPأأعني٬، أأنن هھھھذذاا ما نقوومم بهھ بالفعلل بالنسبة لططلباتت تقدديیمم االعررووضض  

.أأقتررحح أأنن ذذلكك كانن هھھھوو ططرريیقة االعملل االمستخددمة هھھھنا  

 

 ٬، ووهھھھذذاا ما تحددثناIGFااعتقددتت أأننا كنا نحاوولل نشرر ذذلكك قبلل منتددىى حووكمة ااإلنتررنتت . أأنا أأليیسا :أأليیسا كووبرر

.حوولهھ في ااألسبووعع االماضي  

 

.ااعتقدد أأنن ذذلكك هھھھوو االسببب االكلي إلجررااء هھھھذذاا ااالجتماعع٬، ووهھھھوو تحقيیقق ذذلكك :ررووسس ماندديي  

 

حسًنا٬، قدد ال تززاالل لدديیهھا االقددررةة على ذذلكك٬، فهھوو يیوومم االثالثاء فقطط٬، أأليیسس . حسًنا. صحيیح٬، نعمم :أأليیسا كووبرر

اا كانن االناسس يیشعرروونن بانن هھھھذذاا إإذذنن أأعتقدد أأنن هھھھذذاا إإلى حدد ما االسببب ووررااء االسؤؤاالل عما إإذذ كذذلكك؟
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ااألمرر كانن ثابًتا إإلى حدد كبيیرر على ااألقلل٬، وويیمكننا إإلى حدد ما متابعة إإجررااء مززيیدد منن االتعدديیالتت 

 ICGاالتي يیتعيینن عليینا االقيیامم بهھا ااستنادًداا إإلى مؤؤتمرر االيیوومم٬، بالتووااززيي مع االمشارركيینن منن 

تة إإلى حدد ما وونرريیدد االحصوولل هھھھذذهه مسووددةة ثاب"االمنططلقيینن إإلى االمجتمعاتت االخاصة بنا وواالقوولل٬، 

".على تعقيیبكمم عليیهھا  

 

:ميیلتوونن موولرر ووقدد تمتت مططالبتنا بالفعلل بإررسالل ذذلكك منن أأجلل االحصوولل على االتعقيیباتت٬، ووقدد كنتت . أأنا ميیلتوونن 

ووما يیعنيیني هھھھوو االتغيیيیررااتت في االصيیاغة . ووبالمناسبة٬، ليیستت لدديي أأيیة ااعتررااضاتت. أأقوومم بهھذذاا ااألمرر

كما تعلموونن٬، ما . االحالي٬، ووااالنتقالل إإلى االمشكالتت االجووهھھھرريیة للغايیةاالتي نتحددثث عنهھا في االووقتت 

وومنن أأيینن تأتي  ووما االمقصوودد بأيي مجتمع تشغيیلي؟ ؟ICANNما عالقتهھا بـ  ؟IANAهھھھي 

االمقتررحاتت؟  

ووأأعتقدد أأنن هھھھذذهه االمشكالتت يیمكنن حلهھا في غضوونن أأيیامم٬، لكنني غيیرر موواافقق على إإررسالل مسووددةة  

ووكما تعلموونن٬، فإنني غيیرر صبوورر٬، ووأأرريیدد . تعرريیفاتت ااألساسيیةيیمكنن أأنن تؤؤدديي إإلى تغيیيیرر تلكك اال

االحصوولل على هھھھذذاا ااألمرر كأيي شخصص غيیرريي٬، ااألمرر يیتمثلل في أأننا إإذذاا كنتت نعبثث بمنن يیقوومم 

.بتسليیمم االمقتررحاتت٬، فأعتقدد أأنن هھھھذذهه االمسألة أأساسيیة  

نقوومم  إإذذاا أأمكننا فقطط تجنبب أأيي ااررتباكك منن خاللل ااالنتظظارر لمددةة يیووميینن قبلل أأنن… ووال نرريیدد أأنن 

.بتعميیمهھ٬، فيیتووجبب عليینا االقيیامم بذذلكك  

 

] ؟[ووليیستت لدديي أأيیة مشكالتت في تعميیمم ذذلكك٬، أأوو أأيي منن ااإلصددااررااتت ااألخررىى االتي تشيیرر إإلى  :متحددثث مجهھوولل

. االصحيیح بحيیثث نتعررفف على ما إإذذاا كانتت قيیدد االتنفيیذذ أأوو تمم تصحيیحهھا أأوو ما إإذذاا كانتت نهھائيیة

عليیقق ااآلخرر االذذيي أأوودد تقدديیمهھ٬، ااستنادًداا إإلى ما قالهھ ميیلتوونن٬، أأما االت. ووأأعتقدد أأننا نعررفف جميیًعا االحالة

أأعتقدد أأنن هھھھذذهه مسألة تتعلقق بالتعرريیفف٬، . IANAهھھھوو أأنني أأعتقدد أأنن هھھھناكك أأمرريینن مختلفيینن٬، تعرريیفف 

.ووليیسس لهھا أأيي تأثيیرر كبيیرر  

أأما ااألمرر ااآلخرر . ووأأنا مسرروورر بالمقتررحاتت٬، ووأأنا مسرروورر أأيیًضا بالمستندد حتى بحالتهھ االررااهھھھنة 

االمكانن االذذيي تأتي منهھ االمقتررحاتت ووما إإلى ذذلكك٬، فإنني أأوودد أأنن أأقتررحح في حقيیقة ااألمرر بأنن حيیالل 

٬، باستفاضة٬، ووقدد اانتهھيینا منهھا في ICGهھھھذذهه مسألة مغلقة ووقدد ناقشناهھھھا بالفعلل٬، منذذ بدداايیة مجمووعة 
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وويیجبب عليینا إإددررااكك أأنن منن االممكنن أأنن نحصلل على إإجماعع ووموواافقة . االميیثاقق ووفي أأماكنن أأخررىى

حوولل هھھھذذهه االمسألة٬، على االررغمم منن إإمكانيیة االووصوولل إإلى ااإلجماعع االكاملل٬، لكنني أأعتقدد أأنهھ صعبة 

.يیتووجبب عليینا االمتابعة  

 

:ميیلتوونن موولرر ووظظننتت أأننا قدد تووصلنا لحلل كاملل لهھذذهه . ووأأننا قدد ناقشنا هھھھذذهه االمسألة] ؟[أأنا أأتفقق بشكلل كبيیرر مع  

-ووقدد ررأأيیتت أأنن جوونن. االمسألة فهھ قدد تززوولل بإجررااء تغيیيیررااتت بسيیططة جاكك كانن يیشيیرر إإلى أأنن مخاوو

وومنن ثمم إإذذاا كانن هھھھذذاا ااألمرر صحيیًحا٬، فلنقمم بإجررااء هھھھذذهه االتغيیيیررااتت على االصيیاغة . على االصيیاغة

في غضوونن عددةة أأيیامم٬، أأوو حتى يیوومم ووااحدد قبلل أأنن ننشرر أأيي شيء وونططلقق عليیهھ ااسمم ططلبب تقدديیمم 

.هھھھذذاا كلل ما علّي قوولهھ. RFPاالعررووضض   

 

-جوونن -معكمم جوونن]… تددااخلل في االكالمم[أأوودد . نعمم :جاكك سووبرريیناتت …نعمم مررحًبا؟. جاكك  

 

إإذذاا أأمكنني االرردد على هھھھذذاا أأووال٬ً، ووهھھھوو ما أأعتقدد أأنهھ يیتووجبب عليینا إإجررااء تغيیيیررااتت على االصيیاغة٬،  :متحددثث مجهھوولل

-إإذذاا كانن لهھا أأنن تحلل االمخاووفف االتي أأثاررهھھھا جوونن ….أأوودد فقطط. جاكك  

 

-جوونن -أأنا جوونن :جاكك سووبرريیناتت في غضوونن . ووتووجيیهھ االشكرر على هھھھذذاا االمقتررحح] ؟[ميیلتوونن ووأأوودد االرردد على كلل منن . جاكك

.شكرًراا. االيیووميینن االقاددميینن إإذذنن  

 

:دداانيیالل كارريینبيیررجج أأنن ال٬، لدديي ااعتررااضض قوويي على محاوولل ااالنتهھاء منن ذذلكك سرريیًعا مع . أأنا دداانيیالل مررةة أأخررىى 

 ووسووفف يیحدددد. تغيیيیررااتت قدد تكوونن جووهھھھرريیة٬، قبلل إإجررااء ااجتماعع حقيیقي ووااقعي بمددةة أأسبووعع وونصفف

بشكلل كبيیرر ما االذذيي يیعوودد إإليینا٬، ووما نووعع االمشكالتت االتي لدديینا  RFPططلبب تقدديیمم االعررووضض 

.بالنسبة لجووددةة ما يیرردد إإليینا مررةة أأخررىى  
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 حيیثث إإنن لدديینا ااجتماعع مادديي حقيیقي في غضوونن أأقلل منن أأسبووعيینن٬، أأعتقدد… أأعتقدد أأنن ذذلكك يیؤؤدديي إإلى 

 إإننا نقوومم. كك في ااالجتماعع االمادديي االحقيیقيأأنهھ يیتووجبب عليینا أأخذذ ما يیكفي منن االووقتت في ااالنتهھاء منن ذذل

لكنن ددعوونا ال نهھملل هھھھذذهه االمسألة٬، . بأعمالنا مقددًما٬، ووسووفف يیكوونن ذذلكك منن ااألعمالل االسهھلة٬، حسًنا

.هھھھوو أأهھھھمم مستندد نقددمهھ٬، بصررفف االنظظرر عنن االعررضض RFPووهھھھي أأنن ططلبب تقدديیمم االعررووضض   

.إإذذنن لدديي ااعتررااضض على االقيیامم بهھذذاا في عجالة   

 

-جوونن -دداانيیالل٬، معكمم جوونن :جاكك سووبرريیناتت ال أأجيیدد ااإلنجليیززيیة بشكلل . هھھھلل االقيیامم بهھذذاا في عجالة٬، عفوًواا. لدديي سؤؤاالل. جاكك

ال أأفهھمم ما إإذذاا كانن االقيیامم بذذلكك سرريیًعا يیستثني ما ااقتررحتهھ أأنا ووما ااقتررحهھ ااآلخرروونن٬، بمعنى . جيیدد

.شكرًراا. إإمهھالنا يیووميینن منن أأجلل تقدديیمم تعقيیباتنا ووتحدديیثهھا بشكلل أأكبرر  

 

:يینبيیررججدداانيیالل كارر ووكما تعلموونن٬، كلما حصلنا مبكرًراا على االتعقيیباتت٬، . ال٬، هھھھذذاا بالتأكيیدد منن أأجلل ااالنتهھاء منن االووثيیقة 

.كانن ذذلكك أأفضلل  

 

-جوونن .أأوواافقق على ذذلكك٬، إإذذنن أأمهھلنا يیووميینن :جاكك سووبرريیناتت  

 

 عجالة عباررةةأأعتقدد٬، أأعني٬، أأنن ووصفف هھھھذذهه االمسألة بالتنفيیذذ االسرريیع في . نعمم٬، هھھھذذاا ما كانن أأنوويي قوولهھ :أأليیسا كووبرر

ممططووططة إإلى حدد ما ألننا كنا نعملل على هھھھذذاا ااألمرر لعددةة أأسابيیع٬، ووقدد بذذلل االعدديیدد منن ااألشخاصص 

ووأأعتقدد أأنن ما أأررااهه في كلل منن ااالجتماعع ووفي قاعة االددررددشة . االكثيیرر منن االووقتت وواالجهھدد في هھھھذذاا

.ررةة ااألخيیررةةررغبة قوويیة للغايیة في نشرر هھھھذذاا قبلل منتددىى حووكمة ااإلنتررنتت٬، كما ناقشنا ذذلكك في االم  

إإنن ما أأقتررحهھ هھھھنا . إإذذنن دداانيیالل٬، أأعتقدد أأنكك قدد تكوونن غيیرر مقتنع إإلى حدد ما بهھذذهه االمشكلة االخاصة 

ووقالل ااآلخرروونن٬، فإننا نبذذلل االكثيیرر منن االجهھدد في االيیووميینن االتاليیيینن منن أأجلل ] ؟[هھھھوو أأنن٬، ووكما أأظظنن 

إإصدداارر٬، أأوو تقوولل بأنهھا  وورربما يیكوونن لهھا ررقمم. االتووصلل إإلى نقططة يیتفقق فيیهھا االجميیع مع نشرر االووثيیقة

.مسووددةة٬، لكننا ننشرر االمستندد باعتباررهه مررجًعا ثابًتا  
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ووإإذذاا أأررددنا إإجررااء تعدديیالتت٬، فسووفف نووااصلل بالتأكيیدد جمع االتعقيیباتت منن االمجتمع حوولل االمستندد  

لكنن ووكما قلتت لكمم٬، فإنن االماددةة االخاصة بالمستندد . وويیمكننا إإجررااء االتعدديیالتت أأثناء عملنا. نفسهھ

وولدديینا مجمووعة منن االمشكالتت االقائمة وواالتي قدد تكوونن ثابتة٬، كما تعلموونن٬، أأوو . كبيیرر ثابتة إإلى حدد

. قدد ال تكوونن معتمددةة على االططرريیقة االتي يیتمم االتعاملل بهھا معهھا  

ووأأعتقدد أأنهھ يیتووجبب على االمشارركيینن ووضع هھھھذذهه االمسألة في ااالعتبارر٬، كما تعلموونن٬، وولدديینا إإجماعع  

لذذلكك٬، يیررجى . IGFتقرر قبلل منتددىى حووكمة ااإلنتررنتت قوويي إإلى حدد ما في نشرر مستندد ثابتت وومس

ووضع هھھھذذهه االمسألة في ااالعتبارر عندد تقدديیمم االمقتررحاتت على االقائمة٬، ووما االذذيي يیمكننا حلهھ بالفعلل 

.قبلل يیوومم االخميیسس  

ووفي يیوومم االخميیسس٬، سووفف نتعررفف على ما لدديینا ووأأتمنى أأنن نتمكنن منن االحصوولل على شيء حيیالل  

عة٬، ووهھھھوو االيیوومم االذذيي أأعتقدد أأنن بعضض االمشارركيینن سووفف يیغاددرروونن ذذلكك في ذذلكك االيیوومم أأوو يیوومم االجم

وولكنن كما تعلموونن٬، يیجبب بذذلكك جهھدد قوويي للغايیة في االمجمووعة منن أأجلل إإنجازز هھھھذذهه . ووهھھھلمم جرًراا

ووأأعتقدد أأننا قدد حصلنا على ددعمم ووااسع إإلى حدد . االمهھمة في نهھايیة ااألسبووعع٬، كانن هھھھذذاا ما ااقتررحتهھ

.ما منن االمجمووعة حيیالل هھھھذذهه االمسألة  

 

أأررددتت فقطط أأنن أأقوولل بأنني نشررتت مسووددةة لما يیمكنن أأنن يیكوونن نًصا ووسطًطا . أأليیسا٬، أأنا جوو االهھاددفف :وو االهھاددففج

للتعررفف على ما إإذذاا كانن بإمكاننا االبددء بقووةة في حلل٬، ووفي تووضيیح متصلل٬، فقدد قمتت بنشرر االقائمة 

تددىى باكرر صباحح االيیوومم٬، ااقتررحح االبعضض ما يیمكنن أأنن يیكوونن نقاطط االحدديیثث باإلجماعع٬، شرراائح لمن

.حووكمة ااإلنتررنتت  

.إإذذنن فررددوودد االفعلل على كلل منهھما مررحبب بهھا   

 

فلنترركك االجميیع . ددقائقق 10إإذذنن ااآلنن لقدد تجاووززنا االووقتت االمحدددد لالجتماعع بمعددلل . شكرًراا لكك٬، جوو :أأليیسا كووبرر

لكنن إإذذاا كانن االمشارركوونن يیوواافقوونن إإلى حدد ما على . يیررحلوونن وونترركك االمتررجميینن االفوورريیيینن يیغاددرروونن

فيیررجى محاوولة االتووصلل إإلى شيء ما بحلوولل يیوومم االخميیسس ووبذذلكك جهھدد قوويي على مدداارر هھھھذذهه االخططة٬، 

.أأعتقدد أأنن هھھھذذهه خططة معقوولة. االيیووميینن االتاليیيینن ووسووفف نررىى ما تووصلنا إإليیهھ يیوومم االخميیسس االقاددمم  
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ووسووفف تررسلل أأليیسس مررةة أأخررىى . شكرًراا جززيیالً للجميیع على االووقتت االذذيي خصصتمووهه االيیوومم. حسًنا 

وولدديینا . يیررجى االتحققق منهھا االتأكدد منن أأنن ااسمكك ظظاهھھھرر في االفئة االمناسبة لذذلكك. قائمة االحضوورر

سمانتا أأيیًضا ووسووفف تقوومم بتددوويینن محضرر ااالجتماعع٬، ووسووفف تقوومم بنشرر االمحضرر لنا على االقائمة 

.أأررااكمم ااألسبووعع االمقبلل. شكرًراا لكمم جميیًعا. لذذاا يیررجى االنظظرر فيیهھا أأيیًضا. االبرريیدديیة  

 

]نهھايیة االنصص االمددوّونن[   


