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أليسا كوبر:

AR

ال بأس في ذلك .مرحبًا بكم جميعًا .أنا إليسا كوبر .مرحبًا بكم في مؤتمر  .ICGمرت اآلن
دقيقة بعد الساعة ،لذا أعتقد أنه يتوجب علينا البدء .هل يمكنكم سماعي؟

سيدة غير محددة:

نعم.

شخص غير محدد:

نعم.

أليسا كوبر:

رائع .لذا كالعاة ،أليس سيأخذ األدوار في قاعة اجتماع أدوبي كونيكت .هل لدينا أي شخص
آخر متصل غير موجود في قاعة اجتماع أدوبي كونيكت؟

سيدة غير محددة:

أليز جيرش ليست في غرفة اجتماع أدوبي كونيكت.

شخص غير محدد:

[غير مسموع]

أليسا كوبر:

شكراً [لورين] .حس ًنا ،عظيم .سوف تبقى أليس في أخذ األدوار كالعادة .جدول األعمال الذي
لدينا اليوم ،أوال ،الموافقة على محاضر االجتماع من المؤتمر السابق .فقط انظروا على
محاضر االجتماع على شاشتكم ،سامنتا أجرت التعديالت التي تمت مناقشتها في القائمة البريدية
حتى ساعات قليلة.
السؤال األول ما إذا كان هناك أحد يعترض على اعتماد محاضر االجتماع من المؤتمر
التلفزيوني المصور [الثامن].

مالحظة :فيما يلي المخرجات الناتجة عن التدوين النصي لملف صوتي إلى ملف نصي/ملف  .wordرغم أن التدوين النصي دقيق إلى حد كبير ،فقد
يكون غير مكتمل أو غير دقيق في بعض الحاالت بسبب الفقرات غير المسموعة والتصحيحات النحوية .و ُين َ
شر هذا الملف كوسيلة مساعدة لملف
الصوت األصلي ،إال أنه ال ينبغي أن يعامل كسجل رسمي.
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دانيال كارينبيرج:

أنا دانيال .قبل خمس دقائق فقط اقترحت تعديالً صغيرً ا لألشياء التي قلتها ،إن كان يمكن القيام
بذلك ،سيكون [غير مسموع].

أليسا كوبر:

حس ًنا .أرى هذه التعديالت .تبدو جيدة بالنسبة لي .ليس لدي أي مشكلة في ذلك .هل يوجد أي
شخص آخر لديه تعليق على محاضر االجتماع؟ حس ًنا ،عظيم .لذا أعتقد أننا يمكننا اعتبار أن
محاضر االجتماع تمت الموافقة عليها مع التغيير اإلضافي من دانيال .شكرً ا جزيالً لك سامانتا،
لوضع ذلك معًا.
البند التالي في جدول األعمال هو تحديث السكرتارية .لألسف ،ليس لدينا الكثير من التحديثات.
كان هناك بعض المسائل الشخصية التي أخرت األمور قليال ،لذلك ليس لدينا أي معلومات
إضافية يمكننا مشاركتها في هذا المؤتمر ،ولكن نأمل في القريب العاجل أن يكون هناك
المعلومات التي يمكن أن مشاركتها .ال أعلم ،عدئيل ،إذا كنت تريد أن تقول شي ًئا آخر حول
ذلك .أرى أن لدينا القليل في االنتظار ،لذا ربما ننتقل إلى قائمة االنتظار.
جان جاك؟ أنا ال أسمع جان جاك إذا كان يتحدث .أرى دانيال أي ً
ضا في قائمة االنتظار .هل
يمكن أن نجرب دانيال؟

دانيال كارينبيرج:

نعم ،مرحبًا .أنا فقط أتساءل ما إذا كان فريق اختيار السكرتارية يمكن أن يقدم لنا أي إشارة
بشأن متى يتوقعون إتمام ذلك .أعلم أنه سؤال غير منصف ،ولكن ال يزال ،أعتقد أنه في ذهن -
أعتقد أنه في ذهن العديد منا.

جان جاك سوبرانت:

مرحبًا ،معكم جان-جاك .هل يمكنكم سماعي اآلن؟

أليسا كوبر:

نعم ،يمكننا سماعك اآلن .استمر ،ثم سنأخذ سؤال دانيال.

صفحة  4من 42
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جان جاك سوبرانت:

نعم ،شكرً ا .كنت أقول أن هناك أمرين مختلفين .من جهة ،سواء كنا مستعدين أم ال لتقديم ذلك
على الجمهور ،ومن ناحية أخرى ،األعمال التحضيرية في اللجنة الفرعية التي أنا عضو فيها.
اآلن ،أستطيع أن أفهم أن هناك العديد من العوائق المختلفة ذات الطابع الشخصي أو المهني
التي لم تجعل من الممكن للبعض المضي قدما في هذا ،ولكن أقترح أنه إذا كان عديئيل أو أي
شخص آخر لديه مشكلة مع الجدول الزمني في هذا البند الخاص ،فربما يمكنه أن يفوض ذلك
إلى عضو آخر في الفريق للحفاظ على التعامل مع موظفي  ،ICANNوخاصة مع موظفي
المشتريات ،للتأكد من أن الخطوات المختلفة يجري اتباعها وأننا لن نتأخر كثيرً ا ج ًدا في إعداد
االختيار والتعاقد على سكرتارية خارجية.
ً
مرتبطا ج ًدا باجتماعه األفريقي ،وأنا فقط أقول أن (غير
ذلك أنا أدرك جي ًدا أن عديئيل كان
مسموع) ،على الرغم من ذلك أو أي عوائق أخرى ،ينبغي على األعضاء اآلخرين في الفريق
تقديمها وتقديم تقرير إلى عديئيل مع مضينا قدمًا .شكرً ا.

أليسا كوبر:

لذا أعتقد أن لدينا عديئيل للتكلم .أوه ،إنه في انتظار تنشيط المايكروفون الخاص به ،لذا لنعطيه
ثانية .وأنا أقول ذلك ،من وجهة نظري ،فإن التأخير ال عالقة له بأي شخص مع  ،ICGلذلك
أعتقد أن الجميع على  ICGقاموا بكل شيء أساسا في وسعهم لتحقيق ذلك في أسرع وقت
ممكن ،ولكن سنجعل عديئيل يتحدث عن ذلك .يبدو أن مايكروفونه تم تنشيطه.
باتريك ،هل ترغب في القفز؟

باتريك فالتستورم:

بالتأكيد .يمكنني محاولة شرح الوضع .الوضع وأحد األسباب التي تجعلنا ال يمكن الحديث عن
هذا بالتفصيل له عالقة مع قواعد [المشتريات]  ،وهو ببساطة حال األفراد الذين يعملون مع
عملية الشراء الفعلية والمسائل الشخصية التي أخرت المعلومات إلى المتقدمين المختلفين على
الوضع الحالي ،وطالما أن هذا لم ينفذ ،فليس من الممكن الحديث عن الوضع الحالي ،وفيما
يتعلق  -بالتفاصيل...
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على سبيل المثال ،فإن األطراف رقم اثنين وثالثة على الخط يجب إبالغهم وف ًقا لقواعد الشراء
المناسبة ،وقبل أن يتم ذلك وقبل المفاوضات النهائية الفعلية وقبل توقيع العقد وجفاف الحبر،
من الصعب المضي قدمًا.
كما قيل أن ما قمنا به في قيادة  ICGمع مساعدة بعضًا من أعضاء  ICGهو إعداد المناقشات
المتعلقة ،على سبيل المثال ،من يفعل ماذا بشأن فصل المهام بين  ،ICANN ،GCIواألمانة
ً
جاهزا أعتقد أن لدينا مرحلة بدء قصيرة قدر اإلمكان.
الواردة ،وبمجرد كون التفاوض الحقيقي
لذا لإلجابة على سؤال دانيال ،بحسب فهمي ،يجب أن يستغرق بضع أيام .المشكلة أن هذه األيام
كانت شي ًئا توقعت أنا حدوثه منذ ثالث أسابيع مضت أو أسبوعين .وال زلت أتمنى أن يتم ذلك
هذا األسبوع ،وننتهي.
ولذلك نحتاج إلى المزيد من الخطوات القصيرة ،ولكن من غير الواضح لي متى سوف تتم،
وفي الوقت الحالي ،أنا ال أحبس أنفاسي وال أريد ذلك وال يمكنني أن أعد بأي شيء.

عديئيل أكبلوغان:

مرحبا ،ال أستطيع رفع يدي هناك .فقط حتى أضيف -هل يمكنكم سماعي؟

أليسا كوبر:

نعم .استمر ،عديئيل.

عديئيل أكبلوغان:

نعم .ألضيف إلى ما ذكره باتريك للتو ،أعتقد أن المتبقي قليل ج ًدا ،ج ًدا وأن هذا ال عالقة له بنا
من جانبنا .كما تعلمون جميعًا ،من المنظور اللوجستي ،فإن  ICANNهي من تقود ذلك و[غير
مسموع] كان في إجازة طارئة ألسباب عائلية لألسبوعين الماضيين أو ما أشبه ،ولألسف لم
يكن هناك شخص آخر في  ICANNيتبع هذا األمر خاصة.
لذا أعتقد من خالل البريد والمعلومات التي تلقيناها من [خافير] التي حصل الرئيس والرئيس
المشارك على نسخة منها ،كانوا يحاولون القيام بذلك في أسرع وقت ممكن عندما يحصلون
على المزيد من المعلومات من [جاج] .لذا فهم (غير مسموع) .القرار هنا خارج أيدينا وهو من
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منظور  ،ICANNوهي واحدة من األمور المساعدة على إجرائهم للجانب القانوني واإلداري
في ذلك .لذا علينا انتظارهم إلنهاء عقد التفاوض ،القدر المتبقي ،حتى يبدأ العمل.
في هذا هناك جانب واحد طلبناه وال يزال معل ًقا في هذه المفاوضات التعاقدية وهو نقطة
التخفيف لتضارب المصالح ،والصيغة التي ستضاف للعقد .هذه أيضًا نقطة ال تزال قائمة حتى
اآلن.
لذا [غير مسموع] لـ  ICANNلتمسك بـ[فيفيك] أو أي شخص آخر من الداخل ليأخذ الملف
ويقوم باإلسراع.

أليسا كوبر:

شكرً ا لك ،آدييل .جان جاك؟

جان جاك سوبرانت:

شكرً ا لك ،أليسا .شكرً ا لك عديئيل على التوضيح .كعضو في اللجنة الفرعية التي عينت إلعداد
هذا ،أطب رسميًا اآلن وأود أن نرى هذا ينعكس في المحاضر .أطلب رسميًا ألي من هذه
التعامالت ،أنه ينبغي إبالغ أعضاء اللجنة الفرعية عن طريق البريد اإللكتروني.
لم أكن على علم بأن هناك مشكلة ،في ذلك الموضع .أعتقدت مخط ًئا أنه عديئيل أو شخص آخر
في فريق القيادة لديه تضارب في التقويم ،واالحتماالت ،وأنا أعلم أن هذا ليس هو الحال .ولكن
األمر محرج ج ًدا أال تكون قادرً ا على معالجة السؤال عندما يفترض أنك جزء من الفريق الذي
من المفترض أن يتعامل مع ذلك.
اآلن ،باتريك ،لقد سمعت مالحظاتك ،ولكني ال أرى ذلك مرضيًا بأن لم يتم إبالغي .بالطبع
ليس بطريقة عامة ،ولكن على األقل عن طريق البريد اإللكتروني أو ربما من خالل مؤتمر
سكايب.
لذا طلبت رسميًا أن يتم إعادة استخدام هذه الطريقة .شكرً ا.

أليسا كوبر:

شكرً ا .عديئيل ،هل يمكن أن نسند لك هذه المهمة كي [غير مسموع]؟
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AR

مؤتمر  ICGرقم  01 – 9ديسمبر 4102
عديئيل أكبلوغان:

أجل .جان جاك ،آخذ ذلك على نفسي .أعتذر عن عدم وضع جميع المجموعة في هذه
المناقشات .بصراحة ،لم يكن هناك أي تحرك ملموس من ذلك ولم أفكر بالفعل في اإلرسال لكم
أو إضافتكم في حلقة النقاش حيث أن الرئيس والرئيس المشارك كانوا على علم بذلك .ولكن
سوف أرسل لكم جميع االتصاالت وأجعلكم على علم بالمناقشات .شكرً ا.

أليسا كوبر:

شكرً ا .أعتقد أننا انتهينا من هذا الموضوع .ال أرى أي شخص آخر في قائمة االنتظار .حس ًنا،
عظيم .لذا لالنتقال للموضوع التالي ،والذي هو عملية اإلنهاء العالمية .سوف أحاول المشاركة
من خالل شاشتي.
رأيت أن هناك ،على األقل بالنسبة لي ،مجموعة من رسائل البريد اإللكتروني جاءت في
المساء .لدي بعض المشاكل الفنية .حس ًنا ،هل يمكنكم مشاهدة شاشتي اآلن؟

شخص غير محدد:

يمكنني رؤيته.

أليسا كوبر:

حس ًنا ،عظيم .وأنا آسف ،يجب أن أشارك شاشتي كاملة ألنه ليس لدي جهازي عرض اليوم،
لذا فستنظرون إلى باقي جهازي أيضًا.
هذا هو اإلصدار األخير ،وهو النسخة الرابعة التي حررها وولف -أولريش أو أنه أدخل فقط
بعض التعليقات .أردت أن أبدأ في الجزء السفلي ،ألنني أعتقد أن هذه الخطوة رقم خمسة حصلت
على المزيد من التعليقات األكثر موضوعية والتغييرات على مختلف التعديالت ،وأنا أعرف أنه
كان هناك بعض التعليقات التي وردت عليها .لذا فهذا هو تسلسل الخطوات في النهاية ذو الصلة
بتقديم االقتراح .هكذا وقفت منذ بضع ساعات ،ولكن ربما لو كان بإمكاني أن أسأل  -أعتقد أن
منال وعديئيل كالهما لديه المزيد من التعليقات على ذلك ،وغيرهم ممن يرغب في التعليق .سوف
نحاول كالنا تحريك قائمة االنتظار ومشاركة شاشتي في نفس الوقت إن أمكن .لذا برجاء رفع
أيديكم إذا رغبتم في التكلم ،وسوف أحاول اكتشاف كيف نرى قائمة االنتظار.
حس ًنا ،برجاء المتابعة ،منال.

صفحة  6من 42
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منال إسماعيل:

شكرً ا لك ،أليسا .أعتذر عن اإلرسال المتأخر .ولكن مرة أخرى ،لقد وافقت على التو على
العرض المقترح ،ولكن لدي فقط مالحظتان على ذلك .كان أول األمر أنني أكثر ميال لربط
النقطتين األولين في نقطة واحدة ،ألنه كما تقف النقطة اآلن ،فهي تعطي اإلحساس بأنها
خطوات متتابعة ،وأن هذا قد يستغرق فترة من الزمن بين ذلك ،وهو ما ال أعتقد أنه الوضع.
أعتقد أننا سوف نقوم بنشر المقترح النهائي عبر اإلنترنت ،وفي الوقت ذاته ،نرسله جميعًا إلى
مجلس .ICANN
لذا إذا كان فهمي صحيحً ا ،فأنا افضل وضعهم معًا في نقطة واحدة تقول "أن  ICGسوف تنشر
المقترح النهائي في الموقع العام وتنقله إلى مجلس  ".ICANNفهذا هو االقتراح األول.
االقتراح الثاني كان بخصوص النقطة ج ،كنت أقترح إضافة في أول الجملة شيء مثل "كما
أشار مجلس  "ICANNأو "كما أبلغ مجلس  ،"ICANNثم بدء الجملة "سوف يرسل المجلس
المقترح النهائي لـ  NTIAدون إجراء أية تغييرات" ،وهلم جرا.
أعتقد أن هذا سوف يصف بدقة الوضع الراهن بدون الحاجة إلى استخدام أفعال مثل أن GAC
تتوقع أو تتفهم أو تتحدث نيابة عن المجلس ونقول أن مجلس  ICANNسوف .أعتقد أن هذا
أفضل في بداية الجملة علينا أن نعرف ذلك من المجلس نفسهً .إذا فلكم جزيل الشكر.

أليسا كوبر:

شكرً ا لك ،منال .أنا أحاول تحسين التعديالت بعض الشيء ونرى إذا كان اآلخرون موافقون
على هذه التغييرات .أعتقد أنها جيدة وال يوجد اعتراض عليها .باتريك ،هل يمكن أن أطلب
منك تحريك قائمة االنتظار؟ ألن مساحة الشاشة ضيقة بالنسبة لي وأعتقد أنه سيكون من
األفضل إذا كان يمكنك مراقبة قائمة االنتظار وغرف الدردشة ،وتحريك قائمة االنتظار وأنا
سوف أقوم بالتحرير .هل تتوافق على ذلك؟

باتريك فالتستورم:

ال مشكلة في ذلك .جان جاك؟ جان جاك ،ال يمكننا سماعك.

جان جاك سوبرانت:

مرحبًا ،معكم جان-جاك .هل يمكنكم سماعي اآلن؟
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باتريك فالتستورم:

نعم ،يمكنني.

جان جاك سوبرانت:

مرحباً ،وشكراً .وف ًقا القتراح منال ،أعتقد أنها عندما تقول أننا يمكننا [غير مسموع] لقد تم ذلك
بالفعل .أيضًا ،لدي مشكلة مع حقيقة أننا نقول أن مجلس  ICANNسوف يقوم بهذا أو ذاك .ال
يمكننا أن نضع نص ألطراف ثالثة.
ولكن أعتقد أن الصيغة التي أدرجت للتو من قبل أليسا جيدة ،حيث أن [غير مسموع] مجلس
 .ICANNسيقوم المجلس ،الخ ،الخ .وإذا وقعت هذه المشكلة في أي مكان آخر في النص،
ليس لدي وقت للفحص ،فعلينا أيضًا تصحيحه .بعبارة أخرى ،ال يمكننا أن نضع نص ألطراف
ثالثة .يمكن لـ ICGأن تشجع فقط أو تتوقع أو تقوم بأشياء على هذا النحو ،ولكننا ال يمكننا أن
نقول أن مجلس  ICANNسوف يقوم بذلك .شكرً ا.

باتريك فالتستورم:

ً
جزيال .دانيال؟
شكرً ا

دانيال كارينبيرج:

أنا أوافق على تعليق منال في الفقرة ب التي موجودة هناك بالفعل .أقترحت اللغة وأوافق على
ذلك .لقد أضافت أليسا للتو ما [غير مسموع] كما نقله مجلس إدارة  .ICANNأعتقد أنه يحتاج
إلى ربط للكلمات ألن الجملة الثانية هناك ينص مجلس  ICANNأنهم سوف ينشرون أي
اتصال مرافق ،وأود أن أجعل االتصاالت (غير مسموع) ألنها يمكن أن تكون متعددة وتحتاج
إلى [أن تكون] جملة واحدة ،ألن هذا هو أيضا ما [ينقله] مجلس .ICANN
في "ج" ،أعتقد أننا يمكننا أن نكون أكثر افتراضًا بمعني أننا يمكننا أن نقول شي ًئا مثل أن ICG
تتوقع أن مجلس  ICANNسوف يشارك في [غير مسموع] المتوفر مع األجزاء األخرى من
المجتمع .وأنا أقترح إضافة "من أجل منع أي خالف في اللحظة األخيرة" .لذا لجعل األمر
شديد الوضوح ،فنحن نتوقع أن تتم المناقشة قبل االنتقال النهائي وأننا سوف نفاجأ  -مفاجأة
سارة -إذا أثيرت القضايا في اللحظة األخيرة .أعتقد أنه من المهم التعبير عن ذلك .ووضعت
ذلك في البريد اإللكتروني الذي أرسلته [غير مسموع].
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باتريك فالتستورم:

شكرا لك ،دانيال .حيث أن أليسا ال ترى ما يكتبه الناس في الدردشة ،دعوني فقط انتقل وأقول
ما أرى الناس يقولونه هنا.
أرى دانيال يكتب "أتفق مع منال بدمج "أ" و "ب" ،وقد سمعنا تعليقاته.
أرى ميلتون .حس ًنا ،أنت اآلن تنظر إلى نفسك .حس ًنا ،جيد .هناك أيضًا سؤال ما إذا كان
بإمكانكم تكبير خط الملف من  %045إلى أوسع قليال .ميلتون؟ ميلتون ،ال يمكننا سماعك.
نعم ،أنا أفهم أنك تتحدث ،لكننا ال نسمع أي شيء وأنا ال أرى أي مؤشر على الميكروفون في
أدوبي كونكت أن هناك أي صوت مقبل .نعم ،لقد عمل في وقت سابق .كما أنني سمعت
صوتك ،لذا فهذا غريب بعض الشيء.
مالحظة لألشخاص ،مع مالحظة أني أستخدم نظام الصوت بصفتي رئيس  SSACكثيرً ا ،من
الممكن االتصال من خالل سكايب ،برقم  811من أي مكان لديكم فيه اتصال باإلنترنت ،مما
يعني إذا كان لديكم أدوبي كونكت...

ميلتون مولر:

مرحبًا؟

باتريك فالتستورم:

اآلن أسمعك يا ميلتون .تفضل رجاءً.

ميلتون مولر:

حس ًنا .أنا ال أفهم ما الذي تحاول فعله في "ب" ،هذا كما قال مجلس إدارة  ".ICANNأنا ال
أفهم ذلك .حرفيًا ،باللغة اإلنجليزية ،ما يجري نقله .أنت تعني كما نقلته  ICGإلى المجلس؟

أليسا كوبر:

أعتقد أن الفكرة هنا -وكنت سوف أقترح المزيد من الوضوح بشأن هذا أيضًا .هذا كما شرحه
مجلس  ICANNلنا.

صفحة  9من 42

AR

مؤتمر  ICGرقم  01 – 9ديسمبر 4102
ميلتون مولر:

حس ًنا.

أليسا كوبر:

جميع هذه النقاط تأتي مباشرة [غير مسموع] ولكن االثنين التاليين ،كانتا اقتباسات مباشرة من
التفسيرات التي تلقيناها من كو وي آخر مرة التقينا فيها بشأن ما ستكون عليه عملية مجلس
اإلدارة .لذلك فكل هذا لمجرد إعادة صياغة ذلك ،باستخدام كلماته بالضبط ،وهذا هو السبب...

ميلتون مولر:

أجل ،نعم .أدرك ذلك .لذلك الطريقة التي اقترحتها للتو إلعادة الصياغة مناسبة بالنسبة لي.

أليسا كوبر:

نعم ،كنت سأقترح "كما نقل مجلس  ICANNإلى ".ICG

ميلتون مولر:

أو "شرح" أعتقد أنه سيكون أكثر وضوحً ا.

أليسا كوبر:

حس ًنا.

باتريك فالتستورم:

شكراً جزيالً كو وي؟ كو وي ،رجاء؟ ال يمكننا سماعك .نحن ال نسمعك وال أرى أي مؤشر
على أدوبي كونكت أنك تتحدث بالفعل .هل يمكنك فحص أنك لست على وضع الصامت على
حاسوبك من فضلك؟
حس ًنا .أليسا ،في هذه الحالة ،يبدو أن هناك صعوبات في سماع الصوت من كو وي ،ولكن ال
يوجد المزيد من األشخاص على قائمة االنتظار.
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أليسا كوبر:

حس ًنا .حس ًنا ،نأمل أن يمكننا استعادته ،ألنني أريد السماع ألفكاره .أعتقد أن هناك اقتراح واحد
إضافي ربما من عديئيل في هذا في الجملة الثانية [غير مسموع] ،ولكن ربما ال.

باتريك فالتستورم:

أرى ي ًدا مرفوعة من مارتن .إذن مارتن بويل ،نعم ،تفضل.

مارتن بويل:

نعم .لقد ذكرت للتو في غرفة الدردشة ،أنني لست متأك ًدا أن مجلس  ICANNقد شرح .أعتقد
في الواقع ،أننا يجب أن نكون أكثر حزمًا ،ولكن مجلس  ICANNيؤكد إلى  ICGأنه سوف
يرسل المقترح األخير إلى  NTIAبدون إجراء أي تغييرات.
وأعتقد أن كلمة "يؤكد" ال تحمل معنى أقوى من كونه يجري التزامًا رسميًا ،فهذه هي العملية
التي سوف يتبعها .ولذلك أفضل كلمة "يؤكد" عن كلمة "يشرح" .شكراً.

أليسا كوبر:

أتمنى أن ال تكون هناك مشكلة في ذلك .عديئيل؟

باتريك فالتستورم:

ال يوجد المزيد من األيدي المرفوعة .واألشخاص يؤكدون .جاري يرى أن فكرة مارتن كانت
جيدة .لين أيضًا تتفق مع ذلك.

أليسا كوبر:

حس ًنا ،عظيم .لذا سوف أتخذ إجراء في محاولة لدمج المقترحين من دانيال .كان لدي فضول
نوعًا ما لمعرفة االقتراح الثاني من دانيال وأردت السماع من كيو وي ،ألن النقطة "ج" ،مرة
أخرى ،هي ذاتها ما تلقيناه ،الكلمات التي تلقيناها من المجلس .أنا أوافق على زيادة توضيح
ذلك ،ألن هذا ملفنا وهو عن توقعاتنا ،ولكن لنقوم بتحرير ذلك وسوف نحصل على المزيد من
األيام في القائمة للتأكد من أن الجميع يشعرون بالراحة لذلك.
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باتريك فالتستورم:

دانيال رفع يده ،ويبدو أن هذا هو الحال أن هناك بعض المشاكل مع الصوت في أدوبي كونكت
لألشخاص غير المتصلين .لذلك علينا اتخاذ خطوة حذرة جدا إلى األمام ألن الوضع ربما يكون
أن الناس صامتون ألنهم ال يستطيعون السماع أو ال يستطيعون الكالم.
دانيال ،تفضل رجاءً؟

دانيال كارينبيرج:

فقط جملة واحدة ألشرح ما أعنيه ،ما هو اقتراحي .بالنسبة لـ "ج" فقط للتعبير عن توقعاتنا أن
المجلس ،مثل أي شخص ،ينقل ،يشارك ،في المناقشات مبكرً ا ،وهذا شيء أعتقد أننا يمكننا أن
نقول أن هذا ما نتوقعه .هذا ليس توجيهًا لهم.
وأيضًا لجعله من الواضح تمامًا أن هذا لمنع أي خالف في اللحظة األخيرة .الطريقة التي
صغتها بها حذرة ج ًدا ليست الفتراض اجراءات من اآلخرين ،ولكن من ناحية أخرى ،لنوضح
ما هي توقعات  - ICG -ولماذا نقول ذلك.
أنا لست مقترنا ببعض الكلمات ،ولكن أميل إلى نية التعبير عن تلك األشياء .أعتقد أنها مستقلة
عن أي بيان من مجلس  ICANNفي هذا الوقت .فهي تشرح -فهي تنص على توقعاتنا
وتحفزها.

باتريك فالتستورم:

حس ًنا كو وي كتب في غرفة الدردشة "سوف يشارك المجلس في الوقت المناسب".
ثم هناك سؤال من جان جاك ما إذا كان "اتجاه كو وي مرضيًا؟ يبدو أنه ضعيف بعض
الشيء".
ميلتون يقترح [إضافة] "لتجنب أي خالف في اللحظة األخيرة".
وكو وي يقول نعم.
أعتقد أن االقتراح في الواقع هو "أن المجلس سوف يشاك في الوقت المناسب لتجنب أي خالف
في اللحظة األخيرة".
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أليسا كوبر:

حس ًنا .لم ال نتفق على ذلك؟ ما زلت أود أن أنظر إلى -يبدو وكأن هناك جملة أخرى اقترحها
دانيال أو شيء من هذا .ولكن يمكننا االنتهاء من هذا على القائمة .ال يبدو أن هذا يحتاج إلى
الكثير من التفاعل في الوقت الحقيقي.

باتريك فالتستورم:

لقد كتب دانيال في الدردشة للتو "هذه الصيغة مناسبة بالنسبة لي تمامًا .لنتابع ".هذا ما قاله
دانيال.

أليسا كوبر:

عظيم ،حس ًنا .ولذا فإنني سوف أقوم فقط بالتحرير [غير مسموع] مقترح أيضًا ونحن يسرنا
المضي في هذا القسم.
لذا أعتقد أنه من اآلن يمكننا البدء من األعلى .أعتقدت أن هذا سيستغرق منا وق ًتا أطول ،ولكن
ربما البعض اآلخر ال .أعتقد أننا يمكننا المضي قسمًا قسمًا .استدعينا التحديثات األكثر حداثة،
ولذا إن كان لدى أي شخص تعليق ،أعتقد [غير مسموع] القسم األول.
إذا كان لدى أي شخص تعليقات على النقطة األولى ،دعنا نقول ،دعونا نتكلم عن النقطة األولى
اآلن.

باتريك فالتستورم:

ال يوجد أي أيد مرفوعة.

ياري آركو:

لدي تعليق .أنا ياري.

باتريك فالتستورم:

ً
عفوا ،أخطأت في فهم ما كتبته في الدردشة .ياري ،تفضل رجاءً.
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ياري آركو:

إذن في القسم األول ،ذكرت الحصول على توافق اآلراء .أريد فقط أن أشير إلى أن ،الكثير من
المجتمعات المختلفة لديها في الواقع مفهوم الحبيبات الناعمة المتعلق بعمليات القرار لديهم.
النموذج الواضح هو نموذج التوافق التام في "فريق عمل هندسة اإلنترنت"  .IETFأتساءل
فقط عما إذا كان علينا تغيير النص بعض الشيء .لنقل ،بدال من الحصول على الموافقة ،لنقل
الحصول على الموافقة (كما هو محدد في عملية المجتمع) .وقد تشمل في الواقع [غير مسموع]
اإلجماع الفعلي ،ولكن نحن في  IETFلدينا بعض الخطوات العملية التي نسير فيها عند اتخاذ
قرار [غير مسموع] وهكذا .هذه نقاط مهمة أيضًا.

باتريك فالتستورم:

أرى في الدردشة أن ميلتون يقترح الحصول على دعم كاف ،ولكن أود أن أعطي المايكروفون
لمنال ،من فضلكم.

منال إسماعيل:

شكرً ا لك ،باتريك .األمر مختلف [غير مسموع] هذه المرة ،لذا إن كنتم تريدون حل هذه أوالً،
يمكنني االنتظار.

باتريك فالتستورم:

حس ًنا .وولف أولريتش ،هل بشأن هذا أم شيء آخر؟

وولف-أولريتش نوبين:

كنت فقط أعلق على السؤال بشأن اكتمال المقترحات .يمكن [غير مسموع] أن يكون معيارنا للحكم
على ذلك .مثال  -حتى لو كان ،على سبيل المثال[ ،غير مسموع] اقتراح من مختلف المجتمعات ،إذا
على سبيل المثال ،كما تعلمون ،فإن مجتمع التسمية يعمل بجد على هذا االقتراح ،ولكن السؤال بعد
ذلك هو ما سوف يقوله فيما يتعلق بذلك ،وما يمكن أن يكون كامالً ألجل إرسال ذلك إلى .NTIA
لذلك ،على سبيل المثال ،إذا تم اقتراح ما يسمى شركة [عقد] لذلك ،إلى أي مدى يجب أن يكون
المقترح كامالً ،بالنظر إلى ذلك[ .غير مسموع] الجدول الزمني .هذا هو السؤال الذي [غير
مسموع] .هل لدينا أي معايير [غير مسموع] في ذلك؟
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باتريك فالتستورم:

ً
جزيال .ياري؟
شكرً ا

أليسا كوبر:

أود أن أنتظر في قائمة االنتظار أيضًا .شكراً باتريك.

باتريك فالتستورم:

حس ًنا .ياري ،أنت أوال ثم أليسا.

ياري آركو:

أجل .قدم ميلتون مقترح الحصول على الدعم الكافي .وأعتقد أن النص وبعض االختالفات
األخرى الممكنة هي في الحقيقة مجرد اختالفات للشيء نفسه .ما حاولت القيام به هو االعتراف
بحقيقة أن هناك عمليات المجتمع تلك وأننا ال يجب أن نأخذ الكلمتين أو الثالث كلمات في هذه
الوثيقة على أنها تعريف ما يتعين عليهم القيام به ،ولكن بدالً من ذلك ،يأخذون تعريفهم
ويقومون بما يقومون به عادة ،كما نععل نحن في .IETF

باتريك فالتستورم:

أليسا؟

أليسا كوبر:

أجل .كنت سأجيب عن النقطتين األخيرتين .أعتقد أنه من المفيد لو حاولنا أن نعكس ما نضعه
في طلب تقديم المقترحات  RFPبأكبر قدر ممكن ،وفي  ،RFPيمكننا أن [غير مسموع] نقدم
التقارير بشأن الخطوات التي انتهجناها للحصول على اإلجماع ومستوى التوافق في اآلراء.
لذا أعتقد أن الحصول على توافق في اآلراء سيكون مفي ًدا أيضًا [غير مسموع] .أنا موافق على
تعديل ياري ،ولكن أعتقد أننا يجب أن نكون ثابتين في المصطلحات ونقول ما ذكرناه في طلب
تقديم العروض .RFP
بقدر االكتمال ،في رأيي ،كنت أفكر حرفيًا بشأن هذا بمثابة فحص أكثر ميكانيكية .يبدو أن
هناك نقطة في طلب تقديم العروض تطلب بعضًا من الموضوعات ليتم شرحها من قبل المجتمع
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وتم تقديم الشرح ،ولكن ال يوجد إال نصفه أو شيء من هذا القبيل ،شيء مثل تحرير األخطاء
أو شيء موافق لذلك .لهذا كنت أفكر بالفعل في اإلكمال .ال ادري إن كان هناك أشياء أخرى
علينا أن نحكم عليها فيما يتعلق بإكمال كل نقطة نضغها في طلب تقديم العروض.
أعتقد في خطوة الحقة ،في الخطوة الثانية ،لدينا سؤال حول كفاية االقتراح ،وهكذا ،وقد يكون
ذلك حيث نقوم بمعالجة بعض األسئلة التي أثارها وولف-أولريش ،ولكن كنت أفكر في هذا
كفحص ميكانيكي بدرجة أكبر.

باتريك فالتستورم:

ميلتون؟

ميلتون مولر:

نعم .ال أعتقد أن هذه مسألة كبرى .كنت أحاول جعلها في فحص لفظي صغير .لست متأكدا من
أنني سأسميها ميكانيكية مثل أليسا ،ولكنن في األساس فإن السيناريو الذي أتصوره هو جزء مهم
من المجتمع ناتج عن عملية تنص على أن يتم تقديم ذلك لك كإجماع أو [غير مسموع] كاف ،حتى
وف ًقا لعملياتهم .ولكن نعتقد أنه في الواقع أننا قمنا بتمريره على أي حال .أعتقد أننا ينبغي ،في هذه
الحالة ،أن نتخذ قرارً ا بشأن ما إذا كانوا قد لبوا بالفعل معايير طلب تقديم العروض.
مرة أخرى ،ال أرى أن هذا يحدث في أي عملية قائمة ،ولكن يبدو لي أن الفحص الميكانيكي
الذي قاموا به ال فائدة منه .ما نرغب فيه هو...

أليسا كوبر:

عذرً ا .عندما كنت أتحدث عن الفحص الميكانيكي ،لم أكن أشير إلى نقطة توافق اآلراء ولكن
إلى النقطة التي أثارها وولف أولريش ،في النقطة األولى في "ب" ،التحقق من االكتمال .عذرً ا.

ميلتون مولر:

حس ًنا .نعم ،معذرة.
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أليسا كوبر:

أوافقك الرأي[ .غير مسموع] ليس ميكانيكيًا .يبدو أنك بحاجة إلى تقييم [غير مسموع] في
الواقع [غير مسموع] جاء لتمريره.

ميلتون مولر:

أنا سعيد بما اقترحته أليسا في التعليقات التي هي أيهما وكيف .المشكلة الوحيدة التي لدي فيما
اقترحه ياري هو نوع من إعادة تعريف المجتمع للتوافق على السريع ،يبدو أنه كأن نقول أنها
تعني أي مما نقول .ال نريد أن نشجع ذلك .ولكني أفهم ما يقوم به.
بالتأكيد فقد رأيت عملية  IETFوقد اتبعوا عمليتهم الطبيعية .كنت أشعر بالضجر فقط من
بعض الغموض إذا استخدمنا هذه الصياغة الحالية ،ولكن ال أعتقد أن هذه ستكون مشكلة.
يمكنني أن أقبل ذلك.

باتريك فالتستورم:

شكراً .تفضلي منال.

منال إسماعيل:

شكرً ا لك ،باتريك .فقط ألشرح ما أرسلته بالفعل عبر البريد اإللكتروني .مرة أخرى ،أنا مرنة
لكليهما ،سواء استخدمنا "ما إذا" فقط أو "ما إذا" و"كيف" .شعرف فقط أنه ليس لدينا مجموعة
عحددة من المعايير حتى يمكننا تقييم الكيفية على أساسها ،فال يمكننا بالفعل الخوض في
تفاصيل الخطوات وتقييم ما إذا كان ذلك جي ًدا أم سي ًئا.
شعرت أن  ICGينبغي أن تكون أكثر اهتمامًا بشأن النتيجة النهائية ،سواء تم تحقيق ذلك أو
الحصول على توافق اآلراء الالزم .ولكن مرة أخرى ،بعد هذه المناقشة وما إذا كانت
"كيف"سوف تواجه مشكالت أخرى ،مرة أخرى ،لدي مرونة في ذلك.
وبشأن اكتمال األشياء ،فأنا أشارككم القلق أن عدم االكتمال ربما ال يكون ،مرة أخرى ،سهل
الفحص أو التقييم .لقد قرأته في البداية كما ذكرت أليسا ،وهو الفحص الميكانيكي فقط .ولكنه
سوف يؤدي إلى إرباك العامة ،فأعتقد أننا سوف نحذف ذلك .ومرة أخرى ،إذا كان الشيء غير
مكتمال ،فهو ناقص .إذا كان هناك جزء غير كامل ،فبما هذا القسم ناقص.
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لذا أعتقد أنه متضمن بالفعل في الكلمة [غير مسموع] ،ولكن إذا كان سوف يؤدي إلى إرباك
المجتمع ،فأنا افضل حذفه .شكراً.

باتريك فالتستورم:

علي فحص الوقت .لدينا  02دقيقة في هذا المؤتمر .وولف أولريتش؟

وولف-أولريتش نوبين:

شكراً باتريك .باختصار ،شكراً منال .لقد وافقت على ذلك .شكراً .النقطة الثانية التي لدي في
"ب" هي الوقت المناسب .أود أن أشير إلى هذا مرة أخرى .سيكون من المتأخر ج ًدا إذا قمنا
بفحص ذلك في نهاية المقترح الوارد [غير مسموع] .لذا فجميع األسئلة المتعلقة بالوقت يجب
حلها بأسرع وقت ممكن .وكما تعلمون سيكون هناك مقترح من مجتمع التسمية من المقرر أن
يرسل لنا في نهاية شهر يناير ،وليس بداية شهر يناير.
لذا أود أن أطلب من رئاسة  ICGاالتصال بالرؤساء اآلخرين ،والسؤال عما يقومون به ،وما
هو األمر .إذا كان بوسعكم [أنتم] أن تقوموا [بالتعاون المشترك] ،فسيكون أمرً ا جي ًدا .ستكون
هذه واحدة من المشكالت التي أراها هنا .شكراً.

أليسا كوبر:

باتريك ،هل من الممكن أن أجيب على ذلك؟

باتريك فالتستورم:

نعم .ال يوجد المزيد من األيدي المرفوعة.

أليسا كوبر:

حس ًنا .لذا حذفت كلمة "غير مكتمل" .بالنسبة لي ،أرى أنه حل مناسب هنا ،فيما أعتقد .يبدو أن
"ما إذا" و"كيف" مثيرة للجدل بعض الشيء ،لذا أعتقد أننا إذا استمرينا على "ما إذا" في هذه
النقطة الثالثة تحت القسم "أ".
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بشأن قضية الوقت المناسب ،أتفق مع وولف -أولريتش .أشعر أننا وضعنا جدوالً زمنيًا ،وهو
بياننا حول التوقيت المناسب وما نتوقعه .كما ناقشنا في المتمر في المرة السابقة ،فإن عملية
مجتمع األسماء لها هدف للمرحلة األولى ،والتي هي بضعة أسابيع بعد ما كنا نأمل .من وجهة
نظري ،فهي ضمن حدود ما يمكننا استيعابه بالتأكيد بدون مشاكل.
على افتراض أن لدينا اثنين من المقترحات األخرى على الطاولة بحلول  05يناير ،أعتقد مع
استغراق الوقت للقيام بهذه الخطوة األولى لهذين األمرين فبالتأكيد قد تستغرق بضعة أسابيع
لمجموع بهذا الحجم .لذا فمع مرور ذلك الوقت ،يمكننا جميعًا القيام بالخطوة األولى لهذين
األمرين وسوف نتلقى مقترحات األسماء إذا تم ذلك كله في الوقت المحدد.
لذا ففي حالة معينة ،أنا لست بقلق بشأن افتراض استمرار تقدم األشياء حيث أنها كانت تتقدم.
أعرف [أنني] قلت في المرة السابقة أنني معجب ج ًدا بتفاني الجميع وجميع المجتمعات التشغيلية
في تلبية المواعيد النهائية أو تلبية المواعيد النهائية التي وضعناها.
أعرف أن عديئيل قد أرسل بري ًدا ألكترونيًا [آخر] بشأن السؤال المتعلق بالوقت المحدد وتوثيق
ماذا نفعل إذا تأخرنا كثيرً ا عن ذلك .أعتقد أن مشكلتي الوحيدة هي أن ،ألن هناك مجموعة ال
حصر لها من الممكنات حول كيف يمكن الحصول على األشياء في وقت متأخر أو عندما تأتي
أو ما الذي سوف نكون فعلناه بالفعل في مراحل مختلفة من العملية إذا تأخرت األمور ،أنا فقط
ال أعرف بالضبط ما يمكننا أن نقول وال يكون عام بشكل كبير ،مثل" سنفعل أفضل ما يمكننا،
نقدم كل ما لدينا في أي وقت نتلقاه ".أعتقد أن هذا منهجنا بشكل عام .ال أعرف ما هي المناهج
األخرى التي يمكننا العمل بها .ال أعتقد أننا يمكننا أن نقول "ال ،لقد تأخرتم كثيرً ا .عذرً ا".
أنا فقط في حيرة بعض الشيء في كيفية جعل اختيار الوقت المناسب في هذه العملية قابل
للتنفيذ ،ألنني اعتقد أننا قلنا ما نريد من المجتمع القيام به .يبدو أن الناس يتبعون ذلك .إذا كان
بعض المجتمع أو جزء من هذه العملية ينطلق خارج هذا الجدول الزمني ،فيجب علينا
المواءمة .ال أعرف ما الذي ينبغي علينا فعله أيضًا بالفعل.

باتريك فالتستورم:

عديئيل ،تفضل.
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عديئيل أكبلوغان:

أليسا ،أنا أفهم أن هذا قليال [غير مسموع] ،ولكن ما يقلقني هو أننا اآلن نشر وثيقة من شأنها أن
تسمح للمجتمع بمعرفة كيف سوف نتعامل مع المقترح الذي سوف يأتي ،وأن هذه قضية سوف
تأتي .نحن نعلم جي ًدا أنها سوف تأتي.
سيكون األمر جي ًدا إذا لم يكن لدينا عملية محددة .على األقل يمكننا أن نقول أن الطلبات التي
سوف تأتي بعد الجدول الزمني ستكون  -ستقوم  ICGبتقييم القبول وتوافق اآلراء ،أو شيء
من هذا على األقل حتى يتمكن الناس من معرفة ما سيحدث بالضبط ألنه سيكون إلى حد ما،
سأقول ،ليس رسميًا إذا قمنا بذلك سريعًا ولم يعرف المجتمع مسب ًقا ما سيحدث.
وهذا طلب لتقديم العروض و[القسم ب] جميعه بشأن متطلبات [غير مسموع] العرض .هذا
مسموع] .هذه وجهة نظري.
مجرد أحد المتطلبات [غير
ٍ

باتريك فالتستورم:

شكرً ا ،وال يوجد المزيد من األيدي مرفوعة في قائمة االنتظار.

أليسا كوبر:

ربما هذا أكثر من مجرد عام -ال أعتقد أنها خاصة بالفعل بالنقطة 0ب .أعتقد أننا يمكننا أن
نقول في بداية هذا المستند في مكان ما ،أنه يمكننا العثور على مكان لنلقي البيان العام الذي
نشرناه وفق الجدول الزمني ،وكان توقعنا هو أن تصلنا أشياء في الوقت المناسب وبسبب ،إذا
لم يتم ذلك ،سوف نستمر في متابعة هذه العملية بشكل وثيق بأكبر قدر ممكن والجدول الزمني
الموجود في هذه الوثيقة بأكبر قدر ممكن .هذا ما نتطلع إليه ،شيء من هذا القبيل؟

باتريك فالتستورم:

هل يرغب أي شخص في [غير مسموع]؟

عديئيل أكبلوغان:

نعم ،أوافق إذا قيل [غير مسموع] .إن أمكن إضافته إلى األعلى ،سيكون هذا جي ًدا .إذا كنا لن
نستخدمه بمثابة معيار للتقييم ،نضعه على األقل في األعلى ونوضح كيف نتعامل نحن من
 ICGمع الطلبات التي تأتي متأخرة[ .ال بأس بهذا].
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باتريك فالتستورم:

منال؟

منال إسماعيل:

شكرً ا لك ،باتريك .نعم ،أوافق على جعله في مكان ما في األعلى بدال من معايير التقييم .وأود
أن أقول أيضا أنه ربما يمكننا وضعه بطريقة إيجابية تحث على الطلبات المبكرة وااللتزام
بالموعد المحدد بدال من اللهجة التهديدية أو ربما نقول ما الذي سنفعله إذا تلقينا طلبات متأخرة.
يمكنني أن أرى أن المجتمع يعمد بجد لتلبية نطاق زمني ضيق ج ًدا ،ال أريد أن أعطي رسالة
سلبية حول ذلك .أريد فقط ،إلى اقصى حد ممكن ،أن يصاغ هذا بطريقة إيجابية تحث على
االلتزام بالموعد المحدد والتقديم المبكر .شكراً.

أليسا كوبر:

حس ًنا .سوف أتخذ اإلجراءات لصياغة شيء وأضيفه هناك ،وأتمنى أن يمكننا اإلغالق على
ذلك في القائمة البريدية .شكراً.

باتريك فالتستورم:

ياري يرغب بالتحدث.

ياري آركو:

نعمً .
عفوا ،هل رفعت يدي؟ لدي شيء في القسم الثاني.

أليسا كوبر:

رائع ،هذا بالضبط ما كنا سنذهب إليه.

ياري آركو:

في القسم الثاني ،أنت تقول هل يقومون [غير مسموع] أي ترتيبات ال تتوافق مع بعضها
البعض ،وأود أن أقدم مجرد اقتراح أنه يجب علينا تغيير "غير متوافقة مع بعضها البعض" إلى
"غير متوافقة مع بعضها البعض (ولكن تحتاج إلى أن تكون)".
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األساس المنطقي لهذا هو أنه ليس بالطبع من الضروري محاذاة كل شيء بالضبط .طبيعي
تمامًا مثل نطاقات  TLDوأرقام [المنافذ] أو [غير مسموع] السمات المخصصة بطرق مختلفة
تمامًا وهذا جيد ،ولكن هناك تفاعالت .كمثال ،األسماء ألغراض خاصة .نحن بحاجة إلى
موافقة من كال الطرفين على ما سيحدث معهم .ولكن األشاء األخرى ال يتعين بالضرورة أن
تكون متسقة تمامًا.

أليسا كوبر:

يبدو هذا لي واضحً ا تمامًا .قمت ببعض التعديالت.

باتريك فالتستورم:

ال يوجد المزيد من األيدي المرفوعة .ميلتون يقول أنه يعجبه التغيير الذي قمت به للتو.

أليسا كوبر:

حس ًنا.

باتريك فالتستورم:

واآلن أرى وولف أولريتش ومنال .وولف أولريتش ،تفضل رجاءً؟

وولف-أولريتش نوبين:

شكرً ا[ .غير مسموع] ،للنقطة 4ب ،المساءلة .إنه ح ًقا يتأخر إلى وضع جدول زمني أيضًا .هنا
نقول أننا نفحص مرة أخرى مسألة المساءلة إلى [غير مسموع] بما في ذلك التدابير المناسبة
وغير ذلك .وكما تعلمون ،كان مساء أمس هو أول اجتماع لمجموعة العمل عبر المجتمعات
هذه ،وما يسمى [غير مسموع] يشير إلى ما هو مذكور في 4ب.
وإذا نظرتم إلى الجدول الزمني في ذلك ،إذا كان من المفترض االنتهاء من جدول العمل ،0
االنتهاء منه ،في يونيو وأن يرسل المقترح إلى مجلس  ICANNمن قبل هذه المجموعة ،فأنا
أتساءل كيف يتوافق هذا مع بعضه البعض.
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لذا فإن السؤال بالنسبة لي هو فيما يتعلق بالجدول الزمني ،ألننا يمكننا أن نتوقع أنه ال يوجد
شيء في هذا االقتراح ،كيف يمكننا العثور على طرق لـ[حل] هذا أو للحصول على مزيد من
التوضيح من تلك المجموعة .أود أن أسأل كيف أن هذه المجموعة ،ICG ،أمكنها التواصل
بالمجموعة األخرى و[غير مسموع].
يمكنني [غير مسموع] مجموعة عمل المجتمع فيما يتعلق بالجدول الزمني ،ولكن ربما تكون
مدعومة أيضًا من قبل آخرين من هذه المجموعة .شكراً.

باتريك فالتستورم:

أريد فقط أن أذكر أين نحن ،ألننا اآلن لدينا خمس دقائق فحص .اقترح جيمس تغيير التداخل
إلى الترابط ،ثم لدي منال وإليزا يرفعون أيديهم.

أليسا كوبر:

حس ًنا .ثم أعتقد أننا سوف نغلق قائمة االنتظار.

منال إسماعيل:

شكرً ا لك ،باتريك وأليسا .أوال ،لدي اقتراح بشأن الفقرة األولى التي تقول "وف ًقا لميثاق ."ICG
أعتقد أنه يمكننا أن نقول وف ًقا لميثاق  .ICGدوره هو تجميع اقتراح انتقال واحد من المقترحات
المكونة ،وليس صياغة ما لديه ".لذلم فهي مسألى تتعلق بتبديل ترتيب الجملة.
أعتقد أنه أكثر وضوحً ا أن ينص على ما هو الدور ،وليس على ما ال يعد من الدور .كما أنه
أيضًا مضالال بعض الشيء في البداية وال يصبح واضحً ا حتى تنتهي من الجملة .ولكن مرة
أخرى ،أنا مرن في ذلك.
أيضًا ،لدي اقتراح آخر في 4أ إلمكانية تضارب التداخل .أعتقد أنه ربما بدال من قول جميع
المتداخالت المتضاربة الممكنة ،يمكننا أن نقول أي متداخالت متضاربة ،ألنه مرة أخرى،
تعطي الشعور بأننا نتوقع تداخال متضارب ،ولكن أعتقد أنه سيكون من األفضل أن نقول أي
تداخل متضارب محتمل.
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لدي سؤال في 4ب بشأن المساءلة وما إذا كنا سوف نعود مرة أخرى إذا قمنا بتحديد أي
ثغرات .هل سنعود مرة أخرى للمجتمعات التشغيلية فقط ،والمجتمعات التنفيذية ذات الصلة ،أم
هل سنعود إلى مجموعة عمل المساءلة نفسها؟ كان هذا أيضًا سؤاالً لدي .هذا هو األمر بالنسبة
لرقم اثنين .شكراً.

باتريك فالتستورم:

إليز؟

إليز جيريش:

لدي أيضًا سؤال حول رقم  4ب ،المساءلة .يقول النص "دعم آليات المساءلة المستقلة ".هل
هذا يفترض مسب ًقا نتيجة من عملية المساءلة؟ ألنه يمكن أن يكون تمامًا أن لديك آليات مساءلة
قد تشمل القطع المتداخلة ،والتي لن تكون بالضرورة آليات مساءلة مستقلة .لذا فهل نحن
نفترض مسب ًقا إذا كنا سنستخدم كلمة "مستقلة"؟

باتريك فالتستورم:

ال يوجد المزيد من األيدي المرفوعة .ولكن ميلتون مولر يعتقد أيضًا أن الترابط و /أو
التضارب واضح [ثم] يتداخل ،كما اقترح جيمس مسب ًقا .تفضلي أليسا.

أليسا كوبر:

حس ًنا .لذا سوف أحاول تقديم بعض اإلجابات السريعة ثم سوف نختم ونحاول تحديد الطريق
الذي نسلكه لذلك.
إذن منال أوالً .أضع تعديالتك أثناء حديثك .أعتقد أن هذا غير معرض لالعتراض .حس ًنا،
عودة إلى نقطة المساءلة .بقدر ما هناك من تداخل ،مرة أخرى هذه هي الكلمات من طلب تقديم
العروض .أعتقد أن هناك أيضًا عنوان قسم متداخل في طلب تقديم العروض.
أعتقد أنه من المهم أن تبقى متس ًقا بحيث عندما نقول أن هذا ما نحن بصدد القيام به ،وهذا هو
ما سنقوم بتقييمه ،يكون هذا هو نفس الشيء الذي نطلب من المجتمعات الكتابة عنه في
عروضهم.
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لذلك أعتقد إذا كان الناس يمكنهم العيش مع محاولة إعادة استخدام هذه الكلمات ،أعتقد أنه
سيكون من األفضل من وجهة نظري ،فقط حتى يفهم المجتمع أننا ال نقييم شيئا مختلفا عما
طلبنا منهم أن يضعوه في مقترحاتهم ومن هنا تأتي كلمة "تداخل".
لذا فبالسؤال عن كلمة مساءلة ،أليسا أوال .مرة أخرى ،تشمل هذه الكلمات آليات مساءلة مستقلة
وكافية ومدعومة بشكل جيد تأتي مباشرة من ميثاقنا .أنا أتفهم بال شك وجهة نظرك ،والتي هي
أن كلمة مستقلة كلمة غامضة بما يكفي .فهي ال تحدد بالفعل ما هو المستقل وعن ماذا .أنت
تفسرها على أعتبار أنه ربما هناك آلية تغطي وظائف متعددة ،وبالتالي هم ليسوا مستقلين عن
بعضهم البعض ،والتي تشمل تفسيرً ا واح ًدا لها ويمكن تفسيرها بطرق أخرى.
لذلك فلست متأك ًدا تمامًا مما يجب علي فعله مع تلك .مرة أخرى ،فهذا ما نحن ملتزمون بالقيام
به في لغة الميثاق .ال أدري كيف يمكننا تفسير ذلك بالضرورة ،فهذه النقطة معلقة بعض
الشيء .إذا كان لدى أي شخص أي اقتراح ،ربما يمكنه تقديمه في القائمة البريدية حول كيفية
التعامل مع هذه النقطة.
بالنسبة لألسئلة األكبر بشأن آليات المساءلة ،من وجهة نظري ،أعتقد أن الكتابة و IANA
تبدو أنها هي الجسم الذي يقدم عرض أسماء ويعمل على تحقيق الجدول الزمني الذي وضعناه.
وكما ناقشنا من قبل ،فبالتأكيد من الممكن فيما أعتقد في أي من المجتمعات المحلية لوضع
مقترح أن يرجعو إلينا بحلول الموعد النهائي في يناير ،مما يشير إلى العناصر التي يجب أن
تكون موجودة أو التي يتوقعون وجودها والتي هي ربما عمل الهيئات الخارجية األخرى ولكنها
عناصر مهمة إلكمال مقترحاتهم.
بالتأكيد من الممكن أن يشير مجتمع األسماء إلى العمل المتوقع من مساءلة  CCWGويقول:
"هذه هي األشياء التي نتوقعها منهم وهكذا نقوم بدمجها في االقتراح".
لذا أعتقد أننا يمكننا مشاهدة المجتمعالتشغيلي لألسماء باعتباره  .CWG IANAطالما أن
مجتمع األشخاص الذين قاموا بوضع هذا العرض يشعرون بالثقة لما لديهم هناك ،لذا ال ينبغي
علينا بالضرورة التخمين أو ما إلى ذلك.
من الواضح أننا حددنا العالقة مبشأن مساءلة  ،CCWGكافوس وكيث درازك ،سوف
يخبروننا دائمًا بشأن كيفية تقدم المجموعة .ولكن بشكل عام ،أعتقد أننا يجب أن نتمسك بهذه
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المهمة من كون المجتمع التشغيلي هو نقة االتصال لدينا إذا كان لدينا أي أسئلة بشأن ما نتلقاه أو
ما هو وارد في المقترح ووضعه بشكل صحيح ومدعوم ،أو مناسب ومدعوم بشكل صحيح.
هذه هي وجهة نظرك أيضًا يا منال .أعتقد أن المجتمع يجب أن يكون نقطة االتصال .فهم
بالتأكيد لديهم عالقة مع مجموعة عمل المساءلة أيضًا حتى يمكنهم االستفادة من ذلك ويمكننا
المضي خالل ذلك .سيكون هذا منهجي المقترح.
أظن أن الوقت بدأ ينفد .ربما نأخذ دقيقتين أخريين إذا كان لدى أي شخص ردود على ذلك ثم
سوف نختم.

باتريك فالتستورم:

أليسا ،دعيني فقط أقول أن األشخاص قالوا أنهم يفهمون ما قالته أليسا ولكن األمر أيضًا له
عالقة بكم ارتباطه بميثاقنا .أيضًا ،لألسف ،أنا بحاجة لتعليق نفسي ،لذا أنا بحاجة لتسليم
المايكروفون -ال يمكنني أن أرى قائمة االنتظار بعد اآلن .لذا ،أشكركم جميعًا.

أليسا كوبر:

شكرً ا لك ،باتريك .لقد توقفت عن المشاركة وعدت إلى القاعة هنا .أرى ياري في قائمة
االنتظار.

ياري آركو:

ً
عفوا ،لم أدرك أنني في قائمة االنتظار.

أليسا كوبر:

ً
عفوا ،قد يكون األمر انتهى .لم أكن على النافذة .وأرى منال على قائمة االنتظار.

منال إسماعيل:

شكرً ا لك ،أليسا .لدي توضيح صغير فقط على القسم ثالثة .سأقرأ الجملة ألن المستند ليس
أمامنا بعد اآلن" .سوف تواصل  ICGفي التنسيق مع المجتمعات التشغيلية لمعالجة تعليقات
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الجمهور ضمن مكوناتها قبل تجميع االقتراح النهائي المؤقت ".لم يكن واضحً ا تمامًا ما نعنيه
بالمعالجة ضمن مكوناتها.
كما أنني بالفعل قدمت ذلك عبر البريد اإللكتروني ،لذا إذا رغبتم في أن نتناوله عبر اإلنترنت،
فيمكننا القيام بذلك.

أليسا كوبر:

نعم ،دعونا نقوم بذلك ،ألنني اعتقد أن هذا أمر يسهل القيام به .أعرف أننا انتهينا وأن الناس هنا
يريدون االنتهاء .أحرزنا الكثير من التقدم اليوم ،رغم ذلك ،وأعتقد في الواقع إذا لم يكن هناك
أي  -هناك تعليق أو اثنين في القسم الالحق ،ولكن أعتقد أننا يمكننا حل كل ذلك في الواقع على
القائمة البريدية .أعتقد أن هذا المؤتمر كان مفي ًدا.
سوف أقوم بدمج المزيد من التعديالت من اليوم ،واستدعاء النقاط المتبقية للمناقشة .إذا كان
لديكم أي اقتراحات ،أو مزيد من االقتراحات للنص ،بناء على األشياء التي قيلت في المؤتمر،
برجاء إرسالها إلى القائمة اليوم إن أمكن .أرغب في الختام والقيام بمؤتمر جماعي للنشر في
خالل أيام قليلة إن أمكن ذلك.
شكرً ا لكم ،جميعًا ،وسوف نتابع أيضًا على القائمة البريدية .سوف يتابع باتريك بشأن التخطيط
للمكالمات في العام المقبل واجتماع  ICANNرقم  54واالجتماعات األخرى في العام القبل.
ليس لدينا موعد االجتماع التالي في الجدول بعد ،ولكن أتوقع أنه سيقام قبل  05يناير بفترة
وجيزة فيما آمل .فلدينا مؤتمر واحد آخر قبل أن نبدأ في تلقي العروض والمشاركة في هذه
العملية التي كنا نناقشتها للتو.
شكرً ا لكم جميعًا على تشريفكم بالمشاركة.

المدون]
[نهاية النص
ّ
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