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ألٌسا كوبر:

AR

دعونا نبدأ على الفور .لدٌنا [غٌر مسموع] ...لذا ،سأبدأ مؤتمر  ICGرقم [ 52غٌر
مسموع] ...عطلة لطٌفة.
سنبدأ كالمعتاد ما إذ كان لدٌنا أي شخص متصل ولكن غٌر موجود فً غرفة أدوبً كونكت؟
حس ًناٌ .بدو أنه ال ٌوجد أحد[ .غٌر مسموع]
لذاٌ ،مكنكم االطالع على جدول أعمال المؤتمر على الشاشة .فً دٌسمبر أجرٌنا أنا وباترٌك
ومحمد نقا ًشا حول ما إذا كان علٌنا جدولة مؤتمر لشهر ٌناٌر [غٌر مسموع] ...فً انتظار
االنتهاء من [غٌر مسموع] ...كان ذلك آخر ما نشرته  ،CCWGوتم تلخٌصه فً نهاٌة هذا
الشهر ،نهاٌة ٌناٌر.
وقد الحظنا أن [غٌر مسموع]...
لذا ،أردنا إعادة  ICGولدٌنا تحدٌث حالة حول عمل  CCWGولدي قدر قلٌل من النقاش فقط
إذا اعتقد أي شخص أن أي شًء ٌجري فً  CCWGقد ٌترتب علٌه خطة حالٌة بانتظار
االنتهاء من أعمالها.
لذا ،كان هذا هو النقاش الذي لدٌنا فً البند رقم واحد .لدٌنا [غٌر مسموع] والذي سٌترأس كما
تعرفون ،فً تحدٌث موضوعً غٌر تفصٌلً من حٌث محتوى مقترح  CCWGولكن أكثر
من حٌث الحالة المحدثة حول ما ٌحدث [غٌر مسموع] مع تقدم الخطط.
بعد ذلك ،لدٌنا أٌضًا مناقشة بٌن الرؤساء والعاملٌن فً  ICANNحول التخطٌط الجتماع
مراكش .ولذا ،بالفعل ،لدٌنا هذا النقاش حول [غٌر مسموع] ...حول [غٌر مسموع] فً
.ICANN 55
لوكن هذا ما خططنا له فً هذا المؤتمر .ولذا ،إذا كان أي منكم ٌرٌد [غٌر مسموع] جدول
األعمال ،أو لدٌه بنود أخرى لجدول األعمال ،فالرجاء رفع الٌد فً .Adobe Connect
وسنستخدم وظٌفة [غٌر مسموع] فً .Adobe Connect
حس ًنا[ .غٌر مسموع] أعتقد أننا ٌمكننا البدء بتحدٌث أعمال  .CCWGوسأنقل الكلمة إلى كٌث
وكافوس لطرح المستجدات .تفضال ،أٌكما ٌرٌد البدء أوالً.

مالحظت :فيما يلي المخزجاث الىاتجت عه التذويه الىصي لملف صىتي إلى ملف وصي/ملف  .wordرغم أن التذويه الىصي دقيق إلى حذ كبيز ،فقذ
يكىن غيز مكتمل أو غيز دقيق في بعض الحاالث بسبب الفقزاث غيز المسمىعت والتصحيحاث الىحىيت .ويُىشَز هذا الملف كىسيلت مساعذة لملف
الصىث األصلي ،إال أوه ال يىبغي أن يعامل كسجل رسمي.
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كٌث درازٌك:

شكرً ا لك ،ألٌسا .أنا كٌث درازك .وربما لدي فرصة لتقدٌم نظرة عامة مختصرة ثم ٌمكن
لكافوس ترجٌح أي اآلاء كانت صحٌحة مما قلت .بعد ذلكٌ ،مكننا تلقً األسئلة.
لدي صدى صوت ،ولست متأكدة من أنكم تسمعونً .لذا ،سأتوقف فقط لتأكٌد أنكم جمٌعًا
تسمعون بصورة جٌدة.

ألٌسا كوبر:

نعمٌ ،مكننا سماعك .وإن أمكن أن ٌكتم الجمٌع صوت خطوطهم ،فسٌكون هذا رائعًا ،شكرً ا لكم.

كٌث درازٌك:

حس ًنا .شكرً ا لك ،ألٌسا .لذا ،نعم ،رجاء أن ٌقوم الجمٌع بكتم صوت الخطوط وأجهزة الكمبٌوتر
والهواتف إن كنتم لن تتحدثون .شكرً ا لك .حس ًنا .لذا ،فقط لطرح المستجدات حول أعمال
 CCWGللمساءلة ،فقط باختصار ،تم طرح مقترح اإلصدار الثالث من  CCWGللتعلٌق
العام فً نهاٌة السنة السابقة.
كذلك ،تم إغالق فترة التعلٌقات العامة فً 53دٌسمبر بعد استالم أكثر من  01تعلٌ ًقا ،سواء من
المنظمات األعضاء أو العامة واألفراد المعلقٌن .كما أن  CCWGعملت بجد عبر األسابٌع
السابقة فً بداٌة هذه السنة ،للمشاركة ومحاولة تحلٌل [غٌر مسموع] واستٌعاب التعلٌقات العامة
المقدمة.
ٌتضمن هذا التعلٌقات العامة أو التعلٌقات التً قدمها مجلس  .ICANNلذا ،مثل فترة التعلٌقات
السابقة ،استغل مجلس  ICANNالفرصة بصورة مناسبة للتعلٌق على مقترح اإلصدار الثالث،
وشاركت  CCWGداخلًٌا بٌن أعضاء  ،CCWGولكن أٌضًا مع أعضاء مجلس ،ICANN
بهدف ضمان وجود فهم مشترك لؤلسئلة والمخاوف وأي معوقات محتملة باقٌة.
كما أوضحت ألٌسا فً بداٌة المؤتمر ،كان التارٌخ المستهدف فً اإلطار الزمنً األصلً
الصادر عن اجتماع دبلن هو ٌ 55ناٌر إلنهاء واعتماد وتسلٌم مقترح  CCWGإلى المجلس
وإلى  .NTIAواستنا ًدا إلى التعلٌقات العامة المستلمة خالل الفترة المنتهٌة فً  53دٌسمبر،
ٌتضح اآلن أن التارٌخ غٌر عملً.
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من المحتمل للغاٌة فً هذه النقطة التوجه نحو إما تقرٌر تكمٌلً ٌوضح كٌفٌة تناول مختلف
التعلٌقات أو ربما طرح إصدار رابع .فمن غٌر الواضح فً هذه المرحلة كٌفٌة تقدم CCWG
وكذلك اإلطار الزمنً الالزم .وسٌتم تحدٌد الكثٌر من ذلك وفق الردود المستلمة من المنظمات
األعضاء نفسها.
لذا ،أعرف أن  GNSOستجتمع غ ًدا ،فلدى مجلس  GNSOاجتماع غ ًدا لالنتهاء من تعلٌقها
الموجه إلى  .CCWGوسٌشكل هذا التعلٌق ببساطة تجمٌعًا لمختلف التعلٌقات المقدمة من قبل
مجموعات أصحاب المصلحة أو الدوائر فً .GNSO
مع ذلكٌ ،تمثل الهدف فً تحدٌد أن  GNSOأحد المنظمات األعضاء ،سواء كان لدٌها دعم
أولً للتوصٌات االثنً عشر أو كانت هناك مخاوف مستمرة ودائمة .لذا ،فالعمل مستمر،
وأعرف أن المنظمات األعضاء األخرى إما قدمت أو على وشك تقدٌم تعلٌقاتها ،وأعتقد أنه
بمجرد استالمها هذا األسبوع من قبل  ،CCWGفسٌكون اإلطار الزمنً للمرحلة التالٌة أكثر
وضوحً ا.
إذن دعونً أتوقف هنا .واسأل حول ما إذا كانت هناك أٌة أسئلة أو ما إذا كان كافوس ٌود
إضافة أي شًء للنظرة العامة التً قدمتها .شكرً ا لك.
كافوس ،هل تود إضافة أي شًء؟ إذا كنت تتحدث ،فاعلم أننا ال نسمعك.
حس ًنا .ربما ٌكون لدى كافوس مشكالت تقنٌة ،لذا ربما سنعود إلٌه .هل ٌمكننً اإلجابة على أي
أسئلة؟ جوزٌف ،تفضل.
جو ،إذا كنت تتحدث فاعلم أننا ال نسمعك.
دعونً أتوقف وأسأل للتأكد من أنً متصل.

ألٌسا كوبر:

أنا ألٌسا ،وٌمكننً سماعك ٌا كٌث .ولكن ال أسمع جو أو كافوس.

كٌث درازٌك:

حس ًناٌ .بدو أن كافوس ٌطلب مكالمة ،لذا ،برندا ،إن أمكنك ،نعم ،تفضل.
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كافوس أراستٌه:

مرحبًا ،هل تسمعنً؟

كٌث درازٌك:

نعمٌ ،مكننا سماعك اآلن ٌا كافوس.

كافوس أراستٌه:

حس ًنا .شكرً ا جزٌالً لك ،كٌث .كان هذا ملخصًا رائعًا بلغتك اإلنجلٌزٌة الرائعة ،اإلنجلٌزٌة
األمرٌكٌة .وقد ال ٌمكننً الحدٌث مثلك ،إال أنً أود اإلضافة لما قلته ولٌس التصحٌح ،بأن
المرحلة الحالٌة صعبة للغاٌة بسبب التغٌٌرات الكبٌرة التً أجرٌناها بموجب المقترح الثالث،
من العضوٌة الفردٌة إلى جهة التعٌٌن الفردٌة.
فً هذا الصدد ،قدمت  ICANN 27صفحة من التعلٌقات .وعلٌنا التعامل مع تعلٌقات
 ICANNمثل أي تعلٌقات أخرى .لقد كانت فقط من وجهة نظر مختلفة .وقد كانت وجهة
نظري أن علٌنا التفضٌل ،لٌس التفضٌل ،ولكن بعض األولوٌة لتعلٌقات  ICANNألنه فً
نهاٌة األمر ،ستضع  ICANNوجهات نظرها حول التوصٌة.
لقد أصررت على وجود جدول أعمال منظم للغاٌة .وأنا أعمل حتى خالل فترة تواجدي فً
المستشفى .وقد نظمت  CCWGكما ذكرت كٌث مؤتمرٌن كل منهما لمدة ساعتٌن .لقد
أصدرنا  35توصٌة .وقد تم توضٌح ذلك فً كل اجتماع ،على األقل سٌتم نظر اثنٌن من
التوصٌات فً أول مساء.
وبعد أسبوع واحد ،سنراجع نفس التوصٌتٌن للمرة الثانٌة .فً نفس الوقت ،سٌتم طرح
التوصٌات األخرى واحدة تلو األخرى ،ولكن كما ذكرت ،سٌتم التركٌز على تعلٌقات مجلس
 ICANNوالتً ٌتعلق العدٌد منها من وجهة نظري بما علٌهم نظره بالفعل.
لذلك ،فإن هذه هً القضاٌا الرئٌسٌة المطروحة على الطاولة .وأحد القضاٌا الرئٌسٌة هً
المصلحة العامة ،التً ال ٌوجد تعرٌف واضح لها .كما ذكر مجلس  ICANNفً تعلٌقه أنه فً
حالة تلبٌة الشرط أ أو ب أو ج الوارد فً تقرٌره ،فسٌقولون أن المصلحة العامة العالمٌة لم ٌتم
تحقٌقها.
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لم تكن  CCWGراضٌة عن هذا األسلوب ،حٌث قالت أن ما ال ٌتم تعرٌفه ال ٌمكن تنفٌذه ،ولم
تتم تلبٌة المتطلبات .حٌث ٌجب أن تكون  ICANNعلى األقل أكثر تحدٌ ًدا وتشٌر إلى ما لم ٌتم
تلبٌته بالفعل .وهناك إشارة فقط إلى المصلحة العامة العالمٌة وهً واردة فً المادة  1من بنود
التأسٌس.
توجد خمسة مواد فرعٌة تتعامل مع تعرٌف المصلحة العامة العالمٌة .وبعٌ ًدا عن هذا ،فال ٌوجد
تعرٌف .لذا ،كانت هذه النقطة األولى .أما النقطة الثانٌة فتتعلق برسالة  .ICANNوكان رأي
المجلس أن الرسالة ٌجب أن تكون دقٌقة ومبدعة وعالٌة المستوى .كما ٌجب نقل أي فرق آخر
تعمل حالًٌا على المهمة إلى نطاق األنشطة وكان هذا قٌد النقاش.
بالنسبة للقضٌة الثالثة ،فكانت حقوق اإلنسان .فال تزال هناك قضٌة قٌد النقاش .كما كانت
القضٌة األخرى هً مصلحة المستهلك أو ثقة المستهلك .وبالنسبة لذلك ،كان هناك خالف حول
التعرٌف ،والثانً حول ما إذا كان ٌجب إدراج ذلك فً المادة  3من الالئحة أو فً مكان آخر.
تم طرح اثنٌن من وجهات النظر .األولى أن هذه لٌست نقطة عامة وٌجب عدم تعمٌمها ألنها
تشٌر باألساس إلى أنشطة  gTLDوما إلى ذلك .أما القضٌة الثانٌة فكانت قضٌة التفتٌش،
وكٌفٌة إنجازه وما إذا كان ٌجب إنجازه لكل شًء ،وما داعً انتظار منظمة الدعم واللجنة
االستشارٌة لبدء تصعٌد التفتٌش.
بعد ذلك ،واستنا ًدا إلى بعض التعلٌقات ،تم اتخاذ قرار بتقسٌم التفتٌش إلى جزئٌن .التصعٌد مثل
أوراق المحاسبة أو [غٌر مسموع] ألوراق [غٌر مسموع] .وسٌتم وضعها مع المتطلب األقل
لمنظمة الدعم أو اللجنة االستشارٌة للتصعٌد .أما البقٌة فستوضع على مستوى أعلى.
تتمثل القضٌة األخرى المهمة للغاٌة والتً ال تزال قٌد النقاش فً عملٌة المراجعة المستقلة
وكٌف ٌجب اتباعها .وسواء كان ٌجب أن تكون العملٌة للسٌاسة أو تشغٌلٌة ،فستكون ICANN
مع المراجعة التً ٌجب أن تكون فقط للسٌاسة ولٌس للتشغٌل.
على سبٌل المثال ،لدى عملٌة المراجعة المستقلة مشكلة تشغٌلٌة وٌجب عدم إدراجها .كما كانت
المشكلة األخرى هً ما إذا كان ٌجب أن تخضع  PTIلعملٌة المراجعة المستقلة أم ال .وتم
الدفاع بأن عملٌة المراجعة المستقلة هً الحاالت التً تعتبر فٌها  ICANNمخالفة للوائح .كما
أن  PTIتحت إشراف  ICANNوٌمكننا عدم إصدار المادة األولى ،وعلٌنا عدم النظر إلٌها من
هذا الجانب.
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كما ٌجب أن نناقش بالتحدٌد كافة هذه القضاٌا قٌد النقاش .ومع ذلك ،أصدرت المؤتمرات التً
عقدتها  CCWGعلى األقل للوقت الراهن عن توصٌتٌن ،التوصٌة الرابعة و 35التً تم
االنتهاء منها تقرٌبًا .وأعتقد أنً نسٌت الحدٌث عن المٌزانٌة ،وتمت مناقشة هذا أٌضًا.
كان هناك اتفاق تقرٌبًا فً اي اجتماع ،وسنطلب من ممثل  ICANNالتعبٌر عن رضاهم عن
التغٌٌرات .ونعتقد أن  CCWGاآلن فً مفاوضات أكثر حول التسوٌة ،ولٌس المواجهة ،وهو
ما أؤٌده تمامًا وأوصى أن نسلك هذا المنحى.
كما توجد توصٌات أخرى قٌد النقاش .وكما ذكرت ،أهم قضٌة فً  ICGهً أن األمور التً ال
نعرفها ،سواء كان ٌجب أن ٌكون لدٌنا تتمة لتقرٌر الفترة أو ٌجب أن ٌكون لدٌنا تقرٌر كامل.
وإذا كان هناك ملحق أو تقرٌر [غٌر مسموع] ،وسواء كان لدٌهم أي تعلٌق عام أم ال ،فهذه
لٌست قضٌة ٌهتمون بها بالفعل ،ICG ،حٌث أن كافة القضاٌا ٌجب أال ٌكون لها تأثٌر كبٌر
على االنتقال ،وأٌها أهم بالنسبة لنا.
من المهم أٌضًا فً  ICGأن تناقش قضٌة هٌئة المراجعة المستقلة وتطبٌق  ،PTIألن قضاٌا
التسمٌة وقضٌة المٌزانٌة مهمة أٌضًا للغاٌة ألن مٌزانٌة  IANAقٌد المناقشة ،وبالنسبة لهٌئة
 ،ICGفمن المهم عدم وجود أي نتائج غٌر متوقعة أو غٌر مسبوقة.
لذا ،هذه هً القضاٌا المطروحة .وبعٌ ًدا عن هذٌن االجتماعٌن ٌومًٌا ،هناك مجموعات أخرى
فً  ،CCWGوهناك مجموعة تتعامل مع هذا ،والتً ٌمكن تسمٌتها اإلشراف على المساءلة.
كما سٌخوضون النقاش حول موضوعات مهمة للغاٌة تتطلب مزٌد من المناقشات .وهناك
مجموعة أخرى ،وهً مجموعة العمل التً تتعامل أٌضًا مع موضوع صعب بشأن المهام تحت
قٌادة بٌكً بٌر.
وٌمكن أن تكون لدٌنا مجموعة أخرى قٌد اإلنشاء .وأعتقد شخصًٌا أننا ٌمكن أن ٌكون لدٌنا
ملحق بالتأكٌد ،إذا لم ٌكن تقرٌرً ا كامالً .ألن هناك تغٌٌرات قمنا بها .ولحسن الحظ ،لم تتم تلبٌة
العدٌد من وجهات نظر مجلس  ،ICANNونطلب منها العودة مرة أخرى.
تلقٌنا الٌوم تعلٌقات من أحد أعضاء مجلس  ،ICANNبروس ،والذي كان إٌجابًٌا .لذا ،فهناك
األمور الجارٌة .والمشكلة معقدة إلى حد ما .ولذا ،هناك العدٌد من المحامٌن الذٌن ٌناقشونها.
كما ٌنشط بعض أعضاء  .ICGفمٌلتون نشط للغاٌة خالل آخر شهر ونصف.
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إنه ٌشارك فً كافة االجتماعات .اجتماع آخر لمجموعة  ،ICGفأعضاء المجموعة نشطون
للغاٌة .هذا هو الوضع .أما فٌما ٌتعلق بالتعلٌق العام ،فلؤلسف[ ،غٌر مسموع] قد ال تتمكن من
التعلٌق فً العدٌد من الموضوعات ،وعلى وجه الخصوص التوصٌة  33التً تتناول [غٌر
مسموع]  .31ولكن بالنسبة للموضوعات األخرى التً ٌمكن أن تطرح ،فهناك قضٌة قد
المناقشة فً  GACوهً ما إذا كانت ستشارك أم ال فً عملٌة اتخاذ القرار ،ولدٌنا وجهتان
نظر.
األولى هً أنها ال تشارك ،واألخرى هً أنها ستشارك .أما وجهة النظر الثالثة ،فهً أن تذكر
 GACأنها تشارك حسب كل حالة على حدة ،وقد تكون هناك وسٌلة للتقدم أعلنتها .GAC
فهذا موقف قٌد النقاش فً الوقت الراهن .وبالنسبة لمنظمة  ،GNSOفأنتم جاهزون للتعلٌق
وقد علق اآلخرون وبعضهم كانت له تعلٌقات جوهرٌة .كما أن البعض [غٌر مسموع]...
ال أرٌد أن أستغرق وقت  ICGكله .فسأتوقف عند هذه النقطة ،وإذا كان هناك أي سؤال
فسٌسعدنً اإلجابة علٌه .شكرً ا لك.

ألٌسا كوبر:

شكراً جزٌالً لكل من كافوس وكٌث على التحدٌثات المطروحة .وٌبدو أن لدي قائمة انتظار.
لذا ،إذا كانت لدٌكم أي أسئلة أو تعلٌقات ،الرجاء وضع أنفسكم فً القائمة .وسنحاول [غٌر
مسموع] .روس موندي ،تفضل.

روس موندي:

شكرً ا لك ألٌسا ،وشكرً ا لكل من كٌث وكافوس على الملخص الرائع والقدر الهائل من العمل
الذي قمتم به جمٌعًا .كما ٌحدث أن أكون فً هذه القوائم البرٌدٌة لكل من  CWGوCCWG
وقد حاولت ولكنً فشلت لؤلسف فً مواكبة ما ٌجري هناك .ولكنً أعتقد من منظور ،ICG
أن أحد أهم جوانب ما ٌحاولون االنتهاء منه هو النقاط السبع الرئٌسٌة.
بالرغم من أنكم قدمتم وص ًفا مناسبًا للغاٌة لؤلنشطة الجارٌة ،وأنها جمٌعًا مهمة ،فأحد األمور
التً لم أسمعها كان ما إذا كان كل منكم لدٌه تعلٌق حول ،إذا قدمت  CWGحتى مؤشرً ا غٌر
رسمً بأن المقترح الثالث من ٌ CCWGلبً هذه المتطلبات الرئٌسٌة السبعة.
لذا ،إن أمكنكم التعلٌق على هذا ،فأنا أقدر ذلك بالفعل.
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كافوس أراستٌه:

بالتأكٌد .هل ٌمكننً تكرار ما تحتاجه [ CCWGغٌر مسموع]؟ وعذرً ا ،لم أسمع ذلك.

روس موندي:

بالتأكٌد ٌا كافوس .فالمتطلبات الرئٌسٌة السبعة من مقترح  CWGالتً تم اعتمادها فً
 .CCWGإذا قدمت  CWGحتى مؤشرً ا غٌر رسمً ألنها تشعر بأن هذه المتطلبات تمت
تلبٌتها فً المقترح الثالث من .CCWG

كافوس أراستٌه:

نعم ،حسب  ،CCWGلم تتم تلبٌتها ،ولكن حسب تعلٌقات مجلس  ،ICANNوبعض التعلٌقات
العامة ،ال .على سبٌل المثال ،لقد طرحت مثاالً واح ًدا .لقد ذكر مجلس  ،ICANNفٌما ٌتعلق
بمٌزانٌة  ،IANAأن الجهة الوحٌدة التً ٌجب أن ٌكون لدٌها صالحٌة اتخاذ القرار ٌجب أن
تكون المجتمع التشغٌلً .وكذلك فرٌق عمل هندسة اإلنترنت وما إلى ذلك ،ولكن لٌس جهات
أخرى.
ال توافق  CCWGعلى ذلك .ولكنها توافق مثالً على أن فرٌق عمل هندسة اإلنترنت ٌجب
إدراجه فً المشاورات وعملٌة اتخاذ القرار األخرى ،مع ذلك ،لم توافق المجموعة على
استبعاد الجهات األخرى فً  .CCWGوٌرجع ذلك إلى أنه فً كافة التوصٌات والعملٌات ،
ٌجب مشاركة المجتمع بالكامل فً حالة اتخاذ قرار بالمشاركة فً العملٌة.
لذا ،ال ترٌدون [غٌر مسموع] استبعاد جهة ،واحدة أو اثنٌن ،وفقط [غٌر مسموع] للتسمٌة،
ولؤلرقام و[غٌر مسموع] وما إلى ذلك .وهذه أول مشكلة .أما فٌما ٌتعلق بالمٌزانٌة ،فقد ذكرت
 ICANNأن الوضع هو أننا ٌجب أن نتحدث بحرص عن [غٌر مسموع] والمٌزانٌة وما إلى
ذلك.
لذا ،فالقضٌة ال تزال قٌد النقاش .ولكنً ٌمكننً على األقل أن أضمن أننً [غٌر مسموع] أو
أتخذ كافة اإلجراءات الممكنة بحٌث تتم تلبٌة كافة متطلبات  CWGالتً تتعلق مباشرة
بمجموعة  .ICGونحن نقدم ونحاول الدفع نحو تحدٌد األولوٌة لهذه األمور .ومع ذلك ،كما
ذكرت ،فٌما ٌتعلق بعملٌة المراجعة المستقلة ،هناك بعض األسئلة وما إلى ذلك.
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وبالنسبة لمجال آخر ،حتى األسئلة غٌر [غٌر مسموع] .كما طلب مجتمع التسمٌة استبعاد
صالحٌات التفوٌض وإعادة التفوٌض واإللغاء من الهٌئة المستقلة للمراجعة .ولكن تم االتفاق
على ذلك ،وقالوا أن ىلٌة الهٌئة سٌتم وضعها من قبل كل من  GNSOو.ccNSO
بعد ذلك ،طرحت مجموعة األرقام و IETFنفس القضٌة .وقد تم االتفاق ،ولكن لم ٌذكر أي
منهما موضع تطوٌر آلٌة عملٌة المراجعة المستقلة هذه .كما ورد أخٌرً ا أن هذه اآللٌات موجودة
بالفعل .ولذلكٌ ،جب أن ٌوضح فً الملحق أنه بالرغم حتى من أن لٌس لدٌنا أي [غٌر مسموع]
فً  ،CCWGفإن  IETFبالفعل لدٌها آلٌتها الخاصة السارٌة ،وال نحتاج للقلق حولها.
مع قول ذلك ،ال ٌزال هناك ،ال ٌمكننا معالجة األمر [غٌر مسموع] وضمان ،أو التأكٌد
ألعضاء  ICGأن كافة الشروط سٌتم تلبٌتها بالفعل .ولكننا نبذل قصارى جهدنا .شكرً ا لك.

ألٌسا كوبر:

شكرً ا لك ،كافوس .أذكر الجمٌع فقط بالوقت .لدٌنا ساعة واحدة لذلك ،لذا ،رجاء تذكر هذا .لدٌنا
كٌث ثم مٌلتون.

كٌث درازٌك:

شكرً ا لك ،ألٌسا .وأنا كٌث درازٌك .أردت فقط أن أعلمكم بأنً وجهت تعلٌق  CWGإلى قائمة
 ICGاآلن .لذا ،بالنسبة لمن ٌرغب فً مراجعة ذلك ،لقد تم إرسالها .وال أعتقد أن لدي أي
شًء آخر بخصوص هذه النقطة .ولكنً أردت باختصار اإلشارة إلى أنً أجبت على تعلٌق جو
أو سؤاله ساب ًقا فً الدردشة.
ولكنً أعتقد فقد للعودة إلى ما قاله كافوس ،أنً ال أرى أي مشكالت فعلٌة أو معوقات
للصفقات من التعلٌقات العامة المقدمة ،كما تعرفون ،إلى أي مختصرات لمقترح تسمٌة
 .CWGوال تزال هناك أعمال تجري بوضوح فً  ،CCWGكما حددت مجموعة انتقال
 CWGأن هناك بضعة قضاٌا ناقشناها وٌجري العمل علٌها.
لذا ،هناك مرة أخرى كما قلت عدة مرات من قبل ،إدراك واضح ألن التبعٌات الرئٌسٌة تجب
تلبٌتها .ولذا ،هذه األعمال تجري بالفعل .شكرً ا لك.
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ألٌسا كوبر:

شكرً ا لك ،كٌث .وتفضل ٌا مٌلتون.

مٌلتون مولر:

نعم .نقطة سرٌعة فقط ،بالرغم من أن كٌث [غٌر مسموع] التقرٌر الكامل حتى ال تحتاجون
بالضرورة ،لكل جزء قد أكون أشرت إلى أحد األمور التً أشارت  CWGإلى أنها تبعٌة،
والتً لم ٌتناولها المقترح .كانت إمكانٌة توفر عملٌة المراجعة المستقلة للمطالبات المتعلقة
باإلجراءات أو اإلغفال فً .PTI
وكانت هذه التبعٌة الرئٌسٌة التً قالوا أنها لم ٌتم التعامل معها .كما أنً أتحقق بسرعة هنا
لمعرفة أٌن توجد أخرى ،هناك أمور صغٌرة...
أعتقد أن قضٌة المٌزانٌة هً أٌضًا أحد القضاٌا التً ٌوجد شكوك حولها فٌما ٌتعلق بما إذا تم
التعامل مع التبعٌة.

ألٌسا كوبر:

شكرً ا لك ،مٌلتون .ربما ،بٌنما أنتم هناكٌ ،مكننً فقط أن أسألكم [غٌر مسموع] ...العملٌات،
هل تتفقون مع كٌث فً الشعور بأن القضاٌا التً طرحتها ٌ CWGجب أن تكون مباشرة للحل
فً مقترح CCWG؟

مٌلتون مولر:

نعم .ال أعتقد ،فهً لٌست مثل األمور التً ٌعلق فٌها الناس أو تثٌرهم.

ألٌسا كوبر:

حس ًنا .شكرً ا لك .كافوس ،تفضل.

كافوس أراستٌه:

بمجرد االنتهاء من السؤال ،سٌكون لدي اثنٌن من الموجزات اإلضافٌة ،إال أنً أنتظر األسئلة
من زمالئً الممٌزٌن ،ثم سأطرحها بعد ذلك .شكرً ا لك.
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ألٌسا كوبر:

حس ًنا ،شكرً ا .هل لدى أي شخص أسئلة أخرى؟
حس ًنا ،كافوس لماذا ال تعرضون النقاط النهائٌة ،ثم سنقوم...؟

كافوس أراستٌه:

النقطة التً أردت إضافتها تتعلق بمسار العمل الثانً .كانت هناك مخاوف حول ،ICANN
من أنهم ال ٌرٌدون أي وقت محدد لمسار العمل الثانً .كما أنهم ال ٌرغبون فً االنتقال إلى
التفاصٌل حول أنشطة مسار العمل الثانً .كما قد تكون هناك مشاركة فً المٌزانٌة ،وٌقولون
أنه فً حالة وجود أنشطة تتطلب مٌزانٌة إضافٌة ،فسٌكون موضوع تعلٌق المجتمع فٌما ٌتعلق
بذلك.
مع ذلك ،ستوافق  ICANNعلى أنه ٌجب أن تكون هناك إشارة إلى التزام مجلس ICANN
فٌما ٌتعلق بمسار العمل الثانً فً الئحة االنتقال .وقد قبل المجلس القٌام بذلك.
المشكلة األخرى التً أردت طرحها هً إقالة مجلس اإلدارة .كما كانت هناك مناقشات ،وأعتقد
أن كافة مخا وف المجلس اآلن تتعلق بإقالته فٌما ٌتعلق بأسباب تم طرحها إلقالة المجلس مع
احتمالٌة حضور رئٌس مجلس اإلدارة ونائبه لالجتماع.
المشكلة األخرى المهمة ،كان [غٌر مسموع] المفترض أن عدد المنظمات الداعمة واللجان
االستشارٌة المشاركة فً اتخاذ القرار سٌكون أقل مما ٌمكننا أن نراه اآلن ،حالًٌا [غٌر
مسموع] ،ومن المحتمل للغاٌة ذلك ،ومن غٌر المحتمل أن تشارك  .GACلذلكٌ ،مكن تشكٌل
 GACلكل من  RSSACو ،SSACمع النطاق فقط [غٌر مسموع] .وإذا كان أحد هؤالء
سٌشارك ،فٌوجد ثالثة.
لذا ،هذا ما أسمٌه مخاطر اإلخفاق .واإلخفاق من المجتمع ككل .كما أتمنى أن نتمكن من العثور
على حل لذلك .أما المشكلة األخرى التً تم طرحها فهً إذا كان عدد المنظمات الداعمة
واللجان االستشارٌة سٌرتفع ،فما سٌحدثٌ ،وجد اآلن [غٌر مسموع] لبعض المعاٌٌر التً
تتضمن أرقام بدالً من سبعة أو خمسة مشاركٌن ،تصبح ستة وسبعة وثمانٌة وٌوجد شًء آخر.
المشكلة األخرى هً أن مجلس  ICANNأراد زٌادة فترة االنتظار لبعض المشكالت الرئٌسٌة
مثل اللوائح الداخلٌة األساسٌة من ثالثة إلى اربعة لجان استشارٌة [غٌر مسموع] ،وأرادوا القٌام
بذلك فً وجود اللجنة ،كما أن هناك بعض النقاش حول [غٌر مسموع] فً هذا األمر .لذا،
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فهناك المشكالت قٌد النقاش حالًٌا ،وأتمنى أن نتمكن من العثور على شخص ما .لكنً أعتقد
ربما أن المناقشات حول المشكالت والتوصٌات ستمتد إلى ثالثة ،ألننا ال ٌزال ٌمكننا التعلٌق
على القراءة الثانٌة.
ربما ننتقل إلى القراءة الثالثة .وهذا [غٌر مسموع] ،أن الوقت سٌزداد .هذا هو الوضع .تقوم
 CCWGبقصارى جهدها لتحقٌق أي زٌادة فً الوقت ،وهو األمر غٌر الواضح فً هذه
المرحلةٌ ،جب أال ٌكون هناك تأثٌر على المعاملة ،وهو األكثر أهمٌة للمجتمعات التشغٌلٌة التً
تنتظر كما أرى حوالً سنة.
لذا ،هذه هً األمور التً ال ٌعرفها أحد عن االنتقال .لذا ،ربما فً النهاٌة ،قد ٌكون هناك وقت
حتى تراجع الحكومة األمرٌكٌة التغٌٌر ،وربما تتبعه؟ إن لم ٌمكننا تغٌٌر الموعد النهائً
لالنتقال .ولذا ،فهذه هً األمور غٌر الواضحة ،وبعضها لم تتم مناقشته ،وستتم مناقشته .شكرً ا
لك.

ألٌسا كوبر:

شكرً ا لك ،كافوس .لذا ،أعتقد أننا لدٌنا جمٌعًا اآلن نظرة عامة من حٌث فهمنا لمجموعة
المشكالت التً تم طرحها فً فترة التعلٌقات العامة فً  ،CCWGوالشكوك حول اإلطار
الزمنً .كما كان كافوس ٌقول ،تم وضع هدف إنجاز أعمال  CCWGهذا الشهر على أساس
تقدٌرات عملٌة مراجعة الحكومة األمرٌكٌة التً ستستغرق حوالً أربعة أو خمسة شهور،
وبعدها ستستغرق عملٌة التنفٌذ حوالً أربعة شهور ،حٌث سٌنتهً العقد فً سبتمبر من هذه
السنة.
لذا ،إذا كنتم ستسترجعون كافة ذلك ،فسٌأخذكم إلى [ NTIAغٌر مسموع] تحتاج لوجود عقد
بالضرورة فً فبراٌر من هذا العام .ولذا ،فً ضوء التطورات فً  CCWGوالشك حول
إطار زمنً إضافً ،أردت فقط التحقق مع  ICGبأن الزمالء ٌوافقون على المسار الحالً،
وهو فقط متابعة االنتظار ،بصورة غٌر محددة حتى انتهاء .CCWG
لذا ،كان هذا نوع من أغراض الحصول على المستجدات والعودة إلٌنا .ونقدر أفكار الناس فٌما
ٌتعلق بهذا السؤال .أرى جان جاك فً قائمة االنتظار .تفضل جون-جاك.
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جان-جاك سوبرٌنات:

شكرً ا لك ،ألٌسا .معكم جان-جاك .نعم [غٌر مسموع] ...هذا مستحٌل بالفعل ،وال ٌمكن التفكٌر
فٌه ،بأن  ICGسترسل إلى  NTIAتقرٌرها كما هو بمعنى [غٌر مسموع] أو بعض [غٌر
مسموع] ٌوضح أنه بٌنما نتعهد بالطبع بالوصول لمشاركة  CCWGالمساءلة ألسباب
واضحة ،فسٌتم االنتهاء منها.
هل سننظر فً  ICGأن التغٌٌر فً المسمى أو التغٌٌر فً اإلطار الزمنً [غٌر مسموع] ربما
ال ٌكون فً صالح االنتقال بذاته؟ ولذلك[ ،غٌر مسموع] مهمتنا هً جذب اهتمام [غٌر مسموع]
نحو حقٌقة أن هذه هً الطرٌقة [غٌر مسموع] كما هً .شكرً ا.

ألٌسا كوبر:

شكرً ا لك ،جون-جاك .أعتقد أننا نعرف أن هذا بدٌل ٌمكننا مناقشته ،إذا اعتقد األشخاص أنهم
ٌرٌدون تغٌٌر المسار .لذا ،فهذا بالتأكٌد أحد الخٌارات التً ٌمكننا الحدٌث حولها .دانٌال،
تفضل.
دانٌال ،إن كنت تتحدث ،ال ٌمكننا سماعك.
لذا ،دانٌالٌ ،مكننا العمل على مشكالت الصوت ألننا ال ٌمكننا سماعك حتى اآلن .والتالً ،لدي
كافوس.

كافوس أراستٌه:

نعم .أعتقد أنً سعٌد للغاٌة بطرح ٌاري للسؤال الذي طرحته ساب ًقا .وأعتقد أنً ٌجب أن أطلب
منكم مع ذلك مناقشته لبضعة دقائق ،وما هو ضروري بخالف ذلك إرسال رسالة إلى
 CCWGأن التارٌخ المستهدف أو مهما ٌكن ما تسمونه ٌجب أن ٌبقى واضحً ا دون تغٌٌر،
وبالتالً ٌجب أن تكون هناك مفاضلة بٌن األطر الزمنٌة وما إلى ذلك.
بهذا ،إذا كان هناك حتى ملحق أو مهما ٌكن ،لتلبٌة هذا المتطلب الخاص بالتارٌخ المستهدف.
لذا ،أطلب بعد موافقتكم أن نجري بعض النقاش حتى اآلن لبضعة دقائق ،لمعرفة أو كتابة
رسالة إلى  CCWGواضحة بأن أي تغٌٌرات فً العملٌة ٌجب أن [غٌر مسموع] مختلف
المواعٌد النهائٌة بٌن اآلن وسبتمبر .5132
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هذا أمر واحد .األمر اآلخر الذي أود اقتراحه أٌضًا ،ولٌس طلب الكلمة مرة أخرى ،هو أنً
أقترح أننا نحتاج على األقل الجتماعات أكثر بٌن اآلن ومراكش وبصورة خاصة بعد جولة
 CCWGمن أجل مراعاة موضعنا وكٌف ٌجب أن نتصرف بعد ذلك .شكرً ا لك.

ألٌسا كوبر:

شكرً ا لك ،كافوس .إلى المقترحات التً أتمنى ،مع انضمام آخرٌن لقائمة االنتظار ،أن ٌعلقوا.
ودعونا فقط نرى إن أمكننا االنتقال إلى دانٌال مرة أخرى .ودانٌال ،دعونا نحاول تجربة
الصوت مرة أخرى.
ال ٌمكننا سماع دانٌال بعد لؤلسف .وحس ًنا ،دعونا ننتقل إلى جو .تفضل جو.

جوزٌف الهادف:

هل ٌمكنكم سماعً؟

ألٌسا كوبر:

نعمٌ ،مكننا سماعك.

جوزٌف الهادف:

حس ًنا .بالنسبة لً ،السؤال هو ،فقط أتذكر أن صالحٌاتنا كانت عندما بدأنا تتمثل فً ترتٌب
المقترح ،وتم افتراض أن المقترح نهائً .لذا ،أعتقد ،كما تعرفون ،بٌنما نقترح على األشخاص
الذٌن لدٌهم مشكالت حالٌة والوصول إلى نوع من التعاون بأن علٌهم تسرٌع العملٌة لمحاولة
الوفاء بالموعد النهائً ،فلٌس لدي أي مشكلة فً ذلك.
لكن المفهوم كما أعتقد أنه إذا لم تكن هناك مشكلة فً المجتمعات التً وضعت المقترح ،أعتقد
أن علٌنا االنتظار حتى ٌخبرونا أنه نهائً ،ألنه إذا كانت هناك فرصة ،والنهاٌة هً عدم تلبٌة
المتطلبات ،اعنً بالنسبة لً ،المشكلة الكبٌرة لنا هً ،إذا كنا سنعٌد فتح المقترح ،ولدٌنا بعض
المشاورات.
وفً عدم وجود هذا ،أعتقد أن دورنا هو االنتظار حتى ٌمكننا تقدٌم ذلك .ولست متأك ًدا مما
ٌفعله تقدٌم بدٌل ،خاصة [غٌر مسموع]...
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لذا بالنسبة لًٌ ،عنً هذا تقدٌم مقترح جان جاك بٌنما أفهم من أٌن ٌأتً وال أفهم [غٌر مسموع]
أن  NTIAتعتقد أن النظر المؤقت سٌكون مفٌ ًدا.

ألٌسا كوبر:

شكرً ا جو .أتفق بوضوح مع صالحٌاتنا ،لذا أعتقد أن الطرٌقة األخرى للتفكٌر فً األمر هً أن
ٌبذل كافة األشخاص فً كافة المجتمعات التً نمثلها جه ًدا هائالً فً مقترح االنتقال ذاته .وإذا
كنا نرى خطورة ،كما تعرفون ،فً أن جدوى تنفٌذ هذا المقترح وقبول الحكومة األمرٌكٌة له
محل خطر ،فأعتقد أن نطاقنا ٌتضمن بالتأكٌد تمثٌل كافة األشخاص الذٌن ٌقومون بكافة العمل،
فً أن كل ذلك سٌضٌع هبا ًء إذا لم تتصرف  CWGبتعجل وركزت على المزاٌا المطلوبة
بالفعل لالنتقال وما إلى ذلك.
لذا ،أعتقد أنها كانت فكرة ،أو أنها كانت [غٌر مسموع] سبب أن لدٌنا مشكلة فً الصراع ولماذا
قد نرسل مالحظة .لدي جان جاك بعد ذلك .وسأغلق قائمة االنتظار ،لذا ،لدي جان جاك ثم
دانٌال إذا كا ٌمكننا الوصول إلٌه وبعد ذلك كافوس .تفضل جون-جاك.

جان-جاك سوبرٌنات:

نعم .شكرً ا لك ،ألٌسا .معكم جان-جاك .أود أن [غٌر مسموع] مع تعلٌق جو وذلك الخاص بك.
وأعتقد أنً أتفق تمامًا مع ألٌسا ،عندما تقول أن مهمتنا ،كما هً ،كانت عدم االنتظار فقط
وبعدها التوافق تمامًا مع اختصاصاتنا وأعتقد أن [غٌر مسموع] مساهمة [غٌر مسموع] .وأعتقد
أن هناك [غٌر مسموع] لذلك ،وهو أننا طلب من القٌام بهذا العمل لالستعداد بالفعل لالنتقال
[غٌر مسموع]...
لذا ،من الناحٌة السٌاسٌة ،فهذا أكثر أهمٌة بالفعل .لذا ،ما سأقترحه اآلن وأٌضًا النظر فٌما كتبه
ٌاري فً هذه الدردشة ،فهذا ما سأقترحه .أن نقوم بإعداد خطاب ،رسالة ،إلى مجلس
 ICANNوإلى نواب الرئٌس فً -CCWGالمساءلةٌ ،وضح أننا نحتاج بالفعل لمساهمتهم فً
النص النهائً قبل اجتماع مراكش.
وأنا متأكد من أننا ٌمكننا التوصل إلى صٌاغة تشرح سبب التفكٌر [غٌر مسموع] فً أهمٌة
احترام الوقت .كما أعتقد ،ألٌسا ،أن العمل متأخرً ا عن المواعٌد النهائٌة التً اقترحتها ٌعتمد
على [غٌر مسموع] فً  ،ICGولكن ربما [غٌر مسموع] األشخاص اآلخرٌن فً المجتمع
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[غٌر المسموع] .لذا ،ربما علٌنا استخدام هذه الرسالة للنص بوضوح شدٌد على أن لدٌنا
مخاوف حول القدرة على الوفاء بالموعد النهائً ،وهو فً الواقع إنهاء العقد.
لذا ،بالنسبة للقٌام بذلكٌ ،مكننا إرسال مالحظة مع الخطاب أو الرسالة ،فمسودة المقترح كما
هً الٌوم تبٌن أننا ندرك أن هناك [غٌر مسموع] ولكننا سنفكر فً العملٌة بأسرع ما ٌمكن بعد
عرضها علٌنا .لذا ،أعتقد أن هذه طرٌقة لنوع من الضغط الكبٌر على مجلس اإلدارة
و CCWGللمساءلة.
كما أن له جانب عام أٌضًا فٌما ٌتعلق بسبب أننا نرى من المهم للغاٌة احترام الموعد النهائً
بأقصى ما ٌمكن .شكرً ا.

ألٌسا كوبر:

شكرً ا لك ،جون-جاك .التالً كافوس.

كافوس أراستٌه:

نعمٌ .مكننً ،أمٌل إلى االتفاق مع كل من ٌاري ومٌلتون .وأتفق مع ٌاري فً أن علٌنا تكرار
التوارٌخ المستهدفة ،ولكن ٌاري طرح نقطة أخرى مهمة[ ،غٌر مسموع] للتفاوض .وهذا هو
العنصر الرئٌسًٌ .جب أال [غٌر مسموع] مقترحهم وٌحاولون العثور على حل ،وهو ما أعنً
من البداٌة أن هناك دائمًا حلول لكل مشكلة.
ولكن إذا كنا سنتمسك بنقطة محددة ،وسنتقدم ،فال ٌمكننا إصالح هذا .لذا ،علٌنا أن نتناول
الجوانب التً طرحها ٌاري ،وقد ذكر مٌلتون ذلك أٌضًا .ولٌس من العملً وجود انتقال بدون
مساءلة ،ألن ذلك لم ٌكن قابالً للتنفٌذ .وهاتٌن هما المشكلتان.
إال أن النقطة األخٌرة التً أرٌد طرحها هً كما ٌلً .إذا كان مقدار التغٌٌرات فً طبٌعة
التوضٌح أو التسوٌة أو إدراج [غٌر مسموع] وإذا كانوا سٌقومون بالتغٌٌرات الرئٌسٌة فربما
ٌقول الناس أن علٌنا التقدم مرة أخرى فً التعلٌقات العامة.
لذا ،علٌنا أن نراعً ذلك .وما أقترحه أنه ربما ٌكون علٌنا فً الخطاب أن نذكر أننا نبذل
قصارى جهدنا إلدراج أفكار جدٌدة ،ألن األشخاص فً  ،CCWGفهناك مئات األشخاص
وجمٌعهم لدٌهم أفكار جدٌدة كل ٌوم وٌرغبون فً طرحها على المتخصصٌن.
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ولٌس هناك متخصصٌن فً كل مكان فً العالم .وعلٌنا الوصول إلى قٌمة حدٌة .كما أن علٌنا
الوصول إلى شًء أكثر من أننا ال ٌمكننا رؤٌة الخط األحمر ،الذي ٌمكننا االتفاق فٌما بعده.
لذا ،علٌنا أن نبٌن هذا الموقف.
ولكنً أرٌد التأكٌد على أننا ٌجب أن نوضح أنه إذا كانت هناك أٌة تغٌٌرات فً اإلطار الزمنً،
فعلٌنا التعامل مع الجهات القدٌمة وما إلى ذلك ،بما فً ذلك أنً سأوضح فً  CCWGالتالٌة،
بما فً ذلك  ،NTIAبدالً من [غٌر مسموع] أن علٌنا الحصول على بعض الوقت.
هذا هو الوضع .والمقترح األفضل المعروض على  NTIAلٌس مثالًٌا ،لذا ،علٌنا أال نضحً
بإرسال شًء غٌر مكتمل إلى  .NTIAمن األفضل أننا ال ننتظر ،وأن نضع مزٌد من الوقت
فً ذلك .وكذلك ،فأنا أذكر  .CWGومن غٌر المفٌد أننا فً  CCWGنطرح شٌ ًئا على
مجلس  ICANNتختلف معه.
كما أن  NTIAستواجه مقترحٌن [غٌر مسموع] .وعلٌنا محاولة تجنب كل شًء ،ومحاولة
[غٌر مسموع] بأقصى قدر ممكن .هذه هً األمور التً أود أن نضعها فً الخطاب ،والتً أرٌد
أن تبٌن [غٌر مسموع] .وٌمكننا كتابة خطاب ،حٌث سٌكون الموعد النهائً هو الثالثاء الثامن
عشر أو التاسع عشر من ٌناٌر .بخالف ذلك ،ستتقدم  CCWGنحو النهاٌة ،وبعدها سٌكون من
غٌر المفٌد إرسال أي خطاب فً نهاٌة اإلجراء لشهر واحد.
هذا هو تعلٌقً .شكرً ا لك.

ألٌسا كوبر:

شكرً ا لك ،كافوس .مٌلتون ،لقد أعلقت القائمة ولكنً سأتركها تتجاوز .ولكن أوالً ،لقد طلب
دانٌال الحدٌث أوالً حٌث لدٌه مشكالت فً الصوت .لذا ،فهذا من دانٌال [حدٌث متقطع]
حس ًناٌ ،مكننا سماعك اآلن .حس ًنا .تفضل ٌا دانٌال ،وبعدها لدٌنا مٌلتون ،وتم إغالق قائمة
االنتظار ،ونحتاج لتلخٌص هذا .وتحدث عن  .ICANN 55تفضل ،دانٌال.
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دانٌال كارٌنبٌرغ:

حس ًنا ،أنا دانٌال .شكرً ا لك ،ألٌسا[ .غٌر مسموع] حل مشكلة الصوت .ولدي أمران أود التعلٌق
علٌهما .األول هو أنً أعتقد أن األمر الوحٌد الذي ٌمنعنا من تقدٌم نتائج العمل إلى  NTIAمن
خالل مجلس  ICANNهو التزامنا بترتٌب تسجٌلهم.
لذا ،فطرٌقة التقدم ،مع مراعاة فكرة جان جاك ،التً تعجبنً كثٌرً ا ،ستكون ربما فقط سؤال
 ،CWGفً ضوء التأخٌرات أو التغٌٌرات فً اإلطار الزمنً ،أن تضع [غٌر مسموع] ،ما إذا
كان ال بأس بتقدٌمنا بأي صورة ألننا ننتقل بٌن االثنٌن كما تعرفون بالفعل.
والمٌزة فً ذلك ،ستكون أوالً أننا انتهٌنا .وثانًٌا ،أن تقٌٌم األجزاء التشغٌلٌة فً مقترحنا ٌمكن
أن تبدأ بالفعل وستكون مماثلة لذلك كثٌرً ا .لذا ،كان هذا المقترح األول .لذا ،أقترح تمامًا أننا
قررنا سؤال الرؤساء فً  CWGحول ما إذا كانوا راضٌن إذا تقدمنا وقدمنا.
التعلٌق الثانً لدي ٌتعلق بالمناقشة حول إرسال خطاب إلى  CCWGالمساءلة لنطلب
اإلسراع .وأعتقد أن علٌنا أال نقوم بهذا .وأعتقد أن هذا لم ٌكن اتفاقنا ،لكن هذا شًء بوضوح
خارج اختصاصنا ،وهو أمر [غٌر مسموع] ألنً ال أعتقد أننا سنغٌر كل شًء.
لذا ،أنا ضد اتخاذ إجراء فً هذا الصدد .شكرً ا لك.

ألٌسا كوبر:

شكرً ا لك ،دانٌال .فقط سؤال للتوضٌح بسرعة .طلبت  NTIAأن تقدم  ICANNالمقترح،
وهذا هو السبب فً أننا قسمنا العملٌة إلرسال المقترح إلى  ،ICANNإلى مجلس اإلدارة بعدها
سٌرسل المجلس إلى  .NTIAفهل تقترحون أننا سنتجاوز مجلس  ICANNونرسل المقترح
مباشرة إلى NTIA؟

دانٌال كارٌنبٌرغ:

لٌس كذلك على اإلطالق.
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ألٌسا كوبر:

حس ًنا ،السؤال هو أن  CWGستكون ،هل ترٌد منا إرسال المقترح إلى مجلس ICANN؟ وأنا
أطرح ذلك فقط ألنً ٌمكننا تصور سٌنارٌو نرسل فٌه إلى مجلس  ICANNوٌقول المجلس
رائع ،شكرً ا لكم .كما أننا سننتظر حتى تنتهً عملٌة .CCWG

دانٌال كارٌنبٌرغ:

ال بأس بذلك .على األقلٌ ،مكن لمجلس  ICANNإٌقاف [غٌر مسموع] ،إن كان لدٌهم .على
أي حال ،لم أقترح هذا ،وإن قمت بذلك ،فقد كان بالخطأ بسبب اإلجهاد.

ألٌسا كوبر:

حس ًنا ،هذا رائع .وأردت فقط التوضٌح .حس ًنا ،مٌلتون وبعد ذلك سنختصر .تفضل ٌا مٌلتون.

مٌلتون مولر:

حس ًنا .شكرً ا لك .لذا ،كان ضٌاع الوقت فً  CCWGمشكلة حساسة للغاٌة .وهناك العدٌد من
األشخاص ٌشتكون من أن األمور ال تجري بصورة مناسبة .وقد تم قطع الزواٌا لتتوافق مع
اإلطار الزمنً المتصور على أنه بٌضاوي إلى حد ما .وأرى تدخالً من ٌ ICGؤثر كعامل
تسرٌع وتلبٌة للموعد النهائً ،وقد سٌكون هذا كأخذ جانب فً هذا الجدال بٌن .CCWG
لن ٌتم الترحٌب بذلك من قبل العدٌد من األشخاص فً  ،CCWGحٌث سٌزعزع بالتأكٌد
موضوعٌة  ICGوالحٌادٌة المتصورة منها .ولتناول النقطة التً طرحها دان ،فٌسعدنً سماع
أنه ال ٌعتقد أن علٌنا طلب اإلسراع ،مع أنً أعتقد أن الفكرة التً ٌمكننا اتخاذ قرار بها عند
اإلنجاز ،بغض النظر عن  CCWGقد تفسر على أنها مساهمة فً التصور.
لم ٌتم إنجاز العملٌة قبل االنتهاء من  .CCWGوكما طرحت ألٌسا فً سؤالها ،إذا كنا نرسل
مقترحً ا إلى مجلس  ،ICANNفسٌكون قبل االنتهاء من  ،CCWGوبعدها سنفعل نوعًا من
منح الكثٌر من الحرٌة والصالحٌة للمجلس عند اتخاذ قرار بتقدٌم المقترح ،وهو ما ٌمكن
تصوره كتحاٌل على عملٌة المساءلة.
لذا ،أعتقد أن هذا خطر للغاٌة .وال أرى ما أنجزناه بقول أننا انتهٌنا ،وأننا ال نقوم بأي شًء
على أي حال .لذا ،لماذا ٌهم ما إذا كنا نقدم هذا المقترح عندما ٌتم إنجازه فً وقت مبكر قلٌالً
بالفعل؟
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ال أرى فقط ما ،أعتقد أنكم إذا كنتم تكرهون هذه المؤتمرات الهاتفٌة بهذا القدر ،فٌمكنكم معرفة
أنها انتهت ،وربما ٌكون هذا أحد األمور ،ولكنً ال أرى بالفعل مكسب لنا من تقدٌمه وف ًقا
إلطارنا الزمنً ،ولٌس إطار  ،CCWGحس ًنا ،هذا هو األمر.

ألٌسا كوبر:

حس ًنا ،شكرً ا لك ٌا مٌلتون .أعتقد أنه واضح لً على أي حال أنه فً كلتا النقطتٌن ،األول كان
سؤال حول ما إذا كان علٌنا إرسال مالحظة إلى أي شخص تشجعه على القٌام بأي شًء ،فال
نرٌد أن ٌكون لدٌنا نوع من اإلجماع حول هذا .وأٌضًا سؤال حول ما إذا كان علٌنا االستفسار
من  CWGعما إذا كانوا ٌرٌدون توجٌه المقترح إلى مجلس .ICANN
وٌبدو أن لدٌنا بضعة آراء مختلفة حول هذا أٌضًا .ونحن على بعد أربع دقائق من االنتهاء من
هذا المؤتمر الهاتفً .لذا ،أقترح أن ننقل هذا الحوار إلى القائمة البرٌدٌة ،فً كلتا النقطتٌن .وإذا
كنتم تشعرون للغاٌة بأن علٌنا إخطار  CCWGأو المجلس ،أو  ،NTIAأو أي شخص آخر،
فالرجاء وضع مقترحكم على القائمة.
كما ٌمكن لآلخرٌن الرد على هذا .أو إذا كنتم تشعرون بأن ٌجب أال نقوم بهذا ،فعلٌكم إرسال
البرٌد إلى القائمة .ونفس األمر للموضوع اآلخر المتعلق بإرسال المقترح بموافقة ،CWG
وسنتابع النقاش على القائمة البرٌدٌة .دعونا نرى كٌف ٌمضً األمر فً األٌام القلٌلة القادمة،
وإذا كان الحوار قوي للغاٌة ،فٌمكن أن تكون لدٌنا مكالمة الحقة بالتحدٌد ،ولكننا سنقوم بشًء
ما ،وسٌكون علٌنا [غٌر مسموع] على القائمة البرٌدٌة.
كان موضوعنا اآلخر هنا حول االجتماع فً  .ICANN 55لذا ،أعتقد كما ٌعرف الناس ،أن
العاملٌن فً ٌ ICANNعدون جدول األعمال لالجتماع لكل اجتماع  ICANNقبلها بشهور.
وقد عقد الرؤساء جلسة مع العاملٌن حول ما إذا كان سٌلزم االجتماع مع .ICG
واآلنٌ ،عرف الجمٌع أٌضًا أننا خططنا لعدم وجود أي اجتماعات منتظمة ،بل عقدها لغرض
معٌن عند اللزوم .وما أراه كان أنه مع عدم وجود طرٌقة لمعرفة ما إذا كنا سنعقد مؤتمرً ا
هاتفًٌا هذا األسبوع ،أو سٌكون هناك موضوع آخر مطروح ،سنحتاج لمناقشته ،فال ٌمكننا فقط
معرفة جدول األعمال فً  ICGاآلن ،وما إذا كان علٌنا جدولة شًء ما فً مارس.
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لكنٌ ،جب أن ٌعرف منظمو االجتماع .لذا ،ما أقترحه هو أن نخربهم بحجز فترة لنا .وقد قلت
ساعتٌن وأتمنى أن ٌكفً هذا .حٌث أن ساعة واحدة لم تكن [غٌر مسموع] لنقاشنا الٌومٌ .جب
حجز ساعتٌن لنا خالل أسبوع اجتماع  .ICANNكما ٌمكن أن ٌجتمع الزمالء الذٌن ٌسافرون
عادة إلى اجتماع  ICANNبأشخاصهم ،إال أن الزمالء الذٌن لم ٌكن هناك سبب أن ٌكون فً
اجتماع ٌ ICANNمكن أن ٌشاركوا بالهاتف فقط بحٌث ٌمكن للجمع المشاركة الٌوم.
لذا ،سٌكون من الضروري عقد مؤتمر هاتفً مجدول له أسبوع اجتماع  .ICANNوٌمكننا
االستفادة من حقٌقة أن بعض األشخاص سٌتقابلون هناك وجهًا لوجه ،ولكن لٌس هذا سبب
السفر بالضرورة .لذا ،هذا نوع من اقتراح الحل الوسط من حٌث حاجتنا لالستجابة للعاملٌن فً
 ICANNحول التوقٌت.
وأنا منفتح بالتأكٌد على االقتراحات األخرى ،ولكن ما كنت أراه مرة أخرى هو أنه مع ضٌق
الوقت ،فالحقٌقة أن كل ٌوم أو أسبوع قد ٌشكل فار ًقا فً هذه النقطة ،إذا كان الوضع هو أنه
أسبوع ننتهً فٌه من أجزاء من مقترحنا تشٌر إلى التبعٌة والموافقة على اإلرسال إلى ،NTIA
على سبٌل المثال ،أن لدٌنا أٌضًا وقت فً جدول األعمال للقٌام بذلك ،إن لزم األمر.
لذا ،لنحاول عدم استغراق أكثر من خمس دقائق هنا .فنحن فً أول دقائق الساعة بالفعل .وأرى
أشخاص على قائمة االنتظار ،لذا رجاء االختصار فً تعلٌقاتكم .تفضل ،كافوس.
كافوس ،أنا ال أسمع صوتك .ولست متأك ًدا مما ٌحدث .دعونا ننتقل إلى دانٌال ونحاول إصالح
صوت كافوس .تفضل ،دانٌال.

دانٌال كارٌنبٌرغ:

حس ًنا .أنا دانٌال .هل ٌمكنكم سماعً؟

ألٌسا كوبر:

نعمٌ ،مكننا سماعك.
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دانٌال كارٌنبٌرغ:

حس ًنا .أنا ال أؤٌد جدولة اجتماع لمجموعة  ICGكجزء من اجتماع  .ICANNوأعتقد أننا
قررنا أن نهدأ حتى تنتهً  CCWGمن أعمالها وتخبرنا  CWGأن ذلك ال بأس به .وأعتقد
أن ذلك أن ذلك سٌرسل إشارة خاطئة لالجتماع بصفة رسمٌة ،حتى بالصورة التً اقترحتها
ألٌسا ،كمكالمة هاتفٌة.
وأعتقد أٌضًا أنه من غٌر العادل أال ٌمكننا أو ال تكون نٌة للسفر إلى مراكش .كما أن هناك
دائمًا صفة مختلفة فٌما ٌتعلق بالمكالمة الهاتفٌة العامة حٌث ٌكون الجمٌع على الهاتف ،حٌث
ٌوجد كما تعرفون عدد كبٌر من األشخاص بالفعل فً الغرفة.
ولذا ،أود توضٌح أن ذلك لٌس فً صالح طلب فترة .وٌمكن أن ٌكون لدٌنا دائمًأ مكالمة هاتفٌة،
وربما لٌس خالل أسبوع مراكش ولكنً لن أفكر فً ذلك للسبب الذي وضحته .شكرً ا لك.

ألٌسا كوبر:

حس ًنا ،شكرً ا دانٌال .هل عاد كافوس؟

كافوس أراستٌه:

نعم .أقترح أن من سٌذهب إلى  ،ICANN 55جزء من أعضاء ٌ ،ICGمكنهم االجتماع خالل
اجتماع [ ،ICANNغٌر مسموع] ،لمجموعة  ICGبالكامل ،والتواصل فً ذلك عبر مؤتمر
هاتفً [غٌر مسموع] .شكرً ا لك.

ألٌسا كوبر:

حس ًنا ،شكرً ا لك ٌا كافوس .تفضل جان جاك.

جان-جاك سوبرٌنات:

شكرً ا لك ،ألٌسا .معكم جان-جاك .أتفق مع ما قاله دانٌال .وأود فقط أن أضٌف عنصرً ا واح ًدا،
ألنً أشكل جزءًا [غٌر مسموع] من مجموعة صغٌرة من األشخاص الذٌن ال ٌتضمن مسارهم
الٌوم [غٌر مسموع] [ ICANNغٌر مسموع] .فقد تقاعدت .لذا ،أعتقد تمامًا على رغبة
 ICANNوالسفر ،وسفر الدوائر لدفع تكالٌف السفر واإلقامة.
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لذا ،أود أن أترك مالحظة أنه سٌكون من األفضل إن أمكننا أن نعرف فً األسبوعٌن القادمٌن
أو ما إلى ذلك ،ما إذا كان هناك احتمال لوجود اجتماع  ICGفً مراكش أم ال ،ألننا نحتاج
للترتٌبات.
وبالنسبة لمن علٌهم ،مثلً ،طلب الدعم بصورة خاصة للسفر واإلقامة ،فسٌستغرق هذا الكثٌر
من الوقت .شكرً ا.

ألٌسا كوبر:

شكرً ا لك ،جون-جاك .بالفعل ،إن كان علٌنا جدولة اجتماع رسمً لمجموعة  ICGفً
مراكش ،فسٌتوفر دعم للسفر فً  ،ICANNولكن هذا نوع من القرار الذي علٌنا اتخاذه.
وأعتقد ،أنه ٌبدو أن الحل الوسط المناسب هنا قد ٌكون أال نجدول فترة فً جدول أعمال اجتماع
 ،ICANNولكن إذا انتهٌنا إلى أنه من المفٌد إجراء تجمع غٌر رسمً لنا ،أو لمن ٌتواجد منا
فً مراكش ،فٌمكننا العمل على هذا ولٌس علٌنا أن نستغرق وق ًتا طوٌالً لذلك.
إذا كنا نحتاج الجتماع لكامل  ،ICGفً وقت قرٌب من اجتماع مراكش ،فٌمكننا جدولة مؤتمر
هاتفً سواء قبل االجتماع أو بعدهٌ .بدو هذا بالنسبة لً [غٌر مسموع] ،ال أعتقد أن أح ًدا
سٌعترض بشدة على هذه الخطة.
وفً حالة وجود اعتراض مماثل على أي جزء من الخطة ،فرجاء التحدث اآلن.
حس ًنا .ال أرى أي اعتراضات قوٌة ،لذا ،أرى أنه اقتراح مناسب أن نحجز المؤتمرات الهاتفٌة
لؤلسبوع السابق أو الالحق ،حٌث تبدو هذه خطة جٌدة .لذا ،سٌتعامل الرؤساء مع هذا
وٌتوصلون إلى جدول لمكاملة مستقبلٌة ،بافتراض أننا سنحتاج على األقل لمكالمة إضافٌة فً
نقطة ما لالنتهاء بمجرد انتهاء  CCWGمن أعمالها ،إذا لم ٌكن قبل ذلك.
حس ًنا ،شكرً ا للجمٌع .شكرً ا لكم على التأخر .وسنستمر فً النقاش للبنود السابقة على القائمة
البرٌدٌة .وسٌعود الشركاء إلى الجمٌع حول جدول المكالمة إلى درجة اعتقاد حاجتنا
للمؤتمرات .شكرً ا لك.

[وهايت الىص المذون]
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