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محمد البشير:

AR

حسنا .أعتقد أننا يمكن أن نبدأ .مساء الخير ،مساء الخير للجميع .معكم محمد البشير .سوف
أترأس المكالمة الجماعية .ولسوء الحظ ،باتريك لديه ارتباط آخر ،وسيكون معنا ،لكنه لن يستطيع
المشاركة بفعالية .لذا ،يمكننا أن نبدأ المكالمة ،حيث بدأت أمانة السر بالفعل تسجيل المكالمة.
لقد تلقينا عددا من االعتذارات بالفعل .لذلك أعتقد أننا يمكن أن نبدأ من خالل المرور بجدول
األعمال ،المعروض أمامكم بالفعل .لدينا البند األول في جدول األعمال ،نحتاج إلى الموافقة على
محضر االجتماع األخير لمكالمتنا الجماعية بتاريخ  52فبراير شباط .رابط لـ Adobe
 ،Connectالرابط لـ  Dropboxموجود بالفعل.
لدينا كذلك ،بندان عمل كانا من االجتماع وجها لوجه ،يمكننا أن نناقشهما .لذا يمكننا أن نبدأ
بالموافقة على المحضر األخير لذلك االجتماع.
لذلك إذا لم يوجد رفض ،ال أرى أي شخص يرفع يديه .لذا نستطيع أن نرى الموافقة على محضر
االجتماع بتاريخ  52فبراير شباط لالجتماع عن بعد .البند الثاني في جدول األعمال ،مراجعة
بنود العمل من اجتماعنا وجها لوجه في سنغافورة .وعلى وجه التحديد ،بند العمل رقم أربعة،
وبند العمل رقم ستة ،الذي هو رقم [غير مسموع] فقط ،وبند العمل أن رؤساء مجموعة ICG
يراجعون تفاصيل استعراض عملية وضع الصيغة النهائية لالقتراح ،والجدول الزمني بمساعدة
من أمانة السر.
وذلك قد تم .وأرسلت أليسا بريدا إلكترونيا إلى قائمة عناوين البريد اإللكتروني في وقت سابق،
وأجرينا مناقشة مطولة حول إصدار الجدول الزمني الثامن .لذلك لست متأكدا إذا كان لدى أي
شخص أي شيء ليقوله بشأن هذا البند للعمل .يمكن أن نرى ،عدم اختيار أي بنود العمل أخرى
لـ [غير مسموع] .حسنا .بند العمل التالي ،الذي يرتبط أيضا بتلك العملية لوضع الصيغة النهائية
لالقتراح ،و[غير مسموع] أن على الرؤساء العمل بمساعدة أمانة السر إلنشاء إصدار جديد لعملية
وضع الصيغة النهائية ،و[غير مسموع] الخطوات الرئيسية بمزيد من التفاصيل.
أرى السيد أراستيه رافعا يده .السيد أراستيه.

كافوس أراستيه:

نعم محمد ،سأكون ممتنا كثيرا إذا ناديتني كافوس ،ألنه عندما تنادي شخصا باالسم األول ،فهو
صديق وقريب ،وعند مناداته باسم العائلة ،فهو ليس كذلك .لذلك ال أعتقد أنني لست طاعنا في

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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السن إلى الحد الذي ال يدعوك إلى مناداتي باسمي األول .على أية حال ،اسمي كافوس .سأكون
ممتنا لو تفضلت بمناداتي هكذا ،ولك الحرية في أن تفعل ذلك ،إذا كنت ال تزال تواجه بعض
الصعوبة ،استمر في مناداتي بالسيد أراستيه .ال توجد أي مشكلة.
حسنا .لدي بند ،وال أعرف إن كنت أربطه باالجتماع وجها لوجه ،ألنه يثير االجتماع وجها لوجه.
طلبت مخطط تدفق أو مخططا بيانيا ،يوضح اإلجراء والمخطط ،أو الطريقة ،لكيفية وقوع
المساءلة حاليا .ولقد نفذت ملخصا في ذلك الشأن .في معايير البروتوكول ،لدينا فريق عمل هندسة
اإلنترنت  ،IETFولدينا المدير اإلداري لفريق عمل هندسة اإلنترنت  ،IADولدينا مجلس إدارة
أمناء جمعية اإلنترنت ،ولدينا الفريق التوجيهي لإلنترنت ،ثم لدينا منظمة .ICANN
لدى فريق عمل هندسة اإلنترنت  IETFمذكرة تفاهم ،ولدينا فريق عمل أبحاث اإلنترنت ،ثم
لدينا لجنة اإلشراف اإلداري لفريق عمل هندسة اإلنترنت  ،IAOCوالمدير اإلداري لفريق عمل
هندسة اإلنترنت  .IADوهناك العديد والعديد من الشركاء والكثير والكثير من الناس ،ال نعرف
ماذا يفعله منْ ومنْ سيقوم بماذا .في المساءلة التي تبدأ من الصفحة التاسعة ،كل هؤالء تم ذكرهم،
وإذا احتاج شخص ما حقا أن ينتقل ،فسوف يتوه فيمنْ يُبلغ منْ  ،ومنْ سوف يشرف عل ماذا،
وهناك الكثير من األمور .الواضح هو أن المدير اإلداري لفريق عمل هندسة اإلنترنت  IADفي
القمة.
ولكن هناك العديد والعديد من األشياء األخرى الموجودة في ذلك الشأن .وطلبت مخططا بيانيا،
يوضح ذلك .ووعد جاري بذلك ،وفي البريد اإللكتروني األخير ذكر أنه يعمل على ذلك .وأقدر
كثيرا جدا ذلك العمل .وأود الحصول على هذا المخطط وتوفيره ،ومخطط بياني مماثل بعد
جدت أي تغييرات .لذلك لدينا مخطط بين تدفق العمل قبل االنتقال ،ولدينا مخطط
االنتقال ،إذا و ِ
آخر بعد ذلك.
ال أعتقد أن ذلك طلب إلى مجموعة  ICGلتحليل هذا .إنه طلب من عضو ،وتم طلبه في االجتماع
وجها لوجه ،واالتفاق عليه ،والوعد به .وأعتقد أنه إجراء متابعة ،وأشكرك شكرا جزيال يا محمد.

محمد البشير:

شكرا جزيال يا كافوس .ليس لدي مانع ،يمكنني أن أضع طلبك ،وأود أيضا طلبه في قائمة عناوين
البريد اإللكتروني فيما يستجد من أعمال ،حتى نتمكن من إجراء مناقشة بشأن ذلك .هل ذلك على
ما يرام؟

صفحة  5من 55
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كافوس أراستيه:
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ولكن هذا أمر كان مطروحا في االجتماع وجها لوجه .لماذا نناقشه مرة أخرى؟ في االجتماع
السابق ،أثرنا المسألة ،وذكر جاري الموافقة ،ويبدو أن األمر صعب قليال بالنسبة لبعض
األشخاص ،وقد خطط لعمل [غير مسموع] .لماذا نحتاج إلى االستمرار وتبديد بعض الوقت في
مناقشة من أجل ال شيء؟ هناك العديد والعديد من القضايا األخرى .و[تم] إثارة هذا من قِبل
الجميع.
مخطط تدفق ،رسم بياني ،رسوميات يوضح [غير مسموع] األعمال ،مناسب في مختلف الكيانات،
على النحو المذكور ،وذلك هو كل شيء .واحد قبل هذا االنتقال ،وواحد بعده .لماذا نحتاج إلى
المناقشات؟ وبعض األشخاص ،أحيانا ليسوا لطيفين جدا ،يشرعون دائما في القيام بذلك .يشرعون
في معارضة لذلك .وهذا به شيء ما [غير مسموع] .شكرا.

محمد البشير:

حسنا .أعطي جاري فرصة للرد .جاري ،إذا كنت ترغب في الرد بسرعة حتى نتمكن من المضي
قدما.

جاري آركو:

نعم ،في الواقع أتفق نوعا ما مع كافوس أننا ال نحتاج بالضرورة إلى مناقشة .أعنيُ ،
طلب مني
أن أقدم مخططا بيانيا ،ألنني أعتقد أنه سيكون غنيا بالمعلومات .في الوقت نفسه ،أعتقد ،كما
تعلمون ،هذا نظام قائم موثق جيدا .كما تعلمون ،قد تضطرون إلى قراءة بعض المراجع ،لكنه
موثق .ليس األمر بهذا التعقيد .أعني ،سيكون المخطط مفيدا في العروض التقديمية ومثل هذا.
وسوف أقوم بتسليم ذلك.
نعم ،لكن ال أعتقد أن هناك أي شيء غير واضح في حد ذاته في تنظيمنا ،ومتجاهاتنا عالية
المستوى ،المساءلة عن اإلخفاقات حول وظيفة هيئة اإلنترنت لألرقام المخصصة  ،IANAأنه
يمكننا البقاء واالستمرار ،أيضا بغض النظر عن أي آليات مساءلة لدى  ،ICANNعلى الرغم
من فائدتها .يمكننا التعامل مع اإلخفاقات مهما كانت .وفي تلك اإلخفاقات ،وفي عملية السياسة
نفسها .ولكالهما ،لدينا عمليات .على أي حال ،سوف أنجز المخطط.

محمد البشير:

هل أنت قادر على توفير هذا...؟ متى تتوقع تحقيق ذلك؟

صفحة  1من 55
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جاري آركو:

ذلك كان الجزء الصعب .سأحاول إنجاز شيء ما هذا األسبوع.

محمد البشير:

شكرً ا جزيالً .أعتقد أنه يمكننا اآلن المضي قدما إلى البند التالي ،الذي هو في األساس ،أجرينا
نقاشا حول ،هل نحن راضون عن الرد على األرقام المتدهورة ،الرد على قضايا الملكية الفكرية
لهيئة اإلنترنت لألرقام المخصصة  IANAواسم النطاق .لذلك ،سوف...

كافوس أراستيه:

هل تسألني يا محمد؟ هل تسألني [غير مسموع] أم تسأل شخصا آخر؟

محمد البشير:

ال ،أعتقد يا كافوس أنك رفعت يديك ،إذا كنت ترغب أن...

كافوس أراستيه:

أجل .أنا سعيد بذلك .أنا سعيد بذلك .الطلب الوحيد إلى صديقي الكريم والعزيز جاري ،هو أنه
إذا وقع في ذلك المخطط البياني بعد االنتقال ،بعض التغيرات الضئيلة ،سأكون ممتنا جدا أن
يكون مذكورا بلون ما آخر ،بعد االنتقال ذلك الخط بين ألف و باء لن يعود مطلوبا ،إال أن الخط
بين جيم و دال مطلوب.
أظهر فقط التغييرات بعد االنتقال .ذلك هو محل تقدير كبير جدا .إذا كان ال يرغب في إخراج
مخططين ،ليكن مخططا لكن بهذا باأللوان ،لون يوضح قبل ،ولون يوضح بعد ،لكي نعرف ما
حدث .ذلك هو أول شيء .وبعدئذ في إطار البند التالي في جدول األعمال ،لدي شيء آخر.
محمد ،اسمح لي أن أقول لك شيئا .أنا [غير مسموع] ،إنه أمر حساس جدا .دعونا أيضا نفعل
الشيء نفسه داخل مجموعة  .ICGاجتماع ودي للغاية .المسألة األكثر تعقيدا وصعوبة سوف
تؤدي إلى الطريقة األكثر ودا .على العكس من ذلك ،قضية بسيطة في مجموعة  ICGتصبح
مثيرة للجدل من جانب بعض األشخاص .وذلك ليس أمرا جيدا .ذلك أمر غير فعال .شكرا.

محمد البشير:

شكرا للسيد آراستيه .جاري؟

صفحة  4من 55
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جاري آركو:
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نعم ،أعتقد ،نعم ،سأحاول أن أوضح مرة أخرى المخطط ،لكن على نحو ما يذكر االقتراح
بوضوح إلى حد ما ،في الحقيقة ليس هناك أي تغيير في آليات المساءلة .يقولون أن الشيء نفسه
يسير كذلك.

محمد البشير:

حسنا .شكرا جاري .ذكر دانيال في غرفة الدردشة أن المجموعة تحتاج إلى الموافقة على
المحضر في سنغافورة .أنت على حق .أذكر أنك وميلتون كان لديكما بعض التعديالت على
الوثيقة ،التي لم يوافق عليها أعضاء آخرون .لذلك ،هل تريد تقديم أي تعليقات على ذلك؟ أو أي
شخص يمكنه أيضا أن يعلق على ذلك؟
أظهرت أمانة السر النص بالخط األحمر بالفعل .ذلك يا دانيال ،تفضل رجاءً.

دانيال كارينبيرغ:

معكم دانيال .مرحبا .هل تسمعني؟

محمد البشير:

نعم ،يمكننا سماعك.

دانيال كارينبيرغ:

حسنا .اتصالي متقطع قليال ،ذلك هو األمر .أعتقد أن شيء بخط أحمر في ،أعتقد أنه في أسفل
الشاشة في الوقت الراهن ،في القسم ستة ،الذي كان مثيرا للجدل بيني وميلتون .األشياء األخرى،
أعتقد ،الخطوط الحمراء األخرى أوافق عليها .ليس لدي أي موقف تجاههم .اآلن لدينا مشكلة
صغيرة ،ألن ميلتون غير موجود هنا ،وبول ويلسون ،الذي هو في الواقع الشخص المتحدث غير
موجود هنا.
لذلك أود أن أقترح أن نضع هذا في الجدول لحين المكالمة التالية ،ما لم يكن هناك أشخاص
تعارض ذلك على اإلطالق ،كي يتمكن األشخاص الذين لديهم قلق من اإلدالء برأيهم أيضا .هل
سيكون ذلك مقبوالً؟

صفحة  2من 55
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شكرا لك دانيال على هذا االقتراح[ .غير مسموع] أعتقد [غير مسموع] أنه وسيلة جيدة للمضي
قدما .لدي أراستيه رافعا يده .تفضل أراستيه.

كافوس أراستيه:

مرحبا ،لدي سؤال إذا ،أخبر جاري أنني أريد فقط متابعة تلك المسألة.

محمد البشير:

السيد أراستيه ،كافوس ،لم استطع حقا سماع ما كانت تقوله.

كافوس أراستيه:

نعم ،كنت أقول لدي سؤال .لدي سؤال .على الصفحة التي كانت مفتوحة ،مناقشة ،قضية حول
المراجعة .أعتقد أنه شيء ال يزال قيد النقاش ،ألنه لدي المشكلة نفسها أنه يقول ذلك في الوقت
الراهن ،فاالتفاقية الحالية ال تحدد االختصاص ،وأثيرت في المناقشة ،على النحو المذكور ،وتقرر
مجموعة  ICGالتوضيح اإلضافي ألي أسئلة.
لذلك نود أن نكون منطقيين لماذا ال يوجد اختصاص .هذه نقطة .ولدي نقطة أخرى وهي هذه،
في الصفحة ،في الصفحة  31لـ جاري أو القتراح البروتوكول ،الحديث حول ،هذه القدرة
لإلنترنت تعتمد على أحكام كفء ليس فقط لمعايير بروتوكول فريق عمل هندسة اإلنترنت
 ،IETFلكن لمعايير تكنولوجيا المعلومات ،أمر جيد جدا .مرة أخرى ،إذا كنت تتحدث عن أسماء
النطاقات ،فليكن الحديث عن الهيئات األخرى ،ثم الحديث عن [غير مسموع].
فكيف تكون هذه األشياء بين مجتمع المعايير ،مجتمع األرقام ،وتسمية المجتمع ،كيف يجري
التنسيق بين هذه؟ ألن هذه إشارة كل هذه األمور مطلوبة .المتوقع أن لدينا دور فريق عمل هندسة
اإلنترنت  IETFوهلم جرا ،وهكذا دواليك .لذلك منْ الذي سوف يقوم بهذا النوع من الترتيب
والتنسيق بين فريق عمل هندسة اإلنترنت  ،IETFبين [غير مسموع] وفريق عمل هندسة
اإلنترنت  ،IETFبين فريق عمل هندسة اإلنترنت  IETFواألسماء؟ كل هذا مكتوب ،ألن كل شيء
مذكور في تلك الصفحة موجود في صفحة  31من الوثيقة ،الفقرة أربعة ،ابتداء من هذا [القدرة].
لذا فإنني أرغب في بعض التوضيح .كيف يجري أو سيجري القيام بهؤالء؟ إذا كانت هناك إدارة
للتنسيق بين الالعبين الثالثة .شكرا.

صفحة  6من 55
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محمد البشير:
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شكرا لك ،كافوس .قبل أن أترك أيضا شخصا آخر يفتح ذلك [غير مسموع] ...كان هناك [غير
مسموع]...
...قبل هذا االقتراح الذي من شأنه أن يكون منصفا ،و[غير مسموع] محضر ،ألن لدينا أعضاء
الذين لديهم [غير مسموع]...
...لذلك أعتقد أننا سنكون منصفين ،وسوف أعطي فرصة لجاري ،الذين قد يرغب في الرد عليك
يا كافوس.

جاري آركو:

نعم ،اعتباران .االختصاص ،تذكري لمناقشتهم في سنغافورة ،كان أننا وصلنا باختصار
الختصاص ،وقدمنا جوابا ،روس وأنا ،على أساس االتفاقيات القائمة ودور هيئة إنشاء وتطوير
اإلنترنت  ،IABالذي هو نوعا ما تمرير للكلمة األخيرة في أي جدال بين  ICANNو.IETF
وكان فهمي أن تلك المسألة بالذات محلولة ،وقررنا معا أن نسأل سؤاال من المجتمعات التشغيلية،
الذي يتعلق بحقوق الملكية الفكرية أو أسماء النطاقات والعالمات التجارية ،وهذا ما فعلناه .وأعتقد
أن تلك المسألة بالذات محلولة.
لذلك أعتقد أن المحضر يحتاج فعال بعض التصحيح في تلك النقطة .إذن كافوس ،سألت عن
التنسيق .إنه سؤال جيد .ويحدث ذلك على النحو المحدد في مختلف المراجع ،وعندما يكون هناك
حالة حيث ال يصف أولئك ما يجب القيام به .لذلك على سبيل المثال ،كان لدينا حاالت حيث كان
لدينا نطاقات عناوين من المنطقة التي تخص مزودي امتداد اإلنترنت اإلقليميين إلى المنطقة التي
تخص فريق عمل هندسة اإلنترنت  ،IETFوفعلنا ذلك من خالل المناقشات ،نوعا ما التنسيق نقطة
بنقطة [غير مسموع] المجتمعات .من المحتمل جدا أن حدث ذلك مرات عديدة على مدى التاريخ.
وال يبدو وجود أي نوع من الصعوبة في الواقع.

كافوس أراستيه:

جاري ،أليس من الممكن أن تضع ذلك على الورق؟ ما قلته؟ ألنني أعمل في مجموعة عمل عبر
المجتمعات  ،CCWGوأريد أن أكون واضحا جدا ،جدا .هل تضع ما قلته ،هذا الشيء ،في
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الورقة ،ال يبدو أن هناك أي مشكلة ،أو [غير مسموع] مشكلة ،ألن الصعوبة التي لدي مع وثيقتك
في ذلك ،أنك قلت لمرات عديدة أن كل شيء على ما يرام.
ال أعترض أن كل شيء على ما يرام ،لكنه ليس كافيا أن يقول أحدهم أن كل شيء على ما يرام.
يمكن أن يقول اآلخرون أن كل شيء على ما يرام ،لكن ليس الشخص الذي يكتب ورقة يقول أن
كل شيء على ما يرام .لذلك هال وضعته في الورقة هنا ،في الورقة ،ما قلته أننا ناقشنا ذلك ،ألننا
نود أن نكون واضحين جدا جدا.
لست مقتنعا أيضا حول [هيئة إنشاء وتطوير اإلنترنت  ]IABفي كل شيء .في المساءلة العامة
لمجموعة العمل عبر المجتمعات  ،CCWGنتحدث ونتبع المجتمع .والمجتمع ليس فقط هيئة
إنشاء وتطوير اإلنترنت  ،IABإنه المجتمع بأكمله .لذلك ال أعتقد أننا يمكن أن نضع كل شيء
في يد هيئة إنشاء وتطوير اإلنترنت  .IABللحكم على [االختصاصات] ،االختصاص ليس هيئة
إنشاء وتطوير اإلنترنت  .IABاالختصاص هو االختصاص ينبغي أن يكون وسيلة متوسطة وهلم
جرا ،وهكذا دواليك ،وذلك ،هذا أن المسائل القانونية ينبغي معالجتها بشكل صحيح .شكرا.

جاري آركو:

كافوس ،أوافق على العملية .مرحبا؟ منْ الذي ينبغي أن يتحدث؟

محمد البشير:

استمر من فضلك يا جاري.

جاري آركو:

نعم ،لذلك يا كافوس ،أعتقد أننا اتفقنا على العملية .أعني ،جزء كبير من المسؤولية عن التخطيط
لالنتقال يقع في المجتمعات .والمجتمعات في الواقع مختلفة ،ومجاالت مشاكلهم مختلفة قليال.
فليسوا جميعا مناسبين في جميع الحاالت ،وال يفعلون جميعا كل شيء بالطريقة نفسها تماما،
وذلك أمر طبيعي تماما ألن لديك موارد مختلفة تتحدث عنها في نطاقات  ،TLDعلى سبيل
المثال ،مختلفة جدا أن بعض [غير مسموع] أرقام ،وعميقة داخل [غير مسموع] ومجتمعات
مختلفة يتم خدمتها.
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أخرج مجتمعنا وثيقة تشرح كيفية القيام باألشياء .وناقش المجتمع مسألة منْ يقوم ،أين المساءلة،
وآليات المساءلة المعمول بها لدينا .ورأيهم واضح جدا في الوثيقة .نستطيع دائما أن نقدم بعض
المعلومات اإلضافية غير الواضحة ،إلى حد كبير .المعلومات واردة في الوثيقة وكذلك المراجع
ذات الصلة.
وأعني ،إذا كان ذلك يساعد ،أستطيع كتابة رسالة بريد إلكتروني أو شيء من هذا يفسر بعض
الجوانب العملية حول التنسيق ،لكن أعني أنني ال أريد العودة وتغيير المجتمعات من أجل أولئك.

محمد البشير:

شكرا جزيال جاري .أعتقد أنه يمكننا مواصلة هذا النقاش على قائمة عناوين البريد األلكتروني،
[غير مسموع] موافقة على المحضر ،وكذلك [غير مسموع] .حتى نتمكن من المضي قدما في
ذلك ،في البنود األولى لجدول األعمال .إننا في البند رقم اثنين ،من أجل [تكريس] الرد من
البروتوكول ومجتمع األرقام بشأن الملكية الفكرية لهيئة اإلنترنت لألرقام المخصصة وهيئة
اإلنترنت لألرقام المخصصة [غير مسموع].
لذلك ،هل هناك أي تعليقات على الردود؟
حسنا .ال أرى أي أيادي أو أي شخص يريد مناقشته .يمكننا المضي قدما واالنتقال إلى البند الثالث
لجدول األعمال ،وهو وضع األسماء [غير مسموع] التقدم المحرز .وأن ما يخص غالبا أعضاء
مجموعة تنسيق عملية انتقال اإلشراف على وظائف  IANAمشترك في عمل مجموعة عمل
المجتمع  ،CWGلتوفير آخر المستجدات عن الوضع الحالي.
تفضل كافوس.

كافوس أراستيه:

نعم ،محمد .أعتقد أن لدينا بعض أعضاء  ICGالمتميزين في مجموعة عمل المجتمع ،CWG
نطلب بشكل رئيسي من أحدهم ،أو بعضهم ،أو جميعهم التكرم ،إن أمكن ،تسليط الضوء لنا على
ما يجري في ،آسف ،في مجموعة عمل المجتمع CWG؟ شكرا .أستطيع أن أرى ،يمكننا أن
نطلب من بعضهم أو قليل منهم إطالعنا على األمر؟ شكرا.
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شكرا لك ،كافوس .ال أريد أن أسمي شخصا معينا ،لكن لدينا عدد قليل من األعضاء هنا الذين
يمكنهم إطالعنا .كيث هنا ،أو وولف هنا بالفعل ،وشخص مشترك بالفعل في مجموعة عمل
المجتمع  CWGيمكنه أن يوفر لنا آخر المستجدات؟
ال أحد يتطوع .أعلم أن هناك اجتماع سوف يُعقد في إسطنبول في األيام القليلة المقبلة ،وهناك
أيضا ،وأعتقد أحد األخبار القانونية من ،تحديد تقديم المشورة القانونية بشأن الخيارات ،حاليا أمام
مجموعة عمل المجتمع  ،CWGخيارات قانونية.
ذلك ،على حد علمي .ويبدو أن لدينا العديد والعديد من االعتذارات لهذه المكالمة ،لذلك ربما ليس
لدينا أعضاء هنا على علم بآخر المستجدات بشأن اقتراح األسماء .لذا ،إذا كان ذلك هو الحال،
يمكن أن ننتقل إلى وضع عملية مسار المساءلة ،في مجموعة العمل عبر المجتمعات .CCWG
ولدينا أيضا كامل األعضاء في ذلك الشأن .ربما كافوس ،اطلعنا على آخر المستجدات ،من
فضلك.

كافوس أراستيه:

نعم محمد .أنا [غير مسموع] جنبا إلى جنب مع [غير مسموع] في مجموعة العمل عبر المجتمعات
 ،CCWGولديهم منذ أسبوعين ،لديهم هذا ،مجموعتان عمل رئيسيتان ،األولي ،تتعامل مع
مراجعة وعنوان ،الثانية ،تتعامل مع [غير مسموع] المجتمع أو العكس بالعكس .لذلك مجموعة
تتعامل مع [تمكين] المجتمع ،التخاذ إجراء للعودة إلى قرارات مجلس اإلدارة ،أو من أجل دعوة
أعضاء مجلس اإلدارة ،أو لتقودنا أيضا [غير مسموع] مجلس اإلدارة ،وقضية مماثلة.
واألخرى [غير مسموع] الرأي والعنوان ،لديهم مجتمعات مختلفة ،الرأي حولهم ،لجنة مراجعة،
واآلن يبدؤون الذهاب إلى العديد من الدوائر .حاليا يركزون على اللجنة االستشارية الحكومية
 ،GACمبدأ عمل اللجنة االستشارية الحكومية  ،GACكيفية اتخاذ قرار اللجنة االستشارية
الحكومية  GACبتوافق اآلراء أو باألغلبية ،والطريقة األكثر قبوال .يناقشون الجزء القانوني
لجميع هذه القضايا ،وال يزالون على مستوى العمل ،لم يقتربوا من مجموعة العمل عبر
المجتمعات  CCWGالرئيسية ،لكن من المتوقع أن شيئا ما سيكون جاهزا بالرأي لنشره للتعليق
العام [غير مسموع].
لذلك ربما في اجتماع إسطنبول ،الذي سينعقد في  51و 54مارس آذار ،ستكون هذه المسألة
أكثر تنظيما ،وسيكون لدينا فكرة أفضل حول نتائج المجموعتين .لكن العمل يسير بصورة جيدة
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جدا ،وهناك العديد والعديد من المجموعات التي بدأت .هناك الكثير من الناس الذين يعملون
بطريقة مؤكدة وبناءة ،والكثير من القضايا .واألمل أنه سيكون لدينا شيء بحلول أبريل نيسان
للتعليقات العامة ،في غضون فترة الشهر.
ولكن ذلك هو باختصار [غير مسموع] بشأن مجموعة عمل عبر المجتمعات  .CCWGولكن
إذا أراد شخص آخر أن يضيف شيئا ،أكون سعيدة جدا لالستماع أيضا إلى ذلك .شكرا.

محمد البشير:

شكرا لك ،كافوس .ترفع ماري بالفعل يدها ،ويمكنها أن تزودنا بآخر المستجدات حول التقدم
المحرز لمجموعة عمل المجتمع  .CWGماري ،تفضلي.

ماري:

هل تسمعني؟ مرحبا؟ هل تسمعونني جميعا؟ هل تسمعني؟

كافوس أراستيه:

نعم ،نعم ،يمكننا سماعك.

ماري:

مرحبا ،مساء الخير للجميع .أريد فقط أن أقدم لكم قليال مما حدث ويحدث في مجموعة عمل
المجتمع  .CWGأتابع العمل في  ،CWGوهناك مكالمتان ،لساعتين كل أسبوع ،منذ [غير
مسموع] ،بعد سنغافورة .وبعد ذلك كان هناك إعادة لعمل العملية ،وإلى اآلن تغيير وضع العمل
إلى [غير مسموع] ،و[غير مسموع] أو عدد أعتقد من األلف إلى الياء.
وأن ثالثة [غير مسموع] فريق صياغة األولوية ،أن األلف بقيادة بول [كاين] ،وباء ،واحد آخر،
وهذا هو الوحيد التفاقية مستوى الخدمة ،سوف يعمل على اتفاقية مستوى الخدمة ،وأن [غير
مسموع] سوف يعمل على اللجنة الدائمة للمستهلك  ،CSCوهناك فرق صياغة أخرى يجري
تسميتهم[ ،غير مسموع] وزمالء متطوعون [غير مسموع] ذلك االجتماع .لكي يكون في نهاية
المطاف ،هناك هيكل ،هناك نموذج للرد على مجموعة عمل المجتمع [ CWGغير مسموع].
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وسيكون هناك اجتماع وجها لوجه في إسطنبول ،تماما مثل المساءلة [غير مسموع] سوف تجتمع
مجموعة المساءلة .وأحد األشياء التي حدثت هو أن هناك اقتراح عالي [المستوى] ،الذي كان،
الذي جمع المعارضين معا [غير مسموع] لإلشراف والرقابة اإلنترنت ،ذلك الفريق أفري الذي
قدم عرضا لنا .ونعتقد أن هذا الفريق يسعى إلى التوصل إلى اقتراح يأخذ بعين االعتبار معايير
البروتوكول ،مزودي امتداد اإلنترنت اإلقليميين ،ومن ثم نظام اسم النطاق  ،DNSأو تسمية
المجتمع.
لكي يكون في نهاية المطاف ،هناك مجلس مرشح[ ،غير مسموع] ...لم يتم تسميته أو شركة العقد
أو تروست ،لكن أن كل مجتمع من المجتمعات سوف يرشح أعضاء لذلك المنتدى أو المجموعة
التي سوف تشرف على وظيفة هيئة اإلنترنت لألرقام المخصصة  .IANAثم جاء في االقتراح
أيضا أن وظيفة هيئة اإلنترنت لألرقام المخصصة  IANAيجب فصلها عن  ICANNنفسها،
ويمكنهم الحصول على [غير مسموع] تابعة أو أيا كان التوصل إلى ،لكن ليس مجرد خارجية أو
داخلية أخرى .هناك شيء مشترك بهذه الطريقة.
والشيء اآلخر هو أن العنوان [اللجنة] استطاع تحديد [المستشار] القانوني ،لذلك كان المستشار
في آخر مكالمة في ،المشورة القانونية أيضا ،إذن وفقا لمستقل ،أن هناك تقرير قانوني مستقل،
ولديهم مجموعة مهنيين يمكن تشكيلها من بينهم .إذن تلك هي األشياء التي تحدث[ .غير مسموع]
مجموعة صياغة أو التي يجري تشكيلها ،و[غير مسموع] أولئك الذين تم تحديدهم ،أولئك الذين
هم أولوية من أجل [غير مسموع] ،وسوف نستمر من ذلك الشأن.
ال أعرف ما يمكن أن يثيره أي شخص آخر يتابع االجتماع في المكالمة من األشياء التي فاتني.
آمل أنكم سمعتموني بوضوح.

محمد البشير:

شكرا ماري[ .غير مسموع]

ماري:

أعتقد أن هناك شيء آخر[ ...غير مسموع] هو أن المبدأ الذي يجري [غير مسموع] ،ويقوده مبدأ
التوعية ،وسيتم اتخاذ القرارات .يقوده مات وبول ،لذلك [غير مسموع] ...أعتقد أنه بحلول الوقت
ننهي [مجموعة هذه البنود] ،في إسطنبول نتوصل إلى شيء من شأنه أن ينفع المجموعة .شكرا.
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محمد البشير:

[غير مسموع]

ماري:

ال أستطيع سماعك.

محمد البشير:

[غير مسموع]

ماري:

من فضلكم ،يمكنكم الكتابة إذا لم تسمعوني بوضوح ،إذا كان هناك أي أسئلة.

محمد البشير:

شكرا ماري .كافوس؟

كافوس أراستيه:

نعم محمد ،أود أن أضيف شيئين إضافيين بشأن مجموعة العمل عبر المجتمعات  .CCWGلقد
شرعوا في دمج تأكيد االلتزامات في الالئحة الداخلية ،ويقدمون نسخة محدثة لالئحة الداخلية
تتضمن تأكيد االلتزامات .باإلضافة إلى بعض العناصر األخرى التي قد تحتاج إلى اإلضافة .هذه
نقطة يقومون بها.
باإلضافة إلى ذلك ،لديهم اآلن  52اختبارا لإلجهاد ،بعض منهم تمت مناقشته .بعض منهم تمت
قراءته ،البعض اآلخر تحت المناقشة ،والنقطة الثالثة هي بالنسبة لجميع األصول القانونية ،هم
في طريقهم إلى إشراك مكتب محاماة ،ويناقشون استخدام مكتب المحاماة نفسه الذي تم استخدامه
بالنسبة لـ  ،CWGبسبب القواسم المشتركة ،أو استخدام مكتب محاماة مختلف ،لم يتم التوصل
لذلك حتى اآلن.
وأحد نواب الرئيس يتعامل مع هذه القضايا .وهكذا هذه هي األمور الثالثة األخرى باإلضافة إلى
المراجعة والعنوان ،وباإلضافة إلى [تمكين] المجتمع ،التي هي كل [غير مسموع] الخمسة في
 .CCWGشكرا.
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شكرا لك كافوس على ذلك الجزء بشأن [غير مسموع] ...ماري ،آخر مستجداتك أيضا بشأن
عمل  .CWGإذا لم يكن هناك تعليق آخر عن هذا التقدم المحرز [غير مسموع] ،يمكننا االنتقال
إلى البند التالي في جدول األعمال وهو الوعي المستقبلي لمجموعة تنسيق عملية انتقال اإلشراف
على وظائف  ،IANAوأية [غير مسموع] ورسائل الوسائط.
لقد أرسلت رسالة بريد إلكتروني إلى قائمة عناوين البريد اإللكتروني في وقت سابق ،وأساسا
باختصار ،الرؤساء ،أجرينا اجتماعا مع فريق االتصال لدى  ICANNمرة أخرى في لوس
أنجلوس .كان الهدف الرئيسي لذلك االجتماع التخطيط للتوعية والوعي بتعمق ،في مرحلة تقديم
االقتراحات ،لكننا لم نستطع القيام بذلك في ذلك الوقت .وبعد ذلك نتابع اجتماعا آخر مع فريق
االتصاالت لدى  ICANNفي سنغافورة.
الهدف الرئيسي هو محاولة أن نرى كيفية المساعدة من حيث التواصل والوعي ورسائل الوسائط
في المستقبل .تود مجموعة  ICGأن تقوم بطريقة واحدة للتقدم من حيث [غير مسموع] صقل
االقتراح .في المناقشة على قائمة عناوين البريد اإللكتروني ،أيّد بعض األعضاء [غير مسموع].
وقد أثار ميلتون مخاوف بشأن العمل ،ولماذا نحتاج ذلك .وأذكر جوي ،وافق على ذلك الجزء
[غير مسموع] الوعي ،لكنه يعتقد أنه يجب أن يكون مستقال عن  ،ICANNويكون عنوانه عمل
 ICGونتائج .ICG
كان أيضا لـ روس وجهة نظر مختلفة على قائمة عناوين البريد اإللكتروني حول ذلك .وأود لنا
أن نؤكد أن أي نتيجة لمخطط المعلومات البياني أو رسائل الوسائط ،أو أي مواد سيتم إخراجها،
سيتم إنجازها ،سيتم تطويرها مثال من قِبل ،ويتم الموافقة عليها من مجموعة  ،ICGوسوف ندفع
ذلك .وستحدد مجموعة  ICGالقنوات لنشر الرسائل.
لذلك هذا هو النقاش على قائمة عناوين البريد اإللكتروني .وأعتقد أن لدي هنا ،رفعت ماري
بالفعل يدها في هذا الموضوع .ماري ،تفضلي.

ماري:

معكم ماري .حسنا .هل تسمعني؟ آمل أني لست [غير مسموع] .هل تسمعني؟ حسنا ،إذا كنتم
تستطيعون سماعي ،أريد لنا أن نسأل إن كان يمكننا النظر في الجدول الزمني .مرورا بما أقوله،
مسار المساءلة ،مسار  ،CWGمسار مجموعة عمل المجتمع لهيئة اإلنترنت لألرقام المخصصة
 .CWG IANAيبدو لي أنه قد يكون من الصعب الوفاء بالجدول الزمني المقترح.
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لذلك أردت أن أطلب من كافوس سواء إن كان يعتقد الجدول الزمني الخاص بهم بالطريقة أن
هناك [غير مسموع] جوانب المساءلة [غير مسموع] مع ،سوف يكون قادرا على تقديم المدخالت
[غير مسموع] بحيث يمكن لمجموعة عمل المجتمع  CWGاالستفادة من [غير مسموع] الجدول
الزمني .آمل أنكم سمعتموني .شكرا.

محمد البشير:

شكرا ماري .نحن بالفعل ،نناقش حاليا البند رقم خمسة في جدول األعمال ،لكن إذا استطاع
كافوس اإلجابة بإيجاز عن سؤال ماري .هل يمكنك القيام بذلك بإيجاز؟ كافوس؟
أعتقد أننا فقدنا االتصال بـ كافوس ،انقطع االتصال.

كافوس أراستيه:

نعم ،أنا هنا[ .تشويش]

محمد البشير:

ماري تسأل عن اإلطار الزمني بشأن عمل مجموعة العمل عبر المجتمعات  CCWGوما هي
الخيارات التي تنظر فيها  CCWGمن حيث قدرتها على تحقيق الموعد النهائي المستهدف.
تفضل بإيجاز.

كافوس أراستيه:

منْ  ،مجموعة العمل عبر المجتمعات CCWG؟ أم مجموعة تنسيق عملية انتقال اإلشراف على
وظائف  ،IANAذلك الموعد النهائي المستهدف؟

محمد البشير:

ال ،ال .مساءلة مجموعة العمل عبر المجتمعات.

كافوس أراستيه:

مسائلة  CCWGال تتعامل مباشرة مع قضايا  .ICGانهم يتعاملون مع المساءلة فيما بعد االنتقال،
ومع ذلك ،إذا كان هناك شيء لمساءلة االنتقال ،فهو أمر مختلف ،مجموعة عمل المجتمع CWG
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ومجموعة العمل عبر المجتمعات  CCWGليسا بين مجموعة  ICGومجموعة  .CWGإنها
 CWGو .CCWGهذان االثنان ،يتحدثان عن المساءلة التي تتعلق باالنتقال .المساءلة خارج
االنتقال ،مجموعة العمل عبر المجتمعات  CCWGتتعامل مع ذلك ،و[غير مسموع] عمق
المسألة ،لكن ليس هناك طلب مباشر حاليا ،وفقا لما سمعته بين  ICGو.CCWG
أي شيء يتعلق بمساءلة التسمية ،التعليق على مجموعة العمل عبر المجتمعات  CCWGإلى
مجموعة عمل المجتمع  .CWGاألمر بين هذين ،ولكن ليس مجموعة  .ICGمجموعة ICG
ليست مشتركة إال إذا في  ،ICGأثرنا األمر بقدر ما يعني البروتوكول واألرقام ،قد يكون هناك
بعض المساءلة ،ذلك أيضا مطلوب أخذه بعين االعتبار قبل االنتقال وبعد االنتقال .لألسف ،لم
يثيروا ذلك حتى اآلن ،لذلك األمر متروك لنا إلثارة هذه القضية.

محمد البشير:

شكرا لك ،كافوس .ماري ،يمكننا ربما يمكنك [غير مسموع]...

ماري:

حسنا .كافوس ،لم أتحدث عن عالقة المساءلة CCWG ،إلى  .ICGأتحدث عن جانب مساءلة
 ،CWGمجموعة عمل المجتمع  .CWGحسنا ،إذن...

كافوس أراستيه:

محمد[ ،غير مسموع]  CWGسوف تنتهي مع االنتقال .حالما توفر  ،CWGفإنها القوة التي
تتعلق بالمساءلة أو االنتقال ،تكون هذه المهمة منتهية .كل المساءلة التي تتعلق بكل شيء ،فيما
وراء االنتقال ليتم التعامل معه في مجموعة العمل عبر المجتمعات .CCWG

محمد البشير:

شكرا لك ،كافوس .المجموعتان يمثالن عمليهما من حيث تيار واحد ،أو مساءلة االنتقال .لذا،
نعود إلى البند رقم خمسة في جدول األعمال[ ICG ،غير مسموع] .لذلك ،فإن العديد منكم انقطع
اتصاله اآلن ،سوف أقول مرة أخرى أن الرئيس عقد اجتماعا مع فريق االتصال في ICANN
في لوس أنجلوس ،وحاول تخطيط العمل المستقبلي لألنشطة المستقبلية لمجموعة .ICG
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وعقدنا اجتماعا آخر [غير مسموع]...
هل يمكننا جعل المايك الخاص بك صامت من فضلك ،هناك بعض الصدى .األمر الذي يتطلب
ً
وتوعية أكثر .لذلك في لوس أنجلوس ،نجري نقاشا حول هذا [غير مسموع]...
وعيا
كان النقاش حول ،هل ينبغي مجموعة  ،ICGهل ينبغي أن يكون هذا المنتج مجموعة  ICGأم
هذه النتيجة هنا ،مبادرة مدفوعة من  ،ICGأم هل ينبغي أن نترك  ICANNتقوم بذلك؟ لذا ،أود
فقط أن أفتح الباب ألي نقاش حول هذه النقطة.

كافوس أراستيه:

محمد ،هل يمكنك تكرار ذلك؟ ال أفهم تماما سؤالك .هل يمكنك تكرار سؤالك من فضلك؟

محمد البشير:

حسنا كافوس .على قائمة عناوين البريد اإللكتروني ،وافق جوي وأعضاء آخرين أن نشرع
ونخطط للمستقبل من اآلن ،لمخطط معلومات بياني ،وسائط [غير مسموع] نحو مرحلة التجميع
االقتراح[ .غير مسموع] ...اقترح جوي أن ذلك ينبغي أن يكون منتج مجموعة  ،ICGمدفوعا
من  ،ICGثم لدينا أعضاء آخرون أيضا اقترحوا أن  ICANNينبغي أن تفعل ذلك بصفتها
 ،ICANNمثال ،مبادرة.
لذا ما هي مشورتك بشأن ذلك؟ أرى دانيال ،روس ،و[غير مسموع] .دانيال ،تفضل.

دانيال كارينبيرغ:

رفع روس يده في وقت سابق ،لكني سأكون مختصرا جدا .معكم دانيال .أعتقد أننا ينبغي أن نقوم
برسائلنا .لدينا اآلن أمانة عامة ،يمكن أن تساعدنا في ذلك .يجب علينا في مجموعة  ICGأن
نشرح عمليتنا وعملنا .إذا قررت  ICANNأن تقوم بكل ما تقرره  ،ICANNفهذا لهم ،لكن
أعتقد أنه من المهم أن ننشر الرسالة ،ماهية عمليتنا ،وخططنا المستقبلية من أجل إنجاز هذا
العمل.
ال يحتاج األمر أن يكون مثل برنامج تعليمي جدا ،لكن يجب علينا بالتأكيد توصيل هذا بفاعلية.

صفحة  37من 55

المكالمة الجماعية لمجموعة  ICGرقم  33 - 31مارس آذار 5132

AR

محمد البشير:

روس ،تفضل.

روس موندي:

شكرا لك محمد .لقد أعربت عن الرأي على قائمة عناوين البريد اإللكتروني أنني اعتقدت عموما
أنه كان األنسب أن تقوم  ICANNبهذه الرسائل والتواصل مجموعة كاملة من األنشطة بأكملها،
حتى يتسنى تضمينها جميعا ومعالجتها ،ألن ذلك حيث أرسلت الوكالة الوطنية األمريكية
لالتصاالت والمعلومات  NTIAاإلخطار أصال ،ذلك حيث يجب أن يأتي الرد الرسمي،
 ICANNترجع إلى .NTIA
ولكن من ناحية أخرى ،إذا في واقع األمر ،مجموعة  ،ICGككيان منفصل ،أرادت تطوير نوع
ما من االتصاالت والرسومات ،والوسائط ،أيا كانت ،فأدعم بقوة القيام بذلك عن طريق أمانة
السر لدينا ،بدال من استخدام طريقة  ،ICANNما لم يحدث ،كما تعلمون ،تنوي  ،ICANNأن
تحتضن كل شيء .لذا إذا كان األمر نحن فقط ،أؤيد ما قاله دانيال ،جهد أمانة السر.

محمد البشير:

ليزلي.

ليزلي:

شكرا لك محمد .أؤيدك تماما وفكرة الرئيس األخرى االتصال اإلضافي أمر جيد .وكما قال مارتن
بويل على القائمة كذلك ،ينبغي أن نولي االهتمام حقا بالتعليقات التي نحصل عليها من الجمهور
التي تقول إن هذا ليس واضحا بما فيه الكفاية ،أو بسيطا بما فيه الكفاية .ذلك ما يُقال ،عندما
أضطر أن أقول ،لدي تحفظات بشأن العمل الذي يجري إنجازه في أي مكان آخر غير الذي يكون
مباشرة من داخل مجموعة الخبراء غير الرسمية لـ  ،ICGهذه منطقة فارقة جدا.
الرسائل مهمة بشكل حرج .وال نريد أن نجد أنفسنا مع ،أعتقد ،نفوذ مفرط من  ICANNأو مدة
االتصاالت ،أو أي كيان آخر فيما يتعلق بهذه الرسائل .وذلك بمعنى ،يصل إلى الجوهر لمشكلتي
ألنني قلقة من أن جهودنا الطوعية هنا في  ICGسيتم تخطيها بجهد اتصاالت ممول جيدا ،أو
فريق ومورد اتصاالت كبير.
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األمر متطلبات متراتبة قليال ،لكن أعتقد أن نقطتي الرئيسية هي أن الكثير من هذه االتصاالت
فارقة جدا .عملية  ICGتركيبة قام بها المجتمع .في الواقع ،تختلف اختالفا كبيرا عن الذي
اقترحته  ICANNفي البداية ،وأعتقد أن بعض من هذا الفهم بصراحة ال يزال متداوال من خالل
بعض زوايا مجتمعنا هنا .لذلك فقط لمحاولة تلخيص الموقف ،أعتقد أن جهود االتصاالت قيمة
وستكون مفيدة.
أعني ،أنه أيضا حديث جاري عن المخطط البياني سيكون مفيدا للغاية على الطاولة .وأعتقد أنه
يجب القيام به من داخل مجموعة  ،ICGوال أعرف ما إذا كان هذا يعني أن نبحث عن فريق ما،
كما تعلمون ،مجموعة عمل ضمن جهدنا لتجريب وتخيل ما يمكن أن عمله وكيف ،وتحديد
الموارد التي نعتقد أنها مطلوبة للقيام بذلك .في هذه الحالة ،آمل بالتأكيد أن يكون هناك تمويل
متاح إذا كان هناك موارد أخرى لالتصاالت الزمة .شكرا.

محمد البشير:

شكرا.

كافوس أراستيه:

محمد ،هل تسمعني؟ لقد رفعت يدي[ .تشويش] ...انتظر حتى تعطيني الكلمة.

محمد البشير:

اآلن أيضا في قائمة االنتظار ،لدي [منال] ،ثم كافوس من فضلك .منال ،من فضلك.

منال إسماعيل:

شكرا لك محمد .شكرا لجميع منْ تحدثوا قبلي .في الواقع ،أوافق أن  ICGيجب أن تكون مسؤولة
عن أي رسالة تخرج .أود فقط أن أرى توضيحا ألن فهمي المبدئي كان أن  ICGستكون مسؤولة
عن هذا [غير مسموع] ،أو على األقل سيتم عرض فحوى الرسائل التي تخرج.
لكن [ ICANNغير مسموع] مصادرها من حيث أيا كان [غير مسموع] ...هذا الشيء .لذا ،هل
نحن قادرون في مجموعة  ،ICGأم هل مجموعة [ ICGغير مسموع] للقيام بهذه المهمة بأنفسنا؟
أقوم فقط بعصف ذهني ألني ليست متأكدة إذا أخذنا هذه المهمة بصفتنا مجموعة  ،ICGهل
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سنعيد بدء الدورة ،مثل محاولة االستعانة بمصادر خارجية لهذا والعثور على األشخاص المناسبين
في الوسائط أو عيار مخطط المعلومات البياني ،أو أيا كان؟
أم هل سنعتمد على [غير مسموع] الحالي؟ ألنه إذا أصبحنا المسؤولين عن الرسائل بأي حال ،ال
أرى ضررا في استخدام موارد  .ICANNلكن مرة أخرى ،فقط أحاول أن أكون واضحة حول
كيفية عمل األشياء قبل اتخاذ الموقف التالي في هذا الشأن .شكرا.

محمد البشير:

شكرا لك منال .فقط ،أنا مهتم أن الرسائل ،المحتوى ،تقودها مجموعة  .ICGوأن التنفيذ يتم عن
طريق  ICANNمن حيث إنتاج مخططات المعلومات البيانية ،لكن ICG ،تقود العمل في الواقع.
وكذلك ،يجب على  ICGاتخاذ قرار بشأن كيفية استخدام هذه المخططات البيانية .أعتقد أننا
بالتأكيد سنستخدمها لموقعنا على شبكة اإلنترنت ،أو لقنوات أخرى يمكننا تحديدها.
لذا فإن القصد من ذلك هو أن نجعل  ICANNتوفر [غير مسموع] لكن  ICGتدفع ذلك بدعم
من  .ICANNوفيما يتعلق بأمانة السر أن تجري ذلك وتفعل ذلك ،فلست متأكدا من أن ذلك جزء
من  ...األولي [غير مسموع] لألمانة ،لهذا لدينا مخاوف بشأن أمانة السر أن تطلع بهذه الوظيفة.
تفضل كافوس.

كافوس أراستيه:

محمد ،أعتقد أن الجميع ينبغي عليهم القيام بعملهم وفقا للمساءلة ،التكليف .لن ننخرط في أي
رسائل تريد  ICANNتوصيلها لمختلف العمل ،هذا يمكن أن يفعل ذلك ،إنها مسؤوليتهم .وإذا
كان هناك أي شيء ينبغي علينا استخدامه ،فعلينا أن نستخدمه .إذا انتقلت إلى وثيقتنا لبناء التوافق
في اآلراء ،هناك فقرة تتعلق باالتصاالت من  ICGإلى الجمهور ،وأُعطي للرئيس سلطة بالتشاور
مع أعضاء [ ICGغير مسموع] لعمل االتصال الذي يرغبون فيه.
لذلك علينا أن نسأل وفقا لتلك الوثيقة ،وال ينبغي االنخراط فيما توافق عليه  ،ICANNوعلينا أال
ً
نيابة عن  ،ICGوالذي قد ال تعكس ما نقترحه .على الجميع القيام
نسمح أن تقول  ICANNشيئا
كل بعمله .شكرا.
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محمد البشير:

شكرا لك ،كافوس .ماري ،تفضلي.

ماري:

شكرا .فقط أتساءل ،إنه سؤال [غير مسموع] .ربما لم استوعبه على نحو صحيح .مادة مخطط
المعلومات البيانية والوعي في المستقبل ،هل سوف تستخدمه  ،ICANNتنتجه من أجلنا؟ إذن
سيتم إنتاجه من أجلنا ،الستخدامنا الخاص بنا .أعتقد أننا لسنا في حاجة لهذا وذاك .أعني ،يمكن
أن تصححوا لي إن لم أكن مخطئة.
لكن هل يمكننا أن نفصل أنفسنا في الواقع تماما عن ICANN؟ ال أعرف هذا الشيء كله ،كل
ما نقوم به؟ هل يمكننا القول أننا نقول في الواقع أننا مستقلين عن ICANN؟ لماذا هذا ،ال أعرف
أننا نحاول [غير مسموع] استقاللنا ،ولدينا ما يخصنا .لذا إذا كان هناك أي [غير مسموع] تعطيه
 ICANNإلى مجموعة  ،ICGأعتقد االتصاالت مخطط المعلومات البيانية ،إذا وافقوا .أعتقد
أننا ال يجب أن نعيد تعدله .ذلك هو موقفي .شكرا.

محمد البشير:

شكرا ماري[ .غير مسموع] تعطيكم [غير مسموع] وكذلك قبل أن [غير مسموع] .تفضل.
تفضل جان-جاك.

جان-جاك سوبرانت:

شكرا لك محمد .معكم جان-جاك يتحدث .أود أن أحاول اإلجابة عن تعليق ماري أو استفسارها.
كعضو سابق في مجلس إدارة  ،ICANNأود أن أقول أنه ،بطبيعة الحال ،هناك أسباب تاريخية،
أننا مدعومون وسيستمر دعمنا من  .ICANNوعلى الرغم من [غير مسموع] لدينا اآلن أمانة
سر مستقلة.
أعتقد يا ماري ،علينا أن نميز بين ،ما يخص المادة التي في حيازتنا ،كما هو الحال ،ومن ناحية
أخرى ،المبادئ والعمليات .لذلك أعتقد أن توقعنا من المادة التي في حيازتنا من  ICANNألنها
تسهل األمور ،وحبسها من مجموعة  ICGمن االضطرار إلى البحث عن ميزانية محددة.
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ومع ذلك ،في [غير مسموع] للمبادئ ،أعتقد أنه واضح من الخطوات األولية لمجموعة ،ICG
لكن أيضا من ميثاقنا ،أنه متوقع منا ،من خالل مجتمعاتنا ،أن نتصرف بشكل مستقل .لذلك أعتقد
أنه ليس هناك أي تناقض بين العنصرين .من ناحية لدينا واقعية ،نعترض على حقيقة أننا قبِلنا
وال نزال نقبل المساعدة العملية .ولكن من ناحية أخرى ،عندما يتعلق األمر بالتعبير عن المواقف،
والتفكير في اآلراء التي نحصل عليها من مجتمعنا ،فأعتقد أننا يجب أن نتصرف ويُنظر إلينا أننا
مستقلين .شكرا.

محمد البشير:

شكرا جزيال جان-جاك .بما أننا اقتربنا بالفعل من نهاية الوقت [غير مسموع] ...أن الرئيس الذي
[غير مسموع] ...ورؤية [غير مسموع] ألمانة السر لدينا تحفظ هذا العمل ،أن الرسائل
ومخططات المعلومات البيانية ،وسيكون [غير مسموع] التفضيل الحكيم من قِبل العديد ،ونوافيكم
بالنتائج.
أرى لين [غير مسموع] .حسنا .هذا جيد .أعتقد أن منال أيضا تدعم ذلك .لذلك من أجل الوقت،
إذا كان هناك أي عمل آخر تريدون إثارته؟
ماري ،لديك الكلمة من فضلك.

ماري:

عذرا ،مضى األمر.

محمد البشير:

إذا لم يكن هناك أي عمل أو نقاط أخرى ،أود أن أشكركم جميعا على حضور هذه المكالمة
الجماعية .وسيتم تعميم المحضر عندما تنجزه أمانة السر .شكرا جزيال .إلى اللقاء.

المدون]
[نهاية النص
ّ
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