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AR

اجتماع ICG
الجمعة 18 ،سبتمبر 2015
لوس أنجلوس ،كاليفورنيا

أليسا كوبر:

طاب صباحكم جميعًا .من .ميكروفون في وضع تشغيل.
أعتقد بأننا سوف نباشر بدء جلستنا ،لذا تفضلوا بالجلوس في مقاعدكم .هل كل شيء على ما يرام
من حيث الجانب الفني وجانب الترجمة الفورية وكل شيء؟ هل يجري التسجيل ،أيًا كان؟ أنا ال
أريد أن نبدأ ونحن غير جاهزين .يبدو أن التدوين النصي جاهز لالنطالق.
نحن نعمل قليالً على النظام الصوتي من أجل المشاركين عن بعد ،لذا أرجوا االنتظار قليالً.
رائع .إذن هذه أليسا .مرحبًا بالجميع في االجتماع المباشر السادس لمجموعة  .ICGوالشكر
الجزيل للجميع على سفرهم كل هذه المسافة إلى لوس أنجلوس من أجل االجتماع معنا ،وإلى كل
من يشاركون عن بعد والتي قد تكون مشاركتهم في التوقيت المناسب بالنسبة لهم سواء بالليل أو
النهار ،فلكم جزيل التقدير والعرفان.
وكالمعتاد ،لدينا ترجمة فورية مباشرة ،باإلضافة إلى التدوين النصي المباشر الجاري في قاعة
برنامج  .Adobe Connectوأنا أشجع السادة المشاركين المتواجدين في القاعة على المشاركة
رغم ذلك في برنامج  Adobe Connectحيث إن لدينا القليل من أعضاء  ICGمشاركون
معنا عن بعد.
وأيضًا كالمعتاد ،فسوف ندير ترتيب إلقاء الكلمة من خالل استخدام عالمات أسماء المشاركين،
لذلك يجب التأكد من الحصول على عالمة االسم الخاصة بكم .وإن لم يكن ،فلدى أمانة السر بقية
هذه العالمات في المقدمة ،وإذا ما أردت التسجيل في ترتيب إلقاء الكلمة ،كل ما عليكم هو رفع
عالمة االسم الخاصة بكم .وفي حالة رغبة الزمالء المشاركين عن بعد في ترتيب الكلمة ،فيجب
رفع اليد في قاعة برنامج  Adobe Connectويمكننا إدراجكم في ترتيب الكلمة.
اسمك مكتوب عكسي ،ماري .ال يمكننا رؤيته.
ها نحن ذا.
[ ضحك ]

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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متحدث غير محدد:

(بعي ًدا عن الميكروفون).

أليسا كوبر:

أجل .هذه راية.

AR

إذن يمكنك أن تروا على الشاشة المجموعة األولى من جدول األعمال .اسمحوا أن نتحدث قليالً
حول جدول األعمال لليوم .1
سوف نقوم بإجراء نظرة عامة إلى حد ما هنا في أعلى التعليقات التي وردتنا في فترة التعليق
العام ،باإلضافة إلى تلك العملية التي نعتزم اتباعها على مدار األيام القليلة القادمة على أقل تقدير.
وأود أن نستغرق قليالً من أجل التعرف على ما إذا كان هناك تأييد من جانبا للمضي قدمًا على
اإلطالق بالنسبة لتحليل التعليقات وفيما يخص المقترح .ولم أشأ أن نبدأ جلستنا دون أن أتحقق
من المسألة أوالً .ومن ثم سوف نجري جلسة موجزة حول هذه المسألة.
وبعد ذلك سوف نجري الجلسات الخاصة بتحليل التعليقات.
ولدينا فريق قوي مكون من ستة متطوعين أمضوا وق ًتا طويالً للغاية خالل عطلة األسبوع
الماضي في مراجعة سدس التعليقات على حدة وإدخال تحليالتهم في جدول إكسل ضخم للغاية،
ومن ثم سوف يحصل كل منهم على دور قيادي في مناقشات القيادة حول الموضوع المختلفة التي
نشأت خالل عملية التعليقات.
وبالطبع فقد قرأ آخرون التعليقات أيضًا ويجب أال يترددوا في اقتراح موضوعات أخرى وتقديم
التعليقات الخاصة بهم .فهذا هو السبب الذي جئنا ألجله.
لذا سوف  --أمامنا مجموعة من الجلسات األخرى.
هل لدي القدرة على التحكم في التمرير؟ من لديه القدرة على التحكم في التمرير.

(بعي ًدا عن الميكروفون).

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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حس ًنا .إذن اسمحوا لنا أن نمرر ألسفل من أجل التعرف على البقية ولكي نرى  --أكثر .أجل.
شكرً ا .بعيد ج ًدا ،بعيد ج ًدا.
[ ضحك ]

أليسا كوبر:

جيد .شكرً ا.
سوف نعد غداء عمل في هذه القاعة وأتمنى أن نتمكن من المرور على بعض التعديالت
التحريرية بحيث يمكن للمشاركة تناول الطعام ولن تكون المناقشة شاقة للغاية.
وبعد ذلك في الظهيرة ،وبعد الغداء مباشرة ،فقد قمنا بتخصيص ساعة من أجل الحديث حول
االعتماد مع مجموعة عمل المجتمعات المتعددة .وأعتقد أن الجميع يعرف بأنه كان هناك الكثير
من العمل الجاري في مجموعة عمل المجتمعات المتعددة .وقد أغلقت فترة عملية التعليقات العامة
الخاصة بهم .فقد كانوا يجرون محاورات مع مجلس إدارة  ICANNوآخرين .ومن ثم سوف
ً
تحديثا من منسقي العالقات التابعين لنا .كيث ،أنا لم أتحقق من األمر معك
نتلقى عند هذا الوقت
لكنني أفترض أنك على استعداد لتزويدنا بإحاطة حول األمر .لدى كافوس بعض المالحظات
التي يريد تقديمها .وبعد ذلك أود أن نجري مناقشة حول كيفية تأثير ذلك على عملنا من وجهة
نظرنا.
أنا أعلم أن هذا األمر يحظى باهتمام وأولوية الجميع ،لكنني أعتقد أنه يمكننا  --يمكننا الحصول
على مادة ما من أجل مناقشتها في الصباح قبل أن نصل إلى هذا األمر ،ومن ثم أتمنى أن نتمكن
من تحقيق قدر من التقدم في الصباح وبعد ذلك إجراء هذه المناقشة على أن تبدأ في الظهيرة،
وبعد ذلك مواصلة جلسات تحليل التعليقات لبقية اليوم.
فهذه مجرد نظرة عامة موجزة على أعمال اليوم.
وأرى أن لدينا ترتيب تم تشكيله إللقاء الكلمة ،لذلك تفضل ،كافوس ،رجاءً.

كافوس أراستيه:

نعم .طاب صباحكم جميعًا .ويسرنا كثيرً ا أن نرى األعضاء األوفياء من مجموعة تنسيق عملية
نقل اإلشراف على وظائف  IANAأو مجموعة  .ICGفهم مجتهدون في العمل.

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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في البداية ،أليسا ،أود ،ربما إذا سمح لي الزمالء األفاضل ،بالنسبة عن الجميع التعبير عن
خالص االمتنان والتقدير لفريق عمل  ICANNوأمانة سر  .ICGفقد قاموا بقدر كبير من العمل
خالل األسبوع الماضي على وجه الخصوص .إذن سوف ترد إلينا الكثير من المستندات .وقد
قاموا بذلك في الوقت المناسب تمامًا وكانوا منفتحين ومساعدين تمامًا بمجرد أن نطرح أي سؤال
عليهم ،فإننا نتلقى ر ًدا ،ومن ثم فإننا نقدر لكم ذلك حقَ ًً ا.
وال يعني ذلك أن ننسى تقديم الشكر والعرفان على العمل الشاق والمتفاني ألولئك المتطوعين
الستة الذي قاموا بالمهمة ،في تسهيل العمل الخاص بنا ،والحصول على مركز جيد من حيث
الموقف من أجل النظر على أقل تقدير إلى ردة الفعل األولى التي قد ننظر فيها ،وبنا ًء على ذلك
نقدم أبلغ التقدير واالمتنان.
فليست هذه بالمهمة السهلة .بل صعبة للغاية .وليس ذلك هو نهاية األمر .يجب علينا مواصلة
القيام بذلك بما يتفق مع ما قمنا به في أماكن أخرى.
لدي بعض الخبرات القليلة في مجموعة عمل المجتمعات المتعددة وكيفية المتابعة بالنسبة للنتائج
التي تمخضت عنها هذه التعليقات ،لكنني أردت فقط توجيه الشكر إلى هؤالء األشخاص وأيضًا
توجيه الشكر إلى جميع األشخاص اآلخرين الذين عبروا عن وجهات نظرهم من خالل تبادل
رسائل البريد اإللكتروني .هذا مفيد ج ًدا .ومن بين هؤالء األشخاص أيضًا من قاموا بإعداد األسئلة
الشائعة ،منال وبعض الزمالء اآلخرين .هذه كلمات تعبر عن االمتنان ،إذا ما وافق الزمالء،
بالنيابة عن جميع هؤالء األشخاص المميزون .شكرً ا.

أليسا كوبر:

شكرً ا.
[تصفيق]

أليسا كوبر:

شكرً ا .موافقة تامة .أحسنت قوالً ،كافوس .هل معنا جون-جاك على المتابعة الصوتية ،أم ال؟
حس ًنا.

جون-جاك سوبرينات:

مرحبًا.

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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أوه .مرحبًا .هل معنا جون-جاك على المتابعة الصوتية .يمكننا سماعك.
تفضل جون-جاك.

جون-جاك سوبرينات:

مرحبًا ،أليسا .مرحبًا بالجميع .يسرني أن أكون معكم جميعًا ،رغم المشاركة عن بعد.
لكنني أردت أن أطلب منك ،أليسا ،لو كان باإلمكان تغيير ترتيب بنود جدول األعمال ألن الساعة
هنا  18:00وطب ًقا لمسودة جدول األعمال ،فإن البند المسمى "فحص التعليقات العامة" لن يكون
إال بعد السعة  15:00بتوقيتكم ،وهو ما يعني منتصف الليل هنا.
لذلك كنت أتساءل عما إذا كان من الممكن قبول وضع ذلك مبكرً ا قليالً ألنني  --كما هو حال
الكثيرين غيري ،أمامي بعض األعمال فيما يخص تحليل التعليقات.

أليسا كوبر:

إذن جون-جاك ،لدينا العديد من الفترات طوال اليوم فيما يخص تحليل التعليقات.
هل كان هناك أي منها على وجه التحديد أردت الحصول عليه مبكرً ا خالل اليوم وتمت جدولته
في الوقت الحالي لوقت متأخر من اليوم؟

جون-جاك سوبرينات:

ال ،أليسا .أنا جون-جاك .ال ،األمر فقط على أقل تقدير أن تكون لنا القدرة على المشاركة بأكبر
قدر ممكن في عملية تحليل التعليقات العامة.

أليسا كوبر:

حس ًنا .إذن فنحن  --نبدأ ،في اعتقادي ،على الفور اآلن في ذلك التحليل ،بما في ذلك موضوع
االختصاص القضائي في المسار األول ،وف ًقا لما اقترحه مارتن بأنه كان مثيرً ا للخالفات ،وأنا
أعلم ،جون-جاك ،أنك قد قرأت العديد من التعليقات التي تناولت هذه المسألة أيضًا ،ومن ثم أتمنى

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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أيضًا  --يمكنكم كما تعلمون المكوث ومشاركتنا في ذلك الجزء إلى أن يحين موعد راحة الغداء
أو نحو ذلك.
أعتقد بالفعل أن العديد من التعليقات التي وردتكم في القسم الخاص بكم سوف تتم تغطيتها بهذه
الموضوعات األولية المتعددة ،ومن ثم أتمنى أن تكون مقبولة.

جون-جاك سوبرينات:

شكرً ا.

أليسا كوبر:

شكرً ا.

جون-جاك سوبرينات:

شكرً ا.

أليسا كوبر:

هل ثمة تعليقات أخرى على جدول األعمال ،أو اقتراحات؟
حس ًنا .وحيث ال يوجد أي منها ،هل يمكننا متابعة إلقاء الكلمة ،رجاءً؟
شكرً ا .يجب أن أشير إلى مالحظة إدارية أخرى .بما أن معنا زمالء يشاركون عن بعد ،برجاء
عدم نسيان ذكر االسم قبل التحدث.
هل يمكننا إذن االنتقال إلى الشريحة رقم  ،4أعتقد أنها تلك؟
حس ًنا .وأعتقد أن المشاركين قد ألقوا نظرة على  --نظرة أولية على التعليقات .فأنتم ملمون بها
على مستوى عام .فقط أريد أن أجرى نظرة عامة سريعة عليها ،فقد وردنا ما يقرب من 157
تعليقيًا .وهذا تقريبي ألنه في بعض الحاالت ال يزال لدينا واحدة ،على ما أعتقد ،يبدو أنها تستخدم
النموذج الخاص بنا وقد تم تسليمها إلى مجموعة عمل المجتمعات المتعددة .ومن ثم ليس لدينا
رقم نهائي محدد ،لكنه في نطاق  .157وغالبية تلك التعليقات جاءت باللغة اإلنجليزية ،لكننا تلقينا

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.

مؤتمر  ICGالهاتفي رقم  – 1في  18سبتمبر 2015

AR

ثمانية تعليقات بلغات أخرى .وغالبية تلك التعليقات تمت ترجمتها .وال زلنا بانتظار القليل من
ذلك .ولسوء الحظ ،اعتقدنا أنها سوف تصلنا قبل هذا االجتماع ،لكننا لم نحصل عليها بشكل أو
بآخر .لكن ال يزال أمامنا الوقت لتضمينها في التحليل الخاص بنا.
كما ألقت أمانة السر نظرة على المصدر الجغرافي لمقدمي التعليقات لمن حددوا في واقع األمر
المصدر الجغرافي الخاص بهم أو لمن كان ذلك واضحً ا بالنسبة لهم .إذن يمكنكم أن تروا  --أعتقد
من وجهة نظري الخاصة ،فإن لدينا توزيعًا جغرافيًا متواضعًا بشكل منصف .وال يتمثل الوضع
الحالي في أننا نفقد التعليقات من أي منطقة محددة ،على الرغم من أننا قد تلقينا بشكل واضح
المزيد من التعليقات من بعض المناطق أكثر من غيرها .كما أن لدينا مجموعة كبيرة ال يمكن
عزوها إلى أي من المناطق .إذن يتوجب علينا تناول هذه األرقام بقليل من التحفظ .وهذا هو
التنوع الجغرافي.
الشريحة التالية من فضلك.
إذن أجريت األسبوع الفائت محاولة أولية من أجل تعيين التعليقات على فئات ،وحاولت التعرف
على ما إذا كانت إيجابية بشكل عام بالنسبة للمقترح أو سلبية بشكل عام بالنسبة للمقترح .فهذا
علم غير دقيق تمامًا .وفي الكثير من الحاالت ،فمن الصعب تحديد هذا األمر في الحقيقة .فالعديد
من مقدمي التعليقات يؤيدون المقترح وبعد ذلك يقولون ،كما تعلمون ،لكننا نعتقد أن هذه األشياء
الـ  400يجب تصحيحها .وكما تعلمون ،ماذا عساكم فاعلون حيال ذلك؟
إذن فإن األرقام التي يمكنكم رؤيتها على الشريحة هي ،مرة أخرى ،أرقام تقريبية تمامًا لكنني
أعتقد أنها تعطينا معنى وإحساس بأن غالبية مقدمي التعليقات مؤيدون لالتجاه العام الخاص
بالمقترح ،حتى وإن كانت لديهم توضيحات أو تفاصيل يودون استيضاحها أو تغييرها .علمًا بأن
هذا التأييد كان واسعًا إلى حد ما عبر مختلف أنواع أصحاب المصلحة .إذن فقد سمعنا من
المجتمعات التشغيلية ومن العديد من األجزاء المختلفة من مجتمع  ICANNومن العديد من
األنواع األخرى المختلفة من المجموعة ومن المنظمات ومن األفراد.
وعلى الجانب غير اإليجابي ،أعتقد أنه من منظور األرقام فقط ،فقد تلقينا تعليقات هامة بشكل
أساسي من األفراد ولكن مع العديد من االستثناءات .ومن ثم كانت هناك بعض المؤسسات التي
كانت حيوية للغاية بالنسبة للمقترح إال أن معظم التعليقات الحيوية كانت مقدمة من األفراد.
الشريحة التالية من فضلك.
حس ًنا ،تفضل جون-جاك ،تفضل.

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
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شكرً ا لك ،أليسا .أنا جون-جاك .أنا لم أتصل عن طريق الهاتف حتى اآلن .ولكنني سوف أقوم
بذلك في (يتعذر تمييز الصوت) القادمة.
أريد فقط أن أوضح أنه كانت هناك ردود سلبية وكانت متخصصة للغاية ،وقد كانت مقدمة من
أمريكا الشمالية وعلى وجه الخصوص من الواليات المتحدة .وقد انتقد مقدمو التعليقات الفكرة
األساسية المتمثلة في نقل اإلشراف على وظيفة  IANAمن الواليات المتحدة األمريكية إلى أي
شيء أو أي أحد آخر .إذن يبدو األمر وكأن بإمكاننا إعداد فئة خاصة للمواطنين األمريكيين غير
الراضين على الفكرة ذاتها .شكرً ا.

أليسا كوبر:

شكرً ا لك ،جون-جاك .يمكننا االستماع إلى غالبية ذلك .أنا أفهم أنك تحاول االنتقال إلى جسر
االتصال اآلن.
لكنني أعتقد أنه هذه النقطة تم تداولها بشكل جيد وأنه يمكننا اإلشارة إلى ذلك في ملخص التعليقات
الذي سوف نقوم بإعداده .وأتمنى أن يتم إظهار ذلك في المالحظات.
كافوس.

كافوس أراستيه:

نعم ،إجراءات المتابعة حول ما ذكره جون-جاك ولكن بطريقة مختلفة .أعتقد أن التعليق الوارد
عندما قال جون-جاك "سلبي" ،ربما يكون ضد العملية برمتها .ومن ثم يجب علينا تمييز ذلك إذا
لم يكن ضد أي من اإلجراءات الثالثة ،المجتمع التشغيلية ،التسمية .وإذا كان ضد العملية برمتها،
فيجب علينا تصنيف ذلك بشكل مختلف .ويجب علينا عدم الخلط بينها وبين الفئات األخرى ألن
بعض الناس قد ال يؤيدون عملية التسمية .ومن ثم أعتقد أن هناك ضرورة من أجل الحصول على
طريقة واضحة ،إذا أمكن ذلك ،إلجراء المزيد من اإلحصائيات.
أنا لم أقم بإجراء دراسة مستفيضة  --بإيجاز شديد ،لكنني ال أعتقد أن غالبية التعليقات تتعلق
حتى بالتسمية ،فغالبيتها أو معظمها أو الغالبية العظمى منها ،وليس المجالين اآلخرين .ومن ثم
يجب أن يكون األمر واضحً ا بالنسبة للمجال الذي نحتاج فيه إلى مزيد من التركيز واإلجراءات
وما إلى ذلك.
وإذا لم يقلق ذلك أمانة السر أو من يقومون باإلعداد ،فربما يكون من األفضل إنشاء فئة جديدة
من اإلحصائيات ،فئة من يعترضون على المستوى العالمي على عملية النقل بالكامل دون أي
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يكون غير مكتمل أو غير دقيق في بعض الحاالت بسبب الفقرات غير المسموعة والتصحيحات النحوية .و ُين َ
شر هذا الملف كوسيلة مساعدة لملف
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ناحية من الصعوبات .ألن هناك بعض األشخاص الذي يعارضون فكرة  IANAما بعد عملية
النقل  .PTIالبعض يعترضون على ذلك .وهذا أمر مختلف تمامًا .إذن نحن بحاجة إلى العون
في األعمال اإلضافية الخاصة بنا بين اآلن واجتماع دبلن ،إذا كان ذلك ممك ًنا .وأنا ال أنوي تحميل
الزمالء المزيد من األعباء ،لكن هذه مجرد مسألة نظر .مساعدة حقيقة .شكرً ا.

أليسا كوبر:

شكرً ا .ياري.

ياري آركو:

أنا ياري آركو .أنا أوافق أن هناك فرو ًقا من حيث المكان الذي وردت منه هذه التعليقات في هذه
الفئة وفئات أخرى .أعتقد أنه ربما يمكننا القيام بمزيد من اإلحصائيات حول ذلك .وأعتقد أن
األمر الرئيسي بالنسبة لنا هو أن نحاول بشكل فعلي النظر في األنواع اإلجمالية للتعليقات ،وأعتقد
أن من المهم بالنسبة لنا أن نرى هذه الفئة الخاصة من حيث حجمها ،وكما تعلمون ،على األقل
بعض التعليقات  --ال تنطوي على الكثير من العمق.
وكمثال على ذلك ،قال بعضهم" ،الواليات المتحدة هي من ابتكرت اإلنترنت ويجب أن يكون لها
مطلق اإلدارة والرقابة عليها" ،وهو ما ال أعتقد أنه مالئم بالكامل .ومن ثم أعتقد أنه يمكننا بشكل
أساسي تنحية هذه المسألة جانبًا والعمل على التعليقات األخرى التي وردتنا والتي قد تكون بناءة
أكثر .ولن يتسنى لكم الحصول على اتفاق كامل بخصوص األمور الضخمة من جميع العالم ومن
الجميع .يجب فقط قبول ذلك.

أليسا كوبر:

شكرً ا.
تفضل ،دانيال.

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
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بإيجاز شديد ،أنا دانيال كارينبيرغ .أعتقد أنه يتوجب علينا أن نكون أكثر حرصًا من ذلك في
إعداد البيانات حول ما هي التعليقات المناسبة وغير المناسبة .أعتقد أن تضخيم أو محاولة تمديد
ما كان يقوله جون-جاك وكافوس هو أننا قد نقوم بإعداد فئة من التعليقات حيث ال نرى أي شيء
يمكن إجراؤه بالنسبة لنا .أعتقد أنه إذا كان هناك تعليق يقول بأنني ضد العملية بأكملها ،فليس
هناك ما يمكننا القيام به .ويجب علينا تحديده في فئة على ذلك النحو بدالً من التعليق على صحة
ذلك من عدمه ،أو أنه بناء من عدمه ،أو ليس بالنسبة لتلك التعليقات .يجب فقط أن نقول بأنه ال
يوجد شيء يتناول المستند ويجب أن نقدمه بحيث يكون على جانب واحد .وأعتقد أن هذه سوف
تكون طريقة للمضي قدمًا وأعتقد أن ذلك سوف يكون مناسبًا .شكرً ا.

أليسا كوبر:

شكرً ا .ديمي.

ديمي جيتشكو:

أرغب في االتفاق مع دانيال .الحظت أن العديد من التعليقات تعبر عن نوع ما من القلق حيال
الطرق التي يسير المقترحان وف ًقا لها .مجموعة  ،ICGفهي أكثر بساطة أو أكثر شموالً في
محاولة االلتحاق بالمجتمعات الثالثة .إال أن مقترح المساءلة يسير بشكل أو بآخر في طريق
منحرف .وقد عبر جزء من التعليقات عن هذا النوع من االستغراق .وال أعرف على وجه الدقة
كيف يمكننا التعامل مع ذلك ولكن أردت التنويه عنه فحسب .شكرً ا.

أليسا كوبر:

شكرً ا .جو؟

جوزيف الهادف:

شكرً ا .جو الهادف .أنا ال أختلف مع السعي للحصول ربما على صياغة أكثر حيادية ،لكنني أعتقد
أن عدم اتخاذ أي إجراء قد يشمل شي ًئا حيث قدم شخص ما تعلي ًقا يتعلق بنطاقنا واختصاصنا لكنه
شيء ربما تناولناه بالفعل في المجتمع التشغيلي وليس من األشياء التي يجب أن نتخذ إجراءًا
حيالها اآلن .وسوف يكون هذا من المواقف التي ال يجب اتخاذ أي إجراء فيها أيضًا.

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
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وأعتقد ربما أن الطريقة التي نتعامل بها مع تلك المشكالت األخرى هي القول "خارج اختصاصنا
ونطاقنا التشغيلي" أو شيء من هذا القبيل ألنه تعليق على عملية ليست جزءًا من العملية المعنية.
وأعتقد أن هذا يحدد الفارق  --ألننا أيضًا ال نتخذ إجرا ًء بخصوص تلك ،لكن ال يحب اتخاذ إجراء
في تلك الحاالت لسبب مختلف.

أليسا كوبر:

شكرً ا .مايكل.

مايكل نايبل:

شكرً ا .أتفق مع دانيال وجو .أعني ،من الناحية األساسية ،أن عدم االختصاص يعني أن هذا قرار
للحكومة األمريكية وليس للمجتمع ،ومن ثم من الناحية األساسية يجب أن يكون ذلك  --هذا نطاق
مختلف.

أليسا كوبر:

شكرً ا .ميلتون ،تفضل.

ميلتون مولر:

ميلتون مولر .نعم ،أنا أوافق على أنه يجب علينا وضع تلك األنواع من التعليقات في مربع خاص.
لكنني أتفق مع جو ،ال يمكننا أن نطلق عليها "عدم اتخاذ إجراء" .كما أنني غير موافق على فكرة
أنه ليس لدينا اختصاص .وأعتقد أن ما قاله مايكل نايبل صحيح من الناحية الفنية بمعنى أننا
نرفض موقف الحكومة األمريكية ،وليس هذا المقترح .ومن ثم أعتقد أننا بحاجة إلى طريقة أفضل
لتصنيف تلك التعليقات ألننا بحاجة إلى أن نكون أكثر دقة وألننا ال نريد أن نبدو وكأننا نغض
الطرف عن بعض أنواع التعليقات غير اإليجابية .ومن ثم ربما إذا قلنا شي ًئا يرفض إلى حد ما
شرعية وصالحية العملية أو يرفض الفكرة الكلية لعملية النقل ،فربما تكون هذه طريقة أكثر دقة.
وأعتقد أننا إذا حصلنا على  10,000تعليق على سبيل المثال تقول بأنها ترفض شرعية النقل أو
الحاجة إليه ،فقد يكون ذلك في حقيقة األمر ذا صلة إلى حد ما باإلدارة الوطنية األمريكية
لالتصاالت والمعلومات  .NTIAولكن إذا كنا نحصل على ثمانية أو عشرة منها ،فمن غير الدقة
تصنيفها بأنها تعليقات سالبة حول المقترح .ومن ثم ال نريد وضعها في ذلك الرقم .لكننا نريد
تصنيف ماهيتها وطبيعتها بدقة.

مالحظة :فيما يلي المخرجات الناتجة عن التدوين النصي لملف صوتي إلى ملف نصي/ملف  .wordرغم أن التدوين النصي دقيق إلى حد كبير ،فقد
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شر هذا الملف كوسيلة مساعدة لملف
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دانيال ،هل عدت مجد ًدا إلى ترتيب إلقاء الكلمة؟ نعم ،تفضل.

فقط للتوضيح .أنا دانيال كارينبيرغ مرة أخرى .أريد فقط أن أوضح لكم ما قلته ،لقد قلت بدون
إجراء من جانبنا .والمعنى الذي قصدته كان  --كما تعلمون ،باكر صباح اليوم  --كان موجهًا
أكثر ناحية ما قاله جو .فهو من الناحية األساسية خارج نطاق اختصاصنا ،وأعتقد أنه يتوجب
علينا على وجه التحديد اإلبالغ عن ذلك .وأنا ال أقول أنه ال يتوجب علينا اإلبالغ عنها .يجب أن
نقدم تقريرً ا بها إلى اإلدارة الوطنية األمريكية لالتصاالت والمعلومات  NTIAوآخرين من أجل
القراءة .لكن يتوجب من الناحية األساسية أن نقول بأننا ننظر في تلك التعليقات أو تلك األجزاء
من التعليقات على اعتبار أنها خارج اختصاصنا ،ومن ثم ،فإننا ال نقوم بأي شيء حيالها .ومن
ثم أن سعيد للغاية بالطريقة التي عبر بها جو.
لكننا بحاجة إلى فئة كهذه بحيث ال نهدر الكثير من الوقت فيها .والنقطة األساسية التي أحاول
إيصالها لم تكن إلصدار أية أحكام حيالها .فمن الناحية األساسية ،أقول بأن ذلك خارج اختصاصنا
وال نريد إهدار المزيد من الوقت وأن ال نتسبب في أي إثارة أو أيًا كان ،أو المزيد من التدهور
في تقديم البيانات حولها.

أليسا كوبر:

كافوس؟

كافوس أراستيه:

ببساطة شديدة أقترح عدم استخدام لفظ "تعليق سلبي" و"تعليق إيجابي"" .مؤيد" و"معارض"
ألنني ال أعتقد أنه يجب علينا الحكم على أي تعليق بأنه سلبي أو إيجابي .شكرً ا.

أليسا كوبر:

جون-جاك؟

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
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جون-جاك سوبرينات:

مرحبًا .هل يمكنكم سماعي اآلن؟

أليسا كوبر:

نعم ،الصوت أفضل .شكرً ا.

جون-جاك سوبرينات:

شكرً ا .نعم .أود أن ننهي عملية التعليقات من خالل جو وميلتون ودانيال وأيضًا كافوس .أعتقد
أن ذلك  --التعليقات لم تشمل كل  --مجموعة  .ICGلكنني أقول فقط  --ليست جيدة وليست
سيئة.

أليسا كوبر:

شكرً ا .الصوت كان متدرجً ا بمرور الوقت ،لكنني أعتقد أننا سمعنا ما قلته ،جون-جاك.
منال ،وبعد ذلك يمكننا اختتام هذا الموضوع.

منال إسماعيل:

منال تتحدث إليكم .أعتقد أننا قد نكون بحاجة إلى الحصول على عمودين .أحدها يتناول اإلجراء
واآلخر يحدد السبب وراء هذا اإلجراء .ومن ثم ما إذا كنا نقوم بإرسال ذلك إلى المجتمعات
التشغيلية ،على سبيل المثال ،وبعد ذلك نوضح السبب وراء القيام بذلك .وإذا لم يكن لدينا إجراء
محدد ،فذلك يعود إلى أنه ضد عملية النقل من حيث المبدأ ،على سبيل المثال ،وهو أمر متأخر
إلى حد ما في العملية .فقد يكون اإلجراء والسبب وراء ذلك اإلجراء وسيلة للمضي قدمًا .شكرً ا.

أليسا كوبر:

شكرً ا لك ،منال.
آه ،زياودونغ ،هل أردت المتابعة في هذه المسالة؟ تفضل.
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أنا زياودونغ لي ،للسجل الرسمي .ما يشغلني هو أنه يمكننا الحصول على خيارين .فإذا ما اتخذنا
إجراء حيال التعليق ،فأعتقد أنه ال بأس بإضافة ذلك في تقريرنا .وإذا لم يكن لدينا أي إجراء يجب
اتخاذه ،عندئذ يتعين علينا اإلشارة إلى التعليق فقط من أجل تقديمه إلى المجتمع .وليس لدينا أي
إجراء بالنسبة لذلك ألن أية تعليقات من المجتمع يجب اإلقرار بها.

أليسا كوبر:

شكرً ا .إذن كل من تلك التعليقات تؤدي بشكل جيد للغاية إلى ما كان من المفترض علينا الحديث
حوله بعد ذلك ،وهو ما الذي سوف نقوم به ر ًدا على الحصول على كل هذه التعليقات .وأعتقد أن
ما أشارت منال وزياودونغ إليه يعطي تفاصيل بشكل أساسي لطبيعة ردنا على كل تعليق على
حدة .ومن ثم أريد أن أطرح هذه المسألة .وهذه طريقة لتناول هذه المهمة ،وبشكل حرفي بالنسبة
لجميع النقاط المقدمة وجميع التعليقات فسوف نحدد ما هو إجراء  ICGوربما األساس المنطقي
وراء ذلك .وإذا لم يكن هناك إجراء من جانب  ،ICGفيمكننا عندئذ تفسير سبب ذلك بأنه يرجع
ألن التعليق أو السؤال كان حول شرعية العملية أو أي سبب من األسباب ،ونحن نختار عدم اتخاذ
أي إجراء.
وبصراحة ،أتمنى أن نتمكن فقط من وضع تفسير سردي لتصنيفنا للتعليقات وأنه ال يتوجب علينا
في حقيقة األمر استعراض كل نقطة عبر عنها مقدم التعليق على حدة باإلضافة إلى تحديد اإلجراء
والسبب وراءه .أعتقد أن هذا يعود بشيء ما إلى أن مهمتنا بطريقة أو بأخرى هي التحري عبر
التعليقات والتعرف على االتجاهات وتحديدها .ومن المفترض بالنسبة لنا أن ننظر إلى دعم
المجتمع الواسع ،ويجب عليكم القيام بذلك من خالل التقصي .وال يمكنك القيام بذلك من خالل
النظر في كل واحدة على حدة .لذا أعتقد أن لدينا فرصة هنا من حيث كيفية التعامل مع هذه
المسألة.
وكما تعلمون ،إذا سرنا صوب مسار النظر في كل تعليق والرد عليه ،فهذه طريقة واحدة .وإذا
ما تناولنا التعليقات المتقابلة وحاولنا وضع صيغة ،فهذه طريقة مختلفة .فهي غير شاملة فيما
بينها .ويمكننا القيام بكلتا الطريقتين ،وهو عمل شاق .فكلتاهما تمثالن الكثير من العمل.
ومن ثم أود الحصول على رأي المشاركين حول ما يفضلون القيام به .فقد قمت بإعداد قائمة ما
محتملة بإجراءات  ICGر ًدا على التعليقات .لكن ذلك لم يكن الهدف منه أن يكون ر ًدا بالضرورة
على كل تعليق على حدة .وكان من المفترض أن يكون ذلك ر ًدا على التعليقات عند التعامل معها
جميعًا.
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ومن ثم هناك الكثير من األشياء المختلفة التي يمكننا القيام بها .حيث يمكننا إضافة نص إلى
الجزء صفر من المقترح .ويمكننا تحرير نص الجزء صفر الحالي .ويمكننا تحرير بعض
المستندات األخرى إذا ما رأينا أن التوضيح سوف يكون مثمرً ا أكثر في مكان ما آخر في الوثائق
الخاصة بنا .وبعد ذلك بالطبع ،يمكننا المشاركة م المجتمع التشغيلية أو مع آخرين إذا ما كانت
لدينا تعليقات نرى وجوب إرسالها إلى هيئة مختلفة ،إلى اإلدارة الوطنية األمريكية لالتصاالت
والمعلومات  NTIAأو إلى  ICANNأو إلى جهة أخرى .وهذا أيضًا خيار آخر متوفر أمامنا.
وبعد ذلك مع إجراء المناقشات الخاصة بنا ،يمكننا أن ال نتخذ أي إجراء ويمكن أن يكون ذلك
من أجل العديد من اإلجراءات المختلفة ،ومن ثم أرى أن لدى ترتيب في الكلمة ،ترتيب إلى حد
ما حول هذا الموضوع ،وأنا لم أحظ إلى حد ما باإلشعار الخاص بالترتيب الذي وردت به هذه
التعليقات ،ومن ثم سوف  --سوف أنتقل من ذلك.
وأبدأ من جو.

جوزيف الهادف:

شكرً ا .جوزيف الهادف .أعتقد ،أليسا ،أن اقتراحي قد يكون عوضًا عن واحد منهما أو كالهما،
من أجل إعداد مجموعة من خيارك األول والثاني ،وسوف يتمثل ذلك في إجراء مجموعة من
أنواع األسئلة ،والتي قد تكون مستودعًا من الصفحات التي ال تنتهي في جداول إكسل ،ثم داخل
ذلك إعطاء المجال الخاصة بالردود .ليست التفاصيل الواردة في كل رد ،ولكن مناقشة ما حول
عمق الردود وبعد ذلك الحديث حول اإلجراءات التي نتخذها نتيجة لذلك.
وبعد ذلك أعتقد من المنظور السردي ،سوف يكون من المفيد إذا ما قمنا بإنشاء عملية سدر
صغيرة فيما يخص اتجاه التعليقات ،بحيث يكون "العدد كذا من التعليقات" أو "أغلبية التعليقات
كانت تطالب بهذا النوع من القرارات" ،ألنه ذلك في حينه في حقيقة األمر يعطي الناس مفهوم،
"هذا هو العمق ،هذا هو االتجاه ،هذا هو إجراؤنا" ،وأعتقد أن هذا يسمح لنا بالقول أننا قد وضعنا
في اعتبارنا التعليقات دون الرد على كل واحد منها بشكل مستقل.
ألنه إذا كان من المفترض الرد على كل واحدة بشكل مستقل ،فهناك البعض ممن لديهم اختالفات
دقيقة فيما بين كل واحدة منها وسوف يتوجب علينا كتابة بحث مطول من أجل التعامل مع
التعليقات بشكل مستقل ،حيث إن هناك تعليقات تسير في نفس المسار لكنها تحتوي على فروق
طفيفة وال أعتقد أنه يتوجب علينا أن نضع في اعتبارنا الفروق الطفيفة ،لكن إذا كان هناك البعض
في جانب وكان هناك شخص آخر في الجانب اآلخر البعيد ،فإن هذا النطاق مفيد في حالة فهم
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الناس له .أعني أنني أعتقد بأن النطاق كان األكثر واضحً ا وربما مبي ًنا حول االختصاص القضائي
كتعليق.
وبعد ذلك إلى الحد الذي يكون فيه  --إلى الحد الذي يكون فيه مجموعة من التعليقات ال تتالءم
مع أي صفحة ،فأعتقد أنه يتوجب علينا احتساب تلك بطريقة ما.

أليسا كوبر:

شكرً ا .ميلتون.

ميلتون مولر:

ميلتون مولر.
نعم ،أنا أتفق مع جو في أننا ال نريد تناول التعليقات الفردية.
أنا أقترح أن يكون هناك نموذج لما قمتم به بالنسبة للشرائح الخاصة بالموضوعات هنا .وكما هو
الحال بالنسبة لالختصاص القضائي ،أمامكم بيان بملخص خاص بطبيعة االتجاه الذي تسير
التعليقات فيه ،وبعد ذلك لديكم تعليقات وأرقام مدرجة تحت تلك الفئات .أعتقد أن ذلك يوصلنا إلى
ما كان يقوله زياودونغ :نريد أن نقر بكل تعليق ،ونريد أن نوضح بأننا قرأناها جميعًا ،لكننا
بالتأكيد ال نريد الرد عليها كل على حدة.
وأعتقد أننا ال نعود بأي نفع على المجتمع من خالل الرد فرديًا على التعليقات ،حيث لن يقوم أحد
بقراءة كل ذلك .فهم يريدون بشكل أساسي معرفة ما نوع المربع الذي نضع فيه التعليقات الخاصة
بهم فيه وكيفية الرد على ذلك وكم عدد األشخاص اآلخرين الذي يتفقون معهم.
ومن ثم أعتقد أن هذا األسلوب التجميعي هو األفضل لنا.

أليسا كوبر:

شكرً ا لك ،ميلتون.
لين؟
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أود أن  --أنا لين سانت آمور ألغراض السجل .كما أود أيضًا تأييد عدم الرد على كل واحد من
األسئلة بشكل فردي بل باألحرى إعداد تقرير أو عمل سردي ،وهل سيتم ذكر ذلك في الصفحات
أو  12سؤال .ربما يكون ذلك في كليهما .لكنني أعتقد في حقيقة األمر أن هذا األمر مفيد بشكل
كبير ومعين أكثر لكل من استغرق الوقت في تقديم التعليقات ولمن يريدون فقط فهم ماهية نتيجة
فترة التعليق العام .أعتقد أن شي ًئا يكون نصه إلى حد كبير في صورة تقرير وسرد لألعمال
واألنشطة أكثر إمكانية للوصول إليه بشكل كبير لكل من  --لكل من مقدمي التعليقات وغير
مقدمي التعليقات على السواء وأعتقد أن ذلك يجب أن يكون هو تركيزنا األساسي .كيف يمكننا
التواصل بشكل أفضل ،وما كانت التعليقات التي كنا  --ما هي التعليقات التي سمعناها ،وما هو
ردنا ،والمقترحات الجارية.

أليسا كوبر:

شكرً ا لك ،لين.
منال؟

منال إسماعيل:

أريد اإلشارة فقط إلى أنني لم أعني على المستوى الفردي ،أي واح ًدا تلو اآلخر ،ولكن باألحرى
في فئات .أي وضعهم في فئات.
ولكن بعد االستماع لآلخرين أيضًا ،فإنني أتساءل عما إذا كنا سنقوم بتصنيفها مثل "خمسة
تعليقات تناولت االختصاص القضائي" ،على سبيل المثال ،أم حسب الموضوع.
ألن بعض التعليقات قد تحتوي على أكثر من جزء واحد ،وربما أجزاء ال يمكننا اتخاذ إجراءات
حياله وأجزاء أخرى يجوز توجيهها إلى المجتمعات التشغيلية.
أنا فقط أفكر بصوت عال .شكرً ا.

أليسا كوبر:

شكرً ا .مايكل؟
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شكرً ا .أنا أتفق األسلوب غير الفردي .وأوافق على التجميع .وأود أن أذكركم بأن األسئلة  --يمكن
أن تكون مفيدة للغاية في وضع إطار لذلك .ليس ذلك بطريقة صارمة للغاية ،لكن كان هناك سبب
وراء األسئلة والسبب وراء األسئلة إلى حد ما أتذكر ،تمثل في أننا لم نجري تحليالً كبيرً ا
للممارسات التي تمت في مستويات المجتمع ،ومن ثم حاولنا لفت األنظار إلي األسئلة ،باإلضافة
إلى إمكانية التشغيل البيني والتوافق وإمكانية العمل ،جميعًا تحت مبادئ عامة ،مثل معايير إدارة
.NTIA
ومن ثم أعتقد أنه يتوجب علينا أن نضع ذلك في االعتبار وأال نقوم فقط بوضع مجموعات أسئلة
ولكن الحفاظ على ذلك الهيكل ،ألن ذلك أيضًا من الهياكل التي يمكن للقارئ متابعتها ألننا قد
أجرينا األسئلة ،ونقدم تقارير حول النتائج فور التوصل إليها ،ويمكننا التفاعل معها.

أليسا كوبر:

شكرً ا .كافوس؟

كافوس أراستيه:

نعم ،أليسا .ونحن اآلن في الجزء الحيوي للغاية من عملية التقييم التي نجريها .وطب ًقا لما أفهمه،
فإن ذلك في الوقت الحالي هو المستند الوحيد الذي سيكون متاحً ا.
ويجب أن نشهد مسارين مختلفين.
المسار األول ،كيفية العمل على التعليقات الواردة ،إن وجدت .وقد تكون هناك حاجة إلى إجراء
بعض التغييرات .أما المسار الثاني ،فهو كيفية تقييم األشخاص فيما يخص النسبة المؤيدة أو
المعرضة ألشياء محددة.
ففي المجتمعين اآلخرين  --ليس المجتمعات  -العمليتين األخريان ،مجموعة عمل المجتمعات
ومجموعة عمل المجتمعات المتعددة ،فإن لديهما اثنتين من التعليقات العامة .وعلى الرغم من
الموقف كان مختل ًفا إلى حد ما وكان التفويض واالختصاص مختل ًفا تمامًا ،على الرغم من ذلك،
فإن ما قاموا به ،هو أنهم قاموا بإنشاء مجموعة صغيرة تتعامل مع كل قسم وتناول النص الفعلي
وليس التعليق العام للنص ،ألن العلة تكمن في التفاصيل ،أي ما كان موجو ًدا في النص .وهذا
أمر بالغ األهمية.
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كما أنهم يحاولون تجربة ذلك والعودة مرة أخرى إلى مجموعة عمل المجتمعات المتعددة" ،هذا
هو التعليق" ،وبعد ذلك يحاولون ذكر اإلجراءات ،سواء بدون أية إجراءات أو يتوجب عليهم
تعديل شيء ما وعمل المقترح النهائي.
وعلى الرغم من ذلك ،فإن مهمتنا مختلفة للغاية .فنحن مجموعة تنسيق .والمهام الخاصة بنا
مقتصرة على التنسيق ،وليس الدخول في التفاصيل .وعلى الرغم من ذلك ،فإن لدينا ميثا ًقا ويتعين
علينا التصرف بما يتفق مع هذا الميثاق.
ولسوء الحظ ،فإن الميثاق الخاص بنا غير واضح تمامًا في هذه الناحية ،ومن ثم يتوجب علينا
التوصل إلى أفضل طريقة للتعرف على ماهية اإلجراءات التي قد اتخذناها .وليس األمر مقتصرً ا
على إعداد وثيقة موحدة بالتعليقات .وبالنسبة لي ،كعضو في مجموعة  ICGفإن األمر المهم هو
طبيعة اإلجراء الواجب اتخاذه فيما يخص تلك التعليقات ذات الصلة بتلك الحاجة إلى متابعتها
بطريقة أو بأخرى وما الذي سوف يفيد من أجل تحقيق تحسين أفضل للمواقف.
لذا علينا التزام الحرص أيضًا بذلك .وأنا ال أتعامل مع الفئة التي يرفضون عملية النقل بالكامل.
أي ،كما ذكرت  --ذكر الناس شي ًئا ما --
لذا فإن ما أقترحه في حقيقة األمر ،بشكل عام مؤيد للمقترحات التي طرحها جو ،لكن المزيد من
التفاصيل التي نريد رؤيتها أال وهي النواحي التي نريد الحصول فيها على قدر من التحسين في
الوثيقة التي نعدها بمجرد أن نقدم المقترح النهائي إلى اإلدارة الوطنية األمريكية لالتصاالت
والمعلومات  NTIAأو إلى الجمعيات األخرى قبل االنطالق إلى تلك .إذن هذا  --ال يجب علينا
جعل ذلك مجرد وثيقة تحضيرية دون أي إجراء .فبعض التعليقات تتطلب اتخاذ إجراءات .وبعض
التعليقات تقترح قدرً ا من التحسين .وأنا لم أناقشها بالتفصيل ،ولكن عندما قمنا بذلك في مجموعة
عمل المجتمعات المتعددة ،فقد كانت مفيدة للغاية وأدت إلى إرشاد مجموعة عمل المجتمعات
المتعددة من أجل المقترح الثاني من أجل إجراء تلك التغييرات أو احتساب هذه المسألة.
على األقل في هذه المرحلة ،أليسا ،اسمحي لي بأن أعترف بأنني لم أعرف ما إذا كانت هذه هي
وثيقتنا األخيرة أم ال أو ما إذا كان لدينا وثيقة أخرى أم ال .فهذا يتوقف على طبيعة التعليقات.
وأتمنى ربما أال نحتاج إلى أية وثائق أخرى ،أو أية مقترحات أخرى إلى الجمهور ،لكن ال يمكنني
رفض ذلك والقول بأنها مستثناة .وهذا يتوقف على نطاق التعليقات والتحسينات.
لكن هناك شيء هام للغاية ،أال وهو أنه يجب أال ننهي هذه الفكرة اآلن إلى أن نتناقش في فترة
الظهيرة مع مجموعة عمل المجتمعات المتعددة.
فهناك الكثير من المصاعب بعد المقترحات الجديدة المقدمة من  .ICANNوأنا ال أقترح أن هذا
ليس من المقترحات الجيدة ،لكن هناك بشكل كامل  --أو البعض منها متعارض جزئيًا مع
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
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المقترحات األخرى المقدمة من مجموعة عمل المجتمعات المتعددة كما أن لهذا تأثير مباشر على
التسمية ،تأثير مباشر وما إلى ذلك على هذا الهيكل.
لذا علينا التزام الحرص أيضًا بذلك.
إذن فإن ما أقترحه هو أن نتناول المقترحات المقدمة من جو ،لكننا بحاجة إلى وضع القليل من
الكلمات معًا والرجوع بذلك مرة أخرى إلى االجتماع الخاص بكم والموافق على الموقف الذي
ً
وثالثا اإلشارة إلى فئات
نشير فيه للمرة األولى إلى ميثاقنا ،وثانيًا اإلشارة إلى اختصاصنا،
التعليقات والطريقة التي يتعين علينا بها تناولها.
ويجب أن نستوضح األمر بشكل كامل من أجل إرضاء المجتمع بالتعليقات التي قدموها والحفاظ
على مستوى الشمول والطريقة الديمقراطية في عمل وتشغيل .ICANN
ولذا فإنّ هذا األمر مهم .ومن ثم ال يمكننا االنتهاء من هذا الموضوع صباح اليوم ،أليسا .ومن
األفضل الحصول على وجهات النظر ومحاولة العمل عليها ،والرجوع بها مرة أخرى ظهر اليوم
أو صباح الغد .وعالوة على ذلك ربما حتى المشاورات غير الرسمية خالل االستراحة .شكرً ا.

أليسا كوبر:

شكرً ا جزيالً لك كافوس وللجميع .أعتقد أننا توصلنا إلى اتفاق جيد حول الطاولة هنا على أنه
يجب أال نسعى لتوفير رد فردي على كل تعليق أو كل من تلك النقاط المقدمة بمعرفة مقدمي
التعليقات ،لكن باألحرى المتابعة على طول المسار الخاص بالموضوعات التي تنشأ من
التعليقات ،باإلضافة إلى تقديم شيء يقر بكيفية مناسبة وتناسب كل مقدم تعليق في ذلك وما الذي
قاله فيما يخص ما قاله األشخاص اآلخرون ،باإلضافة إلى توفير بعض التوصيف الواسع
للتعليقات ،لكن هذه عملية من المقرر لنا أن نستعرضها خالل اليومين القادمين.
وأعتقد ،كافوس ،هناك مالحظة إضافية أود اإلشارة إليها في سياق ما قلته أنت من حيث الطريقة
التي أجرت بها مجموعة عمل المجتمعات المتعددة العملية الخاصة بها وهو أن لديها ،كما تعلمون،
فرق علم انطلقت وعملت على هذه األشياء.
وأعتقد أننا سوف نكون بحاجة بالتأكيد إلى متطوعين من أجل تناول األجزاء المختلفة من هذا
التحليل من حيث تدوين وكتابة النتائج التي يسفر عنها هذا االجتماع ،بحيث يمكن للمشاركين
وضع هذه المسألة في االعتبار .وكما تعلمون ،فإنه إذا كان من المقرر الحصول على قسم يتحدث
حول ما قالته التعليقات حول االختصاص القضائي ،فسوف نحتاج إلى شخص من أجل كتابة ذلك
القسم.

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
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ومن ثم فإننا ال  --ال يتوجب علينا إسناد تلك المهام أثناء عملنا ،لكننا سنكون بحاجة بعد الخروج
من هذا االجتماع ،في اعتقادي ،أن نعرف ما الذي سيمسك بالقلم من حيث محاولة كتابة هذه
الملخصات والتحليالت الخاصة بالتعليقات ،وإلى أي مدى يكون هذا هو اإلجراء الذي نقرر
اتخاذه.
وبشكل واضح ،أعتقد أننا توصلنا أيضًا إلى اتفاق بأن لدينا العديد من اإلجراءات المختلفة التي
يمكننا اتخاذها ر ًدا على ذلك ،بما في ذلك عدم اتخاذ أي إجراء ،ومن ثم يجب علينا  --يجب أن
نضع ذلك في االعتبار أثناء إجراء تحليل للتعليقات.
ومن ثم أعتقد أنه يجب علينا االحتفاظ  --الضغط وبعد ذلك يمكننا االنتقال إلى الشريحة التالية.
إذن هذه فقط  --أعتقد أن الجميع يتذكر أن لدينا القسم الخاص بنا في المقترح ،وهو النص الذي
قمنا بكتابته ،ومرة أخرى فإننا كما أشار ميخائيل ،هناك هيكل مرتبط به وقد قمنا بتصميم ذلك
الهيكل ليتناسب مع األسئلة التي نضعها من أجل التعليقات العامة ،ومن ثم فقد أردت  --أردت
فقط أن أذكر الحاضرين بأنه يجب علينا التفكير حول كيفية قيامنا بضبط ومناسبة التعقيبات
والمشاركات من الجمهور مرة أخرى في هذا النص الذي كتبناه بالفعل .وهذا أحد الخيارات
المتاحة أمامنا.
ويمكننا بالطبع إضافة نص جديد وإضافة أقسام جديدة وما إلى ذلك ،لكنني أردت التذكير بذلك
فقط.
وبعد ذلك أرى األعالم ترتفع .اسمحوا لنا أن نجرب إغالق هذه المسألة ألننا متأخرون بالفعل
إلى حد ما .ولدينا الكثير من الموضوعات التي يجب تغطيتها .إذن الشريحة التالية ،رجاءً ،وبعد
ذلك سوف أعود مرة أخرى إلى ترتيب الكلمة.
اعتقدت أن هناك  --ح ًقا.
ومن ثم أعتقد أننا سوف ننتهي من تناول هذا الموضوع  --التعليقات حسب الموضوع وقد أردت
الحصول على القليل من التوضيحات في البداية من حيث المادة الموجودة في جهاز عرض
الشرائح ،ألنه وكما كان ميلتون يتحدث حول إقرار كل مقدم تعليق على حدة ،فإن نوع الملخصات
الموجودة في جهاز العرض ال تقر بالضرورة بكل مقدم للتعليقات على حدة .بل تم تجميعها معًا
بقدر من العجلة .وربما تكون هذه المهمة المنوطة باألشخاص الذين ينتهي بهم المآل إلى التطوع
من أجل أجزاء مختلفة من أجل هذا التحليل من أجل العودة واالستعراض مرة أخرى والتأكد من
أننا شاملون ،لكنني أردت فقط التأكد من أن التنبيه والتوضيح موجود بحيث يعلم الناس عندما ال
يرون التعليق الخاص بهم ينعكس هنا ،ليس ألننا  --ال نعلم أنه غير موجود هنا لكن لم يكن لدينا
متسع من الوقت لكي نظهره هناك.
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
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إذن لدي مجموعة من التعليقات التي أريد اإلشارة إليها.
كافوس وبعد ذلك جو.

كافوس أراستيه:

ً
مرتبطا بذلك ،لكنني ربما أكون قد نسيت نقطة هامة.
أليسا ،المعذرة .قد ال يكون هذا األمر
خالل المناقشة التي أجريت على القائمة الخاصة بـ  ،GACتمت اإلشارة إلى سؤال عما إذا كان
هناك أي شيء من جانب  ICGبحاجة إلى تأييد أم ال من المنظمات القائمة على وضع الميثاق.
ولم يتم تقديم إجابتي على ذلك بشكل رسمي ،لكنني ال أرى أية حاجة إلى ذلك ،وهو اللجوء إلى
المنظمات القائمة على وضع الميثاق .لكنني أردت التأكد من ذلك من خالل أعضاء مجموعة
 .ICGوإذا كانت لديهم نفس وجهة النظر ،فيمكنني إيصال ذلك إلى لجنة  GACقائالً أن بعض
المناقشات تشير إلى أنه غير موجود في الميثاق الخاص بنا وال توجد أي نية أو أي إجراء من
أجل السعي للحصول على التأييد من المنظمات القائمة على وضع الميثاق ألن العملية مختلفة
بالكامل عن عملية مجموعة عمل المجتمعات المتعددة ومجموعة عمل المجتمعات.
فهم يقومون بعملية التأسيس لكن ليس بيدنا ذلك هنا .ونحن ننطلق مباشرة إلى اإلدارة الوطنية
األمريكية لالتصاالت والمعلومات  ،NTIAمن خالل  ،ICANNوبعد ذلك  --لكنني أردت التأكد
 -نعتذر على طرح هذا السؤال لكننا أردنا اإلجابة على ذلك ،ألنه في حقيقة األمر ،فإن رئيس GACطرح ذلك السؤال ويجب عليّ الرج على الزمالء كعضو في مجموعة  ICGقائالً بأن،
" ال ،ليس ثمة داع للقلق ،ليست هناك أي منظمة قائمة على وضع الميثاق في هذه الحالة الخاصة".
وفي حالة موافقة الجميع على ذلك ،فسوف أقوم بإيصال ذلك إليهم .شكرً ا.

أليسا كوبر:

شكرً ا .نعم ،هذا صحيح .ال أعتقد أن هناك من ال يوافق على ذلك .ومن ثم يمكن  --يمكنكم التأكد
من أن فهمكم صحيح.
جو؟

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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شكرً ا .جوزيف الهادف.
أليسا ،أنا أتفق مع حقيقة أنه ال يجب علينا ذكر أو اإلشارة إلى كل بيان إيجابي ،لكنني رأيت أن
من المطمئن على وجه الخصوص ومن المكافئ أن التعليقات التي كانت هامة للغاية بالنسبة
للمقترح لم تكن هامة وحيوية بالنسبة للعملية التي استخدمناها من أجل الوصول إليها .فقد كانت
هامة في بعض األحيان بالنسبة للنتيجة التي توصلنا إليها .وأعتقد أن ذلك ربما يكو من األشياء
التي نلتقطها والتي قد تكون وثيقة الصلة بمراجعة اإلدارة الوطنية األمريكية لالتصاالت
والمعلومات  -- NTIAوهو تأكيد العملية التي استخدمناها ،كما تعلمون ،األسئلة التي تصل إلى
النهاية ،لكنني لم أسمع أي شخص يرى بأنه تم إخراجها بعيد عن العملية بأي حال من األحوال،
وفي حقيقة األمر ،حتى إن الردود الحيوية غالبًا ما وجهت إلينا الشكر على العمل الذي قمنا به.
ومن ثم أعتقد أن  --قد يكون هذا مكا ًنا واح ًدا يمكننا التنقل فيه وسرد اإليجابي منها.

أليسا كوبر:

شكرً ا لك ،جو .أعتقد أن هذا األمر ينطبق على البعض منها .فقد حصلنا بالتأكيد على نقد للعملية.
ومن ثم سوف يتوجب علينا الحصول على تقييم في التصنيف الذي نقوم به لذلك ،لكن هذه من
النقاط الجيدة.
هل ترغب  --وبعد ذلك سوف ننتقل إلى موضوع آخر أو إلى الموضوع التالي ،ومن ثم...
هل لديك المزيد ،كافوس؟ تفضل.

كافوس أراستيه:

نعم .لقد ذكرت أن مجموعة عمل المجتمعات المتعددة كانت متطوعة في هذا األمر .فأنا لم أتحدث
إلى كيث درازيك ،لكنني أعتقد أن بإمكانه أيضًا الموافقة على أنني وهو سوف يسرنا وضع وتقديم
أية تعليقات فيما يخص المساءلة في التعليقات المقدمة من المشاركين .ومن ثم يمكننا الحصول
على واحدة ،إن أردتم ،إذا أراد المشاركون استخدام ذلك .وسوف نراجع التعليقات .ومتى ما
كانت هناك عالقة بالمساءلة ،فإننا نحاول أن نقدم ذلك إلى شيء حتى اآلن بالفعل لدينا .ومن
الواضح أننا ما زلنا لم نقم بذلك ،لكن من الممكن القيام بذلك  --بعد االجتماع المباشر وجهًا لوجه
في سانتا مونيكا ،وربما تكون لدينا وجهة نظر أفضل حول ذلك .وبتجميعها معًا وإرسالها على
القائمة البريدية والرغبة في تناول هذه المسألة.
وعلى األقل هذا هو المتطوع األول .شكرً ا.
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شكرً ا .سوف نقوم  --لنبقي هذه المسألة في االعتبار عندما نقوم بتقييم طبيعة البنود اإلجرائية
التي لدينا بالنسبة ألعضاء مجموعة  ICGفيما بعد خالل اليوم أو بعد غد.
لذا اسمحوا لنا  --نعود شريحة واحدة ،في رأيي .واحدة أخرىً ،
عفوا .هذه غير مرتبة .أجل.
حس ًنا .إذن فقد أردت أن أتحقق فقط ،قبل أن ننطلق إلى ذلك ،أن الناس يعتقدون أننا  --أن
األساسيات الخاصة بالمقترح تحظى بدعم المجتمع الواسع وأنه يجب علينا المتابعة في هذا األمر.
وأنا لم أرد اقتراح ذلك.
أعتقد أن انحيازي وضع ربما بالفعل ،لكنني أردت فقط التأكد.
هل هناك أية اعتراضات ،األشخاص الذين يرون أنه ال يجب علينا  --أننا لم نحصل على التأييد
الواسع من المجتمع للمقترح ،استنا ًدا إلى قراءتي للتعليقات؟
جو وبعد ذلك ميلتون .أخشى أن  --أخشى هذه األيدي المرفوعة .تفضل ،جو.

جوزيف الهادف:

ال ،أب ًدا ،نحن  --ال ،أب ًدا ،أردت فقط تذكير الجميع أن ما طلبنا من المشاركين القيام به هو التعليق
عندما تكون لديهم مشكلة .وقد طلبنا بالفعل  --كما تعلمون ،فقد كان أقل تأكي ًدا لدرجة أنهم علقوا
عندما لم تكن لديهم أية مشكلة .إذن أعتقد ،كما تعلمون ،قد يكون هناك مستوى ما من المفاهيم
التي قد تكون لدى من لم يقدموا تعليقات وهو أن لديهم مشكالت أقل ،ومن ثم أعتقد ،نعم ،حتى
داخل هذه التعليقات التي تلقيناها ،فإنني أود القول بأن األكثرية كانت مؤيدة ،كما تعلمون ،أو
مذنبة مع تفسير ،سعادتك ،مادة ما ،لكنه كانت هناك مؤهالت للتأييد ،لكنني أعتقد أنه ال يجب
علينا تجاهل حقيقة أنني ربما من المفترض التفكير بأنه كان من األفضل الحصول على المزيد
من التعليقات في حقيقة األمر من األشخاص الذين لديهم مشكالت وحقيقة أننا لم نقم بذلك ربما
يكون ذلك بمثابة إشارة إلى عدد األشخاص غير الموافقين ولم يقدموا تعليقات.
ومن ثم ال أعتقد أنه يمكننا اتخاذ هذا االفتراض ،لكنني أعتقد أنه ال يجب علينا تضليل أنفسنا بأن
 150تعلي ًقا غريبًا ليست في المستوى المطلوب  --وأن عدد األشخاص والمؤسسات المعنية بذلك
وربما القرار الخاص بهم عدم التعليق كان بمثابة إشارة إلى أنهم كانوا في واقع األمر موافقين
بشكل عام على المفهوم.
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أليسا كوبر:
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شكرً ا لك ،جو .هذه نقطة جيدة .وسوف أقول بأن بعض األشخاص يبدو أنهم يحصلون عن
الرسالة بأنه يجب عليهم التعليق بأي حال من األحوال ،حتى وإن كانوا  --لقد حصلنا على الكثير
من التعليقات الشاملة والداعمة هنا ،ومن ثم ال بأس بذلك .وأيضًا أعتقد من خالل  --من منظور
األرقام ،فقد حملنا أمانة السر على العودة مرة أخرى والنظر في عدد األشخاص الذين قدموا
تعليقات .أعتقد أن هذه هي المرة األخيرة التي يقدم فيه اإلدارة الوطنية األمريكية لالتصاالت
والمعلومات  NTIAإشعارً ا باالستعالم حول عقد وظائف  IANAوأعتقد أن هذا كان رقم 47؟
 .47وقد تلقينا  157تعلي ًقا.
ومن ثم فإن كل ذلك ذي صلة ،أليس كذلك؟
لقد حصلنا على المزيد من التعليقات تزيد عن ما حصلت عليه مجموعة عمل المجتمعات المتعددة
هذه المرة .مرة أخرى ،أرجو عدم وضع المزيد من الثقل على األرقام ،لكنكم إذا  --مقارنة ببعض
اإلجراءات التي لدى بعض الحكومات ،فإن  157تعلي ًقا ليس كثيرً ا .ومقارنة باإلجراءات األخرى
حول وظائف  ،IANAمن الواضح أن ذلك كثير ،وهذا فقط للعلم واإلحاطة.
دانيال؟

دانيال كارينبيرغ:

شكرً ا .أعتقد أن من السابق ألوانه طرح السؤال الخاص ب  ICGحول وجهات النظر .هذا أوالً.
استعراض جدول األعمال الذي يتناول ذلك ،وبعد ذلك طرح ذلك السؤال.

أليسا كوبر:

هذا منصف .وأرى أنك قد قرأت كل تعليق على حدة بالفعل ،دانيال .ما الذي يجب علينا الحديث حوله؟
ياري ،تفضل.
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مؤتمر  ICGالهاتفي رقم  – 1في  18سبتمبر 2015
ياري آركو:

AR

من الناحية األساسية ،أنا أتفق مع جو .أعني ،أنا أوافق على استعراض التفاصيل والتعرف على
كيفية القيام بالرد على بعض من المشكالت التي تم طرحها .لكنني أالحظ بالفعل تأيي ًدا واسعًا إلى
حد ما لهذا األسلوب بالكامل .وحيث إننا كنا نتحدث حول األرقام ،فأنا أريد تذكير الجميع بأن هذا
ليس هو التعليق العام الوحيد أو المرة الوحيدة التي تشارك فيها المجتمعات في هذه العملية .حيث
كانت هناك ثالثة مجتمعات ،بالطبع ،تقوم بالعمل في السابق .وبالتالي علينا أن نأخذ كل ذلك بعين
االعتبار .ومن ثم فإنني  --أرى أن بعض المشاركين قد استعرضوا عملية المجتمع وال يرون أن
هناك حاجة إلى المشاركة في هذا المستوى بعد اآلن.

أليسا كوبر:

أنا روس موندي.

روس موندي:

شكرً ا لك ،أليسا .أنا روس موندي ألغراض السجل .أعتقد أن الفكرة التي أثارها دانيال حول
االنتظار إلى أن ننتهي من المزيد من األعمال التفصيلية قبل أن نتوصل إلى هذه النتيجة في
الواقع حول ما هو موجود على الشريحة من األساسيات الخاصة بالمقترح ،وأعتقد أنني سوف
أكون أكثر ارتياحً ا مع استخدام مصطلحات من مثل المفاهيم أو األفكار .وأنا غير متأكد من معني
"األساسيات" فيما يخص هذا المقترح ،لكنني أعتقد أن الفكرة العامة للزمالء الذي استعرضوا
بعض أو جميع التعليقات سوف تؤيد ذلك .لكنني ال أعتقد أنه يتوجب علينا اتخاذ قرار حيال ذلك
اآلن.

أليسا كوبر:

شكرً ا لك ،روس.
كافوس؟

كافوس أراستيه:

نعم .ومن الناحية القانونية فيما يخص عدم الحصول على أية تعليقات ،في عملية ديمقراطية ما،
فسوف يقومون بتصنيفها كمجتمع بدون اتخاذ أي موقف ألنه لم يتخذوا أي قرار .وفي عملية
أخرى ،فإنهم يطلقون على ذلك اسم الموافقة الضمنية .فعدم الرد ال يعني الموافقة .البعض قرأ
ذلك ،وليس لديه أية اعتراضات ،ويقول بأن هذا هو سبب عدم التعليق ،ربما تكون موافقة ضمنية
أو ما يطلقون عليه اسم الموافقة الضمنية .ومن ثم يتوجب أن نكون أكثر حذرً ا وأن ال نحصل

مالحظة :فيما يلي المخرجات الناتجة عن التدوين النصي لملف صوتي إلى ملف نصي/ملف  .wordرغم أن التدوين النصي دقيق إلى حد كبير ،فقد
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شر هذا الملف كوسيلة مساعدة لملف
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على أي نتيجة لذلك تكون مضللة وال تعكس الحقيقة .ومن الصعب للغاية أن يكون عدم الردم
بمثابة عدم اتخاذ قرار أو مجموعة عدم القرار أو أن يعني الموافقة الضمنية.
لكنني أتفق تمامًا ما دانيال ومع اآلخرين في أنه يتوجب علينا االنتظار إلى أن نستعرض الموقف
بالكامل للتعرف على ما حدث بالفعل .وأنا ال أعرف إلى أي مدى سيكون ذلك مفي ًدا واألمر األكثر
أهمية بالنسبة لي هو اإلشارة إلى اإلحصائيات .وبالنسبة لي ،هذا األمر صادم إلى حد ما%7 .
أفريقا ،و %3أمريكا الالتينية ،و %29أمريكا الشمالية وهي دولتان أو ثالث دول .وبعد ذلك
ننتقل إلى دول آسيا المطلة على المحيط الهادئ ،في اتجاه واحد  52دولة .وبطريقة أخرى ،وطب ًقا
لإلحصائيات األخرى 65 ،دولة 13 .رد قليل للغاية .وأمريكا الالتينية %3 ،قليل للغاية .وال
أريد أن نعلق على اإلشارة إلى قليل  --على األقل من الجيد ذكر ذلك ،للتعرف على مدى تواصلنا
مع الناس .فهذا أمر مهم ج ًدا .وفي جوانب أخرى ،اطلعت على الكثير من التعليقات في دول
أمريكا الالتينية .وأرى هنا  .%3وأفريقيا  %7نسبة ال تمثل  52دولة ومنطقة وما إلى ذلك.
وأنا ال أتحدث عن الحكومات .بل أتحدث عن الدول والمناطق .لذلك بالنسبة لي من الصادم إلى
حد ما االضطرار إلى تلقي هذا العدد القليل من التعليقات على العملية ،التي تعد هامة .شكرً ا.

أليسا كوبر:

شكرً ا لك ،كافوس.
أعتقد أن لدينا اتفاق جيد بأننا سوف نعود إلى إصدار ما للسؤال في نهاية يوم غد .نعم ،أعتقد أن
هذه فكرة رائعة.
مجرد مالحظة واحدة مرة أخرى حول الجغرافيا 1/3 ،من التعليقات الكاملة ال يمكننا عزوها
إلى أي جغرافيا .ومن ثم لن نتمكن من التوصل إلى األرقام الحقيقية الهادفة .لكننا أوضحنا ما
يمكننا التوصل إليه.
حس ًنا .ومن ثم أعتقد أنه يتوجب علينا تباحث مسألة االختصاص القضائي .وسوف يتولى مارتن
بويل قيادة هذه المسألة .ومن المفترض أن نحصل على راحة في تمام الساعة  .10:30ومن ثم
سوف نعود إلى ذلك .و 35دقيقة قد ال تكون كافية.
هل تريد مني إدارة ترتيب إلقاء الكلمة أم تريد أنت ذلك؟
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يمكنني أن أرى نصف الطاولة فقط بشكل مناسب .فأي شخص على هذا الجانب من الطاولة
يرغب في تولي الكلمة يمكنه استخدم قاعة برنامج  Adobeبشكل مفيد ،وبعد ذلك سوف أحاول
إدارة ترتيب الكلمة.

أليسا كوبر:

شكرً ا.

مارتن بويل:

معكم هنا مارتن بويل .نعم ،كان ذلك بشكل واضح واح ًدا من المشكالت الكبيرة والصعبة .لكنني
رأيت أنه ربما يمكنني إجراء نظرة عامة سريعة على ما ورد إلينا وبعد ذلك ترك المجال مفتوحً ا
أمام المناقشة ،على الرغم من أنني أرى يد كافوس مرفوعة.
كافوس ،هل تريد أخذ الكلمة قبل أن أبدأ؟
[ ضحك ]
اإلجابة هي ال.

متحدث غير محدد:

(بعي ًدا عن الميكروفون).

مارتن بويل:

ال أستطيع أن أسمعك ،كافوس .أن بعيد عن الميكروفون .حس ًنا.
كانت هناك تعليقات كنت قد حددتها أو تم تحديدها ذاتها في ملف الجداول من ال شيء.
[ ضحك ]
كان هناك  17مقترحً ا قدمت إشارة مباشرة إلى المشكالت الخاصة باالختصاص القضائي .وهذا
يعني  140لم تشر إلى ذلك .أعتقد أنه يجب علينا وضع هذه المسألة في الحسبان عند التفكير في
طريقة للمضي قدمًا في ذلك .وبشكل حتمي ،كان هناك ثالثة أنواع من المقترحات :وهي األنواع
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التي كان من الواجب القيام به ،ومن ثم ،فإن المقترح غير كامل .وهناك أنواع تأتي في استقطاب
المناقشة وتقول بأنه يجب أال تتم بأي حال من األحوال.
وبعد ذلك في النهاية ،كان بين هذه التعليقات الـ  17عدد كبير أشارت إلى أن االختصاص
القضائي يجب أن يتم لكن ال يجب أن يتم في هذه المرحلة .فهو من األشياء التي يجب أن تتم
ولكن في الوقت المناسب.
وفي هذه النقطة ،أود أن أشير مرة أخرى في البداية في المستند الخاص بنا من أجل التشاور
الذي قمنا به إلى أقصى ما أرى ،ليست هناك إشارة محددة لالختصاص القضائي.
وثانيًا ،في مجموعة عمل المجتمعات ً --
عفوا في مجموعة عمل المجتمعات المتعددة قامت
 ICANNبتعزيز أعمال المساءلة ،وهناك إشارة خاصة إلى التعامل مع االختصاص القضائي.
ومرة أخرى ،كان الهدف من ذلك التطلع إلى األمر والقول ،نعم ،هذا من األشياء التي سوف
تحتاج إلى تحليل سليم في المسار الصحيح .ومن ثم ،فإنه يتم بعد عملية النقل ويتم في مقابل
معايير محددة بوضوح تام.
وباالنتقال اآلن إلى التعليقات التي وردت ،كان هناك  --وهنا سوف أصادف مشكلة تتمثل في
عدم القدرة على قراءة ما كتبته ألنني أعسر واإلمساك بقلم أمر صعب .ودائمًا ما أتسبب بالضرر
عن استخدام تلك اليد.
لكن الكثير من التعليقات الحيوية قد ارتبطت بها بشكل حتمي لالختصاص القضائي والقانون
الخاص بالدولة .وبعد ذلك هناك شيء أكثر صعوبة في فهم المنطق وراءه ،وهو حقيقة أننا
ملزمون بقوانين دولة محددة ،وهو ما أعطي حكومة تلك الدولة ،إن جاز لنا التعبير ،سيطرة خفية
على العملية وهو ما أراه يفترض أن تكل الدولة ربما بحاجة إلى إعادة النظر في فصل هيئتها
القضائية عن واليتها.
نوقد كانت هناك أسئلة حول الخضوع للقانون الدولي والحاجة إلى أن نكون  --بالنسبة لوظيفة
 IANAأن تكون مدوّ لة أكثر .كما كانت هناك مجموعة من التعليقات حول التأثير على نطاقات
 ccTLDوإمكانية التداخل في مسألة  ،ccTLDوهو ما أعتقد أنه سوف يأتي إلينا هنا .وأنا متأكد
من أن ذلك سوف يأتي فيما بعد عندما نتحدث حول نطاقات .ccTLD
وبعد ذلك الجانب المقابل من المناقشة كان ثقيالً للغاية على إمكانية وجود االلتزام بالبقاء في
الواليات المتحدة أو أن تكون األصول المملوكة للواليات المتحدة .وبعد ذلك القليل من االرتباك
فيما بين من يقولون بوجوب البقاء في الواليات المتحدة ومن يقولون بأنهم في حقيقة األمر
يرغبون في أن تظل تحت إدارة الحكومة األمريكية.

مالحظة :فيما يلي المخرجات الناتجة عن التدوين النصي لملف صوتي إلى ملف نصي/ملف  .wordرغم أن التدوين النصي دقيق إلى حد كبير ،فقد
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شر هذا الملف كوسيلة مساعدة لملف
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ومن ثم هذا هو استعراضي السريع للمقترحات الـ  -- 17التعليقات الـ  17التي وردت حول
االختصاص القضائي .وبهذا القول ،أود أن أفتح المجال للمناقشة حول ما إذا كان المشاركون
يرغبون في أجزاء أخرى لم أقم بتلخيصها ويعتقدون أنها ربما تكون مهمة بالنسبة لنا للنظر في
تمريرها وحيث قد نكون بحاجة إلى القيام بمزيد من مجرد إضافة نصر آخر إلى الجزء صفر.
وبالعودة إلى ترتيب الكلمة ،أرى أن معي كل من ميلتون وجو .ولكن قبلكم جميع ،كان كافوس
قد رفع يدون في قاعة برنامج  .Adobeإذن هل يمكن لكافوس االنطالق أوالً؟ شكرً ا.

كافوس أراستيه:

شكرً ا جزيالً لك ،مارتن .لقد استغرقت مسألة االختصاص أو الوالية القضائية قدرً ا كبيرً ا من
مجموعة عمل المجتمعات المتعددة ،قدرً ا كبيرً ا ،باإلضافة إلى االستماع إلى وجهات النظر من
اثنتين من شركات القانون ،واألشخاص المختصين وبعد الوقت الذي أمضيناه مع ثمانية محامين
على الهاتف من أجل االستماع إلى مناقشتنا وتقديم النصائح.
وإذا ما نظرتم إلى المقترح الثاني المقدم من مجموعة عمل المجتمعات المتعددة ،وهو في مسار
العمل  ،2في الفقرة  ،11االختصاصات القضائية .وقد وضعناها في ذلك المكان ألنه لم يكن من
الممكن االنتقال سريعًا للحديث حول هذه المسألة.
وعلى الرغم من ذلك ،سوف نناقش ذلك ظهر اليوم .وفي المقترح الجديد المقدم من ،ICANN
تم حذف المسار  2بالكامل .فليست هناك حاجة للمسار  2من وجهة نظرهم .إذن هناك شيء
يجب مناقشته فيما بين العديد من األشياء األخرى اآلن في ضوء المقترح المقدم من ICANN
حيث لم تعد هناك قدرة على تنفيذ آلية تمكين أصحاب المصلحة المتعددين  .MEMهذه النقطة
األولى.
النقطة الثانية ،إلى الحد الذي يعنيني وإلى حد علمي ،ليس ثمة حكومة واحدة على استعداد على
إخضاع قانونها الوطني تحت أي قانون دولي .وعلى الرغم من ذلك ،فإن عالقة االختصاص
القضائي الوطني ،أي القانون الوطني ،ربما تتم معاملتها بشكل صحيح بموجب اتفاقية قانون
المعاهدات لسنة  1969في فيينا .إذن هناك حاجة إلى النظر بعناية من خالل المحامين ومن
خاللكم ،ذلكم الخبراء ،للنظر في هذه المسألة .لكنها تستحق إعادة نظر بعناية.
وأنا ال أتحدث عما إذا كنا نقول بأن القانون الفيدرالي األمريكي يسري أم ال .فهناك جهات فرعية
تابعة لذلك .أما األمر األهم فهو االختصاص أو الوالية القضائية ،والعالقة فيما بين الحكومات،
وكيفية تعامل الحكومة من نطاقات  ccTLDفي المناطق الخاصة بها ،وما إلى تلك األمور .وهذه
هي المسائل المقرر مناقشتها بعناية شديدة .ونحن بحاجة إلى التعريج على تلك المسألة وربما
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يكون غير مكتمل أو غير دقيق في بعض الحاالت بسبب الفقرات غير المسموعة والتصحيحات النحوية .و ُين َ
شر هذا الملف كوسيلة مساعدة لملف
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بعض الفرق أو بعض مجموعات العمل داخل عمليات النقل أو مجموعة  ICGأو أي من الجهات
األخرى.
لكنني أعتقد أنه في مجموعة عمل المجتمعات المتعددة ،هناك فريق قانوني يتعامل مع هذه
المسألة .وال أنوي نقل وتحويل المهمة إليهم ،لكن هذا األمر يجب مناقشته في مكان ما.
وما أنا متأكد منه ،أليسا ،أنه من غير المناسب تمامًا أن تناقش مجموعة  ICGهذه المسألة دون
مشاركة من المحامين .وهذه من النقاط الهامة للغاية .كما أن المعرفة أو الخلفية الخاصة بالبعض
منا ،كما هو حالي ،وليس اآلخرين ،قد تكون محدودة على األمور الفنية أكثر و(يتعذر تمييز
الصوت) والتنظيمية وليس في المجاالت القانونية المتعمقة لالختصاص القضائي ،السيما
االختصاص أو الوالية القضائية التي تتعلق بالقانون المعمول به في الواليات المتحدة .شكرً ا.

مارتن بويل:

شكرً ا لك ،كافوس .إذا كنت أستمع إليك جي ًدا ،فيبدو أنك تقترح أنه يتوجب علينا في مجموعة
 ICGأن نقوم ببعض األعمال حول موضوع االختصاص أو الواليات القضائية .وحيث إن فهمي
على ما أعتقد تمثل في أنه يجب علينا دائمًا اللجوء إلى المجتمعات التشغيلية من أجل القيام بتلك
األعمال ،ومن ثم ،في هذه الحالة الخاصة ،فإن مجموعة عمل المجتمعات المتعددة هي المكان
المناسب للقيام بذلك العمل بصرف النظر عما إذا كانت  ICANNترغب في رؤية االنتهاء من
العمل في مسار العمل  2أم ال .هل يمكنك التكرم بتوضيح هذه المسألة لي ،كافوس.

كافوس أراستيه:

نعم ،أنا أتفق معك تمامًا .فمن شأن هذا المجال أن توجد به الخبرات المطلوبة .وأنا ال أدعي هنا
أننا لسنا خبراء ،لكنني قلت بأن هناك المزيد من الخبراء باإلضافة إلى متسع وتحضيرات وخلفية
داخل مجموعة عمل المجتمعات المتعددة من أجل القيام بذلك .وفي حقيقة األمر ،في بعض
الجوانب األخرى من حقوق اإلنسان التي تعد أيضًا من األهمية بمكان ،فقد قاموا بإنشاء مجموعة
عمل خاصة للتعامل مع هذه المسألة .أنا أتفق تمامًا مع التفسير الذي قدمته أنت من خالل مداخلتي.
شكرً ا.

مارتن بويل:

شكرً ا جزيالً كافوس.
الترتيب الحالي ،ميلتون وجو ودانيال وأليسا.
ميلتون ،الكلمة إليك.
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يكون غير مكتمل أو غير دقيق في بعض الحاالت بسبب الفقرات غير المسموعة والتصحيحات النحوية .و ُين َ
شر هذا الملف كوسيلة مساعدة لملف
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ميلتون مولر ،من جامعة جورجيا للتكنولوجيا .إذن أحد األشياء التي تدهشني حول مناقشة مسألة
االختصاص القضائي وف ًقا لما يظهر في هذه المجموعة من التعليقات العامة هو من الذي ال يقدم
تعليقات حول االختصاص القضائي .فنحن نعرف أن حكومة البرازيل معنية للغاية بهذه المسألة،
لكن ليست هناك تعليقات مقدمة من البرازيل ،وهذا ما أجده غريبًا للغاية .ربما يمكن لجاندي
توضيح ذلك.
فنحن نعلم أن  GACكانت تجري مناقشة كبيرة حول مسألة االختصاص القضائي ،لكننا لم
نحصل على تعليقات من  .GACوقد وردتنا تعليقات من الصين .كما أن لدينا تعليقات من
المجتمع المدني في الهند ،والعديد من منظمات المجتمع المدني تطرح مسألة االختصاص القضائي
لكن لم يردنا شيء من  --أنا غير متأكد ما إذا كان لدينا تعليق واحد من الحكومة الهندية.

أليسا كوبر:

ع ًفوا ميلتون ،هال تكرمت بتوضيح هذا األمر لي .عندما نقول لم تردنا أية تعليقات ،هل تقصد
أن التعليقات المقدمة لم تتناول هذا الموضوع؟

ميلتون مولر:

صحيح.

أليسا كوبر:

حس ًنا .لقد أردت فقط أن يفهم الجميع ذلك حيث وردتنا بالفعل تعليقات من بعض المشار إليهم.

ميلتون مولر:

وعلى افتراض أن الصحيفة الخاصة بي صحيح ،وهو ما لم يمكن افتراضه دائمًا.
[ ضحك ]
أرى أن  --أرى العديد من المجتمع المدني الهندي .وأرى أن  Nominetتقول بأن االختصاص
القضائي ال بأس به.
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أليسا كوبر:

أنا ال أقول على سبيل المثال أننا قد تلقينا تعلي ًقا من الحكومة البرازيلية.

ميلتون مولر:

ال يبدو األمر أنه يتعلق باالختصاص القضائي.

أليسا كوبر:

ال بأس بهذا .أردت من الجميع أن يكونوا في نفس الصفحة .شكرً ا.

ميلتون مولر:

إذا كانت الصحيفة الخاصة بنا صحيحة.

AR

وبعد ذلك معنا .Justnet
إذن هذا من األشياء التي أعتقد أنه يجب وضعها في االعتبار في تقييم هذه التعليقات .وربما
يكون السجل غير مكتمل .وربما يعني أنه ال توجد كتلة حرجة كافية ضد مسألة االختصاص
القضائي لكي نتمكن من القيام بأي شيء حيال ذلك من حيث إرسال التعليقات مرة أخرى إلى
المجتمعات التشغيلية.
لكن األمر اآلخر الذي يجب أن نأتي على ذكره هو أنني كنت أشارك بثقل كبير في أسماء
مجموعة عمل المجتمعات عندما تم طرح مسألة االختصاص القضائي ،ولم يكن هناك أي تأييد
داخل عملية مجموعة عمل المجتمعات لتغيير االختصاص القضائي.
وبمعنى آخر ،كان  --في حين أن من الواضح أن مجموعة كبيرة من مقدمي التعليقات يعارضون
االحتفاظ بـ  IANAما بعد عملية النقل  PTIأو  ICANNداخل االختصاص القضائي للواليات
المتحدة ،ولم يكن من الواضح أن األشخاص يقومون على وضع المقترح كان لديهم أي بديل
ممكن يحمل أي نوع من اإلجماع.
لذلك أعتقد أنه يجب أخذ كل تلك األمور بعين في االعتبار.
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شر هذا الملف كوسيلة مساعدة لملف
الصوت األصلي ،إال أنه ال ينبغي أن يعامل كسجل رسمي.

مؤتمر  ICGالهاتفي رقم  – 1في  18سبتمبر 2015

ميلتون بويل:
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شكرً ا لك ،ميلتون .أرى يد جانيدر مرفوعة ،لذلك بعد إذن الزمالء اآلخرين المدونين لدي بالفعل،
هل يمكننا االنتقال إلى جانيدر أوال ،رجاءً؟

جانيدر سانتوس:

شكرً ا .أنا جانيدرز سانتوس ،للسجل الرسمي.
شكرً ا لك ،ميلتون ،على طرح هذه المسألة .في حقيقة األمر ،بالتعاون مع مجموعة  ICGكما
يمكنكم أن تروا في الفقرة  ،4أنه في حين أننا نحيل التعليقات المقدمة من الحكومة البرازيلية
مباشرة إلى مجموعة عمل المجتمعات الخاصة باإلشراف ،فإن هذا مستند تم تعميمه على قائمة
مجموعة  ICGبطلب من الزمالء اآلخرين في المجموعة ،وإذا كنتم تشيرون إلى هذه التعليقات
الخاصة التي تم تقديمها إلى مجموعة عمل المجتمعات ،فإن ما يشغلنا حيال االختصاص القضائي
تم إظهاره كما ينبغي.
ومن ثم فقد أردت أن أضع هذه المسألة في الحسبان وهو أننا غير واضحين بالنسبة لتعليقات
 ICGبأن لدينا تخوف حيال مسألة االختصاص القضائي ألن تخوفنا تم تضمينه بالفعل في
المشاركة المقدمة من مجموعة عمل المجتمعات .شكرً ا.

ميلتون مولر:

هل هناك رد سريع على ذلك؟ هل لي بذلك؟
وهو أننا نقوم بتعديل السجل الخاص بنا طب ًقا لذلك ونتناول التعليقات البرازيلية المناسبة في
الصحيفة في القسم الخاص باالختصاص القضائي قبل أن نتابع في أية أعمال أخرى حول ذلك.

أليسا كوبر:

وولف-أولريخ ،كان ذلك  --لقد كنت أنت من راجع هذا التعليق ،أليس كذلك؟ فقط  --أردت فقط
--

وولف-أولريخ نوبين:

نعم ،هذا صحيح .كان هناك سبب وراء طلبي الحصول على المستند .شكرً ا.

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
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أليسا كوبر:

أجل .حس ًنا .فهمت .شكرً ا.

مارتن بويل:

حس ًنا .شكرً ا .لقد حصلنا  --أكره أن أقول أن مطالبتكم برفع أيديكم في قاعة برنامج ،Adobe
فيبدو أن برنامج  Adobeقد تعطل لدي وحسب ،إذن إذا كان هناك أي شخص على هذا الجانب
من الطاولة يرفع يده ،برجاء إعالمي بذلك .كما أنني أود ألتحق بصف إلقاء الكلمة ،لكني معي
كل من جو ودانيال وأليسا.
إذن جو ،تفضل.

جوزيف الهادف:

شكرً ا .جوزيف الهادف ،وحتى اآلن أنظر في برنامج  ،Adobe Connectلديكم جون-جاك،
أنت ،وكافوس في ترتيب الكلمة.
لقد أردت فقط العودة مرة أخرى إلى النقطة التي أثيرت حول التعليقات التي تطرح مفهوم
االختصاص القضائي الخاص بالتأسيس بما يؤثر على دور الحكومة ،وقد تم تقديم ذلك التعلق في
مجموعة منها ،ولكن في واحدة منها فقد انطلقت في محاولة لتفسير كيفية حدوث لك وقد كانت
هذه هي النظرية التي كان بإمكان الحكومة التي يوجد بها مكان التأسيس تمرير القوانين التي قد
تتداخل مع عمل وتشغيل المؤسسة .ولم يقيّدها ذلك ذاتيًا بالقاعدة الفعلية الخاصة بالتأسيس ،والتي
ليس لها أي عالقة بذلك.
ولسوء الحظ ،فهذه مشكلة أيضًا قد يكون لها تأثير على أية حكومة أخرى تم تأسيسها فيها ،ألن
كل حكومة قد تقوم بعد ذلك بتمرير قانون يمكن أن يكون له تأثير.
إذن  --لكنني أردت بالفعل أن أقول على األقل أن هناك واحدة تجاوزت القول بأنه كان مجرد
سؤال حول حالة التأسيس.
أما الرابط اآلخر ،والذي أعتقد أنه قد يكون مفي ًدًَ ا ،على سبيل المثال ،إذا كانت فرق العمل
القانونية في المجموعة األخرى سوف تقوم بالفعل بمراجعة ذلك ،هو أن تعليقان على األقل قدما

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.

مؤتمر  ICGالهاتفي رقم  – 1في  18سبتمبر 2015

AR

ً
رابطا بالبيانات الواردة في جدول أعمال اجتماع تونس ،وربما يكون ذلك مفي ًدا لقيام المحامين
بتضمينها في المعالجة القانونية.
أما األمر األخير الذي أريد ذكره هو أن عمق واتساع الفهم باالختصاص القضائي في التعليقات
كان موح ًدا في أغلبه ،ومن الممكن في األعمال التي يشار المحامون فيها ،والذي ال تعد من
األشياء  --وسوف أقول ذلك بصفتي محاميًا  --والتي ال تعد من األشياء التي يجيدها المحامون
بأي حال من األحوال ،أال وهي صياغة وصف غير قانون من صفحتين لما يقصد باالختصاص
أو الوالية القضائية.
ألنني أعتقد أننا قد قرأنا جميع المستندات التي قدمتها شركة  Sidleyحول هذا الجزء من عملية
التشاور علمًا بأنها رائعة .وأنا أرفع القبعة لشركة  Sidleyعلى الصياغة التي قدموها .فقد قاموا
بعمل رائع في مراجعة هذه األسئلة في الصياغة .لكن المستندات التي قاموا بكتابتها لم تكن
موجهة لألشخاص العاديين ،بل كان الغرض منها أن تكون تحليالً قانونيًا للموضوع.
واستنا ًدا إلى حقيقة أن هذا المفهوم يحتوي على العديد من األطراف وأن العديد من األشخاص
يفكرون فيه ،إذا كانت هناك طريقة للحصول على إصدار مصغر من تلك الوثيقة وتتم كتابتها
بطريقة تكون موجهة لمخاطبة شخص ليس لديه تدريبًا قانونيًا ،فأعتقد أن ذلك قد يساعد في تبديد
بعض األسئلة ذات الصلة باالختصاص القضائي .ومن الواضح أن هذا ليس من األشياء التي
نطالب بها ،لكنه قد يكون اقتراحً ا لتقديم عمل مفيد قد يسفر عن ذلك.

مارتن بويل:

شكرً ا لك ،جو .دانيال؟

دانيال كارينبيرغ:

دانيال كارينبيرغ .شكرً ا.
أريد أن أنقل المناقشة باتجاه اإلجراءات من جانب  --إلى جانبنا حول هذه المسألة الخاصة التي
قام مارتن بإيجازها على نحو جيد :ماذا عسانا نفعل؟
ما أراه هو أن هناك سؤال مطروح أمامنا يتعلق بما إذا كان المقترح الخاص بنا مكتمالً أم ال في
هذا الجانب ،وبذلك فإننا بحاجة إلى تشكيل رأي حول ذلك.
وإذا كان هذا األمر مؤك ًدا ،عندئذ لن يكون هناك أي إجراء ضروري.
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وإذا كانت اإلجابة على ذلك بالنفي ،إذا كنا نرى ذلك ،استنا ًدا إلى التعليقات ،أن المقترح الذي
كتبناه غير مكتمل ،فسوف يتعين علينا القيام بشيء ما حيال ذلك.
أعتقد أنني أتفق مع ما قلته ،مارتن ،واآلخرين وهو أن هذه المسألة ليس علينا ابتكارها .فهذا من
األمور التي يجب علينا الرجوع فيها إلى المجتمعات التشغيلية.
لكن كل ذلك من االفتراضات إذا  --إذا ما أجبنا على السؤال األول بالتأكيد ونقول بأن المقترح
الذي قدمناه كامالً في هذه الناحية وبعد ذلك يمكننا التعامل مع ذلك.
إذن هذه نقطتي األساسية.
ولدي نقطة أخرى صغيرة وفرعية حول ذلك.
إذا كنت أفهم هذه المسألة بشكل صحيح ،فقد كان هناك مقترح بأن نقوم في مجموعة التعليقات
الخاصة بنا بدمج بعض التعليقات المقدمة من الحكومة البرازيلية إلى مجموعة عمل المجتمعات -
 مجموعة عمل المجتمعات المتعددة ،على ما أعتقد ،أليس كذلك؟ مجموعة عمل المجتمعات.أجل .األسماء .أجل .بالضبط .إذن كان األمر يتعلق باألسماء فقط.
وأنا أحذر من أن هذا فقط ألسباب تخص العملية واالرتباك المحتمل .وأعتقد أنه يتوجب علينا
التعامل مع التعليقات التي وردتنا.
على سبيل المثال ،أريد أن أفسر اإلجراء  --الطريقة التي سجلت بها الحكومة البرازيلية موقفها
بالقول أن لدينا مشكلة في ذلك في ناحية األسماء لكن ليس بالضرورة في الجانبين اآلخرين.
هذه طريقة واحدة لرؤية ذلك.
لكن يتمثل ذلك في عدم االنطالق هكذا ونقوم بتضمين التعليقات التي لم تقدم في عمليتنا في
العملية الخاصة بنا.
ونحن يمكننا  --يمكننا تناول ذلك على المستوى الفردي  --تدوين مالحظة بذلك ،ولكن
كمجموعة ،أعتقد أنه سوف تكون عملية سيئة إذا ما قمنا بذلك.
لكن هذه نقطة ثانوية .أما النقطة األساسية فهي ما الذي يتوجب علينا القيام به؟ ما هي اإلجراءات
 --األشياء اإلجرائية التي تنتج عن هذه المجموعة المتشابكة من األشياء؟ شكرً ا.

مارتن بويل:

شكرً ا لك ،دانيال.
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إليز؟

إليز جيريتش:

أعتقد أنني أود أن أعود إلى حد ما بالزمن ،فقد انتظرت طويالً بما يكفي  --لتقديم التعليق الخاص
بي.
لكنني أردت التحدث حول مداخلة كافوس وبعد ذلك مداخلتك ،حيث قلت أننا سوف  --أن
موضوع المسار  2في مجموعة عمل المجتمعات المتعددة سوف يكون من أجل مجموعة عمل
المجتمعات المتعددة ،وهو ما أوافق عليه تمامًا.
لكنني أود االنتقال إلى السجل من  --بصفتي منسق عالقات  ICANNأن مجلس إدارة ICANN
لم يغلق مسار العمل  2وأعتقد أن هذه هي الطريقة التي فسرت بها ما قلته أنت ،كافوس .ربما
أكون قد أسأت فهم ذلك.
فحسب ما أفهم هو أن المسار  2لم يحذف ،كمصطلحات ،ورأيت أن من المهم االنطالق إلى
السجل وقد يكون هذا ما أفهمه.
كما أن لدينا --
نعم ،خرج كو-وي وو للتو من القاعة أثناء حديثي ،وهو عضو في المجلس ،لكن تريزا أيضًا
معنا هنا ويمكنها الحديث حول ذلك ،لكنني ال أعرف أن هذه مشكلة بالنسبة لهذه المجموعة ،في
حد ذاتها ،لكنني أود التأكد من أن بإمكاننا توضيح ذلك في وقت ما.

مارتن بويل:

شكرً ا جزيال .ولدينا متحدثان معنا في القاعة ،كافوس وجون-جاك ،وبعد ذلك أالن أيضًا.
إذن كافوس ،إذا لم يكن ذلك جدي ًدا  --إن لم يكن هذا طلب قديم للحديث فتفضل.

كافوس أراستيه:

نعم .أوالً ،بالنسبة لسوء الفهم ،ال ،ليس ثمة سوء فهم .لقد تم ذكر ذلك ضمنيًا في مقترحات
 ICANNوالذي ينتهي به المطاف إلى المسار  .1ضمنيًا .ربما يريدون اختبار الموقف والعودة
مرة أخرى ،لكن لم يكن ذلك هو مجال مناقشتنا .فلنقم بذلك فحسب بالخارج .لكن لدي الدليل.

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
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إليز جيريتش:

أود فقط القول بأننا يجب أن تناول ذلك بعي ًدا ألنني أعتقد أن هناك سوء فهم في ذلك.

كافوس أراستيه:

هذا ال يهم .فهو خارج نطاق هذا االجتماع.
نعود اآلن إلى جو ،نعم ،لقد كنت أعمل من هذين المحاميين .فقد قدما  345أو  350صفحة من
الوثائق القانونية .وهي مفسرة بشكل جيد للغاية ،لكنني أتفق معك .ربما في بداية التعليق المقدم
منهم ،يجب عليهم إجراء بعض المناقشات باإلضافة إلى تفسير الموقف بالنسبة  --لنقل فقط
لألشخاص غير األذكياء مثلي ممن ال يفهمون أي شيء على اإلطالق أو غير ملمين بطبيعة
المشكلة وال ما تتعلق به ،وبعد ذلك ننطلق إلى الجانب القانوني في ذلك .أتفق مع ذلك.
لكن هذا أمر بالغ األهمية.
فيما يخص المقترح المقدم من البرازيل ،أعتقد أنه يمكننا أن نذكر بأن  --بأن مجموعة  ICGقد
حصلت على شيء تم توضيحه بالتفصيل في مجموعة عمل المجتمعات ،أعط إشارة مرجعية إلى
ذلك من أجل القارئ ،لكنني أريد التأكيد على أن االختصاص القضائي واح ًدا من المشكالت
األكثر تعقي ًدا .فقد تم طرح هذه المسألة عدة مرات في مجموعة عمل المجتمعات المتعددة وقد
طرحتها أنا شخصيًا على شخصين لن أسميهما .فقاال" ،ال تقلق ،فهذا ال يعني بالضرورة أن
االختصاص القضائي سوف يكون بموجب المحاكم في كاليفورنيا .قد يكون في محكمة أخرى
استنا ًدا إلى الحالة والموقف والظروف".
وهذا هو السبب في تقديم مجموعة عمل المجتمعات المتعددة ذلك إلى مسار العمل  .2لكي نقرأ
ذلك بعناية وما إذا كان التفسير صحيحً ا أم ال .لكنني أعتقد أن هذا من األشياء التي يتوجب علينا
القيام بها ويتوجب علينا القيام بذلك مع محام ويجب علينا التوصل إلى كيفية القيام به والكيفية
التي يمكننا بها إسناد أو مطالبة مجموعة عمل المجتمعات المتعددة بطريقة مناسبة .شكرً ا.

مارتن بويل:

شكرً ا لك ،كافوس.
جون-جاك ،تفضل.
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ال يمكننا سماعك بوضوح ،جون-جاك.

جون-جاك سوبرينات:

مرحبًا .هل يمكنكم سماعي؟

مارتن بويل:

نعم .اآلن بإمكاننا ذلك.

جون-جاك سوبرينات:

صحيح .بعي ًدا عن تعقيد الموضوع ،أود تذكير الجميع بمبدأ ،وهو أن مجموعة  ICGهي القائم
بعملية التجميع .وليست الجهة التي تبدأ عملية المقترحات أو األفكار .وهذا من األشياء التي عملنا
عليها بشكل متسق للغاية منذ البداية.
إذن حيث إنني أود أن أجد ذلك شي ًقا بشكل فردي عضو في مجموعة  ICGلحمل محامين على
المجيء والتحدث إلينا ،وهو ما أعتقد أنه مقترح من كافوس ،وربما من شخص آخر أيضًا ،أعتقد
أن هذا سوف يخرج قليالً عن مسار مهمتنا.
إذن في حقيقة األمر ،سوف يتوجب علينا العودة مرة أخرى إلى المجتمعات التشغيلية وإلى
مجموعة عمل المجتمعات ومجموعة عمل المجتمعات المتعددة من أجل طلب التوضيحات أو
إجراء مزيد من األعمال على أساس األسئلة أو المالحظات التي قد وصلتنا في التعليقات العامة.
أما النقطة األخيرة التي أريد اإلشارة إليها هو أنه في نفس الوقت ،يجب علينا أن نقوم بإخطار -
 الشركاء المختلفين ،مجموعة عمل المجتمعات ومجموعة عمل المجتمعات المتعددة وبالطبعالمجتمعات التشغيلية ،أننا قد حصلنا على هذه التعليقات وإرسالها إلى هؤالء الشركاء ،مع المطالبة
بالتوضيح ومزيد من األعمال .شكرً ا.

مارتن بويل:

شكرً ا لك جون-جاك.
أنا غير متأكد إلى حد ما حول السبب الفعلي وراء االعتقاد بأننا بحاجة إلى العودة مرة أخرى
إلى مجموعة عمل عبر المجتمع ومجموعة عمل المجتمعات المتعددة حول هذه المسألة ،حيث
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إن اآلخرين حول الطاولة قد أوضحوا الرابط في مجموعة عمل المجتمعات المتعددة وهو ما
يحث على إنجاز مزيد من العمل من خالل المسار .2
والسبب في أنني قلت بأنني أريد الدخول في ترتيب الكلمة بنفسي ساب ًقا هو تصحيح  --أعتقد أنه
كان تصنيف ميلتون لتعقيب ومساهمة .Nominet
حيث لم تقل  Nominetأنها راضية عن االختصاص القضائي بأن يظل في الواليات المتحدة،
بل باألحرى رأينا أنه من المشكالت المعقدة بشكل خاص وأننا نريد أن نرى تحليالً واضحً ا للغاية
حول ذلك ،وإذا كنت أتذكر بشكل صحيح ،فقد قدم مجلسنا إشارة في المادة التي قدمها إلى مجموعة
عمل المجتمعات المتعددة بأن تتم متابعة ذلك العمل.
إذن إذا عدت اآلن إلى ترتيب الكلمة ،فإن لدي أالن ،الذي كان منتظرً ا بصبر بالغ ،وميلتون
الذي عاد إلى ترتيب الكلمة باإلضافة إلى أليسا في ذلك الترتيب.
تفضل آالن.
أالن باريت:

شكرً ا .أالن باريت.
بالنسبة للسؤال الخاص بما إذا كانت حكومة البرازيل في التعليق رقم  115قد تحدثت حول
االختصاص القضائي ،في الفقرة  ،4فهو يقولون تحدي ًدا" ،حكومة البرازيل تتحدث حول الفرصة
لتأكيد التعليقات المقدمة في هذا المستند اآلخر".
ومن ثم أعتقد --

متحدث غير محدد:

(بعي ًدا عن الميكروفون).

أالن باريت:

مَن؟ أجل .ومن ثم أعتقد أن هذا يطرح نقطة أوسع حول ما يجب علينا القيام به عندما تشير
التعليقات إلى المستندات األخرى .وأنا أميل إلى االعتقاد بأننا يجب أن نتبع هذه اإلشارات ونبحث
في تلك المستندات األخرى وتضمين تعليقاتهم في الجدول الحالي.
هذا كل ما في األمر بشكل أساسي.

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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مارتن بويل:

شكرً ا لك ،أالن .ميلتون ،تفضل إذن.

ميلتون مولر:

نعم .إذن لقد قام أالن بطرح نقطة مما كنت أنوي طرحه ،وهي أن التعليقات المقدمة من البرازيل
قد قدمت في العملية الخاصة بنا .وقد تم تضمينها عن طريق اإلشارة إليها .ولكن يكون من الجيد
عدم تضمينها .حيث يتوجب علينا بكل بساطة أن نضع في االعتبار ما قاله الجميع حول
االختصاص القضائي في هذه العملية.
كما أردت أيضًا اإلشارة إلى أن التأكيد المقدم هنا بأن إدارة  INTAتؤيد معاملة المقترح الحالية
لمسألة االختصاص القضائي أمر صحيح .بل إن إدارة  INTAأكثر تعصبًا لالختصاص القضائي
األمريكي أكثر من المقترح .فهم يريدون أن تكون  -- PTIوجميع مشغلي وظائف  IANAفي
المستقبل أن يكونوا مطالبين بالتضمين في والية أمريكية ،فهم على السواء في االتجاه المقابل.
وكما تعلمون ،ال أعرف السبب وراء ترديد مارتن لما قلته من وصف لشركة  Nominetلكن
 Nominetقالت بشكل أساسي أنه ال يوجد ثمة إجماع على تغيير االختصاص القضائي .وأنا
أعتبر هذا بمثابة تأييد للمقترح الحالي.

مارتن بويل:

أعتقد أنها صياغة رديئة.
[ ضحك ]

مارتن بويل:

أليسا ،تفضلي.

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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إذن أريد فقط التعليق على مسألة الجداول ،أعتقد أن  --أن ما يفوتنا هو أن رقم  115ال يظهر
على الصفحة الخاصة باالختصاص القضائي ،أليس كذلك ،ميلتون؟ هل يمكننا توضيح هذه
المسألة؟ هل --

متحدث غير محدد:

(بعي ًدا عن الميكروفون).

أليسا كوبر:

حس ًنا .حس ًنا .يمكننا تعديل ذلك بسهولة شديدة ،فليست هناك أي مشكلة إذن.
لقد أردت مشاركة جوقة األصوات التي تشير إلى حقيقة أن الظروف الخاصة بذلك خارج نطاقنا
إلى حد كبير ،حيث إن المقترح يعكس  --مهما كانت ما يعكسه المقترح حول االختصاص
القضائي هو  --قد وردنا من المجتمعات التشغيلية .فنحن لم نقم بوضعه في المقام األول .ومن ثم
فإن الدخول في تفاصيل ذلك ،أعتقد أنه غير مناسب لنا القيام به.
أعتقد أنه يمكننا بالتأكيد اإلشارة إلى مدى تعقيد وصعوبة المشكلة.
فإذا ما أردنا اإلشارة إلى حقيقة أن  --أعتقد أننا يجب أن نشير إلى عمق المناقشة والتحليل الذي
تم خالل عملية وضع مقترح النقل .وأعتقد أن هذا من األشياء األخرى المفيدة التي يجب علينا
القيام بها .لكنني غير متأكد من أن هناك الكثير غير ذلك  --وال أعتقد أن هناك شيء آخر حول
المادة التي يتوجب على  ICGنفسها القيام بها.
وسؤالي رغم ذلك ،من الواضح أننا لم نجر المناقشة حول مكان تواجد ذلك في مجموعة عمل
المجتمعات المتعددة ومسار العمل  1ومسار العمل .2
فهذا الموضوع غير مدرج على قائمة االعتمادات بين مجموعة عمل المجتمعات ومجموعة
عمل المجتمعات المتعددة ،أليس كذلك؟
فمجموعة عمل المجتمعات ال تنتظر من أجل مجموعة عمل المجتمعات المتعددة للقيام ببعض
اإلعالنات حول مسألة االختصاص القضائي.
لذلك فأنا ال أعتقد في حقيقة األمر  --من حيث المكان الذي نوجد فيه بالنسبة لالعتماد ،وهو
المدرج على مجموعة عمل المجتمعات ،فليس لدينا أي اعتماد مباشر حول بعض الحلول
المستقبلية لهذه المشكلة .وكما تعلمون ،سواء تم تناول ذلك في مسار العمل  2أو كان مسار العمل

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.

مؤتمر  ICGالهاتفي رقم  – 1في  18سبتمبر 2015

AR

 2موجو ًدا أو غير موجود ،وأي من األسئلة التي لم تحل حول هذه المسألة ،فإنني في حقيقة األمر
ال أعتقد حتى داخل نطاق مقترح النقل ذلك ألنه ليس من األشياء التي ننتظرها من مجموعة عمل
المجتمعات .فمقترح مجموعة عمل المجتمعات واضح.
ومن ثم أعتقد أن  --سؤالي هو ،من حيث هذه اإلحالة مرة أخرى أو إذا ما كان هناك أي شيء
نرغب في أن يوضح لنا هذه التعليقات ،أعني أنني سعيد بإرسال التعليقات إلى كلتا المجموعتين
األخريان ،لكنني ال أعتقد أنه في حقيقة األمر  --أننا نود االنتظار من أجل أي رد من مجموعة
عمل المجتمعات المتعددة ألنه ليس لدي رابط مباشر معهم.

مارتن بويل:

شكرً ا لك ،أليسا .نعم ،هذا مفهوم بالتأكيد.
لدي اآلن قائمة طويلة إلى حد ما من طلبات التعليق.
مايكل ،كافوس --

أليسا كوبر:

هل لي  --آسف .فقط من حيث إدارة االجتماع ،كان من المفترض أن نأخذ استراحة اآلن .ويمكننا
متابعة العمل لفترة قصيرة من الوقت قرابة  30دقيقة أو أقل ،إذا كنت تعتقد أننا سوف ننهي
الجلسة ،أو بإمكاننا أخذ استراحة والعودة مرة أخرى ومواصلة التحدث.

مارتن بويل:

لدي ترتيب إللقاء الكلمة مكون من خمسة ،وبعد ذلك من الواضح أننا بحاجة للتوقف في مرحلة
ما .ومن ثم فإنني أتساءل ،في حقيقة األمر ،هل من المعقول أن نأخذ استراحة ثم نعود بعد
االستراحة لالنتهاء من هؤالء الخمسة ،فهل هناك من يوافق على ذلك.

أليسا كوبر:

ال بأس بهذا.

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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مارتن بويل:

حس ًنا .إذن فقد أجلنا الجلسة إلى .11:00

أليسا كوبر:

في تمام الساعة  11:00ص .نعم.

AR

[ استراحة ]

باتريك فالتستروم:

مرحبًا بكم جميعًا .أنا باتريك فالتستروم .سوف تتأخر أليسا لمدة عشر دقائق تقريبًا .فهل يمكننا
رجا ًء استئناف االجتماع؟ هال جلسنا في أمكاننا ،رجاءً؟ إذن ،إليك الكلمة ،مارتن.

مارتن بويل:

شكرً ا لك ،باتريك .أهالً بكم جميعًا من جديد .كان لدينا ترتيب للتعليقات كنا قد أجلناه وهو يضم
كل من مايكل وكافوس وجون-جاك وجانيدر وجو في الترتيب .وسوف نتناول تلك المداخالت،
وبعد ذلك سوف أحاول التلخيص بإيجاز وربما اقتراح طريقة يمكننا من خاللها متابعة األعمال.
إذن الكل سعيد بذلك ،هل يمكنني التحول إلى مايكل ،رجاءً.

مايكل نايبل:

شكرً ا لك ،مارتن .أوالً أريد مشاركة جميع من قال بأن التعليقات المقدمة من البرازيل يجب
تضمينها .وإذا كنت أتبعه ،ميلتون ،فيجب تضمين ذلك بطريقة تكون مرئية أكثر وليست  --ولكن
كممارسة اعتيادية في اإلحالة وليس لتكرار كل شيء.
كما أنني أود اإلشارة أيضًا إلى أنني أرغب في الحصول على انطباع من واقع مالحظة ميلتون
بأنه فاته بأن المزيد من أعضاء  GACكانوا يتحدثون عن المسألة الخاصة باالختصاص أو
الوالية القضائية ،وأن هؤالء األعضاء في  ،GACألنهم قدموا تلك النقطة وهم راضون اآلن
عن تلك القضايا .أود توضيح تلك النقطة .ليس هذا بالتأكيد هو الحال.
بالنسبة لمالحظات جو حول االختصاص القضائي وأن المرء عليه معرفة القليل من أجل
التفسير ،فإن ذلك يبدأ من خالل المشكلة بأننا نخلط دائمًا بين القانون المعمول به واالختصاص
القضائي .إننا نتحدث حول العديد من األشياء المختلفة في ذلك ،والقانون الساري في العديد من

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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الحاالت ليس بالفعل هو القانون السائد في الدولة الكائن بها مقر  .IANAومن ثم هذا أمر هام،
لكنه يظل مشكلة هامة في العديد من النواحي ،ليس فقط من حيث المؤسسة ولكن من حيث النشاط
الذي تزاوله المؤسسة.
أما المالحظة األخيرة التي أود اإلشارة إليها هي أنه في هذا الوقت بالتحديد تم إخطاري بأن
المشكلة سوف يتم التعامل معها بموجب المسار  2لمجموعة عمل المجتمعات المتعددة .وكما
نرى بالنسبة لكافة هذه المداخالت ،فإن هذا من الموضوعات الهامة للغاية .لقد قمت بتدوين
مالحظة من المناقشة التي دارت بين إليز وكافوس .ولكن حتى اآلن ،الزلت أعمل على الفرضية
القائلة بأن هذا سوف يتم التعامل معه في مسار العمل  2لمجموعة عمل المجتمعات المتعددة حتى
إشعار آخر .وأعتقد أنه يتوجب علينا كذلك مناقشة ذلك بموجب هذه الفرضية في الوقت الحالي.
شكرً ا.
مارتن بويل:

شكرً ا لك ،مايكل .لقد حصلت للتو على تصحيح بأن يد جون-جاك قد خفضت .ومن ثم معنا اآلن
كل من كافوس وجانيدر وجوزيف.
تفضل كافوس.

كافوس أراستيه:

شكرً ا لك ،مارتن .وف ًقا لما ناقشته معكم بشكل غير رسمي ،ربما يكون جون-جاك قد أساء فهمي
أو باألحرى ربما لم أكن أنا  --لم يكن كالمي واضحً ا تمامًا.
أنا لم أقترح أن تبدأ  ICGفي مناقشة مسألة االختصاص القضائي .بل قلت بأن االختصاص
القضائي من النقاط الهامة في مجموعة عمل المجتمعات المتعددة ولم يتم  --لم يتم تناولها بشكل
صحيح أو بوضوح على وجه التحديد .فهناك مشكالت أخرى تتعلق باالختصاص القضائي والتي
تمت مناقشتها بالتفصيل في مجموعة عمل المجتمعات المتعددة .ونظرً ا لقلة الوقت لدينا ،فقد تمت
إضافتها إلى مسار العمل  .2لكنني اآلن أفهم بأن الجميع يرغب في مناقشة ذلك .ليس هذا فحسب،
فهناك العديد من المشكالت األخرى المتعلقة باالختصاص القضائي.
وأنا أتفق مع معظم األشياء التي قالها مارتن ،بما في ذلك تعليق البرازيل ،وكيف يجب أن يظهر.
شكرً ا.

مارتن بويل:

شكرً ا جزيالً كافوس .اآلن دور جانيدر ،رجاءً.

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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شكرً ا لك ،مارتن .أنا جانيدر سانتوس .بالعودة إلى مسألة االختصاص القضائي ،أود توجيه الشكر
لجميع الزمالء الذين أشاروا إلى مشاركتنا .أود فقط أن أؤكد على أن نيتنا لم تكن تكرار جميع
النقاط التي قدمناها حول االختصاص القضائي إلى مجموعة  ICGولكن باألحرى اإلشارة إلى
ً
بسيطا على هذا النحو.
أن مستن ًدا ساب ًقا تم عرضه على مجموعة عمل المجتمعات .كان األمر
وهذا هو السبب في أنني أقدّر لكم بحق لو كان بإمكاننا اإلقرار بحقيقة أن حكومة البرازيل قد
عبرت عن تخوفها حيال هذه المسألة الخاصة من خالل اإلشارة إلى مستند سابق .األمر بسيط
على هذا النحو .شكرً ا.

مارتن بويل:

شكرً ا جزيالً لك ،جانيدر.
جوزيف وبعد ذلك منال ،وسوف تكون منال في آخر ترتيب الكلمة .شكرً ا.

جوزيف الهادف:

شكرً ا لك ،أنا جوزيف الهادف للسجل الرسمي .أردت في حقيقة األمر التعريج ربما على التعليقات
التي قدمها مايكل ألنني أعتقد أن هذا صواب تمام .فأهمية المسألة تمكن في عمق التعليقات التي
أظهرت ذلك واضحة تمامًا .وأعتقد أن هذا األمر واضح كذلك في أن هذا لم يكون شي ًئا في حدود
اختصاصنا كي نتمكن من حله .لكني أعتقد ونحن نتناول التعليق المقدم من المجتمع وإمكانية
العملية الخاصة بنا أيضًا في تناول تعليق المجتمع ،أعتقد أننا نركز على نطاق التعليقات ذات
الصلة باالختصاص القضائي ،واإلجراء الذي نتخذه ليس من ضمن اختصاصنا في حل المسألة
المتعلقة باالختصاص أو الوالية القضائية .وربما نشير بذلك إلى المكان الذي يتم فيه اآلن تناول
مسألة االختصاص القضائي وبعد ذلك ربما تناول بندين أو ثالثة بنود فيما يخص االختصاص
القضائي مثل الرابط مع جدول أعمال اجتماع تونس واألشياء األخرى مع اإلشارة فقط إليها على
أنه أسئلة موضوعية تم طرحها علينا بخصوص هذه المشكلة.
وأعتقد أننا نقوم بحلها ،لكنني أعتقد أنه يتوجب علينا القيام بشيء أكثر من القول بأنه ليست من
نطاق مهمتنا التعامل بمصداقية مع التعليقات التي وردت إلينا .ومن ثم أعتقد أن هذه واحدة من
األشياء الهامة.
وأعتقد أن الدور الذي نقوم به في هذه العملية الخاصة بالمجتمع تتمثل في المساعدة على تحديد
ما هو اإلجماع الذي تحقق واألماكن التي كانت فيها مشكالت ذات صلة باإلجماع .وفي حين أن
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هذا ليس من المشكالت التي ربما تكون متعلقة باإلجماع الفعلي لمقترحنا ،إال أنه من المشكالت
ذات الصلة باإلجماع .وهو من المشكالت التي يجري العمل عليها في أماكن أخرى .وأعتقد أنه
يمكننا إظهار ذلك في التقرير المرتبط بتعليقاتنا.

مارتن بويل:

شكرً ا جزيالً لك ،جو.
الكلمة األخيرة لك ،منال.

منال إسماعيل:

شكرً ا ،مارتن .سريعَ ًً ا ج ًدا ،أنا أتفق مع التعليقات السابقة وبالطبع فإننا بحاجة إلى وضع المستند
المرجعي البرازيلي في الحسبان .وأريد أن أذكر الجميع بأننا قد شجعنا المشاركين بالفعل على
التعليق على المسائل اإلجمالية المتعلقة بالمساءلة وإمكانية العمل والتوافق .وقد طلبنا منهم
االمتناع عن الدخول في صلب المقترحات الفردية .وعلى الرغم من ذلك ،فإن ذلك أيضًا  --ال
يجب علينا التعامل مع ذلك على أنه نقص في االهتمام بالموضوع ،لكن ربما يرى الناسب أن
هذه نقطة يجب مناقشتها في المجتمعات التشغيلية ذات الصلة .لكنني أتفق مع التعليقات السابقة،
أيضًا .شكرً ا.

مارتن بويل:

شكرً ا لك ،منال .وأنا أحاول أن ألخص ذلك وعلى وجه الخصوص ما كنت أراه إجماعًا حول
طريقتنا في المتابعة .وسوف أبدأ العمل من خالل اإلشارة إلى أنني لم أرى من قبل استراحة
بطلب من جانب كيث درازيك .ومن المناسب أن نشير إلى أن مجموعة عمل المجتمعات المتعددة
الخاصة بالمساءلة قد عرّفت االختصاص القضائي لـ  ICANNبأنه موضوع يحتاج إلى المزيد
من العمل في مسار العمل  2بعد عملية النقل .وأعتقد أن مجموعة عمل المجتمعات المتعددة-
المساءلة قد أقرت بتغيير االختصاص القضائي لـ  ICANNقبل أو خالل قيام نقل IANA
بالتسبب في عدم القدرة على التنبؤ والتعقيد في وقت تسعى فيه اإلدارة الوطنية األمريكية
لالتصاالت والمعلومات  NTIAإلى تحقيق القدرة على التنبؤ واالستقرار.
ومن ثم فإنا أتفق إلى حد كبير مع ذلك .وأعتقد أيضًا في التعليقات المفيدة للغاية التي وردتنا من
الزمالء حول الطاولة ،سوف أقترح  -في البداية  -أن نقوم بإجراء تعديل على الشريحة المعروضة
اآلن على الشاشة والتي تشير بشكل خاص إلى تعليق البرازيل.
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الصوت األصلي ،إال أنه ال ينبغي أن يعامل كسجل رسمي.

مؤتمر  ICGالهاتفي رقم  – 1في  18سبتمبر 2015

AR

وبعد ذلك في القسم صفر من التقرير ،سوف يتعين علينا إضافة نص ما إال أن هذا النص وكما
وصفه جو يركز على نطاق التعليقات ومدى أهمية تلك التعليقات .يجب اإلشارة إلى مسودة
مجموعة عمل المجتمعات المتعددة والتوقع بأن مجموعة عمل المجتمعات المتعددة سوف تقوم
بإجراء المزيد من األعمال التفصيلية حول االختصاص القضائي في مسار العمل  2الخاص بها
لما بعد النقل.
يجب مالحظة أنه ليس لدينا أي رابط مباشر أو اتصاالت خاصة مع مجموعة عمل المجتمعات
المتعددة لكن لدينا توقع أن تلك التوصية سوف تظل سارية .وبعد ذلك أعتقد أن هذا ربما يكون
كل ما نحتاج القيام به داخل المستند الخاص بنا من حيث أننا قد أقررنا اآلن المكان الذي سيجرى
فيه العمل اإلضافي وأن هذا العمل من المناسب القيام به هناك.
وأنا ال أعتقد أن من الضروري بالنسبة لنا محاولة القيام بتحليالت تفصيلية للمشكالت المتعلقة
باالختصاص القضائي في تقريرنا .وأنا بالتأكيد لم يساوني أي شعور بأن أي شخص قد شعر
بالميل الشديد إلى القيام بذلك المستوى من العمل .فهذا عمل يتم بشكل أفضل إذا قام به أشخاص
ذوي اطالع على النصائح القانونية ومن ينظرون إلى ذلك  --في مشكلة االختصاص القضائي
في إطار عمل أوسع للغاية.
إذن هذا ما أود اقتراحه كطريقة للمضي قدمًا .وأنا أتطلع اآلن إلى التعرف على ما إذا كان هناك
شخص يلوّ ح بشيء أم ال .ال يوجد .لكنني الحظت أن مايكل نايبل قد رفع يدون في برنامج
 .Adobeهل كان هذا طلب جديد ،مايكل؟ حس ًنا .في تلك الحالة ،ال أرى أية اعتراضات ،وأعود
إلى الرؤساء ،شكرً ا لكم.

أليسا كوبر:

شكرً ا لك ،مارتن .هناك سؤال متابعة واحدة وهو هل أنتم على استعداد لتولي مسئولية صياغة
النصل الذي يجب وضعه؟

مارتن بويل:

هل هذا خيار مطروح عليّ أنا؟
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لن يتطوع أحد.
[ ضحك ]
مجرد صياغة أولية .من الواضح أن الجميع سوف يشاركون في المراجعة والتحرير وما إلى
ذلك.

مارتن بويل:

أنا أقترح أن يكون ذلك بمثابة صياغة تعاونية ،لذلك فأنا على استعداد تام لتدشين هذا األمر.

أليسا كوبر:

شكرً ا لك ،مارتن.
كافوس ،تفضل.

كافوس أراستيه:

نعم ،لقد اتفقنا على إعطاء هذه المهمة إلى مارتن والبدء في القيام بشيء وبعد ذلك  --لفترة
وجيزة ،فترة وجيزة من الوقت .وبمجرد االنتهاء من ذلك ،سوف نسلمه لكم .وليس من الضروري
أن يكون ذلك داخل الوقت المتاحة لنا بأن نعود مرة أخرى ونبدأ في اللعب بالكلمات .ليس هذا
ضروريًا .أعتقد أن النموذج ،أن الفكرة تم التقاطها .وبعد ذلك نطرح ذلك ،ونتبادل رسائل البريد
اإللكتروني إذا كانت هناك أية تعليقات ،نضعها في تلك الصياغة ،وبعد ذلك تقومون بتضمين
ذلك في التعقيبات لكن ال يتم مناقشتها فعليًا .شكرً ا.

أليسا كوبر:

نعم .شكرً ا .هل يمكننا أيضًا أن نضيف فقط تعديالً على تلك المهمة ،فقد كانت هناك القليل من
التعليقات ،في قاعة الدردشة حول التأكد من أن قائمة التعليقات التي تتناول هذا الموضوع كاملة.
ومن ثم ربما ترغبون في الرجوع واستعراض المصفوفة التي تحبونها مرة أخرى والتأكد من أن
هذا هو الحال .شكرً ا.
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مارتن بويل:

سوف أتطلع لهذا األمر.

أليسا كوبر:

أعتقد أننا على استعداد إلحالة هذه المسألة إلى لين وبدء النقاش مع هيئة  PTIوالمشكالت ذات
الصلة.

لين سانت .آمور:

شكرً ا لك ،أليسا .جنيفر ،هل يمكنك االنتقال إلى الشريحة األولى من المشكالت .هناك ست شرائح
في هذه المجموعة ،ويجب توجيه الشكر إلى أليسا على تجميعها معًا من بين مجموعة من الجداول.
عال في البداية وبعد ذلك أسأل الجميع عما إذا
أريد فقط في واقع األمر استعراضها في مستوى ٍ
كانوا قد رأوا أي من المشكالت األخرى التي تم التعرف عليها في هذه المجموعة هنا ،ومن
الواضح إذا كنتم تعتقدون أن أي منها لم يتم إقراره بشكل مناسب بما يكفي .وبعد ذلك يمكننا
العودة مرة أخرى والبدء في معالجة اإلجراءات المطلوبة.
ومن ثم كانت هناك مجموعة من المشكالت األساسية تتناول بشكل أساسي  IANAما بعد النقل
أو  PTIعما إذا كانت قد عرضت  --بشكل أساسي ،قالت أنها لم تعرض فصالً أو إشرا ًفا هاد ًفا
من جانب  .ICANNوقد كانت هناك بعض التعليقات الخاصة التي قالت بأننا ننتقص من دول
إشراف  NTIAفي مستوى إصدار العقود واآلن نطرح ذلك أمام .ICANN
وقد كان هناك حل داخلي مفضل .وأنا متأكد من أن البعض من هذه ليست مفاجأة بالنظر إلى
المحادثات التي جرت في مجموعة عمل المجتمعات المتعددة .وهناك تعليق آخر ،يجب على
مؤسسة أصحاب المصلحة المتعددين أداء وظائف  .IANAوهذا التعليق األخير ورد إلينا في
حقيقة األمر من  --كان ذلك من مجلس أمن البيانات في الهند .وكان هذا إشارة ،كما قلت ،إلى
دور اإلشراف على التعاقد الذي كان لدى الحكومة األمريكية.
اسمحوا لي أن أواصل المتابعة عبر الشرائح.
فقد كان هناك العديد والعديد من التعليقات  --ولم يتم إدراجها جميع هناك ،كما قالت أليسا ساب ًقا
 -بالبحث عن التفاصيل أو عن المزيد من التوضيح حول العالقة ،السيما األرقام ومعلماتالبروتوكوالت ،كالهما حيث كانا من المفترض أن يتداخال مع  PTIو/أو مع الحالة التي كانت
عليها عالقة التعاقد .والبعض منهم لم يفهم أن هاذين المجتمعين كانا يعارضان في حقيقة األمر
أن يكون األمر بيد  ICANNوأن  ICANNسوف تقوم بالتعاقد من الباطن على  .PTIكما كان
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هناك عدد ال بأس به من الطلبات التي تسعى للحصول على التحديد ،أي ترغب في المزيد من
التحديد والمزيد من التفاصيل في مقترحات مجتمعات التشغيل الفردية .كما أن هناك العديد من
التعليقات التي تسعى للحصول على شيء أبدى أنه كان متناغمًا عبر كل من  PTIوالعالقة مع
 ICANNأيضًا.
مجموعة من التعليقات التي تتطلع للمزيد من الفصل المادي من حيث المقار والبنية التحتية.
أواصل القراءة .يمكننا أن نرى أن الكثير منها بالفعل كان من أجل التوضيح .وأعتقد أن لدينا
الكثير من التوضيح اآلن من ذلك المجتمعين على وجه الخصوص حيث تم تقديم المقترح .ومن
ثم أعتقد أن الكثير منها إجابات مباشرة إلى حد كبير .لكننا بحاجة إلى ما يقع داخل اختصاص
مجموعة  ICGمن أجل الرد وما قد يكون بحاجة -إن وجد -للعودة مرة أخرى إلى المجتمعات
التشغيلية .إذن مرة أخرى ،نعود إلى مناقشة هذا األمر بعد قليل.
الشريحة التالية.
عدد من األسئلة حول مهمة  PTIأو اختصاص  PTIباإلضافة إلى الكيفية التي سيتم بها تأسيس
مجلس  .PTIفالغالبية منها  --وال يمكنني قول جميع المقترحات التي راجعتها وقرأتها أنني قد
رأيت أي شخص يقترح بأن تكون هناك مهمة واسعة من أجل  .PTIفالغالبية منها كانت تقول
في حقيقة األمر أنها يجب أن تكون محدودة للغاية وأن تكون مقتصرة للغاية على وظائف .IANA
والعديد من التعليقات التي تدور حول تشكيل مجلس  PTIتتعلق بإنشاء هيئة إشراف ثانوية .إذن
فإن الغالبية منها دعت في الواقع إلى رابط أكثر إحكامًا بمجلس إدارة  ،ICANNوأن يكون
ً
مرتبطا بشكل أكثر إحكامًا بمجلس إدارة  ICANNوذلك كان من
تشكيل مجلس إدارة PTI
الواضح مكمن المساءلة وهو ما لم يؤدي إلى إرباك هياكل الحوكمة أو أدوار الحوكمة.
كما أنني أعتقد أن  --أنا فقط أقوم بتفحصها جميع وبشكل سريع مرة أخرى .كما أنني أعتقد أن
عال.
ذلك يغطي ذلك بشكل كا ٍ
ف في مستوى ٍ
الشريحة التالية.
كما أن هناك مجموعة من الشرائح هنا حول عملية الفصل .وربما كان ذلك هو الجانب الوحيد
الذي حظي بغالبية التنوع من حيث التعليقات .وبالتأكيد فإن الكثير من األسئلة حول طبيعة
العمليات فيما يخص التصعيد ،وما هي المعايير التي يجب أن تكون قبل أن يتم البدء في عملية
الفصل .كما كان هناك عدد من األسئلة  --وأعتقد أنها على الشريحة التالية ،في الواقع ،رغم
ذلك .وإذا كان باإلمكان الرجوع إلى الشريحة التالية  --حول ما إذا كانت إمكانية الحصول على
ثالثة مشغلين منفصلين لوظائف  IANAسيؤدي إلى عدم استقرار أم ال ،وهل كانت هناك مخاطر
تتعلق باألمن واالستقرار أم ال .ومن ثم كانت هناك بعض التعليقات التي تبحث حول بعض
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األعمال اإلضافية التي يجب أن تتم من أجل تقييم ذلك .كما كانت هناك أيضًا مجموعة من
التعليقات التي اقترحت في حقيقة األمر وجوب أن يتم طرح إمكانية أن يكون هناك اثنين أو ثالثة
من مشغلي وظائف  IANAمن أجل إجماع المجتمع.
وأعتقد أن ذلك ربما يكون واحدة من المسائل األكثر أهمية التي نتناولها هناك.
مرة أخرى ،نريد فحص الشريحة للتعرف على ما إذا كان هناك أي شيء آخر يجب تناوله.
هناك وجهة نظر واحدة بأن وظائف  IANAيجب أن ال يتم السماح بفصلها عن بعضها البعض
ورأي آخر يقول بأنه في حقيقة األمر يجب أن يكون هناك ثالث كيانات منفصلة لتسهيل أية حركة
نهائية.
وبعد ذلك تعليق بأن الجهات  --وهذا التعليق يمتد إلى الصفحة التالية  --الجهات المؤسسة في
مقترح األسماء  --نعم ،لقد قمت بدمج الشرائح ،حس ًنا ،جيد  --تمثيل مجتمع  GNSOفي مستوى
أصحاب المصلحة.
وأنا أحاول في حقيقة األمر تذكر الخلفية التي كانت لذلك .فهذا لم يرد إلى ذهني على الفور.

أليسا كوبر:

وهذه هي المسألة التي كانت فيها الصفحة اإلضافية  --ماذا أطلقوا عليها ،ميلتون؟ الدوائر الخاصة
بـ  GNSOال يتم تمثيلها ألن هناك بشكل أساسي منفذ واحد وهناك العديد من الدوائر.

لين سانت .آمور:

باإلضافة إلى تعليق واحد تذكرته بالفعل للتو حول العالقة بـ  .PTIكما كان هناك عدد من األسئلة
حول األرقام والبروتوكوالت ،ما الذي ينوون القيام به في مقابل  CSCو .IFRكما أنني لم أذكر
ذلك ساب ًقا لكن ذلك كان واضحً ا في بعض التعليقات.
الشريحة التالية ،جنيفر؟
ال ،أب ًدا .حس ًنا .أنا ميلتون ،لحسن الحظ .إذن كانت هذه هي الصفحة األخيرة ،أليس كذلك.
لذلك فأنا أقدّر هذا الجهد الكبير ،ألن هناك الكثير من المشكالت وهي منتشرة على العديد من
الشرائح ،لكن اسمحوا لي أن أسأل اآلن  --وسوف أقوم بنفس ما قام به مارتن ،وهو محاولة
إدارة ترتيب إلقاء الكلمة في برنامج  ،Adobeحيث إنني ال أرى أيضًا قسمًا كبيرة من القاعة
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هنا  --وسواء كانوا يعتقدون بأن هناك أية جوانب لم يتم التطرق إليها بما يكفي هناك أم ال ،أو
مرة أخرى ،هل هناك أية أخطاء لم يتم التطرق إليها بالشكل المناسب.
إذن معنا كافوس وبعد ذلك جوزيف ومايكل.

كافوس أراستيه:

نعم .شكرً ا جزيالً على هذا العمل .فهو مفيد للغاية في تمكيننا من أن نفهم على المدى القصير،
ف من الوقت الستعراض المقترح.
السيما بالنسبة لمن لم يكن لديهم متسع كا ٍ
ي من هذه التعليقات يجب أن نرد عليها ،وما
أما األمر األول الذي يتوجب علينا القيام به هو أ ّ
هي التعليقات التي يتوجب علينا إرسالها إلى المجتمعات التشغيلية ،وما هي التوقعات التي قد
تكون ضرورية على اإلجمال.
أعتقد في هذا الصدد ،لدينا مستند ولدينا أيضًا تعقيبات ومشاركات من مجموعة  .ICGوقد اتفقنا
على ما يجب القيام به بالنسبة للتعليقات ويجب علينا تنفيذ ذلك .وال يجب علينا إعادة مناقشة ذلك.
هناك شيء ما ورد في بعض ندوات الويب وأنا أطرحه على رئيس مجموعة  ICGوهو أنه ال
يزال هناك أشخاص لديهم شك في سبب االستعانة بهذا الحل الخاص بـ  IANAلما بعد النقل أو
 ،PTIوربما يكون هؤالء األشخاص بحاجة إلى تذكير بأن ذلك قيد مجموعة عمل المجتمعات،
ففي المقترح األول كانت هناك سبعة حلول ،والتي تم تخفيضها إلى اثنين ،وفي النهاية تم
تخفيضهما إلى واحد ،ويتوجب علينا تقديم تفسير بسيط لذلك ،إن وجد ،إذا ما أردنا القيام بشيء
ما ،كما أن هذا من األشياء التي قمنا بدراستها وبعد التشاور مع المحامين ،اختارت مجموعة
عمل المجتمعات هذا الحل.
وبعد ذلك المشكلة الثانية والتي أعتقد أن الحضور يتحدثون عنها ،فهذه الثالثة المنفصلة يجب
أن تكون متسقة مع ما تم التعبير عنه من وجهات نظر من جانب المجتمع التشغيلي .وقد ذكر
المجتمعان التشغيليان أنهما سعداء بالحل الحال ،وال يرغبون في إجراء أية تغييرات ،ويرغبون
في مواصلة العقد مع  ICANNوبعد ذلك تقوم  ICANNبعقد اتفاقية منفصلة مع هيئة .PTI
ومن ثم يجب أن نكون متسقين مع ما  --أنا ال أعتقد أن من الضروري القول بأننا قد بحثنا هذه
المشكالت الثالثة باستفاضة ،ألن المجتمعات التشغيلية قامت بالرد بالفعل على ذلك.
ومن ثم أعود إلى السؤال األول :أي منها يجب أن نعلق عليه وكيف نعلق ،إال أن التفسير حول
 ،PTIوالسبب وراء اختيار ذلك ،يضم الفصل القانوني والتشغيلي والذي تحققه  PTIفي الوقت
الحالي.
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وبعد ذلك فيما يخص مجلس اإلدارة  --مجلس  ،PTIأعتقد أن هذا األمر تم ذكره بشكل واضح.
نحن ال نرغب في إلغاء ما ناقشناه في مجموعة عمل المجتمعات .فقد تمت مناقشة الطريقة التي
يجب أن يكون بها مجلس اإلدارة باستفاضة .وال نريد أن نضع ذلك تحت إشراف ICANN
الكامل .بل نريد اإلبقاء على ما تمت مناقشته في الوقت الحالي نتيجة اإلجماع والذي طرح مرتان
للتعليق العام وقد كانت التعليقات العامة األخيرة بدون أية صعوبة في تلك الناحية.
ولكن اآلن مع طرح هذه المسألة ،فإننا لم نتلق أية تعليقات حول ذلك ،حيث من المقرر أن تحصل
 ICGعلى تعليق جديد يعني أننا قد بدأنا في جولة جديدة من المناقشات وهو أمر غير مفيد.
وأعتقد أنه يتوجب علينا االلتزام ما قد ناقشناه في مجموعة عمل المجتمعات وقد تمت الموافقة
على المقترح الثاني .وقد تمت الموافقة من جانب المنظمات القائمة على وضع الميثاق وهذه
المجموعة المكونة من مجلس إدارة  PTIتمت الموافقة عليها بالفعل حيث إنها موجودة في
مقترحات مجموعة عمل المجتمعات  --والمضمنة أيضًا في مقترحاتنا ولسنا بحاجة إلى تغييرها.
شكرً ا.

لين سانت .آمور:

شكرً ا لك ،كافوس.
جو؟

جوزيف الهادف:

شكرً ا .أنا جوزيف الهادف ،للسجل الرسمي.
أردت فقط أن أوضح مجموعة من الموضوعات التي تم طرحها في التعليقات التي قرأتها ،لكن
ربما لم تظهر ،ربما األغلب منها  --حس ًنا ،أحد التعليقات تم إظهارها في المحادثة السابقة لكن
أعتقد أنه كان هناك اثنان على األقل من المعلقين الذين اقترحوا بأن موقع تأسيس هيئة  PTIكان
بنفس أهمية الموقع الخاص بتأسيس .ICANN
ومن ثم أعتقد أننا قد أجبنا بالفعل على ذلك في السؤال السابق ،لكن أريد فقط إلقاء الضوء على
حقيقة أن تأسيس  PTIتم تناوله أيضًا في السؤال.
فقد كانت هناك مجموعة من التعليقات التي  --وقد تناول كافوس ذلك  --التي فضلت واحد من
الخيارات السبعة والذي لم يتم تحديده ،والذي  --لكنني أعتقد في اإلجابات التي طرحناها أنه يجب
عليها اإلشارة إلى حقيقة أن ذلك كان قرارً ا تم اتخاذه بالفعل في عملية المجتمعات التشغيلية قبل
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أن يصل إلينا وقد تم إظهاره في اإلجماع على عمليات المجتمعات التشغيلية .ومن ثم أعتقد أننا -
 لكنني ال أعتقد أننا بحاجة إلى اإلجابة على ذلك في هذه الفئة ،فهذا سؤال تم التعامل معه بالفعلفي مستوى العمليات.
وبعد ذلك األمر الثالث والذي لم يكن طلبًا خاصًا لكنه ورد في مجموعة مختلفة من المناسبات،
وكان  --التخوف من أن العملية كما وردت مع المستندات التي نتجت عن ذلك ،لم تكن شاملة بما
يكفي ولم يكن هناك بالضرورة اقترح بكيفية حل ذلك لكنه كان من المشكالت التي تم طرحها بما
في ذلك ما يتعلق بالشمول وااللتزام بنموذج أصحاب المصلحة المتعددين في العملية.
وكما قلت لكم ،أعتقد أن هذا من األشياء التي يجب اإلشارة إليها ألنني ال أعرف ما هو الحل
الذي يجب أن يكون لذلك ،باستثناء عملية العضوية الخالصة ،لكن ذلك كان من المشكالت التي
تم طرحها في مجموعة من التعليقات.
أما األمر األخير الذي أردت قوله ،والذي  --والذي تمت اإلشارة إليه هنا ،والذي يعد من األشياء
التي تم التحدث حولها في مجموعة  --في عدد من المجاالت المختلفة ،ولسوء الحظ كما تعلمون،
فإن المصفوفة الخاصة بنا ال يمكن وضعها في أوضاع رأسية ألنها في ترتيب رأسي وأفقي فقط،
وربما ثالثية األبعاد .أقصد أنني أعتقد أننا قمنا بوضع مبدأ هايزنبرغ لعدم اليقين في مكان ما في
هذه المصفوفة.
لكن  --مشكلة الفضل والتخوفات والمخاوف حول التعقيد المرتبط بالفصل استنا ًدا إلى العالقات
المختلفة والطريقة التي تدار بها العالقات المتخلفة قد لعبت دورً ا عبر عدد كبير من التعليقات،
وأعتقد أن أحد هذه األشياء التي أسهمت في ذلك هو رؤية الناسب لثالثة مقترحات ورؤيتهم
للتعامل مع هذه المشكالت بشكل فردي بمعرفة كل مجتمع في المقترح الخاص بكل منها لكنهم
لم يروا أي شيء تشارك فيه المجتمعات معًا من أجل التعامل مع هذه المشكلة بشكل أفقي .وأعتقد
أن بعض التخوفات تمثلت في أننا نرى معالجة فردية للمشكلة وليس معالجة جماعية تقول" ،نعم،
جميع المجتمعات تفهم بأنه سوف تكون هناك إمكانية للنقل ،وجميع المجتمعات تحترم فكرة أن
هناك حاجة لوجود عملية فصل ،لكن جميع المجتمعات سوف تعمل بالتعاون فيما بينها من أجل
التأكد من أنها تحافظ على االستقرار واألمن ،إلخ".
وكما تعلمون ،فإنني لم أقترح بأنه كان هناك أي شيء تم طلبه على اإلطالق من المجتمعات،
لكن يساورني شعور بأن بعض التعليقات التي وردتنا تلقي الضوء على تخوف بأن العاملين بشكل
فردي يعملون على ذلك النحو ،في مقابل نوع ما من األسلوب المنسق ،وربما مستوى ما من
البيان المشترك في مرحلة ما قد يكون مفي ًدا في التعامل مع تلك المخاوف ،بأن هناك  --بأننا
جميعًا نعرف بأن المجتمع تعمل بشكل جيد على المستوى غير الرسمي معًا ،ولكن ربما ال يكون
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ذلك بنفس الوضوح بالنسبة لألشخاص اآلخرين الذين يرون ثالثة مقترحات فردية آتية وال يرون
ذلك الجانب األفقي عبر المقترحات.

لين سانت .آمور:

شكرً ا لك ،جو .وأعتقد أنك أحسنت في ذلك .لقد كانت هناك العديد من الكلمات مثل "متسق"
والكثير من  --الكثير من اإلشارات إلى أن الناس قد فهموا المقترحات إلى حد كبير لكن يتطلعون
في حقيقة األمر إلى توضيح ،وهو ما يقترح قدرً ا من عدم اليقين أو الرغبة في مستوى إضافي
من الراحة.
لدينا مايكل في ترتيب الكلمة وبعد ذلك دانيال.

مايكل نايبل:

شكرً ا لك ،لين .أريد فقط أن نبني على ما قيل من قبل .مع األخذ في االعتبار أننا لم نرغب في
إجراء مشاورات مكبرة والعودة مرة أخرى عبر الباب الخلفي التفاقيات المجتمع  --وقد ذكر
كافوس مثاالً واح ًدا  --يجب علينا التركيز على المادة التي تتناول تفاعل المجتمعات الثالثة،
األسئلة المتعلقة بعالقاتهم التعاقدية -- ،ماذا يحدث إذا كان هناك فصل لواحد .هذه هي  --هذه
هي األشياء التي تتعلق بالمقترح الموحد.
ولكن في نفس الوقت ،فإن الحياة ليست بتلك السهولة واالزدواج .هناك أسئلة ومخاوف كانت --
تتعلق بالفصل أيضًا في عملية مجموعة عمل المجتمعات ،حيث كانت هناك مخاوف بالنسبة
لالستقرار وعدم الوضوح.
وهذا أيضًا تمتم مناقشته على المستوى الرسمي .وفي الوقت ذاته ،كانت هناك مخاوف قوية ،وف ًقا
لتعبير جو ،ومن ثم فإن األشياء ليست دائمًا بذلك الوضوح القاطع .شكرً ا.

لين سانت .آمور:

شكرً ا .دانيال؟
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شكرً ا .أنا دانيال كارينبيرغ مرة أخرى.
عندما قرأت كل هذا ،ظننت أنه موجه لنا في مجموعة  ،ICGبصفتها الجهة القائمة على وضع
وتجميع المقترحات الثالثة والتي وردت إلينا في مراحل زمنية مختلفة للغاية ،والمسألة األكثر
أهمية هي التي تعرض لها جو بالتفسير بشكل جيد.
وأعتقد أنه يتوجب علينا كمجموعة  ICGاعتبار ذلك بند العمل األول واألهم.
وأعتقد في حقيقة األمر أن التنسيق والتعاون ،حتى العالقات الرسمية المتصورة في هذه النقطة
من جانب المجتمعات التشغيلية ،على األقل بالنسبة لمستوى معرفتي ،تم تنسيقها بشكل جيد للغاية
كما أن المخاطر يمكن التغلب عليها ،وأعتقد أن من مهامنا في مجموعة  ICGإما أن نفسر ذلك
على مسئوليتنا ،بسبب المعرفة التي لدينا ودورنا في العملية أو إذا كنا  --إذا رأينا أن ذلك غير
كافٍ ،فنوجه أسئلة قوية إلى المجتمعات التشغيلية للتعبير عن قدر من ذلك بمزيد من الوضوح.
وعندما  --في المخطط اإلجمالي لألشياء ،أعتقد أن هذه التخوفات التي كانت بالنسبة لي شخصيًا
على األقل ،األكثر قابلية للتنفيذ بالنسبة لمجموعة  ،ICGألنها تتناول في حقيقة األمر فحوى دمج
المقترحات الثالثة المستقلة ،وهذه هي مهمتنا ،ومن ثم فإنها في نطاق اهتمامنا .شكرً ا.

لين سانت .آمور:

شكرً ا لك ،دانيال.
في الترتيب اآلن كل من ميلتون وأليسا وروس موندي.

ميلتون مولر:

نعم .هذا ملتون مولر ،للسجل.
أريد القول بأن هذه المخاوف ،أنا أنظر إليها كنوع من  --يعاني الناس من صعوبة في تجميع
أذهانهم حول حقيقة أن  IANAقد تم تضمينها في  ICANNكإدارة واحدة لفترة طويلة لدرجة
أنهم يواجهون صعوبات في فهم طبيعة نموذج المساءلة التعاقدية الذي يجري اقتراحه.
ولكي أقدم لكم السيناريو القائم ،لنفترض أن األرقام تحدد أنها تود من  ICANNتوفير وظائف
 IANAالخاصة باألرقام ويقررون العثور على واحدة أخرى.

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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عندئذ يكون هناك بالتأكيد ،بعض األشخاص داخل  IANAالحالية يؤيدون تلك الوظيفتين ،لكن
االلتزام والحافز بيد مجتمع األرقام في التوصل إلى موفر خدمات بديل يتناول مخاوفهم ،وال
أعتقد أنهم سوف يبدلون إال عند الرضا عن أن هذا سوف يتم.
إال أن مجتمع األسماء ومجتمع البرتوكوالت قد يكون لهما ارتدادات من جانب التوريد إذا كان
من المفترض أن يتم هذا الفصل.
ومن ثم قد يكون هناك دور لبعض التوضيح للعملية الخاصة بالفصل ،لكنني أعتقد أن ما نريد
تجنبه  --وبعض التعليقات تقترح ذلك ،والبعض اآلخر ال ،لكن ما نريد أن نتجنبه في حقيقة األمر
هو أي تضمين بأن مجتمعًا واح ًدا له الحق في االعتراض على قرار مجتمع آخر في االنفصال
عن مشغل وظائف  IANAالحالي.
وأنا أعتقد بأن  --لقد حصلنا على إشارة قوية وواضحة للغاية من اثنين على األقل من المجتمعات
الثالثة بأنهم ال يرغبون في حدوث ذلك .وأعتقد أن ذلك يؤدي إلى إيجاد إمكانية ما بالنسبة
لمشكالت األلعاب والمشكالت السياسية عندما نربط ذلك معًا حيث يتعين على مجتمع واحد
الحصول على موافقة اآلخر.
وأعتقد أننا ال نرغب في حدوث ذلك فحسب.
ومن ثم أعتقد أننا سوف نقوم بأي شيء هنا ،ويمكننا على األكثر أن نقول" ،لنوضح هذا األمر
أكثر ،كما تعلمون ،كيف تقوم هذه المجتمعات بإشعار اآلخرين بأنها تنفصل عن مشغل وظائف
 IANAالخاص بها" ،لكننا ال نريد أن يبدو ذلك كما لو كان ذلك في حقيقة األمر قرارً ا جماعيًا
وليس قرارً ا فرديًا من مجتمع تشغيلي.
لدي بعض التعليقات األخرى حول  ،PTIلكن هذه كانت مداخلة طويلة وربما يجب علينا التركيز
على هذه المسألة في الوقت الحالي.

لين سانت .آمور:

شكرً ا لك ،ميلتون .إذن أعود مرة أخرى إلى ترتيب إلقاء الكلمة عندما نشعر أن هذه المسألة --
قد انتقلت.
معي أليسا بعد ذلك ،ثم روس موندي ،وأرى ياري قد رفع بطاقته عاليًا أيضًا ،بعد ذلك مايكل
وجوزيف.

أليسا كوبر:

شكرً ا .أنا أليسا.

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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إذن سوف ألتحق بهذه الجوقة من الناس الذين أيدوا وضع إطار لما قدمه جو من حيث --
أعتقد أن االتجاه العام من واقع العديد من هذه التعليقات يتمثل في أن المقترح يفتقر إلى تفسير -
في بعض الحاالت -لكيفية عمل المجتمعات الثالثة والمقترحات الثالثة في مجموعة.
وأنا أتساءل عما إذا كانت هناك طريقة واحدة للمضي قدمًا من أجل مزيد من  --أكثر ،لكن ليس
على اإلطالق ،للمحتوى الوارد في هذه التعليقات لنا كمجموعة  ICGأو محاولة التدوين  ---كما
تعلمون ،النظر عبر هذه القائمة من األشياء ،جميع األسئلة التي وردت من الناس ،ومحاولة تدوين
التفسير الذي نعتقد أنه صحيح ،في ضوء المقترحات الثالثة ،لكن هذا لم يتم تنفيذه حتى اآلن.
وأنا أعتقد أن الكثير مما نراه في هذا القسم يندرج تحت تلك الفئة.
وكما تعلمون ،أريد فقط إعطاء مثال ،فقد كانت هناك أسئلة حول ما إذا كانت فريق عمل هندسة
اإلنترنت  IETFوسجالت اإلنترنت اإلقليمية سوف تتعاقد مع  ICANNأو مع هيئة .PTI
ونحن لدينا إجابة على ذلك .حتى أن لدينا تعليقات من تلك المجتمعات والتي ورد في الحديث
خصيصًا حول ذلك .ويمكننا اآلن جعل هذا كله واضحً ا للغاية.
لكن هناك بعض من هذه البنود والتي أعتقد أنه إما بحاجة إلى إرسال سؤال إلى مجتمع تشغيلي
محدد وطلب التوضيح أو أننا بحاجة إلى إرسال تعليقات تقول" ،لقد تلقينا هذه التعليقات .لقد كانت
تطالب في حقيقة األمر بإجراء تعديالت ،على ما أعتقد ،على ذلك المقترح المقدم من المجتمع
التشغيلي ،ويتعين علينا لفت انتباه المجتمع التشغيلي إليها".
وأنا ال أتحدث حول األشياء التي كانت الزمالء يشيرون إليها من قبل حيث نعرف جميعًا أن
مجموعة عمل المجتمعات قد ناقشت  --كما تعلمون ،المزايا المتأصلة في هيئة  .PTIوال يتعين
علينا إرسال هذه التعليقات مرة أخرى .لكن كانت هنالك بعض األمر الخاصة والتي أعتقد أنها
تندرج في هذه فئة "من األحرى لفت انتباه المجتمع التشغيلي إليها".
وأعتقد أن  --أعتقد أن تلك هي المهام الثالثة المنفصلة.
وأحدها  --تحاول مجموعة  ICGتدوين ما نعتقد أنه اإلجابات على كل هذه األسئلة ،والتعرف
على ما إذا كانت هناك أية فجوات؛ وطرح األسئلة من أجل التوضيح أو طلب أشياء من
المجتمعات التشغيلية حيث نتوقع الحصول على رد؛ وبعد ذلك إرسال التعليقات األخرى إلى
المجتمعات التشغيلية مثل "لإلحاطة والعلم ،هذه هي التعليقات التي وردتنا".
وأود في حقيقة األمر أن نخرج من هذا االجتماع ونحن نعلم ما الذي سوف نقوم به ،على األقل
في هذه الفئة الثانية.

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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ومن ثم إذا كانت لدينا أشياء نعتقد أنه يتوجب عليها المطالبة بها من المجتمعات التشغيلية ،فأعتقد
أنه يتوجب علينا السعي من أجل ذلك.
وأريد فقط إعطاء مثال واحد ،لقد سمعنا في حقيقة األمر من  --واحد أو اثنان من المجتمعات
التشغيلية ذاتها بأنها أرادت أن ترى على وجه التحديد بأن  IFRتنطبق فقط على األسماء ،وأن
هذا من األشياء التي أعتقد أننا إذا عدنا مرة أخرى ونظرنا في مقترح مجموعة عمل المجتمعات
واعتقدنا أن  ICGغير واضحة ،فإننا نتفق مع هؤالء المعلقين ،وبعد ذلك أعتقد أنه يتعين علينا
العودة مرة أخرى إلى مجموعة عمل المجتمعات والقول" ،مرحى ،لقد حصلنا على تلك التعليقات
من  .IABفهم يريدون التأكد من أن  IFRتنطبق فقط على األسماء .هل يمكنكم تأكيد ذلك؟"
إذن إذا كان بإمكان المشاركين التفكير في تلك األنواع من األشياء ،ما الذي يتوجب علينا أن
نطلبه من المجتمعات التشغيلية ،فأعتقد أن ذلك سوف يكون مفي ًدا ،ألن تلك هي أنواع األشياء
التي يمكننا نحن كمجموعة االستفادة منها من التعامل في الوقت الفعلي لالضطالع بها .شكرً ا.

لين سانت .آمور:

إذن إذا كان بإمكاني فقط إدراج مجموعة من التعليقات الخاصة بالعمليات هنا قبل أن نعيد االلتحاق
بالصف ،فهذا الجزء في حقيقة األمر كان من المتوقع أن يتناول ما إذا كنا نعتقد أن جميع المشكالت
تم التطرق عليها أو تم التعامل معها بشكل مناسب أم ال ،وبعد ذلك كنت أنوي العودة مرة أخرى
وعلى وجه الخصوص السؤال عن القضايا التي تعد فقط من إجراءات  ،ICGنحن نعرف ما
يكفي وهذا يميل أكثر إلى أن يكون توضيحً ا أو بعض التعديالت أو التضمين على النص ،وأي
منها يجب أن يعود مرة أخرى إلى المجتمعات التشغيلية.
وأعتقد أننا إلى حد ما في منتصف الطريق من ذلك على أية حال.
إذن ربما بما أن الناس يقدمون التعليقات الباقية لهم ،فقد يكون في حقيقة األمر  --وأعتقد أنني
أتفق مع أليسا  --األهم من ذلك هو تسليط الضوء على تلك األشياء التي تعتقدون أننا بحاجة إلي
الرجوع فيها إلى أي من المجتمعات التشغيلية.
إذن إذا كان باإلمكان  --سوف نعود مرة أخرى إلى ترتيب الكلمة اآلن .وربما نعود مرة أخرى
إلى  --ومرة أخرى ،أنا أقترح أن نتحقق من االتجاه فيما يخص المقدار الذي تريدون التعامل
معه في هذا االجتماع في مقابل مجموعة  --إرسال ذلك إلى مجموعة فرعية ،سواء كان من
المعقول الرجوع مرة أخرى إلى هذه الشرائح الخمسة أو الستة ومحاولة تحديد ما إذا كنا نعتقد
أن هناك شيء فيها يجب أن نعود به إلى أي من المجتمعات التشغيلية أو ترك ذلك لفريق العمل
الفرعي.

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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إذن ربما أتركك تفكرين في هذه المسألة لبرهة من الوقت ،أليسا ،ما لم تكوني قد فكرت فيها
بالفعل ولديك اتجاه ما.
مرة أخر ،السؤال هو :ما مقدار ما نرغب في الدخول في تفاصيله هنا حول توزيع النقاط الفردية
التي ظهرت اآلن؟ هل نرغب في أن نحدد في هذه القاعة ما هي النقاط التي نعتقد أنه يتوجب
عليها الرجوع بها إلى المجتمع التشغيلي وربما نقوم كذلك بإسنادها إلى الفريق الفرعي لالنطالق
وصياغة ذلك الطلب أو طرحه مكبرً ا لدى الفريق الفرعي؟

أليسا كوبر:

إذن أنا على استعداد لسماع الحاضرين يقولون بأن هذه فكرة مريعة .لكن إذا كان لدينا مجموعة
من األشخاص مهتمين على وجه الخصوص بهذه المجموعة من الموضوعات ،فيمكننا أن نطلب
منهم محاولة التوصل إلى مقترح أولي ليوم غد من حيث النقاط التي يتعين عليها توزيعها وبأية
طريقة .ولدينا الكثير من الوقت في جدول أعمال الغد متوفر من أجل الرجوع مرة أخرى إلى
أشياء من اجتماع اليوم .ومن ثم أنا ال أريد أن يكون ذلك نهاية المحادثة الجارية هنا .ولكن هذه
مجرد طريقة واحدة يمكننا من خاللها محاولة البدء في هذا المسار.

لين سانت .آمور:

وربما يتعين عليّ النظر حول القاعة للتعرف على مدى القبول أو الرفض .هل يؤيد الحاضرون
مواصلة النقاش حول الشرائح والنقاط األساسية التي وردت إلينا حيث يمكننا ذلك؟ وإذا كان من
الواضح بشكل كبير أننا بحاجة إلى الرجوع إلى أي من المجتمعات التشغيلية ،فإننا نحدد ذلك
ولكن بعدها نقوم بإنشاء فريق فرعي من أجل العمل على ذلك واالنتهاء منه أكثر من ذلك ليوم
غد .وأعتقد أن هذا هو المقترح المطروح على الطاولة اآلن .هل يمانع الحاضرون في ذلك؟

ميلتون مولر:

ال أعتقد أنني أفهم السؤال.

لين سانت .آمور:

أنا أحاول تحديد  --هناك كم هائل من المشكالت هنا  --وسواء كنا نريد الخوض في مستوى ما
من العمق في هذه المشكالت الموجودة معنا ونحاول تحديد ما هو التوزيع الذي يجب أن يكون.

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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أم أننا نريد أن نحدد فقط ما هي األسئلة التي يجب إحالتها إلى أي مجتمع تشغيلي فهذه ليست
مسئولية مجموعة  ICGفي التعامل معها ونحن نطلب من الفريق الفرعي تناول ذلك والعمل
عليه من أجل مناقشة مستفيضة أكثر في الغد.

باتريك فالتستروم:

لين؟

لين سانت .آمور:

هل تود مني إعادة صياغة ذلك بشكل مختلف؟

باتريك فالتستروم:

بالنسبة لإليماء بالتأييد ،يجب أن تطرح سؤال بالموافقة أو الرفض .فمن الصعب اإليماء بالنسبة
للبديل األول أو الثاني.

لين سانت .آمور:

حس ًنا.

باتريك فالتستروم:

دعني أعيد صياغة ما قلته بشكل مختلف .أعتقد أن المناقشة تجري على ما يرام هنا .ولكن في
مستوى ما فإنني أؤيد أيضًا تشكيل فريق عمل فرعي ويسرني المشاركة في ذلك الفريق الفرعي
لكي نتمكن من المضي قدمًا.
لكنني أعتقد أنه يتوجب علينا المتابعة .فلدينا قائمة بالمتحدثين .لدينا أشخاص يودون اإلدالء
بتعليقاتهم ،من أجل تقديم المشاركات والتعقيبات على أي من األشياء التي تتم ،على سبيل المثال،
في فريق العمل الفرعي الليلة .ويسرني المشاركة في ذلك من أجل البدء في المضي قدمًا في
القضايا.

لين سانت .آمور:

حس ًنا .إذن أعتقد أننا سوف نعود مرة أخرى إلى القائمة التي تضم كالً من روس موندي وبعد
ذلك ياري ،ثم مايكل وجوزيف وكافوس ومارتن.

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
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شكرً ا لك ،لين .سوف تكون مداخلتي قصيرة .أعتقد أن هناك مجال عام آخر من حيث التأثير أو
التعامل مع التعليقات ذات الصلة بذلك .أال وهو التنفيذ في حد ذاته .وأعتقد أن عد ًدا من هذه
األشياء يمكن وضعها بشكل جيد في فئة التنفيذ .لكنني ال أعرف ما إذا كنا ،في مجموعة ،ICG
في موقف يؤهلنا بالفعل التخاذ ذلك القرار أم ال .وهي مساحة أعتقد أن من الصعب بالنسبة لنا
أنفسنا وللمجتمعات التشغيلية التعامل معها ألنها غير واضحة للغاية .لكني يبدو لي في حقيقة
األمر أن  --تفاصيل التنفيذ قد ظهرت ،ولم أسمع أي ذكر لها من قبل في هذه المناقشة.

لين سانت .آمور:

شكرً ا لك ،روس.
ياري؟

ياري آركو:

أنا أوافق على المسألة الخاصة بالتنفيذ .وأعتقد أن مهمتنا في حقيقة األمر هي محاولة اتخاذ قرار
حول ما هو التنفيذ من عدمه .وفي حقيقة األمر ،هناك العديد من التعليقات على اإلجمال ،وليس
فقط في هذه القائمة هنا المرتبطة بالتنفيذ .ويجب علينا أن نوضحها بشكل واضح على ذلك النحو،
وبعد ذلك سوف يتعين على األطراف المناسبة التعامل مع ذلك الح ًقا.
أما التعليق الذي طلبت الكلمة من أجله كان في حقيقة األمر بخصوص جوانب التنسيق .وأردت
التعبير عن اتفاقي مع كل من جو وملتون ودانيال في ذلك .وأقول بأن هذه من المهام التي قد
تكون من مهام الوصف لمجموعة  ICGوليس ابتكار شيء جديد بشكل أساسي.
فهناك الكثير اآلليات الموجودة بالفعل  --حس ًنا ،ليست بالضرورة آليات رسمية لكن هناك الكثير
من الممارسات كما أن المؤسسات تتحدث بالفعل مع بعضها البعض في جميع المستويات بشكل
أساسي كثيرً ا حول العديد من الموضوعات ،وليس فقط الموضوعات ذات الصلة بإدارة IANA
ولكن أيضًا المخصصات الفعلية .وفي بعض األحيان هناك طلب مقدمة لتخصيص مساحة عناوين
إما من  IETFأو مساحة  .RIRعلمًا بأن  IETFقد انتهت ،إال أن سجالت اإلنترنت اإلقليمية
 RIRقد يكون لها ذلك .وقد كانت لدينا القدرة على القيام بهذا النوع من األعمال في الماضي.
وأعتقد أن وصف ذلك سيكون من المفيد بالنسبة للمجتمع.

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
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شكرً ا لك ،ياري.
التالي؟ اعتقدت أن مايكل كان في ترتيب الكلمة .لقد خفضت يدك .حس ًنا.
جو؟

جوزيف الهادف:

شكرً ا .أنا جوزيف الهادف ،للسجل الرسمي .أعتقد أننا عندما ننظر إلى مسألة التنسيق ،نجد أن
هناك مجموعة من الجوانب في مسألة التنسيق .فهناك مجموعة من التعليقات التي لم تفضل
العالقات المختلفة بين المجتمعات التشغيلية و .ICANNوكما تعلمون في العديد من الطرق،
أعتقد أن هذا هو الواقع وربما تفسير للسبب في أن تلك العالقات ال يجب أن تكون متداخلة أمر
مفيد.
الفصل  --سوف أطلق على ذلك القلق الخاص بالفصل ( --ضحك)  --والذي أعتقد أنه مدرج في
قائمة األسئلة التشغيلية وأنها تتوصل إلى اتفاق باإلضافة إلى نقطة أنهم يبحثون عن قدر من
تخصيص العمليات في المقترح الخاص بالنقل من أجل القول بأن هناك عملية مشاورات تمت
صياغتها في إطار رسمي .إذن هذا أحد الجوانب التي أعتقد أن الطلب الوارد إليها في بعض
األحيان محدد بوضوح ،وأحيا ًنا غير ذلك ،وهو أنهم يرغبون في اإلشارة إلى شيء ما .ألنني
أعتقد أن أحد األشياء التي تجري في المجتمعات هو أنها تقوم في الوقت الحالي بعملية مطابقة
ويلقون نظرة ويقولون ،حس ًنا ،ما الذي يحدث بالنسبة لـ NTIA؟ يجب عل ّي االنطالق وطلب
التصريف للقيام بشيء ما للسادة الحاضرين في القاعة .ما هو  --ما هو الطرف المقابل في
العملية الجديدة التي يجري اقتراحها؟
وعندما ال يرون أن هناك أي طرف مقابل ،فإنهم يجدون فجوة وفرا ًغا ويعتبرون أن ذلك بمثابة
إعاقة للمساءلة.
ومن ثم أنا ال أعرف أننا بحاجة إلى إنشاء شيء جديد ،لكننا في حقيقة األمر بحاجة إلى تفسير
ذلك بشكل أفضل من التفسير السابق .وعلى المستوى الشخصي أعتقد أن ذلك سوف يستفيد من
المجتمعات التي تشترك في تفسيره ألنني أعتقد أن ذلك سوف يظهر التنسيق الموجود بالفعل عبر
المجتمعات.

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
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وال أعتقد أنه يتوجب علينا االلتزام بتفاصيل أي من العمليات ألن ديناميكيات عملية الفصل قد
تشير إلى أن هناك حاجة الستخدام عملية مختلفة .لكنني أعتقد أن المفهوم يتمثل في أن التنسيق
يتم قبل عملية الفصل حيث كان هناك تنسيق على األقل بين األطراف للتأكد من أن هناك حد
أدنى من التشويش يتعلق بالتغيير وهو ما يسعى الناس في حقيقة األمر إليه في التعليقات.
وأعتقد أنه يتوجب علينا في نفس الوقت تسليط الضوء بشكل كبير على أهمية الفصل كآلية من
آليات المساءلة ألنني أعتقد أن هذا واح ًدا من آليات المساءلة األكثر اعتما ًدا إن لم يكن هو األكثر
اعتما ًدا في هذه العملية .ومن ثم ال أعتقد أنه يتوجب عليه إبعاد أي شيء عن هذا.
لكنني ال أعتقد أن الطلب المقدم للتشاور والتنسيق قبل قراركم طالما التزمتم باتخاذ قراركم يجب
أن يكون أمرً ا شائكا ً بالنسبة لذلك القرار .وأعتقد أن هذا هو المكان الذي يجب علينا النظر فيه
بالنسبة لتلك المشكالت.
أما األمر اآلخر الذي سوف أقوله والذي تم طرحه عندما تحدث روس عن التنفيذ فهو أحد
الموضوعات التي وردت عبر التعليقات  --وأعتذر عن طرح هذا األمر هنا ألن هناك قسم آخر
يتعامل مع هذا األمر .لكن واح ًدا من الموضوعات التي كانت في عدد من التعليقات التي قرأتها
كان "التنفيذ متى" .فمجرد قول "تنفيذ" ال يجب في حقيقة األمر على السؤال حيث أراد عدد من
المعلقين معرفة ما يجب تنفيذه قبل عملية النقل ،وما الذي يجب االتفاق عليه ببساطة بحلول وقت
النقل .وهذا مرة أخرى يصبح واح ًدا من األسئلة األفقية التي تمر عبر مصفوفة المشكالت.

لين سانت .آمور:

شكرً ا لك ،جو .لقد رأيت العديد من الرؤوس التي تومئ إيجابًا على النقطة التي أثرتها ساب ًقا.
ومن ثم أتمنى أن نتمكن من إغالق هذا الجزء من النقاش سريعًا ج ًدا واالنتقال إلى بعض
الموضوعات األخرى.
وفي ترتيب الكلمة معي في الوقت الحالي كافوس ودانيال وأليسا.

كافوس أراستيه:

شكرً ا .أعتقد أنه بالنسبة للطريقة التي يمكننا من خاللها متابعة األمر ،فإنني أؤيد المقترحات أو
االقتراح ،إذا كنت أفهم ما قالته أليسا بشكل صحيح .في البداية يتعين على إرسال ذلك إلى فريق
فرعي من أجل إعداد الئحة ،أو أسئلة أو تعليقات تطرح من أجل إجابة مجموعة  ICGعليها
ويجب إرسالها كذلك إلى المجتمعات التشغيلية .ويجب أن نتوخى الحذر الشديد حيال تلك

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
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المشكالت التي نرسلها إلى المجتمع بأن تكون من الجوانب التي يتوجب علينا عدم التدخل فيها
ألن هذا يأتي من جانبهم كخصوصية للعمليات.
على الرغم من ذلك ،على األقل قد تكون مفيدة .وربما يجب عليها فتح هذه المسألة حتى هذه
الليلة في تماما الساعة  6:00أو نحو ذلك ،بحيث يرسل المشاركون التعليقات إليك .واالجتماع
الفرعي أو اللجنة الفرعية ،أيًا كان ،أو الفريق الفرعي ،سوف يجري اجتماعًا قصيرً ا ربما من
أجل استعراض هذه المسألة وبعد ذلك يقوم بتحديد الفئتين .أي األسئلة التي يجب الرد عليها من
جانب مجموعة  ICGواألخرى التي يجب إرسالها إلى المجتمعات التشغيلية.
إن ما قاله جو يتعلق بجوهر الموضوع وربما الخطوات التالية .لكن في البداية يجب علينا
الحصول على ذلك ،ما الذي يجب علينا الرد عليه وما الذي يجب إرساله إلى المجتمعات التشغيلية
طب ًقا لقراراتنا السابقة .ويجب علينا االلتزام بذلك .شكرً ا.

لين سانت .آمور:

شكرً ا.
دانيال؟

دانيال كارينبيرغ:

شكرً ا .دانيال كارينبيرغ .أود أن  --بعد االستماع إلى كل ذلك والعودة مرة أخرى إلى السؤال
األصلي ،لين ،هل يجب أن نتابع بإعداد فئات لما يمكننا صياغته وتفسيره ألنفسنا وما يجب علينا
إرساله إلى المجتمعات التشغيلية ،أود أن أتعرف االتجاه العام للمجموعة هنا .فبشكل أساسي أرى
اتجاهين في هذه القاعة .وربما أكون مخط ًئا ،لكن هذا هو انطباعي الشخصي.
أوالً يجب أن نلتزم بالرسميات تما ًما ونقول ،حس ًنا ،إليكم بعض المواد التي نريد أن نقولها ألنفسنا
وهنا بعض المواد المنفصلة التي نريد طرحها على المجتمعات التشغيلية ألنها ال تقع في نطاق
اختصاصنا.
واألمر اآلخر أن نحاول  --دعونا نتخذ دورً ا حيويًا أكثر ،والتعرف على اختصاصنا بمزيد من
الفاعلية في الوصف الفعلي للمقترح المجمّع ونضيف المزيد من التوضيحات على المقترح المجمّع
ونقدم بعض االقتراحات  --االقتراحات الثابتة على المجتمعات التشغيلية بطريقة استباقية ،بشكل
أساسي ونقول بأن هذه هي طريقة رؤيتنا لألمر ونطلب منهم تأكي ًدا على ذلك.

مالحظة :فيما يلي المخرجات الناتجة عن التدوين النصي لملف صوتي إلى ملف نصي/ملف  .wordرغم أن التدوين النصي دقيق إلى حد كبير ،فقد
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شر هذا الملف كوسيلة مساعدة لملف
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فلكل منهما مزاياه وعيوبه .لكنني أتطرق أكثر هنا إلى الجانب التفاعلي االستباقي ألنني أعتقد
أن من مسئوليتنا أن نكون متفاعلين ألننا لسنا مجرد مجموعة مكونة من  24شخصًا يمكنهم قص
ولصق بعض األشياء هنا وهناك.
ومن ثم أعتقد أنه ربما تكون لدينا أفضل رؤية للمساحة الكاملة ألي مجموعة رسمية .ويجب
علينا تناول هذه المسئولية وبجميع صياغات التحذير لكن نتطرق إلى جانب تقديم المقترحات
وطلب الحصول على التأكيد بدالً من طلب الحصول على األسئلة المفتوحة .وأنا هنا أحاول
التعرف على االتجاه العام في القاعة حول هذه المسألة .وربما يكون ذلك أيضًا في وقت مبكر
للغاية .لكن ربما يكون ذلك من جوانب محادثتنا وقدر من المناقشة الرسمية أكثر في الغد .لكنني
أعتقد أن هذا سؤال أساسي .شكرً ا.

لين سانت .آمور:

أنا أوافق تمامًا على أنه سؤال أساسي .أعتقد في حقيقة األمر أنه سوف يكون من المفيد الحصول
على قراءة حول ذلك قبل أن نغلق هذه الجلسة ،ربما ليس على الفور اآلن.
هناك شخص أو شخصان آخران في ترتيب الكلمة حول ذلك .وأعتقد أنهما أليسا ومنال .بعد ذلك
إذا كنا قد غطينا عمليات الفصل والعالقة التفصيلية ،أعتقد في التعليقات األخيرة التي معنا هنا،
فإننا لم نتناول مسألة اختصاص  PTIومجلس إدارة  .PTIومن ثم إذا كان بإمكاننا مطالبة
الحاضرين بالتفكير في ذلك قليالً والبحث عن أي من التعليقات العامة وبعد ذلك ما لم نتوصل
إلى أي شيء آخر ،فإنني أقترح في حقيقة األمر أن ننتقل إلى صياغة دانيال.
إذن ،أليسا؟

أليسا كوبر:

كنت أنوي في حقيقة األمر تقديم رد ما على دانيال ألنني كنت أفكر في نفس الموضوعات .وأعتقد
 -أعتقد أننا بحاجة إلى القيام بهما معًا وهذه هي إجابتي.[ ضحك ]
أعتقد أننا بحاجة على األكثر للقيام باألمر األخير .وال أعتقد أن هناك ذلك العدد الكبير من األسئلة
المفتوحة التي تنشأ من التعليقات .لكنني أعتقد أن هناك مجموعة منها .إذن فإن كل ما أقوله هو
أنني ال أعتقد أنه يجب علينا االلتزام بخيار واحد بشكل كامل أو باآلخر .إذن هناك اختيار آخر
لكم .لكنني أعتقد أن غالبية هذه المسألة سوف تخرج إلينا.

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
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وأعتقد ،مرة أخرى أن جو قد وصف هذا األمر بشكل جيد .فغالبية الوضوح  --بحاجة فقط إلى
إقرار وقد تم تركه بدون تحديد لكن ليس الكل .وهذا هو رأيي في هذا الشأن.

لين سانت .آمور:

أوافق .شكرً ا لك ،أليسا.
منال؟

منال إسماعيل:

شكرً ا لك ،لين .أشعر على اإلجمال أنه يتعين علينا تحديد الموضوعات ألننا اتفقنا على أن نتناول
التعليقات حسب الموضوعات وبعد ذلك نحدد اإلجراءات استنا ًدا إلى طبيعة كل موضوع ،ومن
ثم إذا لم تكن هناك أية إجراءات قلناها ،إذا كان المقترح على سبيل المثال ضد النقل من حيث
المبدأ أو معايير إدارة  .NTIAوتقوم باإلرسال إلى المجتمعات التشغيلية ربما بدون تعليق من
 ICGإذا كان المقترح  --إذا كان المقترح يناقش شي ًئا يتعلق بمجتمع تشغيلي محدد باإلضافة إلى
قرار داخلي.
لكن مع تعليق من جانب  ICGوإلى جميع المجتمعات التشغيلية الثالثة إذا كانت مشكلة تتعلق
بالتجميع وتقع في نطاق اختصاص مجموعة  ICGبصفتها هيئة تنسيق ومرة أخرى ،كانت مسألة
تجميع للمجتمعات التشغيلية ومن ثم يجب إرسالها إلى المجتمعات التشغيلية الثالثة.
وفي نهاية األمر يتم إظهارها في هذه الجزء صفر من الملخص ،ومرة أخرى ،إذا كانت من
األشياء التي يمكننا تناولها على المستوى الفردي ،فإن هذا يتعلق بإجمالي المساءلة والقدرة على
العمل والقدرة على التشغيل على النظم المختلفة ،وال يجب أن تعود مرة أخرى إلى المجتمعات
التشغيلية .شكرً ا.

لين سانت .آمور:

هل يمكنني طلب المزيد من التوضيح والتفصيل حول الموضوع لكي أصل إلى الفكرة التي
يتناولها التفصيل أو العمق؟ أعني ،هل مسألة الفصل موضوعًا بحد ذاته؟ أم هل هناك موضوعات
داخل عملية الفصل؟ فقط من أجل فهم تعريفكم للموضوعات وإلى أي مدى تعتقدون أنه يمكننا
عزل ذلك.

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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أعتقد أنه إلى الحد الذي يمكنهم عنده التعامل مع ذلك بشكل جماعي ،يمكننا إرسالها .لكنني مرة
أخرى ،أقصد ،االختصاص القضائي من الموضوعات .ويمكن أن تكون  PTIموضوعًا ،لكن
يبدو أن بها العديد من الموضوعات الفرعية األخرى .ومن ثم إذا كان من المفترة أن يتم التعامل
معها بشكل مختلف ،فسوف يكون من الحكمة فصلها .لكن مرة أخرى ،أعتقد أن هذا قد يكون
أسهل عندما نستعرض القائمة وبعد ذلك نحدد اإلجراءات .ويمكننا بعد ذلك تجميعها أو تصنيفها
حسب اإلجراء .شكرً ا.

لين سانت .آمور:

شكرً ا لك ،منال.
مايكل؟

مايكل نايبل:

وبالنسبة للنقطة األخيرة فقط ،فإن كل ذلك من المحتمل أن يتم تأطيره داخل اإلجابات على األسئلة.
ومن المفترض أن يكون ذلك هو األساس وبعد ذلك محط التركي داخل هذه المجاالت.

لين سانت .آمور:

هذه نقطة جيدة .لقد انتقلت" ،نعم ،األسئلة! هذا صحيح .هناك  12سؤاالً".
هل يمكننا االنتقال قليالً إلى اختصاص  ،PTIمهمة  ،PTIوتشكيل مجلس إدارة PTI؟ هناك
عدد ال بأس به من التعليقات حول ذلك.
وهل هناك أي نوع من اآلراء في القاعة هنا؟
النسخة االحتياطية للشريحة في المقدمة.
كما قلت ،على وجه الخصوص بالنسبة لالختصاص ،أنا ال  --لجميع التعليقات التي قمت
بمراجعتها وقرأتها ،ال أعتقد أن هناك من طالب بمهمة أوسع بالنسبة لـ  .PTIفقد كانوا أكثر
تحدي ًدا حول التقييد والتحديد ،ومن ثم أعتقد أن هذا األمر مباشر وثابت إلى حد كبير.

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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وقد كان هناك تنوع أكبر بكثير من المقترحات في العالقة بمجلس إدارة  PTIوكيف يجب
اختيار مجلس إدارة  PTIوالدور المحتمل للجنة الترشيح وكل تلك األشياء ،لكن مرة أخرى،
ألننا لم نتناول هذه المسألة هنا ،فقد أردت التأكد من أننا لم نهملها بشكل أو بآخر.
كافوس؟

كافوس أراستيه:

نعم .ربما يكون مارتن معلق جيد أيضًا على ذلك.
فقد نوقشت هذه المسألة بالتفصيل وبشكل موسع في مجموعة عمل المجتمعات .وأعتقد أنه يتوجب
علينا االمتناع عن تقديم التعليقات ما لم نرسلها لهم إذا كانت لديهم المزيد من التعليقات .ألن هذه
كانت من المشكالت الدقيقة للغاية كما أنها تقع في نطاق الجوانب القانونية لتأسيس  PTIبحيث
تكون منفصلة على المستوى القانوني والوظيفي عن  ICANNولكن تكون مرتبطة بها كجهة
فرعية.
ومن ثم يجب علينا في  ICGاالمتناع الدخول في تفاصيل ذلك .وأنا أقول بأن هذا األمر خطير
للغاية .ومن ثم فإن األمر الوحيد الذي يمكن إرساله إليهم إذا كان لديهم أي تعلق ،هو التأكيد أو
خالف ذلك .شكرً ا.

لين سانت .آمور:

شكرً ا لك ،كافوس .كما أن لدي كل من جوزيف وميلتون في ترتيب تقديم التعليقات.

جوزيف الهادف:

شكرً ا .جوزيف الهادف.
نعم ،أنا أتفق مع كافوس .أود القول بأن السؤال الوحيد الذي قد يكون مختل ًفا هو السؤال رقم 3
ألنه بالنسبة للسؤال رقم  3فإنه سؤال يتعلق بما إذا كانت هناك قدرة على وصفه بشكل أفضل،
وأن من بين اختصاصنا تحديد ما إذا كانت هناك تفاصيل كافة في الوصف أم ال.
إذن أعتقد أن بإمكاننا تناول السؤال رقم  ،3لكن كل شيء آخر بمثابة سؤال أساسي يعود في
تقديره إلى المجتمع في التوصل إلى  --التوصل إلى قرار حوله والرجوع مرة أخرى إلينا.
ويمكننا إلقاء نظرة ،وربما لم نقم بتنفيذ عمل على النحو األمثل أو ربما يمكننا أن نقترح على
المجتمع أن الوصف األفضل للعملية أمر ممكن ،لكنني أعتقد أن ذلك هو ما يقع ضمن اختصاصنا،
من بين الجميع.

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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شكرً ا لك ،جو.
ميلتون.

ميلتون مولر:

نعم .إن  --لقد أردت فقط أن أوضح بمزيد من التفصيل ما قاله كافوس ،وهو أنه على وجه
الخصوص ،فإن تشكيل مجلس إدارة  PTIتمت مناقشته بشكل مطول ،وعلى سبيل المثال ،فإن
االقتراح المقدم في التعليق رقم  2.1أنه يجب أن يتشكل بالكامل من أعضاء مجلس إدارة
 ICANNأو مجموعة فرعية من أعضاء مجلس إدارة  ،ICANNفقد تم النظر في حقيقة األمر
في ذلك وتم رفضه.
كما أن فكرة الحصول على أعضاء مستقلين لمجلس اإلدارة أو قد كان هناك جدل كبير من
مجموعات خاصة والتوصل إلى ذلك كتسوية لألمر.
وكما تعلمون ،هناك دائمًا تعليقات كافية بالفعل بأن  PTIليست مستقلة عن  ICANNبما يكفي،
ومن ثم فإننا  --فقد توصلنا إلى هذه التسوية ،والتي قد ال يكون لها أي معنى لكن هذا ما توصلنا
إليه كموقف يمثل اإلجماع ،وهذه هي األرضية المشتركة ،ومن ثم أود المطالبة بقوة بعدم العبث
بهذه المسألة.
واألمر نفسه ينطبق على التوازن الجغرافي .كما تعلمون أننا قلنا" ،نعم ،نعتزم أن يكون لدينا
مجلس إدارة" .واآلن هناك أشخاص يقولون" ،يجب أن يكون هذا المجلس متواز ًنا على المستوى
الجغرافي ،ويجب أن يتبع نموذج أصحاب المصلحة المتعددين" .ويبدو األمر على هذا النحو،
"ال .هذا المجلس يركز على أداء هذه الوظائف الفنية المتخصصة والضيقة للغاية .وليس الغرض
منه إعادة تقديم مجتمع السياسات حول  ICANNنفسها .برجاء عدم تحويل ذلك ،كما تعلمون،
فريق العمل المكون من  9أو  10أشخاص في مجلس إدارة يحتوي على 15شخصًا".
أعتقد أن لدينا إجابات واضحة للغاية على تلك المقترحات.
وليست هناك أية نقاط أخرى.
آه ،نعم .اختصاص  .PTIأنا ال  --ال أتذكر مناقشة هذه المسألة بشكل مطوّ ل ألنني أعتقد أن
الجميع قد افترض بأن مسار  PTIال يقوم بأي شيء سوى وظائف  IANAوهذا ما يمليه عليها
عقدها في الوقت الحالي.

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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وأنا غير متأكد من أين تأتي تلك المخاوف حول اختصاصها .وسوف يكون لها ميزانية تخضع
إلدارة وإشراف  ICANNمن خالل عقد .وكيف لها أن تبدأ ،أنا ال أعلم ،هل من خالل إقامة
أعمال مطاعم بنظام االمتياز أم ماذا؟ أعني ...

لين سانت .آمور:

شكرً ا لك ،ميلتون .ليس لدي أية  --آهً ،
عفوا .لدي مايكل وميلتون  --ومارتيان.
هل تتراجع عن طلب التعليق ،مايكل؟

ميلتون مولر:

هل "مارتيان" مزيج من ميلتون ومارتين؟

لين سانت .آمور:

ربما.
[ ضحك ]

لين سانت .آمور:

لكنني أظن أن مايكل خفض يده ،إذن مارتن؟

مارتن بويل:

شكرً ا جزيال .معكم هنا مارتن بويل.
أجل .إذا كان باإلمكان التعليق على نقطة واحد ،بشكل مناسب تمامًا ،والتي قدمها ميلتون حول
مناقشة  PTIفي مجموعة عمل المجتمعات.
لقد كان هناك بالتأكيد ،على ما أظن ،قدرً ا معقوالً من النقاش حول كيفية  --حول مدى االتساع
الذي يجب أن يكون عليه الدور الذي تلعبه ،وقد جاءتنا هذه الرسالة بوضوح شديد :محدودة
للغاية.

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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ولكن في حقيقة األمر ،كانت هناك نقطة خاصة للغاية تم تقديمها وقد تم التعبير عنها مرارً ا
وتكرارً ا ،وهي أن  IANAليس لديها دور في صناعة السياسات وهذا األمر منفصل بشكل واضح
عن دور .IANA
فهي تقوم بتنفيذ السياسة .وهي تتبع السياسة عندنا تتخذ قراراتها .لكن إذا كانت هناك فجوة في
إطار عمل السياسات ،فهذا ال  --من غير المسموح ابتكار ذلك ،أو إذا بدت بعض السياسات غير
مالئمة ،فال يمكننا أن نقول فحسب" ،حس ًنا ،إنها غير مالئمة" أو "إنها ال تعمل هنا وسوف نقوم
بإجراء التغيير" ،لكن يجب الرجوع بذلك مرة أخرى .وأعتقد أن هذه من القيود الهامة للغاية
بالنسبة لدور  .PTIشكرً ا.

لين سانت .آمور:

ياري في قائمة االنتظار.
شكرً ا لك ،مارتن.

ياري آركو:

أنا ياري آركو .أريد أن أقدم فقط مالحظة عامة ألن هذا يبدو متداخالً مع العديد من التعليقات
التي سوف نتناولها ،وهي أننا يجب أن نتوخى الحذر الشديد حيال المناقشات الحالية أو المناقشات
السابقة واإلجماع الحالي وبعد ذلك ترد إلينا تعليقات جديدة حول ذلك الموضوع.
وإذا كان هناك مائة شخص قد ناقشوا شي ًئا ما وبعد ذلك يجيء تعليق واحد بعد ذلك يعترض على
ما قام هؤالء المائة بمناقشته ،فمن الواضح أن ذلك ال يعني أنه يلغي األمر السابق.
يجب علينا أن نفهم طبيعة الموقف.
وكما تعلمون ،إذا كانت جميع تعليقاتنا تشير إلى أننا قد ارتكبنا خطأ في مكان ما ،فربما يكون
الخطأ في اإلجماع الذي توصلنا إليه ويجب علينا إعادة النظر في ذلك.
هذا احتمال واحد.
أما االحتمال اآلخر فهو أن هذا إلى حد ما من الموضوعات الشائكة التي تعامل معها المجتمع
بشكل مناسب باإلضافة إلى حقيقة أن لدينا تعليق ما ال يعني أنه يجب علينا تغيير المقترح .أو
سيكون الوضع وكأن ً
شخا يعلق على شيء ما فات علينا بالكامل وبعد ذلك ،بالطبع ،يتوجب علينا
التعامل مع ذلك ،حتى وإن كان هناك إجماع حول شيء ما.

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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ومن ثم اسمحوا لنا أن نتوخى الحذر حيال ذلك.

لين سانت .آمور:

شكرً ا لك ،ياري.
أالن؟

أالن باريت:

شكرً ا .أنا أالن باريت.
أعتقد أن من الواضح جليًا أن الهدف من  PTIيجب أن يكون بهذا النطاق الضيق ،لكنني فسرت
بعض التعليقات على أنها تقول بأن التقييد يجب أن يتم التعبير عنه في الالئحة الداخلية أو شيء
من هذا القبيل ،أو المستندات التي تستخدم في إنشاء  .PTIلكنني ال أعتقد أن الناس قد اعتقدوا
بأن المقترح يقدم لـ  PTIنطا ًقا واسعًا للغاية .بل أعتقد أنه كان من األحرى أن يظن الناس بأن
النطاق الضيف يجب أن يكون ً
نافذا ومطب ًقا.

لين سانت .آمور:

يجب أن أقول ،أعتقد أنني رأيت السابق باإلضافة إلى الالحق في التعليقات التي قرأتها.
كافوس وجوزيف.

كافوس أراستيه:

نعم .أتفق بالكامل مع ما قاله ياري ،من أن المشكلة تمت مناقشتها بشكل موسع للغاية في مجموعة
عمل المجتمعات وهذا من األشياء التي تم التوصل فيها إلى إجماع.
وفي حين أنني أحترم جميع التعليقات ،سواء كانت من واحد أو اثنين ،لكن يجب علينا النظر إلى
مئات األشخاص ،وعشرات االجتماعات والمؤتمرات إلخ التي تناقش هذه المسألة .وهناك لجان
مراجعة تقوم بمراجعة هذه المسألة .وهناك عامان من المراجعة في ذلك .وهناك خمسة أعوام
من المراجعة في ذلك .وهناك عملية فصل .وهناك العديد والعديد من اآلليات التي جاء ذكرها
وما إلى ذلك .وأعتقد أن  ICGيجب أال تعلق على هذه المسألة .وإذا كان هناك أي شك ،يجب
إرسال ذلك إلى المجتمع التشغيلي من أجل التعليق على ذلك .فهذه من المشكالت الحساسة للغاية

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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ويجب علينا أال نتجاوز جميع تلك المناقشات وكل ذلك اإلجماع بمجرد تعليق واحد ،وإلى أي
مدى بشكل تقريبي هذا  --بصرف النظر عن مقدار نسبية ذلك .وال يجب علينا تجاوز تعليقات
المئات من الناس.

لين سانت .آمور:

إذن شكرً ا لك ،كافوس .لدي كل من جوزيف وإليز في ترتيب الكلمة ،وبعد ذلك أعتقد أنني أود
التعرف على ما إذا كان باإلمكان إغالق هذا الموضوع واالتفاق على الخطوات التالية ،وهو ما
أعتقد أنه سوف يضع كل تجميع مقترح دانيال وأليسا على الطاولة والتعرف على ما إذا كان
هناك تأييد لذلك أم ال.
لكن جو؟

جوزيف الهادف:

شكرً ا .جوزيف الهادف.
نعم ،لقد أردت فقط  --أعتقد أن أال على صواب ،وأعتقد أن الكثير من التعليقات التي رأيتها
ذات الصلة بذلك أيضًا ترتبط كذلك بأنهم ال يرون المستند وال يعتقدون أن المستند تم التعبير عنه
بالشكل الكافي من حيث الحدود التي يمكن أن تكون لها.
وهذا يعود بنا مرة أخرى إلى السؤال الخاص بما يجب القيام به قبل أو بعد التنفيذ .وأعتقد أن
البعض من ذلك من األشياء التي قمنا بتدوينها وتجاوزناها ،لكنني ال أعتقد أن ذلك سوف يصبح
مشكلة تكون جزءًا من اختصاصنا بل أنه ليس لدينا الكثير من اإلرشادات التي تتعلق بذلك،
والبعض من ذلك عبارة عن أشياء ال تقع في نطاق تقديرنا لكي نقررها .لكنني أعتقد أن هذا من
الموضوعات األفقية ،أعتقد أنها من الموضوعات األفقية الهامة عبر أي عدد من التعليقات ،سواء
كانت" ،أنا ال أرى جميع شروط اتفاقية مستوى الخدمة " ،"SLAال أرى ذلك"" ،ال أرى ذلك".
بل يأتي األمر بشكل متكرر عبر التعليقات ،والنظرية كما تعلمون تتمثل في أنه يبحثون عن كل
شيء للتعبير عنه قبل أن يتخذون قرارً ا ،والبعض منها غير معقول ،والبعض منها غير مفهوم،
وأنا متأكد من كيفية التعامل مع ذلك ،لكن هذا من الموضوعات األفقية الهامة التي ترتبط وتتداخل
مع عدد من األسئلة.

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
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مؤتمر  ICGالهاتفي رقم  – 1في  18سبتمبر 2015
لين سانت .آمور:

AR

أوافقك الرأي .نقطة جيدة للغاية.
إليز؟

إليز جيريتش:

أود أن أطرح سؤاالً حول النطاق ،وهو باألساس أن أقول لكم أنني ال أعتقد أنه سؤال يعود بنا
إلى المجتمعات التشغيلية في مجموعة عمل المجتمعات لكنني أعتقد أنه يعود إلى مجتمعات
المعلمات والبروتوكوالت واألرقام ،ألن مجموعة عمل المجتمعات هي الجهة التي اقترحت PTI
ومن ثم فقد حددوا بشكل واضح للغاية النطاق من منظور مجتمع األسماء.
باإلضافة إلى أن ما سمعته أيضًا في هذه القاعة هو أن األرقام ومعلمات البروتوكوالت  --على
األقل بعض الناس قالت  --االقتراح بأن تقوم  PTIأيضًا بأداء الوظائف الخاصة بها.
ومن ثم فإن نطاق المشاركة من جانب فريق عمل  IANAمع معلمات البروتوكوالت ومع
مجتمع األرقام يختلف عن النطاق الذي تم تحديده بمعرفة مجموعة عمل المجتمعات.
فمجموعة عمل المجتمعات ،كما قال مارتن -- ،هناك خط واضح للغاية بين السياسة والعمليات.
أعتقد أن أي شخص آخر  --جميع المجتمعات الثالثة تقول بذلك ،لكن هناك درجات مختلفة فيما
يخص كيفية إجراء ذلك الحوار بين المعنيين بالعمليات والمعنيين بالسياسة.
ومن ثم أعتقد أنه داخل  ،IETFعلى وجه الخصوص ،فإن معلمات البروتوكوالت في هذه
اآلونة  --ال يعني هذا أنه يجب أن تكون بعد النقل  --فهناك المزيد من المشاركات في الجزء
الخاص باعتبارات  IANAلكل من طلبات تقديم التعليقات التي تأتي والكيفية التي يمكننا بها
تنفيذها قبل االنتهاء منها.
ويبدو هذا بمثابة مزيد من المشاركة تزيد عن النطاق الذي تصورته مجموعة عمل المجتمعات
بالنسبة لـ .PTI
وبصفتها مشغل وظائف  IANAفي الوقت الحالي ،يبدو بالنسبة لي أن هذا من الجوانب التي
أعتقد أن اثنين من المجتمعات يجب أن تقول ما إذا كان النطاق الذي يجري تحديده بالنسبة لمجتمع
األسماء مع  PTIيفي بتوقعاتها أم ال ،وما إذا كانت توقعاتها بأن تقوم  PTIبمواصلة القيام
بوظائفها أيضًا أم ال.
وال أدرى ما إذا كان هذا تعليق ملتف أم ال .ال أرجو ذلك .سوف أحاول التوضيح إذا لم تكونا
قد فهمتم ما أقصده .شكرً ا.

مالحظة :فيما يلي المخرجات الناتجة عن التدوين النصي لملف صوتي إلى ملف نصي/ملف  .wordرغم أن التدوين النصي دقيق إلى حد كبير ،فقد
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أرى كافوس في ترتيب الكلمة وسوف أطلب فقط من المجتمعين اآلخرين عما إذا كانا يرغبان
في الرجوع إلى إليز حول تلك النقطة أيضًا.
لكن كافوس؟

كافوس أراستيه:

أنا ال أفهم السؤال الذي طرحته إليز .هل نحن بصدد إرسال مقترح مجموعة عمل المجتمعات
إلى المجتمع التشغيلي ،سواء كانوا راضين أم ال عن ذلك؟ ما هي --

إليز جيريتش:

ال .هل لي أن أوضح ذلك ،كافوس؟

كافوس أراستيه:

حس ًنا .دعيني أكمل رجاءً.

إليز جيريتش:

حس ًنا .عذرً ا .ظننت أنك كذلك.

كافوس أراستيه:

حس ًنا .هل ترغب بالتحدث؟ بعدك.

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 َ
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سؤالي كان كالتالي :لقد أوضحت مجموعة عمل المجتمعات بشكل واضح للغاية نطاق عمل
 .PTIأعتقد أن هذا غير وارد في السؤال .سؤالي كان كالتالي :إذا كان هناك ذلك االفتراض،
الذي سمعته في القاعة صباح اليوم ،بأن مجتمعا التشغيل االثنين اآلخرين سوف يستخدمان أيضًا
 PTIمن أجل تقديم وتنفيذ وظائفهما ،على األقل في هذه المرحلة الزمنية ،فهل يوافقان على
النطاق الذي حدده مجتمع األسماء بالنسبة لـ PTI؟
ألنه قد يكون لديهما انطباعات مختلفة حول المشاركة مع المشغل أكثر مما يقوم به مجتمع
األسماء.
هل يساعد ذلك في توضيح سؤالي؟
هل  --هل هناك كم يفهم سؤالي ويمكنه مساعدتي؟ ال.

لين سانت .آمور:

أعتقد أن ياري يبدو وكأنه --

إليز جيريتش:

حس ًنا .ياري ،هل تود محاولة الرد على ذلك؟

ياري آركو:

أجل .ال ،كنت أنوي في حقيقة األمر أن أقول بأنني ال أفهم هذه المسألة بالكامل.
إذن من وجهة نظري الخاصة ،فإن الموقف يتمثل في أننا  --كما هو الحال من فريق عمل
هندسة اإلنترنت  ،IETFكمثال ،فقد توصلنا ،كما تعلمون ،إلى اتفاق باإلضافة إلى عمليات تحدد
كيفية  --التفاعل فيما بين هيئة السياسة وبين مشغل  ،IANAونحن نتوقع أن يستمر ذلك في
المستقبل أيضًا ،وقد قلنا بشكل منصف وواضح بأننا نود التعرف من خالل منظورنا ،على األقل
في الوقت الحالي ،أننا نواصل التعاقد مع  ،ICANNوبعد ذلك تكون  PTIهي تفاصيل التنفيذ
من جانب  ICANNوهو ما ال يجب علينا رؤيته بالضرورة.
وهذا يتركنا إلى حد ما في مكان نتساءل فيه عن ما نحتاجه ،في أذهانكم ،أبعد من ذلك؟
أو  --حس ًنا...

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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إليز جيريتش:

سوف تقدم ديمي مداخلة.

ديمي جيتشكو:

حس ًنا ،أريد فقط أن أضيف أنني أفترض بأن المشكلة بطريقة أو بأخرى تعلق في المشاركة
المقدمة من جون كالنسي في  ،ICGإذا أردتم اإلشارة إلى ذلك ،ألنه في األزمنة التاريخية ،هناك
عالقة قوية للغاية بين  IETFومجتمع  RFCمع  IANAفي تحديد طريقة وضع نتائج المعلمات
والمنافذ وما إلى ذلك في قاعدة البيانات ،هذه محاولة فقط لتفسير األمر.

لين سانت .آمور:

أعتقد أن أليسا في ترتيب إلقاء الكلمة ،ومن ثم إذا كان هذا غير واضح بشكل سريع ،أعتقد أننا
سوف نناقش ذلك بشكل خاص بعد االجتماع.
أليسا؟

أليسا كوبر:

أجل .كل ما كنت أنوي قوله هو أن هذه ليست هي الحالة فقط في هذه القاعة عند سماع الناس
تقول" ،حس ًنا ،جميع الوظائف سوف يتم توفيرها من خالل  ."PTIوهذا ما يقول به هذا المقترح.
وهذا  --أعتقد أن هذا األمر واضح في المقترح ،في النهاية.
الجزء صفر يقول ذلك .أليس هذا صحيحً ا؟ الجزء صفر يقول ذلك .سوف  --أنا أصدق بأنه
كذلك .ال؟
هذا إغفال للجانب الخاص بنا .لقد رأيت أنه موجود هناك بالفعل.
حس ًنا .حس ًنا ،هل هناك من يعتقد أنه ال يجب أن يكون موجو ًدا؟ اعتقدت أن  --اعتقدت أننا قد
تجاوزنا بالفعل هذه المرحلة من وقت طويل مضى .من حيث ما يتعلق بالفريق ،ما الذي يوفر
الوظائف؟ أو ربما يكون ذلك في منصة الشرائح .هذا هو المكان الذي توجد به .أجل .حس ًنا .ال
بأس بهذا.

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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حس ًنا .وهو موجود في الرسم البياني.

لين سانت .آمور:

حس ًنا .ومن ثم سوف نكتفي بذلك في --

أليسا كوبر:

هل ممثل بصريًا .نعم ،هل يمكننا تناول بن ًدا إجرائيًا يجب أن يتم تصحيحه؟ شكرً ا.

لين سانت .آمور:

أجل .هذه النقطة سوف نعود إليها مرة أخرى مع التوضيح والمضي قدمًا .ولدي --

أليسا كوبر:

شكرً ا لك ،إليز.

لين سانت .آمور:

البعض رفع يده طلبًا للكلمة والبعض يرفعون األعالم ومن ثم أرد علم كيث مرفوعًا ،وقد كان
ميلتون وكافوس في ترتيب الكلمة ،وبعد ذلك أالن.
وكيث ينسحب.
ومن ثم معنا ميلتون وكافوس وأالن.

ميلتون مولر:

حس ًنا .حس ًنا ،نعم .لقد  --بالعودة إلى ما قالته أليسا ،لقد اعتقدت أن ذلك كان واضحً ا ،لكن يبدو
أنه لم يكن من الواضح أن  PTIكان من المفترض أن تقدم جميع تلك الوظائف.
وفي هذا الصدد ،إذا كان بإمكانكم الرجوع مرة أخرى إلى الجزء (ب) من هذه الشريحة ،فهناك
كل هذه األسئلة حول العالقات ،وعلى وجه الخصوص بعض  --العديد من المعلقين ،عدد كبير

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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بشكل مدهش ،توصلوا إلى أننا كنا مرتبكين حيال حقيقة أن األرقام والبروتوكوالت كانت تتعاقد
مع  ICANNواألسماء كانت تتعاقد بشكل مباشر مع .PTI
واآلن ،يتوجب عليّ القول بأنني أفهم السبب وراء  --رغبة مجتمع البروتوكوالت في التعاقد مع
 . ICANNذلك واضح للغاية .فلديهم عقد بالفعل .وال يريدون إعادة فتحه .فهم راضون عن ما
لديهم .فهم متخوفون إلى حد ما حيال تغيير أي شيء.
حس ًنا.
ولكن ما هو المبرر بالنسبة لألرقام؟ أنا أريد بالفعل معرفة ما يجري.
[ ضحك ]

ميلتون مولر:

ألن األرقام ليس لها عقد في الوقت الحالي ويمكنهم القول" ،إننا ننوي إسناد هذا العقد إلى "،PTI
وأعتقد أنه سوف يكون من األوضح واألفضل بالنسبة للمجتمع إلى ما قاموا بذلك.
واآلن ،فإن التفسير الوحيد لذلك الذي سمعته من أعضاء مجتمع األرقام هو أنهم يعتبرون أن
 PTIسوف  --مجموعة أو مقدار غير معروف ،لكنني أعتقد أن هذا مبرر ضعيف للغاية من
حيث إنها سوف تكون إدارة  IANAالحالية ،وسوف تكون مسئولة من خالل  ،ICANNومن
ثم فإنني أتساءل عما إذا كان بإمكان مجتمع األرقام قد اقتنع باتخاذ نموذج  PTIعلى محمل الجد
بما يكفي من أجل التعاقد الفعلي مع  PTIمن أجل أداء وظائفه.

لين سانت .آمور:

إذن معي كافوس في ترتيب الكلمة ويمكنني االنتقال إلى أالن ومجتمع األرقام من أجل الحصول
على رد مباشر أو إعطائه المزيد من الوقت من أجل التفكير والرجوع إلى كافوس.
إذن سوف نلتزم بترتيب إلقاء الكلمة .كافوس وبعد ذلك أالن.

كافوس أراستيه:

شكرً ا .أعتقد أننا نخلط الموقف هنا ونعيد القيام باألشياء.
الفقرة  105من مقترح مجموعة عمل عبر المجتمع واضح تمامًا من خالل ذكر أن عقد
المجتمعات التشغيلية األخرى مباشرة مع  ،PTIوبعد ذلك سوف يتعين على تلك المجتمعات
تحديد الشروط وما إلى ذلك من أشياء .وإن لم يكن  --فقد تم ذكر ذلك بشكل واضح.

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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ال أعتقد أننا بحاجة إلى التحدث إلى المجتمعين اآلخرين مرة أخرى سواء كانوا سعداء بالترتيب
الخاص بـ  ،PTIمجموعة عمل المجتمعات ،أم ال.
لدينا هذا المقترح .وإذا ما أرادوا التعليق ،فلديهم الفرصة للتعليق .وليس هناك ما يمنعهم من
التحدث في هذا االجتماع فلديهم ممثل هنا .لكننا ال نريد إرسال أي شيء لهم .والشيء الوحيد
الذي يمكننا إرساله إلى مجموعة عمل المجتمعات هو ما إذا كانت التعليقات المطروحة تحت
تشكيل أو تأليف مجلس اإلدارة ،وما إذا كانوا يؤكدون على ذلك من عدمه ،إذا ما قررنا القيام
بذلك.
أو بالنسبة للمجتمعين اآلخرين ،ال أعتقد أنه يجب علينا طرح أسئلة .شكرً ا.

لين سانت .آمور:

شكرً ا .أالن؟

أالن باريت:

أالن باريت.
حس ًنا .العديد من األشياء .يتحدث مقترح األرقام حول عقد ما  ،ICANNوقد توقعنا بأن تقوم
 ICANNبالتعاقد من الباطن على ذلك مع  .PTIأعني أنه في وقت كتابة المقترح ،فإن فكرة
 PTIلم تكن موجودة في ذلك الحين .ولكن بعد ذلك ،فقد توصلنا إلى التوقع بأن  ICANNسوف
تتعاقد على ذلك من الباطن مع .PTI
ولم نتطرق إلى تفاصيل الكيفية التي يجب تأسيس  PTIبها .أعتقد أن مجتمع األرقام رأي بأن
هذا خارج النطاق .إذن هناك من سيقوم بإنشاء  ،PTIوأعتقد أنه يجب عليهم تدون نطاق PTI
بطريقة تغطي ما هو موجود في مقترح مجموعة عمل المجتمعات باإلضافة إلى أي شيء
ضروري للسماح لـ  PTIبالعمل كمقاول من الباطن للجزء الخاص باألرقام ومعلمات
البروتوكوالت.
إذن فيما يتعلق بالسبب وراء كتابة مقترح األرقام على هذا النحو ،أعتقد أننا على األغلب كانت
لنا عالقة مع  ICANNباعتبارها مشغل وظائف  IANAبالنسبة لألرقام .وقد أردنا أن يكون
هذا التغيير عند أدنى حد له .باإلضافة إلى ذلك ،فإن فكرة  PTIلم تكن موجودة في ذلك الوقت
في ديسمبر عندما كنا نقوم على كتابة المقترح.

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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وبعد ذلك بالطبع ،تبين أن  PTIسوف تكون موجودة وأن مجتمع األرقام ال يمانع في قيام PTI
بتلك المهمة بصفتها متعاقد من الباطن .وإذا أراد الناسب أن يقوم مجتمع األرقام بالتعاقد مباشرة
مع  ،PTIفأعتقد أن هذا من األشياء التي يمكننا النظر فيها .وليس هذا من األشياء التي يمكننا
االلتزام بها هنا .وسوف يتعين علينا الرجوع بذلك مرة أخرى إلى الفريق الموحد ألقاليم اإلنترنت
اإلقليمية لمقترح نقل اإلشراف على وظائف  IANAأو فريق  CRISPوإلى مجتمعنا.
لكنني أعتقد أن من الممكن إذا كان لهذا السؤال أن يطرح ،فلن تكون هناك أية اعتراضات قوية.
إذن فنحن نرحب بفكرة التعاقد المباشر مع  PTIإذا كان الناس يريدون ذلك ،شريطة أن يكون
مجتمعنا متفق على ذلك .شكرً ا.

لين سانت .آمور:

معي أليسا في ترتيب الكلمة وبعد ذلك جو.

أليسا كوبر:

حس ًنا .النقطة األولى هي أنني ال أعتقد أن هذا هو المسار المناسب في حقيقة األم للنقاش حول
مقترح اإلجماع الواضح من مجتمع األرقام وكيفية القيام بذلك .كما أننا حصلنا أيضًا على تعليق
من فريق  CRISPيعيد فيه التأكيد على أن مجتمع األرقام ينوي التعاقد مع  .ICANNومن ثم
ال أعتقد أنه يتوجب علينا تمضية المزيد من الوقت في ذلك.
لكنني  --أنا مدرك تمامًا للوقت في حد ذاته وأنظر إلى الساعة وأريد من الجميع التطرق إلى
موضوع إدارة أو تسيير منطقة الجذر .وأعتقد أنه يتوجب علينا محاولة القيام بذلك وعلى وجه
الخصوص التوصل إلى كيفية قيام الفريق الفرعي بذلك وتحديد مهمته على وجه التحديد قبل يوم
غد .شكرً ا.

لين سانت .آمور:

لدينا متحدثين إضافيين في ترتيب إلقاء الكلمة .وسوف نستعرضها بشكل سريع ،وبعد ذلك أعتقد
أننا سوف نتحرى مستوى التأييد لذلك من عدمه  --أعتقد أن ذلك هو تعديل أليسا على مقترح
دانيال وبعد ذلك الفريق الفرعي .وأعتقد أن من الجيد التعرف على االتجاه العام في القاعة للوقوف
على الطريق الذي يريدون المضي قدمًا فيه .وفي ذات األثناء ،لدي كل من جو وكافوس ومايكل.
وبعد ذلك أود إغالق ترتيب إلقاء الكلمة.

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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إذا كان كافوس ومايكل ينويان التعليق على التغيير األخير ،فسوف أعود إلى نهاية الترتيب ألنني
سأقدم تعلي ًقا على موضوع مختلف.

لين سانت .آمور:

كافوس ،ومايكل هل ال زلتما في النقطة األخيرة؟

كافوس أراستيه:

نعم ،أريد التوصية بشدة وقوة بأن  ICGلن تطلب من مجتمع األرقام الحصول على عقد مباشر
مع اإلدارة الوطنية األمريكية لالتصاالت والمعلومات  .NTIAفليس هذا من اختصاصنا .وإذا
كانوا يريدون ذلك ،فيمكنهم القيام به دون أية تعليمات من  .ICGهذا كل شيء ً --
عفوا .أعتذر.
ليس هذا من شأننا .شكرً ا.

لين سانت .آمور:

شكرً ا.

مايكل نايبل:

النقاش في هذه المرحلة بحاجة إلى توضيح بالنسبة للعالم أجمع ،وليس فقط في هذه القاعة.
ثانيًا ،أالحظ بمزيد من االهتمام أن العديد من األشخاص يركزون على  PTIبالتفصيل وأن ياري
يقول" ،حس ًنا ،هذه من التفاصيل الخاصة بالتنفيذ بالنسبة لنا" .إذن هناك وجهات نظر مختلفة
حيال ذلك .شكرً ا.

لين سانت .آمور:

شكرً ا .جوزيف؟

جوزيف الهادف:

شكرً ا .األمر الوحيد الذي أردت اإلشارة إليه هو مجموعة من األماكن في منصة الشرائح وفي
عدد من األماكن لقراءة التعليقات ،هناك عدد من الطلبات المقدمة للحصول على المزيد من
التفاصيل لشيء ما أو للتوضيح .وأعتقد أنه يتوجب علينا اإلشارة إلى تلك األشياء ألننا ربما
نتعامل معها بشكل مختلف عن األسئلة األساسية .ألنه وفي هذه الحالة ،يبج علينا قراءة األعمال

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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الخاصة بنا من أجل التعرف  --لدينا القليل من المشكالت في مراجعة األعمال الخاصة بنا ونحن
نستخدم هذا المستوى من الفهم لذلك العمل من أجل التعرف على ما إلى كان مفهومًا بالنسبة
لآلخرين أم ال .وربما تكون لدينا مجموعة تركيز مكونة من أربعة أشخاص لم يسمعوا من قبل
عن قيام  ICANNأو  IANAبقراءة الوثيقة من أجل التعرف على ما إذا كانوا يفهمون أي شيء
نتحدث حوله أم ال.
[ ضحك ]
أنا أرتعد من الفكرة.
وأعتقد أنه يجب علينا اإلشارة إلى تلك التعليقات في ملف ما منفصل يتيح لنا النظر فيها من
خالل السياق "هل نحن نقول أي شيء في حقيقة األمر يمكن لآلخرين فهمه" أو" ،هل هناك حاجة
إلى المزيد من التفاصيل من أجل توضيح هذا األمر" .وإذا ما قمنا بذلك كعملية مستمرة هنا،
فربما نقوم بقطع الدارة عن بعض الوقت الذي تستغرقه في القيام بذلك بعد معرفة الحقيقة.

لين سانت .آمور:

شكرً ا لك ،جوزيف .إذن لغلق هذا الموضوع ،أنا أفترض ،أالن ،لم يتم رفع علمك إلى اآلن،
أليس كذلك؟
لقد قدم دانيال مقترحً ا وقال أنه مقترح إما/أو فيما يخص كيفية التعامل مع ذلك .وقد قامت أليسا
بإجراء تعليق بسيط.
وأليسا ،هل يمكن أن أطلب منك إعادة إلقاء أو إعادة تقديم ما كنت تقترحينه؟ وبعد ذلك أعتقد أن
البند التالي من األعمال هو إقرار الفريق الفرعي.

أليسا كوبر:

بالتأكيد .ومن ثم أعتقد أن المهمة الحالية هنا بالنسبة لهذا الفريق الفرعي هي استعراض مجموعة
الموضوعات التي كنا نناقشها للتو ،وأعتقد أن الغالبية منها موجودة في مجموعة الشرائح هذه،
لكن قد تكون هناك موضوعات أخرى تم طرحها للنقاش وتحديد ما إذا كان فريق العمل يعتقد أنه
باإلمكان التعامل معها من خالل صياغة  ICGلنص توضيحي ،كما تعلمون ،نص ما جديد
بالنسبة للمقترح.
ويبدو األمر بالنسبة لي  --أعتقد أن النقطة التي أثارها دانيال كانت على األغلب إن لم يكن على
اإلطالق حول إمكانية إدراجها في تلك الفئة .إذن ربما يكون هذا هو التفضيل االفتراضي بالنسبة
للفريق ،لكن يتوجب عليهم اتخاذ ذلك القرار.

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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وبعد ذلك بالنسبة لآلخرين ،تحديد ما إذا كان هناك سؤال يجب إرساله إلى أي مجتمع تشغيلي
من أجل التوضيح أو ما إذا كان هناك شيء يجب إرساله إلى مجتمع تشغيلي من أجل العلم
واإلحاطة فقط.
أعتقد أن ما نود الحصول عليه بالنسبة الجتماع الغد هو تصرف في كل من هذه  --توصية
الفريق حول الطريقة التي يجب التعامل بها مع كل هذا .هل يجب أن تكون في ملخص ما تقوم
 ICGبكتابته؟ هل هم بحاجة إلى سؤال؟ هل هم بحاجة إلى إحاطة؟ هل يبدو ذلك منطقيًا؟

لين سانت .آمور:

هذا منطقي بالنسبة لي.
أعتقد أن دانيال كان يقدم أيضًا نقطة حول مدى التفاعل الذي يجب أن نكون عليه فيما يخص -
 وأطلب منه التكرم بإعادة صياغة ذلك .أنا أعرف أنه كان هناك الكثير من النقاش في قاعةالدردشة حول ذلك ،لكن ال يمكنني تتبع ذلك وبقية المناقشة .وأريد التأكد من أننا لم نفوت أي
شيء.

دانيال كارينبيرغ:

أنا دانيال مرة أخرى .النقطة التي أردت اإلشارة إليها هي أن لدينا خياران ،إذا كان لنا وضع ذلك
بين اإليجاب أو الرفض .األول ،وبشكل أساسي هو القول بأن نلتزم بالجانب الرسمي للغاية حيال
ذلك ونقول" ،لقد تمت اإلجابة على ذلك بالفعل في مقترحنا" أو" ،لقد تمت اإلجابة بالفعل في
البيانات بشكل واضح تمامًا" ،في البيانات المقدمة من المجتمعات التشغيلية أو أيَ ًً ا كان .وإذا
كان األمر كذلك ،فنضعه في الجانب السردي.
وإذا كان هناك أدنى شك في أن هذا األمر تم التعامل معه بالفعل ،فسوف نقدمه إلى المجتمعات
التشغيلية في صورة سؤال .أو يمكننا االنطالق بما لدينا من معرفة كمجموعة  --كمجموعة أو
كـ  ICGحيال المناقشات التي تتم بالفعل بين المجتمعات التشغيلية المختلفة وبيننا بشكل عام وأن
نكون أكثر تفاعالً في وصف وجهة نظرنا للكيفية التي تكون عليها األشياء وما قاله الناس من
أجل دعم قدر من االتساق.
وإذا ما رأينا أن المادة على سبيل المثال متسقة ،فيمكننا وصفها على ذلك النحو ومن ثم نتجنب
جولة أخرى من سوء الفهم لنكون صرحاء للغاية .وأعتقد أن هذا من األسئلة األساسية حول جميع
األشياء ولكن حول هذا األمر على وجه الخصوص .وأعتقد أنه يتوجب علينا التعرف على االتجاه

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 َ
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العام في القاعة حول  --المكان الذي نوجه له تركيزنا .وهذا ليس باألبيض واألسود .أت َفهّم ذلك.
لكن من المهم للغاية أنه عندما نكون في القاعة هنا ويكون هناك بعض األشخاص الذي يكون
بالتأكد أننا يجب أن نتحرى الجانب الرسمي والشكلي حيال ذلك ،عندئذ يجب أن نعرف ذلك.
كما يتوجب علينا أيضًا معرفة األشخاص الذين يقولون" ،ال ،نحن ننظر إلى اختصاصنا كـ
 ،ICGوليس فقط من خالل القص واللصق" كما أوضحت في السابق ،ولكن من خالل العمل
بنشاط حقيقي من أجل التوصل إلى مقترح متسق.
وأنا أحاول التعرف على االتجاه العام في القاعة في أي طريق  --هل من المفترض أن نلتزم
بالشكليات أو بالجانب االستباقي النشط أكثر من ذلك .ومن الواضح أن كال المسارين لهما مميزات
ومساوئ ،ونحن جميعًا ناضجون وسوف نعرف ماهية ذلك ومن ثم لن أتطرق إليها .إذن كان
هذا سؤالي األكبر .وهو مرتبط على وجه الخصوص بهذا األمر.

لين سانت .آمور:

لقد سمعت قوالً من قبل يفيد بأنكم كنتم تفضلون الجانب االستباقي النشط ونحن اآلن نسعى للتعرف
على االتجاه الذي يفضله الحاضرون في االجتماع.

دانيال كارينبيرغ:

على المستوى الشخصي ،أنا أفضل الجانب االستباقي النشط ألنني أعتقد  --يجب أن يكون ذلك
ً
مميزا عن الطريقة التي نحددها به .وال أعتقد أننا لجنة مكونة من  24شخصًا تقوم فقط بالقص
واللصق.

لين سانت .آمور:

هل يمكنني فقط االنتقال والتعرف على االتجاه العام في القاعة حول األسلوب االستباقي؟ بالنسبة
للموجودين في القاعة ،هناك الكثير من األيدي المرفوعة في القاعة تؤيد ذلك .ومن ثم أعتقد أننا
ً
ونشاطا من
وافقنا إذن على العملية التي طرحتها أليسا ،حقيقة أننا ننتوي أن نكون أكثر استباقية
حيث محاول التعامل مع بعض القضايا المفتوحة.
باإلضافة إلى البند التالي لألعمال في الفريق الفرعي.

أليسا كوبر:

من يريد المشاركة في الفريق الفرعي؟

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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[ ضحك ]

لين سانت .آمور:

أنا سأتطوع للمشاركة في الفريق الفرعي .كما قال جو أيضًا أن بإمكانه المساعدة لكنه منشغل.
وقد خرج من القاعة .فقد قال بأنه على استعداد للعمل قليالً بين االجتماعات.

أليسا كوبر:

لين ،وأليسا ،وباتريك ،وجو ،ومايكل ،ومنال .يبدو أن هذا معدل جيد .هل تفهمون جميعًا المهمة
المنوطة بكم؟ سوف يتاح أمامنا الوقت على جدول األعمال الجتماع الغد .وربما متسع كبير من
الوقت .وأنت ،لين ،هل يمكنك اإلشراف  --هل يمكنك تولي قيادة الفريق؟ شكرً ا .رائع.
اسمحوا لنا باالنتقال إلى صيانة منطقة الجذر وإدارتها وهو ما سوف يقوده ميلتون .لدينا 30
دقيقة ،ميلتون .وبعدها سوف نأخذ استراحة من أجل الغداء .واستنا ًدا إلى وضعنا الحالي ،يمكننا
فقط المواصلة أثناء األكل ويمكننا الرجوع إلى ذلك بعد الغداء.

ميلتون مولر:

أنا ميلتون مولر .أعتقد أنني سوف أبدأ من خالل االستعراض السريع للتعليقات .وأنا أقترح أن
باإلمكان النظر إلى الشرائح وقراءتها.
األمر الرئيسي الذي أريد التأكيد عليه عبارة عن نطاق واسع للغاية من المعلقين الذين علقوا
على حقيقة واضحة للغاية بأن العملية الفعلية لصياغة منطقة الجذر غير محددة .باإلضافة إلى أن
عدد كبير منهم كانوا معنيين على قدم المساواة بحقيقة أن  NTIAقد بدأت في عملية غير منفتحة
من أجل حل هذه المشكالت؛ وأنهم قد طلبوا الحصول على مقترح من  ICANNومن شركة
 VeriSignوأنهم لم يطلبوا على وجه التحديد أي نوع من التعليقات العامة على ذلك.
كما أعتقد مرة أخرى ،أن هذا نطاق واسع للغاية ،يتراوح ربما من  ،Googleمجموعة
التعليقات العامة هذه في الهند ،والرابطة الكورية لحكومة اإلنترنت ،ومجموعة من كيانات
األعمال تطالب جميعًا  --بقدر ما من التدخل من جانب  ICGسواء للتوضيح أو للقيام بإجراءات
خاصة .وتتراوح هذه اإلجراءات الخاصة ما بين مطالبة اللجنة االستشارية لخادم الجذر بتقييم
الخطة التي تم تقديمها ،ومطالبة المجتمعات التشغيلية بالتحقق من أنها توافق على ذلك .وأنا
أفترض أنها تعني فقط ما يتعلق باألسماء ألن ذلك سوف يكون األمر الوحيد ذي الصلة.

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
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ولكن على أية حال ،لديكم مجموعة من المقترحات من أجل لبعض اإلجراءات التي اتخذناها.
اسمحوا لي أن أتحقق من أن شريحة واحدة هناك .فقد كان هناك تعليق آخر يسأل عن ملكية ملف
منطقة الجذر .لم يكن هذا بنفس الوضوح في متضمنات ذلك بالنسبة لنا كالمسائل المتعلقة بالعملية
للموافقة على عملية تعديل إدارة ملفات خوادم الجذر .فلم إذن ال نفتح هذا الموضوع للنقاش اآلن
إذا كان جميع المشاركين في هذه التعليقات راضين على االستعراض الذي قمت به .هل أراد أي
أحد إضافة أي شيء؟ أعلم ذلك...
من أيضًا؟ لين ،لقد كنتم تتعاملون مع بعض هذه التعليقات .هل كان جو؟

لين سانت .آمور:

أعتقد أنه ال بأس بذلك .لقد رفع بول علمه للتو ،لكنك ربما ال تتمكن من رؤية ذلك.

ميلتون مولر:

حس ًنا.

بول ويلسون:

معكم بول ويلسون .أريد التوضيح فقط ،ميلتون ،عندما قمت بتلخيص ذلك ،فقد ذكرت بأنه كان
من المقترح بأن تقوم اللجنة االستشارية لخادم الجذر بمراجعة هذا الجزء من المقترح .لكن
الشريحة تشير إلى اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار  ،SSACوليس اللجنة االستشارية لنظام
خادم الجذر .RSSAC

ميلتون مولر:

عذرً ا .لقد قصدت  .SSACهل قلت خوادم الجذر؟ كان هذا خطأً.

بول ويلسون:

حس ًنا ،شكرً ا.

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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هناك العديد من المصطلحات في ذهني من إدارة ملفات خوادم الجذر  RZMوما إلى ذلك .نعم،
 ،SSACهو ما يعنيه باتريك.
أليسا؟
[ ضحك ]

أليسا كوبر:

سوف أترك باتريك يعلق على ما يعتقد أن على  SSACالقيام به.
أعتقد أن بالنظر عبر هذه التعليقات أدهشني حقيقة أن هذا كان من قبيل الوضوح المتروك بالنسبة
للعملية من خالل التعريف عن طريق اإلدارة الوطنية األمريكية لالتصاالت والمعلومات NTIA
بشكل أساسي .ومن ثم أفهم السبب وراء تعجب الحاضرين من ذلك ،لكنني ال أعرف ما يجب
علينا القيام به .فيمكننا بالتأكيد إحالة مجموعة التعليقات هذه إلى اإلدارة الوطنية األمريكية
لالتصاالت والمعلومات  .NTIAوهذا من األشياء التي يمكننا القيام بها.
لكن ،كما تعلمون ،فإن عدم  --إن حقيقة أن المقترح لم يتخذ قرارً ا في السابق في حقيقة األمر
حيال التفاصيل التي يسعى العديد من الناس من أجل وسيلة ال تكون معتادة بالنسبة لنا" ،حس ًنا،
يمكننا إحالة هذه المسألة مرة أخرى إلى المجتمعات التشغيلية" ألن المجتمعات التشغيلية لم تتعامل
مع ذلك سواء أي جزء من مجموعة عمل المجتمعات وهو ما أشرنا إليه أيضًا في حينه في الجزء
صفر .لذلك فإنني إلى حد ما تائه حيال ما يمكننا القيام به في مجموعة  ICGبالنسبة لكل ذلك.

ميلتون مولر:

حس ًنا نحن  --في البداية ،أعتقد أن الناس  --وليس فقط ذلك النوع من األصوات النموذجية الحيوية
لكن تقريبًا كل شيء يشير إلى التوتر بين عملية أصحاب المصلحة المتعددين التي نشارك فيها
وغياب ذلك فيما يخص هذا التعديل الخاص .وأنا أعتقد أنه من صميم اختصاصنا  --أو أنه يمكن
أن يكون داخل اختصاصنا القيام ببعض األشياء التي يطالبنا الناس بالقيام بها والتي ،على سبيل
المثال ،تعقد فترة تعليق عام حول المقترح الفعلي لـ  ICANNوشركة  VeriSignأو السؤال
عما إذا  --عما إذا كانت في نطاق اختصاصنا أن نطلب من  SSACالنصيحة أم ال .ال أدري.
هذا محل جدال .أعتقد أن هذه مقترحات غريبة.

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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وإذا كان لنا أن نرفض تلك األشياء ،فهل سنقول بالفعل" ،ال ،قالت  NTIAأنهم كانوا مسئولين
عن تلك العملية"؟ يمكننا أن نقول ذلك .أن أقر بذلك .لكن يجب علينا الحصول على أساس منطقي
واضح للغاية فيما يخص السبب في قولنا ذلك وكيف نبرره.
لدينا كل من باتريك وبعد ذلك جو ثم روس.
كيث؟ حس ًنا.
استخدم  --أتوسل إليك أن تستخدم برنامج  ،Adobe Connectإن أمكنك ذلك.

باتريك فالتستروم:

أنا باتريك فالتستورم.
اسمحوا لي أن أتحدث بالنيابة عن  SSACهنا وأعطيكم بعض التعقيبات.
اسمحوا لي أن أتعرف على ما إذا كنت أذكر كل شيء كنت أفكر في قوله .وأرى أن روس قد
رفع يده ،أيضًا  ،SSACبالطبع ،ومن ثم بإمكانه اإلضافة إذا ما نسيت أي شيء.
في البداية ،يمكن ألي شخص مطالبة  SSACبالنظر في األشياء ،بحيث يمكن لـ  ICGالقيام
بذلك ،والشيء الوحيد الذي يجب علينا -وف ًقا لميثاقنا -الرد عليه هي األسئلة المقدمة من مجلس
إدارة  ،ICANNلكن يمكننا الحصول على أسئلة من أي أحد.
ثانيًا ،ينص ميثاقنا على النظر في مسألة استقرار وأمن المعرفات على اإلجمال ،وهو ما يعني
أنه يمكننا أيضًا اختيار أنفسنا من أجل النظر في شيء دون الحصول على أية أسئلة.
ً
ثالثا ،نحن بالفعل  --لقد كنا ننظر بالفعل في المقترحات المختلفة في مجموعة عمل المجتمعات
وفي مجموعة عمل المجتمعات المتعددة فيما يخص التغييرات على آليات إدارة ملفات خوادم
الجذر وقد أوضحنا ،في البداية ،أننا مطالبون بموجب الميثاق الخاص بنا  --يمكننا إرسال هذه
التعليقات وأوضحنا أيضًا أنه في اللوائح المقترحة  --في فريق  ،ATRT2كان هناك قدر من
التغييرات المقترحة على الالئحة الداخلية لـ  ICANNمن أجل أخذ التوصيات من اللجان
االستشارية في االعتبار.
وهذا أيضًا من بين األشياء التي تمت مناقشها ،هل هذا من األشياء التي يجب تنفيذها قبل أو بعد
النقل ،وقد أوضحنا من خالل اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار  SSACأن هذا األمر له
أهمية كبير من منظورنا ،وهو ما يعني أننا كلجنة استشارية ،إذا تم إعطائنا توصية إلى مجلس
إدارة  ICANNفيجب على مجلس إدارة  ICANNوضع ذلك في االعتبار.

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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إذن هذا هو مسار المقترحات والتوصيات المقدمة من اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار
 SSACوالتي نرى الطريقة التي تنفذ بها بنفس القدر من األهمية.
وألن هذا المسار هام للغاية بالنسبة للجنة  ،SSACفقد سألنا أيضًا عن طبيعة العالقة القائمة
بين ذلك المسار والهيئة الهندسية المقترحة أو أيًا كان المقرر إنشاؤها والمقرر أن تقدم التوصيات
إلى مجلس إدارة  ICANNحول التغييرات على إدارة منطقة الجذر ،والذي يفترض تشكيله من
خالل ممثل من  SSACعلى سبيل المثال ال الحصر.
نحن نرى  --وذلك  --نحن  --إذا ما قمت بقليل من االستقرار ،ماذا يحدث في حالة إرسال
نصيحة من إحدى اللجان االستشارية  --على سبيل المثال  -- SSACإلى مجلس إدارة
ICANN؟ يجب على مجلس إدارة  ICANNأن يضع ذلك في االعتبار ،طب ًقا لالئحة الداخلية
المقترح عليها تغييرات.
ً
حديثا والتي من المقرر
أما إذا كانت تلك التوصيات متعارضة مع هذه الهيئة الهندسية المكونة
أن تنظر في األمور المتعلقة بإدارة ملفات خوادم الجذر ،فما هي عملية الحل؟
عندئذ وبشكل منفصل ،وهو ما ال يجب خلطه مع كل ذلك ،االتفاقية الفعلية بين  NTIAوشركة
 VeriSignفيما يخص  --فيما يتعلق بإدارة ملفات خوادم الجذر ،أو اسمحوا لي بصياغة ذلك،
قسم مختلف من إدارة ملفات خوادم الجذر  --في قاعة دردشة برنامج  Adobeالذي أوضحه
كيث ،يبدو أن هناك مقترح مطروح على الطاولة ،والذي يبدو نفس الشيء ولكن من زاوية
أخرى .شكرً ا.

ميلتون مولر:

جيد .ملخص واضح تمامًا للتأثيرات بالنسبة لـ  .SSACشكرً ا لك ،باتريك.
وماذا عن جو؟

جوزيف الهادف:

هل تريد أن يباشر روس أوالً بالتعليق؟ بهذه الطريقة لديك جميع أطراف  SSACتعمل معًا؟

ميلتون مولر:

إذا كان روس يعتبر نفسه نهائية كتاب ،فسوف أسمح له بمباشرة الحديث أوالً.
[ ضحك ]
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أنا أوافق على كال األمرين.
معكم روس موندي ،للسجل.
وفي حقيقة األمر ،وكما أوضح باتريك ،فإن عد ًدا من  --حس ًنا ،بعض من هذه البنود تم الحديث
عنها بالفعل من خالل لجنة  SSACفي بعض المنشورات التي قامت بها لجنة  .SSACوعلى
وجه الخصوص ،البند  72يتحدث حول عدد من المشكالت ويربطها على وجه الخصوص بعدد
من التوصيات السابقة التي وردت من البند .69
واآلن في غالبية األحوال ،فإنها ال يحصلون على درجة من التفصيل حول ما الذي كانت تطالب
به بعض من هذه التعليقات ،لكن أحد هذه التعليقات المقدمة من لجنة  SSACوالتي أود أن أعلن
أنها في حقيقة األمر تتعلق -في رأيي -بجوهر هذه المسألة في حقيقة أن اإلعالنات األصلية لعملية
النقل هذه بالكامل أشارت إلى أنه سوف تكون هناك المزيد من المعلومات التي تأتينا من NTIA
حول ما يحدث مع اتفاقية  VeriSignالتعاونية ،وأعتقد أنه بالنسبة لمن كان يشاهد وينظر لذلك
من بيننا ،هناك اتفاق إلى حد واسع على أن هذه اإلرشادات والمعلومات لم تنشأ في حقيقة األمر
مطل ًقا .ومن ثم فقد طرحت موق ًفا مختل ًفا للمجتمع ألن لدينا اتجاه من  NTIAبالمضي قدمًا والقيام
بقدر كبير من تلك األشياء .وقد قالوا بأنهم يعتزمون القيام ببعض األشياء وأنهم تحدثوا فقط على
المستوى غير الرسمي حول العديد من األشياء .وعلى الرغم من ذلك ،يمكنكم وصف هذه األنواع
من األسئلة على اعتبار أنها خارج اختصاصنا ألنها تتعامل بالفعل مع ذلك  --مع األشياء ذات
الصلة باالتفاقية التعاونية ،والتي قالوا بأنها لم تكن في حقيقة األمر جزءًا من ذلك.
ومن ثم هذا سؤال صعب للغاية عند تحديد ما إذا كان هذا األمر داخل أو خارج اختصاصنا.
وأنا أقول بأن  --أعتقد أن اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار  SSACقدمت بيا ًنا على وجه
العموم قالت فيه بأنه يجب أن يكون هناك اتفاق معمول به مع األطراف المناسبة في الوقت الذي
يصبح فيه هذا األمر ساريًا .وأنا لست متأك ًدا من مدى ما يمكننا قوله أكثر من ذلك في هذه النقطة.
ومن ثم سوف أعود إلى باتريك.

باتريك فالتستروم:

أجل .اسمحوا لي  --قبل أن أخلع عباءة اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار  ،SSACاسمحوا
لي أن  --أيضًا أريد أن يفهم الجميع بشكل مطلق حقيقة أننا كأحد المنظمات القائمة على وضع
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الميثاق بالنسبة لمجموعة عمل المجتمعات ،فقد وافقنا على المقترح المقدم من جانبهم .وهذا يعني
أنه إذا قلت أنا وروس أي شيء بمثابة تعليقات على محتوى مقترح مجموعة عمل المجتمعات،
فقد وافقنا عليه ،ومن ثم أريد من الجميع أال ينسوا ذلك.

ميلتون مولر:

حس ًنا .جو؟

جوزيف الهادف:

شكرً ا .جوزيف الهادف.
وكما تعلمون ،أعتقد أن كالًًً من باتريك وروس ،وبطرق مختلفة ،قد ركزوا على حقيقة أن هذه
المسألة ذات صلة بمسألة األمن واالستقرار والتي طلب منا التعامل معها ،ومع ذلك فإنها على
وجه الخصوص خارج الموضوعات التي تمت مطالبتنا بالتعامل معها ،وأعتقد أنه يتوجب علينا
تسليط الضوء على ذلك المستوى من عدم االتساق فيما طلب منا القيام به في مقابل ما قد يؤثر
على ما نتحدث حوله.
وال يعني ذلك أنني أعتقد أن لنا الحق في تناول ذلك على الفور باعتباره لنا ،لكنني أعتقد أننا
بحاجة إلى تسليط الضوء على ذلك.
وأعتقد أن كل تعليق قرأته وتناول أي من عناصر إدارة ملفات خوادم الجذر كان باإلجماع في
شيء واحد فقط ،أال وهو مخاوفهم ذات الصلة بالشفافية والتشاور في العملية.
وأعتقد أن هذا كان من البيانات الموحدة عبر أي شخص تناول هذه القضية على اإلطالق،
وأعتقد أن هذا يتطرق أيضًا  --أعتقد أن هذا موجود في تعليق السويد .كما أنه يتطرق إلى التخوف
بأنه هذا كان له صلة بمصداقية العملية ألنهم رأوا بعض العناصر الموجودة في الوقت الحالي ال
تظهر في العمليات حيث من شأنها االنطالق في المستقبل.
ومن ثم أعتقد أن دورنا قد يكون تسليط الضوء على أن هذا في حقيقة األمر مناسب لالستعالم
الذي نقوم به.
وسواء كان علينا أن نكون من يتوجب عليهم حل ذلك ،فإنني أعتقد أن األمر ربما يكون راجع
إلى حد ما لوضع العمليات وف ًقا لسريانها .وأعتقد أنه ال يجب علينا بدء العمل من جانب واحد
على أي موضوع تم تركه على وجه الخصوص من جانب القيادة ،لكن يتوجب علينا الحديث
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الصوت األصلي ،إال أنه ال ينبغي أن يعامل كسجل رسمي.

مؤتمر  ICGالهاتفي رقم  – 1في  18سبتمبر 2015

AR

حول صلة ذلك بمفهومنا بأن عملية النقل ال تتناول المفاهيم الكامل لكل من المساءلة واالستقرار
أو المساءلة بدون التعامل مع هذه المسألة أوالً ،وبعد ذلك نطرح نطاق معلمات األسئلة على
أساس ما يجب علينا التعامل معه في هذه القضية.
وأعتقد أن ذلك ما يمكننا القيام به ربما في هذا الوقت .أنا ال أعلم ما إذا كان عملنا عليها بشكل
مستقل ليس عمالً لألغراض المتقابلة مع األعمال التي قد تكون قيد التنفيذ اآلن ،ومن ثم فإنني
غير متأكد من وجوب الدخول في عملية القيام بالعمل ،لكنني أعتقد أن لنا كل الحق في اقتراح
أن هذا من األعمال ذات الصلة تما ًما بعملنا ،وبكل أمانة ،في مرحلة ما أعتقد أن حلنا لهذا السؤال
يجب أن يشير إلى مكان حل األعمال في مكان آخر ،ألنه إن لم يكن ذلك ،أعتقد أن الناس سوف
يشيرون بشكل قانوني إلينا على أن لدينا قضية مفتوحة.

ميلتون مولر:

شكرً ا لك ،جو.
كيث؟

كيث درازيك:

حس ًنا .شكرً ا لك ،ميلتون .كيث درازيك ،للسجل الرسمي.
ومن ثم أعتقد من بداية هذه العملية وبداية العمل الخاص بمجموعة  ،ICGأن  --أننا قد أدركنا
جميعًا أن إدارة ملفات خوادم الجذر  RZMليست في نطاق  --أو خارج النقاط بالنسبة لهذه
المجموعة ،ذلك أنها ليس وظيفة من وظائف  IANAوأنها  --وأنها كانت من األشياء التي حددتها
إدارة  NTIAذاتها في مارس  2014بأنها من األشياء التي تتطلب عملية منفصلة ومتوازية،
والصياغة التي استخدمتها إدارة  NTIAفي األسئلة المتداولة التي نشرتها تقر بأن "جوانب من
عقد وظائف  IANAمتشابكة بشكل معقد مع اتفاقية  VeriSignالتعاونية  --أي اإلدارة السلطوية
لملفات الجذر  --والتي قد تتطلب بأن تقوم  NTIAبتنسيق عملية نقل متوازية في هذه
المسئوليات".
ومن ثم أعتقد أن "عملية النقل ذات الصلة المتوازية في المسئوليات" هو ما يجري مناقشته
عندما تكون ذات صلة بإدارة منطقة الجذر ودور شركة  VeriSignفي وظيفة إدارة ملفات
خوادم الجذر.
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الصوت األصلي ،إال أنه ال ينبغي أن يعامل كسجل رسمي.

مؤتمر  ICGالهاتفي رقم  – 1في  18سبتمبر 2015

AR

ومن ثم أعتقد أن إقرار  NTIAبأن هذه عملية متشابكة بشكل معقد هو من األشياء التي يجب
علينا النظر فيها ،لكن هذه هي العملية التي بدأتها  NTIAمن خالل طلب الحصول على مقترح
من  ICANNكما أن شركة  VeriSignمنفصلة عن تركيز هذه المجموعة.
ومن ثم إذا كان هناك أشياء متداخلة فيما بين العمل الذي أجريناه والعمل الذي أجرته المجتمعات
التشغيلية وتم تسليط الضوء عليه من خالل العملية المتوازية المستمرة ،فليكن التركيز على ذلك.
لكنني ال أعتقد أنه يجب علينا بالضرورة أن نضيف إلى أعباء عملنا بالنسبة ألي شيء خارج
عن نطاق عملنا .شكرً ا.

ميلتون مولر:

وبعد ذلك معنا كافوس.

كافوس أراستيه:

نعم .لمتابعة ما قاله كيث درازيك ،في تقرير مجموعة عمل المجتمعات ،في الرقم  ،150في
الفقرة ،فقد ذكرت أن هناك في الوقت الحالي اتفاقية تعاون بين  NTIAومشرف الصيانة على
منطقة الجذر .قالت وكالة  NTIAأنه ستكون هناك عملية نقل موازية لكنا منفصلة.
لقد حضرت اجتماعًا آخر منذ ما يقرب من شهر حول حوكمة اإلنترنت في هولندا ،وقد كانت
هناك مجموعة من األشخاص بما فيهم ممثل من  ،NTIAوقد قالت أنه خالل األسبوع القادم --
األسبوع القادم من ذلك الشهر الماضي  --سوف يتم نشر وثيقة بهذا الخصوص.
ولم أرى أية وثيقة .ربما لم أكن أبحث في أي مكان .لكنها قالت ،نعم ،هذه مسألة منفصلة ،وال
شأن لها بعملية نقل وظائف  IANAعلى ذلك النحو ،وال ترتبط أو تخص مجموعة  .ICGوعلى
الرغم من ذلك ،طرحت مجموعة عمل المجتمعات تلك النقطة.
وفي النهاية ،فقد ذكرت أن من غير الواضح طبيعة ما سيكون عليه الموقف.
إذن فإن ما يمكننا القيام به كمجموعة  ICGهو أن نلفت االنتباه إلى األمر .هذا كل ما في األمر.
اإلشارة المرجعية إلى مجموعة عمل المجتمعات ،اإلشارة المرجعية إلى المسألة الهامة وإلى
البيان الصادر من  NTIAبأن هناك عقد منفصل أو اتفاقية منفصلة للنقل يجري تحريرها أو
سوف يتم تحريرها وكل ذلك ،وال يجب علينا ،حسب قول كيث ،إضافة المزيد من التعقيد على
العمل الذي نقوم به .شكرً ا.
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كيث ديفيدسون.

كيث ديفيدسون:

شكرً ا .كيث ديفيدسون.
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أفكر فقط فيما قاله كيث درازيك للتو ،أعتقد كما تعلمون في الطلب المقدم برقم  ،123هناك
اقتراح بأن  --هناك موقف من المبادئ التي تتعلق بالطلب المقدم والتي تؤيد عملية النقل من
خالل القول بأن  ICANNيجب أن ال تصبح هي القائم على الحفاظ على منطقة الجذر.
إذن من حيث المبدأ ،هناك اقتراح بأن يصبح ذلك متداخالً إلى الحد الذي يتوجب علينا فيه التعامل
مع ذلك في الطريقة التي نتعامل بها مع النقل.
وأعتقد أننا لم نعد  --ال يمكن لمجموعة  ICGأن تتجاهل بعد اآلن حقيقة أن صيانة منطقة الجذر
 -أي تغيير على الترتيبات الحالية يمكن أن تؤدي بالناس أو المنظمات إلى سحب تأييدها لعمليةالنقل.
أنتق كلماتي بعناية وحرص في تعليقي.
إذن هل كان ذلك واضحً ا؟ عذرً ا ،لم ِ

ميلتون مولر:

هل يمكنك أن تخبرنا مرة أخرى ما تعتقد على وجه التحديد أنه قد يؤدي بالنسبة إلى سحب تأييدهم
لعملية النقل؟

كيث ديفيدسون:

حس ًنا .حس ًنا ،بيان واضح يقول بأنه ال يجب على  ICANNأن تكون هي مشرف الصيانة على
منطقة الجذر.
إذا أدت عملية المناقشات الدائرة بين شركة  VeriSignو ICANNإلى تأكيد  ICANNعلى
أنها ترغب في تولي وظيفة الحفاظ على منطقة الجذر ،عندئذ نجد أن بعض مقدمي الطلبات قد
يسحبون تأييدهم لعملية النقل على اإلجمال.
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ومن ثم ليس هناك اقتراح بوجوب أن تظل شركة  VeriSignهي مشرف الصيانة على منطقة
الجذر ،لكن يجب أن ال تصبح  ICANNذلك ،على أساس عدم وضع كل البيض في سلة واحدة.

ميلتون مولر:

صحيح .الجزء الخاص بـ "التشابك المعتقد" ،وف ًقا لما أكده كيث ،وكيث اآلخر  --هو المشكلة في
حد ذاتها .أعني أنه إذا سألتموني هل يتنبأ هذا المقترح بأمن واستقرار  ،DNSفيبدو األمر وكأنكم
تعيدون بناء بيت وتقومون بتعديل جميع أعمال السباكة في الحمامات وبعد ذلك هناك تلك الفتحة
العمالقة في السقف وتقولون" ،هناك شخص آخر من المفترض به إصالح ذلك" والبعض يقول،
"حس ًنا ،هل هناك تسريب بهذا البيت؟" أنتم إلى حد ما  --هل يمكنكم إجابة ذلك السؤال ،بصراحة؟
إذن من الجيد أن لدينا هذا المبدأ والذي يأتينا من مجموعة عمل المجتمعات الخاصة باإلشراف
بأنه ال يجب أن تصبح  ICANNهي المسئولة عن إدارة ملفات خوادم الجذر ،وأعتقد أن --
الغموض بالنسبة لنا هنا ،حتى وإن  --بما أن العديد من األشخاص حول العالم لن يثقوا ،حتى
وإن كنت تثق في قيام الحكومة األمريكية بتنفيذ على النحو الصحيح ،طب ًقا لمبادئ أصحاب
المصلحة المتعددين ،على ما يفترض أنه سوف يحترمون ذلك المبدأ ،لكن إذا كنت ال تعلم ما هو
التكوين التأسيسي الذي سوف يكون ،فمن الصعب للغاية اإلجابة على العديد من األسئلة ،العديد
من  12سؤاالً والتي نطلب من الناس فيها الكمال ،وحول نموذج أصحاب المصلحة المتعددين
وحول االنفتاح .فهذا األمر صعب للغاية.

كيث ديفيدسون:

إلى  --معكم كيث ديفيدسون مرة أخرى.
لإلضافة إلى تعقيد مثال الثقب في السقف ،فإنه ال يوجد تسريب طالما ال يوجد مطر.

ميلتون مولر:

أليسا ،أنت في ترتيب الكلمة ،وبعد ذلك لدينا كل من روس مرة أخرى ومارتين.

أليسا كوبر:

إذن لقد طلبت التعليق ألنني أردت تأييد االتجاه الذي بدا وكأن بعض الزمالء يسلكونه ،وهو أن
بإمكاننا تدوين تلك المخاوف واإلشارة إليها في القسم صفر من المقترح ،على الرغم من أنه من
غير المتحمل لنا التعامل معها بأنفسنا.
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شر هذا الملف كوسيلة مساعدة لملف
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أعني أنه يمكننا اإلشارة إلى ذلك .لقد وددت  --ال يمكنني أن أتذكر من كانت لديه صياغة ،كما
تعلمون ،سوف تكون هذه مشكلة بالنسبة ألمن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات DNS
إذا ما تركت على هذه الحالة.
وعندما أقول "هذا" ،فأنا أعني االفتقار إلى اتفاق أو وضوح حول األدوار والمسئوليات فيما
يخص صيانة منطقة الجذر.
أعتقد أن جزءًا من ذلك أيضًا ،يبدو أن هناك القليل من االرتباك حول الوثيقة التي تم تقديمها
بمعرفة شركة  VeriSignو .ICANNإذن روس موندي ،لقد سمعتكم تقولون بأنكم قد رأيتم،
كما تعلمون  --حس ًنا ،دعوني أحصل على الدعم.
يقول المقترح في النص الذي استشهد به البعض ،كما تعلمون ،والمقدم من مجموعة عمل
المجتمعات والذي صادقت عليه مجموعة  ICGعلى وجه الخصوص ،بأنه يجب أن يكون هناك
شكل من أشكال االتفاق المكتوب بين مشغل وظائف  IANAومشرف الصيانة على منطقة الجذر
والتي تحدد بشكل واضح أدوار ومسئوليات كال الطرفين.
أعتقد أنه إذا كان أي منها أو مجموعة عمل المجتمعات ال تعتقد بأن الوثيقة يجب أن تقدم من
جانب شركة  VeriSignو ICANNبأن هذه الوثيقة  --وهو المعنى الذي حصلت عليه  --ربما
يجب علينا أن نكون واضحين حيال ذلك.
ألنني أعتقد أن هذه من الجوانب التي تسبب االرتباك.
وقد قلنا بأنه يجب أن يكون هناك اتفاق بينهم يقوم بكل هذه األشياء .وهذا أيضًا ما قالته مجموعة
عمل المجتمعات .كما أن مشرف الصيانة على منطقة الجذر الحالي ومشغل وظائف  IANAقدما
معًا مستن ًدا مشتركاً .ماذا يعني ذلك؟

ميلتون مولر:

نعم ،ليست هذه موافقة .وهذا ليس عق َدًً ا.

أليسا كوبر:

وأنا أقول ذلك ألن  --ألنني أشعر بأن هذا األمر تم طرحه وأحال كافوس حكاية أيضًا حيث كان
في قاعة مع شخص من  NTIAوأنه قال" ،حس ًنا ،ما الذي يجري بالنسبة لتلك العملية"؟ فقال له،
"آه ،حس ًنا ،هناك مستند سوف يصدر" .ومن ثم فقد توقعت بشيء ما أن المستند من المفترض أن
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شر هذا الملف كوسيلة مساعدة لملف
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يفي بهذا المبدأ ،وأعتقد أن من الواضح تمامًا أن  --أن الكثير من الناس ال يعتقدون أن هذا ما
يبدو عليه األمر.
لكنني أعتقد أنه يتوجب علينا أن نستوضح هذه النقطة في أي شيء  --في أي شيء نكتبه.
أما األمر اآلخر الذي أردت قوله فهو أنني أعتقد بأننا كنا نتحدث كثيرً ا هو المشكالت (أ) و--
(أ) و(ب) و(د) بموجب هذه القراءة ،وال بأس بهذا ،لكنني أعتقد أن (ج) و(هـ) و(و) منفصلة
إلى حد ما وال يجب أن نفوّ ت ذلك في هذه المحادثة .ولدينا بعض  --لقد تلقينا بعض التعليقات
حول المشكالت األخرى ذات الصلة بإدارة والحفاظ على منطقة الجذر والتي ال تتعلق باالتفاق
بين مشغل وظائف  IANAوإدارة ملفات خوادم الجذر.
ومن المفترض لنا أن نتناول الغداء ،لكن يمكننا  --يمكننا مواصلة الكالم ،ويمكننا أخذ استراحة
للغداء ومواصلة الحديث حول ذلك ،أو يمكننا أخذ استراحة للغداء والحصول على الموضوع
الخفيف حول األشياء التحريرية والمقترح والعودة مرة أخرى إلى ذلك.
إذن ميلتون ،أحيل إليك ما تعتقد أننا يجب علينا القيام به.

ميلتون مولر:

من منكم جائع؟
[ ضحك ]

أليسا كوبر:

أجل.

ميلتون مولر:

الجميع جوعى ،ومن ثم أعتقد أنه يمكننا العودة إلى ذلك .أعتقد أنه قد يكون من األفضل ترك تلك
المادة التي كنا نتحدث حولها إلى أن تنضج لفترة ،وبعد ذلك عندما نعود مرة أخرى ،يمكننا العودة
إلى المشكالت التي لم نتناولها حول منطقة الجذر وبعد ذلك تناول المشكالت األخرى فيما بعد
إن أردنا .حس ًنا.

أليسا كوبر:

ويجب علينا الوصول إلى بعض  --يجب علينا تحديد ما هي نقطة التوقف حول --
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الصوت األصلي ،إال أنه ال ينبغي أن يعامل كسجل رسمي.

مؤتمر  ICGالهاتفي رقم  – 1في  18سبتمبر 2015

AR

ميلتون مولر:

حول ذلك؟

أليسا كوبر:

 --حول هذه المشكلة ،لكن يمكننا القيام بذلك بعد أن يتناول الحضور طعامهم.

ميلتون مولر:

اعتقدت أن نقطة التوقف هي معدة الحاضرين --
[ ضحك ]

ميلتون مولر:

 -والساعة ،كما أن الساعة تخبرنا أن الوقت قد حان ألخذ استراحة والناس تقول بأننا نريد أخذاستراحة ،ومن ثم فأنا سعيد للغاية بأخذ استراحة.

أليسا كوبر:

لنقم بذلك .لنتناول الغداء .ال؟ الطعام غير جاهز؟ ال؟
صحيح .إذن أعتقد أننا سوف نستغرق ربما قرابة  10دقائق لكي يتسنى للحاضرين الحصول
على طعامهم والعودة مرة أخرى ،ولكن حينها سوف نواصل الكالم .نحن بحاجة إلى أن يعرف
المترجمون الفوريين ما يجب القيام به هنا ،ومن ثم أعتقد  --أعتقد ،نعم  --نعم .ومن ثم سوف
نستغرق حوالي  10إلى  15دقيقة لكي يتسنى للناس الحصول على طعامهم والحصول على
استراحة بيولوجية وبعد ذلك نعود للعمل مرة أخرى .هل تتفقون معي؟ حس ًنا.

جون-جاك سوبرينات:

حس ًنا .إلى اللقاء جميعًا .أراكم غ ًدا.
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أليسا كوبر:

بالتأكيد .نعم .المترجمون الفوريين  --حس ًنا ،إنهم يتناولون طعامهم في مكان آخر .نعم.

جون-جاك سوبرينات:

إلى اللقاء.

أليسا كوبر:

في تمام الساعة  01:15ص .ونحن سوف تستأنف في الساعة  01:15ص .تناولوا طعامكم.

انطلقوا لتناول الطعام.
[ استراحة ]

أليسا كوبر:

حس ًنا .هل تريد البدء في ذلك ،ميلتون؟

ميلتون مولر:

حس ًنا .إذن فقد كنا نناقش مشكالت إدارة ملفات خوادم الجذر .لقد أشرنا في وثائق  NTIAإلى
أن هناك إقرار بأن المقترح كان متداخالً بشكل كبير مع نظام منطقة الجذر لكن هذه الجوانب
الخاصة من ذلك يجب أن تنتظر حتى تقوم  NTIAبوضع العملية المتوازية الخاصة بها .السؤال
هو كيف يتناسب الدور المنوط بمجموعة  ICGفي تلك القيود.
هل نرغب في البدء في عرض النصائح حول كيفية التعامل مع ذلك؟ أنا أعرف أن هناك أشخاص
يؤمنون بأن العملية الفعلية تقع خارج النطاق ويجب حلها من خالل  NTIAو ICANNوشركة
 .VeriSignلكن هناك أيضًا قيود أخرى أشار إليها كيث فيما يتعلق بما إذا لم تكن ICANN
هي مشرف الصيانة على منطقة الجذر .هل يجب أن يكون هذا الدور منفصالً؟ قيل أن بإمكاننا
 -يمكن ألي شخص مطالبة  SSACبتقديم تقرير.دانيال ،تفضل.
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وأعتقد أن  --أنا دانيال كارينبيرغ .أعتقد أن هذا يقع خارج النطاق بالنسبة لنا .أعتقد أنه في
اللحظة التي يكون فيها لدينا كومة مليئة باألعمال تقع في نطاق اختصاصنا ،فيتوجب علينا التعامل
مع ذلك بدالً من القيام بوضع حشو داخل األشياء التي ال تقع في صميم اختصاصنا .شكرً ا.

ميلتون مولر:

معنا روس ،لقد كنت في ترتيب الكلمة من المرة الفائتة .بعد ذلك سوف أنتقل إلى كافوس ومارتن.

كافوس أراستيه:

نعم ،دانيال  .1+ال أعتقد أنه يتوجب علينا الحديث حول ذلك .وعلى الرغم من ذلك ،في البداية،
فقد طرحتم سؤاالً عما إذا كان من المفترض القول بأن هذه المهمة ال يجب أن تعطى إلى
 .ICANNال ،فأنا ال أحبذ ذلك .فليس بيدنا تحديد ما إذا كانت هذه المهمة من المفترض أن توكل
إلى  ICANNمن عدمه .فهذا األمر خارج عن نطاق اختصاصنا .فهذا مقترح شخص آخر .وهم
يتابعون ذلك.
األمر الوحيد الذي يجب أن نطرحه ،هو أنه يجب أن نرفع العلم بأن هذه المشكلة تم ذكرها
بوضوح في التقرير الخاص بمجموعة عمل المجتمعات المتعددة ويجب التعامل مع ذلك بشكل
مناسب وأنه يحتوي على رابط مباشر -إن أردتم قول مباشر -أو غير مباشر مع عمليات النقل.
لذا ال يجب القول بأنها منفصلة تمامًا .بل يجب التعامل مع ذلك حسب األصول .سواء كان ذلك
قبل النقل أو بعد النقل ،أنا ال أدري .لكن يجب علينا فقط تقييد أنفسنا بالعمل الذي يجب علينا القيام
به .شكرً ا لكم.

ميلتون مولر:

حس ًنا ،روس ،دورك اآلن.
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شكرً ا لك ،ميلتون .أنا روس موندي ألغراض السجل .كما يعرف عدد من السادة الحاضرين هنا،
هذه أحد مجاالت االهتمام الطويل والعميق والشخصي بالنسبة لي ولي العديد من المشاركات
المختلفة معها على مدار الزمن .وأنا أعتقد أنها من النواحي الهامة للغاية .وعلى الرغم من ذلك،
فإنني أتفق تمامًا من منظور العملية والميثاق مع ما قاله كيث درازيك بشكل واضح تمامًا من
قبل.
وأعتقد من منظور  ،ICGأن ما يجب علينا القيام به وما نحن مؤهلون للقيام به هو ما أشار إليه
كافوس للتو بشكل كبير .الحظوا أن هذا من األشياء التي تقع في مقترح مجموعة عمل
المجتمعات ،والحظوا أننا تلقينا تعليقات في هذه الناحية لكن ذلك يقع خارج الهيكل والميثاق
الحاليين اللذان نتعامل معهما .إذن يجب أن نالحظ المعلومات لكن بدون محاولة القيام بأي حل
أو القول بأنه يجب علينا القيام حتى بالحل.

ميلتون مولر:

مارتن.

مارتن بويل:

أنا مارتن بويل .نعم ،لدي تعاطف محدد مع غالبية التعليقات الواردة بهذا الخصوص .لكنني أريد
اإلشارة في حقيقة األمر إلى أن ذلك في مقترح مجموعة عمل المجتمعات في الفقرة  1150تم
طرح األسلوب الذي يجب اتباعه في حالة نقل الدور الخاص بمشرف الصيانة على منطقة الجذر
أو تغييره أو تحويله إلى جهة أخرى ،أيًا كان من خالل  NTIAأو عندما ال تقوم بذلك .ومن ثم
أعتقد أن  --أعتقد أن هذه النقطة تمت تغطيتها .وسواء كنا بحاجة إلى اإلشارة إلى أن هذه المسألة
تمت تغطيتها بمزيد من الوضوح في القسم صفر ،ال أدري .لكن في نهاية اليوم فإن الرابط بين
االثنين موجود في المقترح .وهذا أيضًا ،إلى أبعد ما يعنيني ،إلى أبعد ما يجب علينا الوصول
إليه .ومن ثم فإنني غير متأكد  --أنا لن أتفق تمامًا بالتأكيد حول الدخول والحصول على ملكية
نشاط ال يتعلق بنا ومتى لم يتم إعطائنا التفويض بذلك.
شكرً ا.

ميلتون مولر:

جو.
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شكرً ا .جوزيف الهادف .أعتقد أنه ال بأس باقتراح أن ال يكون العمل جزءًا من التفويض الخاص
بنا .وأعتقد أن هذا بيان صحيح وفعلي .لكنني أعتقد أن ذلك يتجاوز ما اقترحه كافوس من أنه
أيضًا ،أعتقد أنه مهم  --أنا ال أمانع في استخدام الصياغة التي اقترحها كيث درازيك ،ولكن أن
نقترح بأن يكون هناك تداخل في حقيقة األمر بالنسبة لجزء من عملينا ألنه يؤثر بالفعل على أمن
واستقرار اإلنترنت .وأعتقد أننا نتحدث حول الرابط والصلة بعملنا .نحن نتحدث حول عمق
التعليقات الواردة .وقد اقترحنا بأن ذلك يجب أن يتم حله بشكل صحيح طب ًقا لمبادئ أصحاب
المصلحة المتعددين .ويمكننا اإلشارة إلى أن األعمال الجارية ال تزال جارية في أماكن أخرى
لحل ذلك.
لكنني أعتقد أن مصداقية ردنا على هذا المقترح يجب أن تشمل حقيقة أن هناك تداخل في واحد
من العناصر ألنني لم أسمع أي أحد يقترح بأن إدارة ملفات خوادم الجذر ال تؤثر بطريقة ما على
أمن واستقرار اإلنترنت.
ً
ارتباطا بمجتمع واحد
والسؤال الخاص بما إذا كان التداخل موح ًدا عبر جميع المجتمعات أو أكثر
عن اآلخرين لهو شيء يجب علينا توضيحه من أجل التعرف على كيفية التعامل مع ذلك بشكل
صحيح .لكنني أعتقد أنه يجب علينا القول بأن هناك تداخل بالفعل.

ميلتون مولر:

من التالي لديه هنا؟ معي أليسا.

أليسا كوبر:

أتفق مع قاله الزمالء المتحدثين أخيرً ا.
وقد أردت فقط اإلشارة ،مارتن ،إلى أننا نوضح في حقيقة األمر القسم الذي اقتبسته في الجزء
صفر وتفصيل ذلك قليالً .وأنا أعتقد أن هذا هو المكان الصحيح لهذا في واقع األمر .إذا كنا ننوي
بناء هذا األمر قليالً ومناقشة التعليقات الواردة ،فقد نقوم بذلك في قسم حول األمن واالستقرار
والمرونة لنظام  DNSفي الجزء صفر.

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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ميلتون مولر:

AR

لقد كنت أطلب من أمانة السر عما إذا كان من الممكن رفع ذلك الجزء بحيث نشاهد ما هو .وأنتم
تقولون أن ذلك في القسم صفر .هل يجب البحث كثيرً ا ،أم من السهل العثور على ذلك؟ هل هناك
عناوين فرعية؟

أليسا كوبر:

إنه في الفقرة .55

ميلتون مولر:

الفقرة .55
لين؟

لين سانت .آمور:

لين سانت آمور .لقد كنت في حقيقة األمر مراجعة المقترح رقم  123والذي علق عليه كيث
ديفيدسون ساب ًقا .وبما أن هناك طلب خاص إلى  ICGبالنظر في شيء ما ،فأعتقد أنه يجب علينا
في حقيقة األمر النظر فيه .وقد تم النظر بالفعل في ذلك من خالل المحادثة الجارية حتى اليوم.
أشعر أنه كان من المناسب اإلشارة إليها على وجه الخصوص .فالمادة المقدمة في حقيقة األمر
قالت بأنه ناقشوا ذلك المبدأ الذي يشير إلى أن بيئة ما بعد النقل يجب أن تواصل توزيع المسئوليات
فيما بين أكثر من كيان واحد لتجنب إنشاء نقطة فشل واحدة فيما يتعلق بالمعرفات الفريدة
لإلنترنت .فصل دور إدارة ملفات خوادم الجذر  RZMلوظيفة  IANAمن األمثلة التشغيلية
الهامة على هذا المبدأ قيد العمل.
وقد دعوا مجموعة  ICGإلى النظر فيما إذا كان مقترح النقل النهائي يجب أن يميل أكثر إلى
تحديد وتوضيح أن هذا النقل -الذي تم العمل به منذ ما قبل تأسيس  -ICANNيجب أن يتواصل
للمستقبل المتنبأ به وربما يجب تضمينه كقانون أساسي في قواعد .ICANN
وعند القول ،هذا من شأنه توفير تأكيد من المجتمع بأن الدور لن يتغير دون الحصول على درجة
عالية من إجماع المجتمع وسوف يساعد في حماية أمن واستقرار اإلنترنت ،أحد معايير اإلدارة
الوطنية األمريكية لالتصاالت والمعلومات  .NTIAوأعتقد أنه قد جرى نقاش حول ذلك بالفعل،
لكنني ال أعتقد أن أي أحد قد أدرك بأنه قد كان هناك طلب خاص وما هي الخلفية وما هو السياق
الخاص بها.

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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ميلتون مولر:

AR

وهذه النقطة التي قدمتها ليست في حقيقة األمر جزءًا من الفقرة  55من القسم صفر ،أليس كذلك؟
حس ًنا ،أرى أنني في قائمة التحدث .أنا لست متأكد من تذكر السبب وراء طلب الكلمة .ومن ثم
سوف نعود أدراجنا إلى أليسا.

أليسا كوبر:

قد ال يكون هذا األمر مرضيًا بالضرورة .لكن هل المطلب الخاص بأن يكون هناك اتفاق فيما
بين مشغل وظائف  IANAوإدارة ملفات خوادم الجذر  RZMتتضمن بأن يقوم مشغل وظائف
 IANAوإدارة  RZMليسا نفس الكيان؟

ميلتون مولر:

حس ًنا ،هذا من بين المجادالت التي نجريها حول  ،PTIأليس كذلك؟ وهناك أشخاص يقولون كيف
يمكن ألي جهة فرعية أن تكتب عق ًدا مع شركتها األم؟ إذن هذا من حيث المبدأ ،وأعتقد أنه سوف
يكون من الممكن بالنسبة لـ  ICANNتولي وظائف إدارة ملفات خوادم الجذر وكتابة عقد مع
نفسها بنفس الطريقة التي تقوم بها مع .PTI
معي في ترتيب الكلمة جو وبعد ذلك كافوس.

جوزيف الهادف:

جوزيف الهادف .أردت فقط تسليط الضوء على أنني أعتقد أننا  --كان هناك على األقل ربما
تعليقين اثنين لم يتفقا مع المفهوم بأن دور إدارة منطقة الجذر  RZAال يجب االستمرار فيه .وأنا
ال أدري إن كنا قد تناولنا ذلك في البيان الموجز أم ال .وأعتقد على األقل في تعليق السويد ،إن
لم يكن تعلي ًقا آخر ،ربما يكون قد قدم النقطة الخاصة بأنهم اعتقدوا بأن تلك األدوار احتاجت إلى
تماثل وأنه قد يكون ذلك ما كان معتبرً ا بمثابة جزء من الجهود الرمزية .لقد أردت فقط التأكد من
أننا قد أشرنا إلى أنه كانت هناك تعليقات حول هذه المسألة.

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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ميلتون مولر:

AR

حس ًنا.
كافوس؟

كافوس أراستيه:

نعم ،ميلتون .لقد تم طرح السؤال ،كيف يمكن لجهة فرعية التعاقد مع شركتها األم ،هذا متضمن
في التقييم القانوني المؤرخ في الرابع من أبريل ،وهي محادثة مطولة للغاية وجميع النقاشات
القانونية والدعم المقدم من أجل ذلك .شكرً ا.

ميلتون مولر:

صحيح .لكن النقطة األساسية هي أنه في حالة  ،PTIفقد أردنا من  ICANNالتعاقد مع جهة
فرعية .وفي حالة إدارة ملفات خوادم الجذر ،فإن االتجاه العام في المجتمع يتمثل في أننا ال نريد
أن تتولى  ICANNالمهمة بالشكل المتوفرة به حاليًا .وما لم يكن  --إذن ،من الناحية األساسية،
فإن اقتراح أليسا بأننا قد استأثرنا بالخيار من خالل اإلشارة إلى هذا االتفاق بين االثنين ال يمثل
استئثارً ا في حقيقة األمر بالخيار .فالسؤال في حقيقة األمر يتمثل فيما إذا كنا بحاجة إلى القيام
بشيء آخر أم ال.
مايكل؟

مايكل نايبل:

نعم ،أعتقد أنه بطريقة ما فإن روح ذلك تستأثر بالخيار ألن هذا بمثابة حل داخلي اصطناعي
باألحرى وليس من األشياء التي تأتي على ذهن المرء من البداية.
إذن فإن ما أقوله معروض فنيًا ،أليس كذلك .ولكن كما (يتعذر تمييز الصوت) سيقال ،فإن ما
قالته أليسا صحيح .وأعتقد أن الروح ال تزال صالحة.

ميلتون مولر:

روس.

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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روس موندي:

AR

معكم روس موندي مرة أخرى ،للسجل .بالحديث بشكل أساسي مرة أخرى إلى المشكلة التي
طرحها جو بأن ال يكون مدير منطقة الجذر  --بأن ال يتم حذف الوظيفة ،فإن أحد المشكالت في
ذلك  --وهذا ،كما تعلمون ،وجهة النظر الشخصية لروس موندي لهذا  --هل هذا سبب جيد لها
لالبتعاد أال يعلم أي أحد في حقيقة األمر وبطريقة محددة ما يجري ،وما هي طبيعة الوظائف في
الوقت الحالي .من الصعب ج ًدا استبدال شيء عندما ال تعرف ما هي الوظائف باإلضافة إلى
الحصول فقط على منظمة منفصلة يستلزم الحصول على مفتاح المصادقة وال بأس بذلك .إذن
هذا من األسباب وراء صعبة استبدال ذلك .أنتم ال تعرفون طبيعة ذلك.

ميلتون مولر:

كيث ،هل لك أن تقول بأن هذا صحيح إذا كان باإلمكان االنتقال في ترتيب الكلمة قليالً؟ نحن ال
نعرف ما هي وظيفة المصادقة؟

كيث درازيك:

شكرً ا لك ،ميلتون .كيث درازيك .أعتقد أن  ،NTIAإذا ما نظرنا إلى اللغة التي استخدمتها ،قد
قالت أن هذه من الوظائف الحيوية للغاية ،وأن هناك وظيفة مصادقة يقومون على أدائها في الوقت
الحالي وأنهم ينوون الخروج من ذلك الدور .وهذا يطرح السؤال الخاص بما يمكن أن يحل محلها.
وأعتقد أن هذا موضوع للنقاش في العملية المتوازية التي استهلتها اإلدارة الوطنية األمريكية
لالتصاالت والمعلومات  .NTIAفهو موضوع وراد في مقترح ما من  ICANNوشركة
 VeriSignقدمت ذلك إلى اإلدارة الوطنية األمريكية لالتصاالت والمعلومات  NTIAر ًدا على
طلبهم.
لكنني أعتقد وكما تعلمون ،إذا ما تناولنا  NTIAوف ًقا لصياغتها ،وأعتقد أنه يجب علينا  --فإنها
من الوظائف األصلية التي تقوم بشكل حرفي بالضغط على زر الموافقة.

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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ميلتون مولر:

AR

ومن الواضح بشكل جلي أيضًا من  --تشير واحدة من قوى المهام في فريق التصميم من مجموعة
عمل المجتمعات الخاصة باإلشراف إلى أنه أرادوا عدم مواصلة هذه الوظيفة بشكل أساسي،
أليس كذلك؟

كيث درازيك:

أجل .هذه كيث درازيك .نعم ،فهم ينوون ذلك وأعتقد أن اإلدارة الوطنية األمريكية لالتصاالت
والمعلومات  NTIAقد أوعزت بذلك منذ مارس  .2014وقد أكدوا على ذلك عدة مرات ،بما
في ذلك في اآلونة األخيرة في منشور السابع عشر من أغسطس على المدونة حول هذا الموضوع،
بأنهم يعتزمون ترك وظيفة المصادقة أو وظيفة المدير .والسؤال المطروح أمامنا اآلن هو ما هي
العالقة بين مشرف الصيانة على منطقة الجذر في حالة شركة  VeriSignوبين مشغل وظائف
 ،IANAأال وهي  .ICANNإلى أن يسير هذه العالقة؟ وكيف يمكن االحتفاء بها؟

ميلتون مولر:

حس ًنا .لدينا كل من روس وأليسا ومارتن وكافوس.

روس موندي:

طلب قديم .عذرً ا.

ميلتون مولر:

لدينا كل من أليسا وكافوس.

أليسا كوبر:

ولإلحاطة ،أرى معنا أيضًا في ترتيب الكلمة كل من مارتن وليمان.

ميلتون مولر:

مارتن والرس-جون ،نعم ،لقد ظهرا اآلن فقط.

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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أليسا كوبر:

AR

أردت فقط أن أوضح محاولتي الحصول على مسألة ما إذا كان بإمكان  ICANNالقيام بكلتا
الوظيفتين ،أن يتم التعامل معها بسالسة من خالل المبدأ الحالي وال أعتقد أن هذا سوف يكون
مفي ًدا .وبهذا القول ،أعتقد أنه في حال كان من الواجب إظهار ذلك في المقترح ،فيجب أن يأتي
إلينا من مجموعة عمل المجتمعات .ويبدو أنه ال يمكننا القيام بشكل في صورة قاعدة .إذن مرة
أخرى ،هذا من األمور التي أعتقد أنه يمكننا فيها إرسال التعليق أو فحوى ذلك إلى مجموعة عمل
المجتمعات .ويمكن أن يكون ذلك هو تصرفنا في التعليقات الواردة ،التعليق  .3 ،2 ،1لكنني ال
أعتقد أن بإمكان  ICGإقرار ذلك كطلب في المقترح ذاته.

ميلتون مولر:

وما أفهمه هو أن مجموعة عمل المجتمعات قد قامت بذلك بالفعل .وهذا ما يؤكد عليه الحاضرون،
بأن فريق التصميم "و" الذي كنت أشارك فيه بالتأكيد توصل إلى نتيجة أن  --حس ًنا ،توصل إلى
فكرة أنه لم يكن بهذا التحديد والوضوح.
[ ضحك ]
لم يكن محد ًدا إلى تلك الدرجة .وسوف يتعين علينا مطالبتهم بتوضيح ذلك حيث إن هناك بالتأكيد
كثرة في اآلراء المؤيدة لذلك .لكنني ال أتذكر ما إذا كان هذا البيان المحدد قد تطرق إلى أنه ليس
نفس الشيء أم ال .جريس تومئ إيجابًا وتعطيني إشارة الموافقة.
إذن أعتقد أنه موجود هناك .وأعتقد أن هذه مسألة تتعلق بما إذا كنا نسلط الضوء على ذلك أم
ال .أعتقد أن بإمكاننا القيام بذلك دون كتابة مقترح لمجموعة عمل المجتمعات بالنيابة عنهم.

أليسا كوبر:

حس ًنا .أعتقد أنه يجب علينا إدراج ذلك كبند إجرائي .فهناك من يريد إلقاء نظرة على ما هو
موجود حول ذلك .وإذا ما اعتقدنا بأن هذا غير واضح ،فيجب علينا اإلشارة بذلك إلى مجموعة
عمل المجتمعات.

ميلتون مولر:

حس ًنا ،مارتن.

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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مارتن بويل:

AR

شكرً ا لك ،ميلتون .معكم هنا مارتن بويل .أريد العودة مرة أخرى إلى ذلك الدور الخاص
بالمصادقة ألنه بالتأكيد داخل مجموعة عمل المجتمعات ،كان هناك الكثير من النقاش حول دور
المصادقة ،وقد كان من القرارات الواضحة واإليجابية للغاية بأن ال يتم اإلبقاء على دور المصادقة
في مقترح مجموعة عمل المجتمعات .كما كان  --أحد األسباب وراء ذلك هو أنه سوف يكون
من السهل للغاية أن يكون هناك دور مصادقة يصبح بعد ذلك دور حارس البوابة .وقد تم اعتبار
ذلك بمثابة خطر.
وأعتقد أن هذه المسألة تم التطرق إليها في المناقشة التي أجريناها حول دور مشرف الصيانة
على منطقة الجذر والعالقة مع مشغل وظائف  IANAوأن من األفضل لذلك االحتفاظ به كتنفيذ
منقسم ألن ذلك لم يسمح في حينه بمراجعة أخرى من أجل التأكد من أن ما كان مقترحً ا في حقيقة
األمر معقوالً.
وكما تعلمون فإنني أعتقد بأن تلك األفكار جميعها مدرجة في مقترح مجموعة عمل المجتمعات.
وبالتأكيد أعتقد أنني سوف أكون قل ًقا حيال أي شيء تم إدراجه وكان من الواضح أنه يتساءل عن
ماهية القرارات الحسية بشكل فعلي وبشكل منصف ،والنقاشات التي أجريناها وأدت إلى هذين
القرارين المحددين.
أنا على علم بأنه كجزء من العملية ،فإن هناك رابط يسمح في مرحلة ما في المستقبل بأن --
عندما يتم نقل دور مشرف الصيانة على منطقة الجذر بعي ًدا عن التعاقد المباشر مع اإلدارة
الوطنية األمريكية لالتصاالت والمعلومات  NTIAوالذي يمكن أن ينظر في ذلك الحين إلى ما
قام بذلك الدور وكيفية القيام بذلك وما كانت العالقات القائمة .أنا غير متأكد من جميع التفاصيل،
لكنها بالتأكيد  --كان هذا أيضًا مدرج في المستندات .وأعتقد أن هذا ورد إلينا في مراجعة وظائف
 ،IANAفي عملية المراجعة االعتيادية لهم.
شكرً ا.

ميلتون مولر:

أراستيه؟

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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كافوس أراستيه:
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نعم .وأعتقد أن الموقف ليس واضحً ا على األقل.
فمن البداية األولى ،في الرابع عشر من مارس  ،2014كان من الواضح أن هذه المشكلة من
المقرر التعامل معها .كما أن المقترح النهائي المقدمة من مجموعة عمل المجتمعات في يونيو
والذي تم تقديمها إلى المنظمات القائمة على وضع الميثاق كان واضحً ا .وأعلنت  NTIAأن --
أو أنهم أشاروا إلى أنه سوف يتعاملون قريبًا مع هذه المشكلة .ولم نر حتى اآلن أي شيء .إذن
ربما يكون من الممكن طرح هذا السؤال بطريقة أو بأخرى على اإلدارة الوطنية األمريكية
لالتصاالت والمعلومات  NTIAوهل يريدون التزام الصمت حيال ذلك حتى يوليو  2016أم
يريدون التعامل مع ذلك قبل ذلك الوقت.
وهذا من األشياء التي يتعين علينا ذكرها ،كما أشار جو ،والتي لها تأثير ما على األمن
واالستقرار ،ويجب عليهم معرفة من الذي يقوم بذلك .وهل يحتفظون ما لديهم اليوم ،وما إذا
كانوا يريدون إدخال اختالف عليه ،وكيف ستكون عملية النقل ،وما هي عالقة هذا النقل بالنقل
اإلجمالي لوظيفة .IANA
إذن أعتقد أننا قد ذكرنا ذلك ،على األقل أو أننا نسعى للحصول على توضيح على المستوى غير
الرسمي أو الرسمي من جانب رئيس مجموعة  ،ICGأو من خالل األفراد أو من ثم قريبون من
 NTIAأو من هم غير قريبين من  ،NTIAأو بعي ًدا عن .NTIA
ًإذا ،فهذا هو األمر الذي يجب علينا تذكيركم به .منذ شهر مضى قالوا بأنه في غضون أسبوع،
لكننا لم نر أي شيء .شكرً ا.

ميلتون مولر:

حس ًنا .إذن اسمحوا لي أن أحاول إنهاء هذا الجزء اآلن.
فيبدو بالنسبة لي أنن نتفق على وجوب القيام بمحاولة الدخول إلى وضع األفكار أو المقترحات
فيما يخص كيفية تطور إدارة ملفات خوادم الجذر  .RZMفهذه عملية متوازية .فإدارة NTIA
هي المسئولة عن ذلك .يتوجب علينا التعامل مع التعليقات التي تشتكي من ذلك من خالل مجرد
القول" ،نحن خدام إلدارة  ،NTIAوال يمكننا القيام بذلكً ،
عفوا ،واجه مشاكلك بنفسك" --

(بعي ًدا عن الميكروفون).
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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ميلتون مولر:

AR

" -تعامل مع ذلك".لكن يمكننا اإلشارة وسوف نشير إلى أن مجموعة عمل المجتمعات قد قالت بالفعل أنه سوف
يكون هناك توثيق لمنطقة الجذر .وقد كان هذا بن ًدا من بنود اإلجماع .وقد كان هناك اتفاق بأن
ذلك  --أنهم لم يرغبوا أن تكون  ICANNهي مشرف الصيانة على منطقة الجذر.
وأعتقد أن هناك سؤاالن يجب علينا التفكير في طرحهما ،باإلضافة إلى السؤال الذي اقترحه
باتريك .هل من المناسب بالنسبة لنا توجيه سؤال إلى اإلدارة الوطنية األمريكية لالتصاالت
والمعلومات  NTIAيسألها عن كيفية التخطيط للتعامل مع عالقة االتفاق التعاقدي بين ICANN
ومشرف الصيانة على منطقة الجذر واإلشارة إلى الطريقة التي تعتمد أو تؤثر على نتيجتنا بأن
مشرف الصيانة على منطقة الجذر يجب أن ال يكون ICANN؟ أم أننا ال نقوم بذلك ونترك هذه
المسألة إلدارة  NTIAمن أجل التنفيذ دون إرشادات من جانبنا؟
وبعد ذلك السؤال اآلخر ،هل يجب علينا تقديم أية تعليقات أو أسئلة حول تتابع عملية التنفيذ
الكاملة للجزء الخاص بالنقل الذي شاركنا فيه إضافة إلى  --إدارة  NTIAلهذه العملية المتوازية؟
هل يجب علينا أن نقول أن "كذا يجب أن يحدث قبل كذا" ،أو شيء من هذا القبيل  --وبأن مسألة
أخرى أعتقد أنه يمكننا النظر في طلبها من .NTIA
وبعد ذلك قد نرغب في مطالبة مجموعة عمل عبر المجتمع ،وهو ما اقترحه باتريك ،ما هي
الفكرة حول ما سيحدث إذا ما قدمت هذه الهيئة الهندسية نصيحة تتعارض مع نصيحة SSAC؟
كيف يمكن تسوية هذا األمر؟
أرى أن لدينا مجموعة من طلبات التعليق مرة أخرى.
ال أدري  --يبدو أن معي كافوس ،أنت أول المتحدثين .ال ،لقد سحبت الطلب .لقد كان طلبًا قديمًا.
لدينا كل من جوزيف وروس وأليسا وكافوس.

جوزيف الهادف:

حس ًنا .جوزيف الهادف.

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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أعتقد أن اقتراحي ربما أنني لم أسمع عن اإلشارة لذلك وأعتقد أن اقتراحي أننا نخدم االتجاه
فقط.
وبهذا ،أعني أننا نشير إلى مكان أوجه التداخل ويجب علينا حلها .وأعتقد أن هذا من العناصر
الهامة بالنسبة لعملنا ،أال وهو توضيح تلك األمور والقول بأنها كذلك  --بأنها تؤثر أو ربما تكون
مؤثرة على عملية النقل وأنه يتوجب علينا  --ونحن نعتقد بأنه يجب حلها وإعطاء بعض المعلمات
التي يجب علينا التعامل معها ،لكنني ال أعتقد أن علينا مواصلة ذلك العمل ألنني ال أعتقد أن من
دورنا القيام بتلك األعمال.
ومن ثم  --أعتقد أن ذلك سوف يكون تعديلي :نخدم ونعمل على خدمة االتجاه.

ميلتون مولر:

وأود توضيح ما أشارت إليه إليز للتو  --المالحظة المقدمة في دردشة المجتمع بأن هناك صياغة
بالفعل تقول بأن المقترح يجب أن يكون خاضعًا لتشاور واسع من المجتمع.
لنرى .من التالي؟ أنا روس موندي.

روس موندي:

شكرً ا لك ،ميلتون .روس موندي للتسجيل .أود فقط اإلسهام هنا بأنني أعتقد بأن سؤال التتابع
الذي طرحته ،أعتقد أننا تناولنا ذلك بالفعل على المستوى القانوني وبفاعلية مع الفقرة الموجودة
هناك والتي تتحدث حول وجوب أن يكون هناك اتفاق ،ووجوب أن يتم العمل بذلك قبل أن تنسحب
 NTIAوما إلى ذلك.
ومن ثم أعتقد أن السؤال تم التعامل معه إلى حد ما بالفعل.

ميلتون مولر:

حس ًنا .شكرً ا لك ،روس .أعتقد أني أوافق.
جو ،لقد عدت إلى قائمة إلقاء الكلمة أو أن --

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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(بعي ًدا عن الميكروفون).

ميلتون مولر:

أليسا.

أليسا كوبر:

أنا أتفق مع جو وروس .أنا غير متأكد من أن الصياغة التي اقتبستها إليز في الدردشة تجيب
بالفعل على السؤال ألنه يتحدث حول فصل األدوار ،حيث  --وهو ليس نفس الشيء مثل تولي
األدوار المتعددة وأدائها من خالل كيانات مختلفة .لذلك --
لكنني الزلت أعتقد أن البند اإلجرائي لشخص ما يتمثل في مراجعة القسم في المقترح بالكامل
والتعرف على ما إذا كنا نعتقد أنه بحاجة إلى توضيح أم ال ،ما لم يكن ذلك  --ما لم تكوني قد
ت بذلك بالفعل ،إليز ،وهذا هو النص الوحيد.
قم ِ

إليز جيريتش:

لقد نشرت النص باألساس ألنني ظننت أنني حفظت ما سمعته من أن مجموعة عمل المجتمعات
قالت بالفعل أنه يجب أن يكون هناك فصل بين المنظمات التي تقوم على أداء األدوار ،وال أعتقد
أن تلك الصياغة موجودة ،ومن ثم إذا  --إذا كان الناس في  --إذا كانت مجموعة  ICGهذه ترى
أن هذا ما عنته مجموعة عمل المجتمعات بالكامل ،فمن ثم يتوجب علينا طرح ذلك السؤال .وإذا
كنا متفقين على التعامل مع الصياغة التي حصلنا عليها من مجموعة عمل المجتمعات ،فأعتقد
أنه يجب علينا التعامل مع الصياغة المقدمة من مجموعة عمل المجتمعات.

أليسا كوبر:

شكرً ا.

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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ميلتون مولر:

معنا كل من كافوس في ترتيب الكلمة ،وبعد ذلك باتريك.

كافوس أراستيه:

نعم .أعتقد أنك طرحت سؤاالن ،أو طلبت منا التعليق على سؤالين يجب علينا طرحهما .األول
إلى  ،NTIAإذا كنتم موافقين .واآلخر هو التتابع.
وقد تمت اإلشارة إلى السؤال الخاص بالتتابع من جانب جوزيف .نعم ،تمت اإلجابة على ذلك.
وأود أن أعرف ما إذا كان التتابع له أية عالقة مع السؤال األول.
وعندما نتحدث عن التتابع ،فيجب القيام به في هذه المرحلة .وهذا يعني بشكل غير مباشر أننا
قد طرحنا المسألة على الجميع ،بما في ذلك  ،NTIAبأن هذا اإلجراء يجب أن يتخذ .لكنني ال
أري أية غضاضة إذا أردتم طرحه ،شريطة أن نحصل على الدعم من أجل طرح هذا السؤال.
ونحن ال نطرحه من منظور مجموعة  ICGما لم نحصل على التعليقات المقدمة أو طرح
السؤال ،وأن نذكر في تواصلنا مع  NTIAأننا نتلقى التعليقات بموجب المقترحات أوالً أو ما --
أو التعليقات العامة حول هذه المسألة وسوف  --ونقدّر لكم التكرم بتقديم توضيح عن ذلك.
وفيما يتعلق بالتتابع ،فإننا نذكر بأن تتابع اإلجراءات قد تم تضمينه في أنشطة  -- ICGفي
المقترحات ،ويمكنكم طلب الحصول على أي تأكيد ،إن كنتم تريدون ذلك.
لكنني أعتقد أنه سوف يكون من الجيد طرح األسئلة ألنه ال يجب تركها على هذا النحو.
ورغم ذلك ،إذا كانت لديكم أية تعليقات مطروحة من المجتمع وكان باإلمكان إحالتها إلى ذلك
التعليق بأنه ليس في مجال إشارتنا الرد على ذلك ،وعلى الرغم من ذلك نقوم بإحالتها إلى NTIA
لكي تكون على علم بذلك ،وإذا كان مناسبًا ،الرد على ذلك بطريقة مالئمة .شكرً ا.

باتريك فالتستروم:

أنا باتريك فالتستورم.
أود أن أطرح مشكلة ما هنا حول العمليات.
أنا  --عندما تحدثت في السابق هنا ،فقد تحدثت بصفتي عضو في اللجنة االستشارية لألمن
واالستقرار  SSACوشرحت للناس في القاعة ما هو نوع التعليقات التي قدمتها  SSACإلى
مجموعة عمل المجتمعات وأيضًا إلى مجموعة عمل المجتمعات المتعددة.

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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أعتقد أننا في  ICGيجب أن نكون أكثر حرصًا في التعامل مع التعقيبات ألي من تلك العمليات
المستندة إلى اإلجماع ألن هذا قد يكون بمثابة أن أيًا ما تمت مناقشته هناك كان حالً لتلك المشكالت
والسؤال عن ذلك ما إذا كان يجب علينا بالفعل  --إذن  --هل يجب علينا التعامل معها في مجموعة
.ICG
وأعتقد أن من المهم أن أيًا ما نقوله ،وأيًا كان من نطلبه ،كما قال كافوس ،يجب أن يكون مستن ًدا
بالفعل على التعليقات التي تأتينا هنا إلى  .ICGألنني ال أريد أن أرى قدرة الناس على  --أننا
نقوم بإنشاء مناورة أو القدرة لألفراد المشاركين في تلك العمليات الخاصة بالمجتمعات التشغيلية
على أن تكون لهم القدرة على إدراج المشكالت هنا ،ألنه وعلى سبيل المثال كما هو الحال بالنسبة
لي شخصيًا ،فإن لديهم أدوارً ا متعددة.

ميلتون مولر:

صحيح .لكنني أعتقد أنني أكثر اهتمامًا بالمشكلة المقابلة ،وأننا مزودون جميعًا بكل األسئلة حول
عملية إدارة ملفات خوادم الجذر وقد ينتهي بنا المطاف وكأننا ال نجيب على أي منها .لكن على
أية حال...

باتريك فالتستروم:

أنا أتفق تمامًا معك وهذا هو السبب في أنني أقول  --وهذا أيضًا من بين أسباب تقديم تعقيبات
 SSACكأمثلة على ذلك.
أنا أقول فقط بأنه يجب أن تكون مستندة  --يجب على  ICGأن تكون مستندة إلى أي مما  --إلى
إجراءاتنا بخصوص التعقيبات التي وردتنا في تعليقاتنا.

ميلتون مولر:

دانيال؟

دانيال كارينبيرغ:

دانيال كارينبيرغ مرة أخرى.

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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في البداية ،أتفق تمامًا مع ما قاله باتريك للتو.
ثانيًا ،أود إعادة التأكيد على ما  --ما قلته من قبل .وال يجب علينا فقط أن ننظر إلى ما إذا كانت
المادة التي  --اإلجراءات لتي نقوم به استنا ًدا إلى التعقيبات التي نحصل عليها ،على وجه التحديد
التعقيبات المقدمة في عملية التعليقات العامة ،لكن األمر الثاني هو التأكيد على ما قلته في السابق:
فهل في حقيقة األمر  --دورنا في التعامل مع هذه األشياء ،والسيما األسئلة الخاص بإدارة ملفات
خوادم الجذر التي نتلقاها ،بما يتجاوز ما قيل بالفعل؟
وأنا أود التركيز  --بالنسبة لنا أن نركز على المناقشة من خالل االستماع الفعلي للمقترحات
حول ما يجب أن نقول ،وأنا  --لقد سمعت القليل  --لقد سمعت فقط  --هذا فقط من الناحية العامة
للغاية.
وربما يساعد ذلك إذا أمكننا الحصول على بعض من ذلك بصياغة ثابتة أكثر والتعامل مع ذلك
في مرحلة الحقة في هذا االجتماع .شكرً ا.
ميلتون مولر:

نعم .هل  --هل يرغب أي أحد في التعامل مع تحدي دانيال اآلن أم هل علينا تأجيل ذلك إلى أن
نتمكن من التفكير في ذلك والتشاور حوله؟

أليسا كوبر:

حس ًنا ،اعتقدت أن المقترح المطروح على الطاولة الذي أشرت إليه بشيء ما ،ميلتون ،تمثل في
شيء واحد نعرفه ويجب علينا القيام به أال وهو تلخيص المخاوف التي تم طرحها علينا .هذه هي
النقطة األولى.
أنا ال أعلم أنه يتوجب علينا الحديث حول ذلك أكثر من ذلك ،أليس كذلك؟ وهذه مهمة نتطوع
لها.
لدينا القليل من النصوص بالفعل في المقترح المقدم حول ذلك ،وبعد ذلك لدينا البند المتعلق
بمحاولة التعرف على ما إذا كان الجزء الخاص بمجموعة عمل المجتمعات حول فصل األدوار
واضح بما يكفي أم ال.
إذن أعتقد أننا بحاجة إلى مالكين لهذين البندين .ال أدري --

ميلتون مولر:

حس ًنا ،سوف أتطوع للقيام بكال هذين --

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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 --لكني أعتقد --
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أنت تقول بأن ذلك سوف يكون بمثابة عملية فصل نقوم فيها  --بعد أن نقوم بذلك ،حينها يمكننا
أن نقرر ما إذا كنا بحاجة إلى طرح األسئلة ،وإذا ما قمنا بذلك ،فإننا  --كيف يمكننا صياغة ذلك؟
أليسا كوبر:

نعم.

ميلتون مولر:

أجل .أتفق مع ذلك .ال أعتقد أننا جاهزون للحديث حول صياغة خاصة.

أليسا كوبر:

صحيح .وإذا كنتم تريدون القيام بذلك الليلة ،فيمكننا وضعكم على جدول األعمال الجتماع الغد
ويمكنكم تزويدنا بإحاطة حول ذلك.

ميلتون مولر:

هذا ممكن .استنا ًدا إلى نوع المفاجآت غير السارة التي تنتظركم في صندوق بريدي.
[ ضحك ]

أليسا كوبر:

حس ًنا .حس ًنا ،اسمحوا لنا أن نخطط لذلك بشكل شرطي وسوف نحدد الوقت على جدول األعمال
الجتماع الغد من أجل إعادة النظر في ذلك  --إذا كان لديكم ما تودون من النظر فيه.

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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هل تتفقون معي؟

ميلتون مولر:

حس ًنا .إذن هناك مجموعة من األشياء حول إدارة ملفات خوادم الجذر  RZMالتي لم نناقشها.
هل تريدون استعراض هذه المسألة سريعة أو نبذها بعي ًدا والتظاهر بأننا نسيناها؟
[ ضحك ]

أليسا كوبر:

هل يمكنكم  --لمناقشة ذلك أود اآلن أن يكون أمام يوم غد أيضًا لنقاش ذلك ،هل يمكنكم  --هل
يمكنكم المجيء بتوصيات حول الطريقة التي يجب بها  --ما هي اإلجراءات التي يجب أن تكون
هي اإلجراءات الباقية؟

ميلتون مولر:

بالتأكيد.

أليسا كوبر:

رائع .إذن اسمحوا لنا أن نقوم بذلك ،ألنني أود أن نتحدث حول الموضوع التالي ،وهو أوجه
التداخل واالعتماد مع مجموعة عمل المجتمعات المتعددة واإلطار الزمني.
إذن سوف أحيل الكلمة إلى منسقي عالقات مجموعة عمل المجتمعات المتعددة من أجل تقديم
إحاطة موجزة.
لقد حصلنا على تحديث من كيث درازيك في  10سبتمبر ،لذلك يجب أن يكون الجميع متزامنين
إلى حد كبير مع سرعة ذلك منذ أسبوع مضى ،لكنه قد مر أسبوع منذ ذلك الحين ومن ثم --
أسبوع ونصف ،ومن ثم إذا كان بإمكانكم تزويدنا بإحاطة موجزة وربما أيضًا أفكار شخصية،
فسوف نقدّر لكم ذلك الصنيع .شكرً ا .لكما معًا .من يريد أن ينطلق أوالً.

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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شكرً ا لك ،أليسا .وكافوس ،ربما يمكنني تجهيز ذلك وتسليمه إليك.
ويمكنني القول بالنسبة لمن شارك في االجتماع األخير ،لقد سمعتم اإلحاطة التي قدمتها .كما
أنني أرسلت أيضًا وبشكل أساسي نفس التحديث ربما بقليل من اللون على القائمة ،ومن ثم يجب
أن يكون الجميع قد حظوا بفرصة مراجعة اإلحاطة المكتوبة من مجموعة المساءلة ،ويمكنني أن
أخبرك بأنه كان هناك الكثير من التطوير على مدار األسبوع الماضي.
وأعتقد أنه كان هناك اجتماع واحد لمجموعة عمل المجتمعات المتعددة منذ ذلك الوقت.
كما أن هناك التزام في مجموعة عمل المجتمعات المتعددة-المساءلة بإجراء تحليل وتقييم بحرص
لجميع التعليقات العامة المقدمة ،بما في ذلك التعليقات المقدمة من مجلس إدارة ،ICANN
والهدف من ذلك التعامل مع فترة التعليق العام هذه باإلضافة إلى تحليل التعليقات العامة على
النحو الذي قامت به في الجولة الماضية ،والتي أعتقد أنها أدت إلى توصية محسنة إلى حد كبير.
وأعتقد أن من بين الرسائل التي يمكننا أن نتناولها من التعليقات العامة التي تم تقديمها باإلضافة
إلى  --التحليل الحالي لمجموعة عمل المجتمعات المتعددة هو أن هناك إلى حد كبير الكثير من
األعمال الالزمة وأن  --كما تعلمون ،أعتقد أنني ذكرت في االجتماع األخير أن هذا يبدو بأن
تسليم التوصيات إلى المنظمات القائمة على وضع الميثاق بحلول اجتماع دبلن في خطر اآلن؛
أي أن من المحتمل أن تستغرق فترة أطول في التعامل مع المخاوف والتعليقات والتعقيبات الواردة
خالل فترة التعليق العام.
وأنا ال أقول بأن ذلك غير مطروح بالكامل على الطاولة ولم أرغب في التحدث إلى الرؤساء
المشاركين في مجموعة عمل المجتمعات المتعددة ،لكنني أعتقد أن أي مالحظة منطقية للتعليقات
العامة والحوار والمناقشات التي سوف يكون من المفترض أن تؤدي إلى ذلك في اجتماع دبلن
ربما لم تعد من األهداف التي يمكن تحقيقها .شكرً ا.
كافوس ،إليك الكلمة.

كافوس أراستيه:

شكرً ا جزيالً لك ،كيث.
بعد الحصول على تصريح من أليسا ومن اآلخرين ،سوف أخوض أكثر في ذلك بالتفصيل.

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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حتى ما يقرب من  10أيام أو  15يو ًما مضت ،كان من رأي مجموعة عمل المجتمعات المتعددة
بأن المقترح الذي قدموه للمساءلة يتعامل مع العديد من القضايا .وكانت القضية األولى هي تمكين
المجتمع ،ثم اتخاذ القرارات ،وبعد ذلك هيئة المراجعة المستقلة أو موقف المراجعة ،وسلسلة
مكونة من  36اختبار إجهاد.
وكان كل شيء على هذا النحو ،وقد بدأت التعليقات العامة وبعد ذلك أجرينا اجتماعًا في الثالث
من سبتمبر من  --في دولتي من منتصف الليل إلى الساعة  2:00صباحً ا ،وبعد ذلك  --اجتماع
صعب للغاية وقالوا أن --
وقد كانت هناك بعض أوجه التضارب بشكل أو بآخر .وقد قالوا بأنهم وافقوا على النموذج في
ذلك إال أن هناك فقر في التفاصيل وما إلى ذلك.
ماذا كانت طبيعة األصل أو ما هو المقترح األصلي المقدم من مجموعة عمل المجتمعات
المتعددة؟
هناك ستة أو سبعة جوانب سوف يتم تمكين المجتمع فيها.
التمكين من التعليق أو الرفض أو القبول أو التغييرات على الالئحة الداخلية أو التغييرات على
الالئحة الداخلية األساسية ،أو الميزانية أو الخطة اإلستراتيجية أو إقالة عضو فردي في مجلس
اإلدارة عن طريق من يعين ذلك العضو وإقالة أو نزع مجلس اإلدارة بالكامل ،باإلضافة إلى
ميزانية  IANAبشكل ضمني ،وبشكل ضمني أيضًا عملية الفصل.
كانت هذه هي الصالحيات التي كانت متصورة بالنسبة للمجتمع.
كما كانت هناك عملية مكونة من ثالث خطوات.
الخطوة  ،1تقديم الطلبات .يبدأ الناس في مناقشة مسار اإلجراءات المقرر اتخاذها.
الخطوة  ،2التشاور .وهو أن يتوصلوا في النهاية إلى المصطلح "منتدى مجتمع ."ICANN
وقبل ذلك ،كان "تجميع  "ICANNلكن الناس قالوا بأن "تجميع" ربما تفهم بمعنى اتخاذ
القرارات .وقد قاموا بتغيير ذلك إلى "منتدى مجتمع  ."ICANNفهي مجرد مناقشات .فكل من
منظمات الدعم واللجان االستشارية تجتمع باإلضافة إلى أي من األفراد اآلخرين المعنيين بإمكانية
النقاش  --الذين يمكنهم الحضور إلى هذه المناقشات وتبادل وجهات النظر من أجل إعداد الناس
للخطوة الثالثة.
أما الخطوة الثالثة فهي اتخاذ القرارات من خالل عملية التصويت ،وطب ًقا لذلك تكون عملية
التصويت في مجموعة عمل المجتمعات المتعددة ،وأنا ال أخوض في تلك التفاصيل ،مع إعطاء
تقييم متنوع للتصويت ،وما إلى تلك األمور .فهذا من المواقف ذات العتبات المختلفة .في جانب
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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واحد%66 ،؛ وفي جانب آخر  75بالمائة وما إلى ذلك ،ومن ثم أنا ال أريد االنطالق إلى تلك
النقطة.
كان هذا حتى الثالث من سبتمبر.
في الثالث من سبتمبر ،عقدنا اجتماعًا مع مجلس اإلدارة ،مجلس اإلدارة بالكامل ،وبعد ذلك
ذكروا بأن لديهم مقترحات بديلة ،لكنهم لم يفسروا أي من تفاصيل المقترحات البديلة ،بسؤال من
(يذكر اسمًا) وأنا حتى ،وكان أليسا متمسكة ،قائلة أننا ال نعرف أي شيء حول ذلك ،وفي حوالي
العاشر من سبتمبر ،ورد إلينا المقترح البديل.
أما المقترح البديل الذي يقول بأن مجموعة عمل المجتمعات المتعددة ال بها أي تعارض من
العملية الحالية لنموذج أصحاب المصلحة المتعددين المتكاملة ويؤدي إلى قدر من عدم التوازن
في التوازن الحالي بين القطاع الخاص والحكومات وما إلى ذلك ،وهناك طريقة خاصة للقيام
باألشياء مثل عملية العضوية الوحيدة .وهذا من الصعب تنفيذه .ومن ثم ،فإن لديهم مقترح مختلف
والمقترح على النحو التالي.
حيث لديهم مقترح يطلق عليه اسم  ،MEMآلية تمكين أصحاب المصلحة المتعددين .ويدعون،
كما قلت "يدعون" في هذه المرحلة ،أن من الممكن القيام بذلك داخل اإلجراءات الحالية لمقترح
 ICANNدون أية تغييرات كبيرة.
ولتمكينكم ،فإن لديهم قائمة في المقترح .وفي تلك القائمة ،لديهم ثالث فئات .الفئة  ،1وهي تلك
النواحي التي تحظى باتفاق كامل مع مجموعة عمل المجتمعات المتعددة .الفئة  ،2هناك نواحي
لديهم فيها بعض التعليقات .والفئة  ،3وهي أنهم ال يمكنهم الموافقة على تلك التعليقات.
ومن بين الفئة  3التي ال يمكنهم الموافقة عليها ،هي العضوية الوحيدة .وقد قالوا بأن من الصعب
للغاية تنفيذ واستدعاء الكثير من الجوانب القانونية وما إلى ذلك .ومن ثم ،فإنهم ال يوافقون على
ذلك.
أما المشكلة الثانية التي ال يتفقون عليها هو صالحية المجتمع في رفض الميزانية ورفض الخطة،
أو الخطة اإلستراتيجية .فهم ال يوافقون على ذلك.
وفيما يتعلق بإقالة عضو مجلس اإلدارة الفردي ،فإن لديهم بعض التعليقات التي يناقشونها في
البداية األولى بأنه أمر غير جيد ألنه يوفر أو يعطي نوع من عدم االستقرار داخل مجلس إدارة
 .ICANNومن ثم فإنهم يرغبون في القيام بذلك بشكل مختلف عن ما هو مقترح من جانب
مجموعة عمل المجتمعات المتعددة.

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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بعض األشياء التي تم ذكرها في المقترح هي أنه طب ًقا للمقترحات  --لقد سمعت اليوم شي ًئا آخر
 -العملية بين الطلبين وعملية التصويت ،والتي تكون في منتدى ،في ضوء أغلبية مجموعة عملالمجتمعات المتعددة ،وفي حقيقة األمر ،في االجتماع األخير لمجموعة العمل الخاص بمجموعة
عمل المجتمعات المتعددة ،فقد قالوا باإلجماع أن هذا تم إلغاؤه بمعرفة  .ICANNعلمًا بأن
 ICANNال ترغب في هذا األسلوب الخاص بالمنتدى .وحيث إن مجموعة عمل المجتمعات
المتعددة تتعامل مع هذا األمر بأهمية شديدة وتعتبرها ضرورية ألنه بمثابة فرصة قبل عملية
التصويت ن أجل مناقشة المسألة فيما بين أعضاء منظمة الدعم/اللجنة االستشارية ،واألفراد
والقطاع الخاص وغير الخاص ،من أجل مناقشة ذلك ،وإعداد كل شيء ،وحتى توفير قدر من
التشاور األفضل .ولم يتم ذكر ذلك على النحو المالئم ،ويبدو أنهم ال يوافقون على ذلك ،على ما
يبدو.
أما الجانب اآلخر الذي يبدو أن به عدم اتفاق واضح فهو مسار العمل رقم  .2فالعديد من
المشكالت الخاصة بمجموعة عمل المجتمعات المتعددة ،وبسبب االفتقار للوقت الكافي أو بسبب
التعقيد ،ونقص االختصاص القضائي الذي ناقشتموه صباح اليوم ،فقد تم نقلها إلى مسار العمل
 .2وفي مقترح  ،ICANNالمقترح الجديد ،فإن هذا األمر مدرج تحت فئة األنشطة المستمرة.
وهو ال يريدون وضع ذلك في تحذير خاص ومهمة خاصة وعملية خاصة والتي تستمر في العمل
بعد الموجة األولى من عملية نقل مجموعة عمل المجتمعات المتعددة ،واالنتقال إلى تفاصيل
العديد من هذه األعمال في مسار العمل  2كما تم ذكره .وهم يريدون القيام بذلك بموجب األنشطة
المستمرة ،ربما دون مجموعة عمل المجتمعات المتعددة ،وربما بدون أي تفويض وما إلى ذلك.
األمر غير واضح .وقد طرحنا عليهم هذه المسألة في الخامس والعشرين والسادس والعشرين من
سبتمبر من أجل الحصول على مزيد من الوضوح وما إلى ذلك .ومن ثم فإن العملية في الوقت
الحالي في البند رقم .2
واآلن فإننا نفكر فيما يجب علينا القيام به بالنسبة للمقترح الخاص بمجموعة عمل المجتمعات
المتعددة .وبعض الناس ذكروا بأن  ICANNأتت متأخرة للغاية وهم يقومون بتبديل وتغيير
عملية مجموعة عمل المجتمعات المتعددة بالكامل .وبعض األشخاص كما هو الحال بالنسبة لي،
يعتقدون بأن الوقت غير متأخر .ويمكنهم المجيء في أي وقت .ويمكنهم عمل  --في حالة قبول
المقترح ،يمكننا الموافقة .وفي حالة عدم القبول ،فإننا نحاول إعادة التسوية أو التعديل داخل
المقترحين من أجل التعرف على ما إذا كان باإلمكان التوصل إلى اتفاق أم ال .ألنه بالنسبة لي -
 بالنسبة ألشخاص مثلي ،من المهم أن نستمع بحرص إلى مخاوف مجلس اإلدارة .ومن ثم فإنهذا الموضوع قيد المناقشة .ال نعرف ما يجب علينا فعله.

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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فإن ما قررناه ،أن اجتماع دبلن لن يكون مكا ًنا لمجموعة عمل المجتمعات المتعددة .وسوف
يكون من المبكر ج ًدا لهذا السبب .ويجب علينا مناقشة ذلك من أجل التعرف على ما يمكننا القيام
به حيال ذلك .ربما يمكن الوصول إلى المزيد من االتفاق.
نقطة واحدة بالنسبة لي كمنسق لعالقات  ICGهي أنه وحيث إن الميزانية ،التي كانت واحدة
من صالحيات المجتمع ،لم يتم التغاضي عنها ،وميزانية  IANAمن غير الواضح ما إذا كان
المجتمع لديه أي موقف بالنسبة لها أم ال .ومن ثم هذا من األشياء الهامة بالنسبة لمجموعة .ICG
هذه نقطة .وفي هذه النقطة --

أليسا كوبر:

كافوس ،هل لي أن أطلب توضيحً ا واح ًدا وسريعًا حول ذلك وحول النقاط األخرى؟

كافوس أراستيه:

بموجب مجموعة عمل المجتمعات ،هناك العديد من النقاط المطروحة كمنسق عالقات أو عملية
مستقلة ،خمسة مشكالت .أحد المشكالت هي الميزانية.

أليسا كوبر:

حس ًنا .لقد أردت أن أوضح ذلك فقط .إال أن كل هذه المشكالت وردت بالكامل من تعليقات مجلس
إدارة  ،ICANNأليس كذلك؟

كافوس أراستيه:

أجل .وفي حالة عدم موافقة  ICANNعلى أن تكون الميزانية مندرجة تحت صالحية المجتمع،
عندئذ ال يمكن أن تكون ميزانية مندرجة تحت صالحية المجتمع .وليس ثمة ضمانة بأن ميزانية
 IANAسوف تكون وفق ما تتوقعه مجموعة عمل المجتمعات المتعددة .إذن هذه هي إحدى نقاط
الضعف التي طرحتها عليكم من خالل إرسال رسالة إليكم.

أليسا كوبر:

أجل ،نعم .لقد أردت فقط أن أوضح بأن هناك  --هناك العديد من التعليقات التي وردتنا من
مجموعة عمل المجتمعات المتعددة ،أليس كذلك؟ ونحن نتداول فقط التعليقات الواردة من مجلس

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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إدارة  ICANNفقط وليس جميع التعليقات التي وردت إلى مجموعة عمل المجتمعات المتعددة؟
أردت فقط أن أتأكد من أنني أفهم.

كافوس أراستيه:

فلم تتناول مجموعة عمل المجتمعات المتعددة ذلك بالكامل .األمر األول الذي ناقشته مجموعة
عمل المجتمعات المتعددة هو المنتدى ،باإلضافة إلى الموافقة باإلجماع التي يطلبها المنتدى .هناك
مشكلة أخرى تمت مناقشتها بإيجاز في مجموعة عمل المجتمعات المتعددة .أال وهي أن صالحية
المجتمع باإلضافة إلى هيئة المراجعة المستقلة تم الخلط بينهما .فهما عمليتان مختلفتان واآلن تم
وضعهما في عملية واحدة .إذن هذا الفارق غير الواضح بشكل تام بين صالحية المجتمع وبين
هيئة المراجعة المستقلة .فلم يتم فصل هذا األمر بشكل مناسب عن اآلخرين في المقترح الخاص
بـ  .ICANNفقد تم الخلط بينها تحت مشكلة المجموعة والتي طرحوها بشكل واضح في مقترحهم
وهي كيفية مناقشة هذه المسألة .وفي العملية ،ذكروا تتابعًا لإلجراءات .كما أن تتابع اإلجراءات
على النحو التالي ،وهو أن أي منظمة دعم ولجنة استشارية فردية من خالل بعض المقاييس
واإلجماع يمكنها البدء في إجراءات مطالبة .وسوف تقدم منظمة الدعم واللجنة االستشارية إشعارً ا
بالطلبات إلى جميع منظمات الدعم واللجان االستشارية األخرى والبدء في مرحلة نقاط مع
منظمات الدعم واللجان االستشارية األخرى .ومن غير الواضح ما إذا كان عملية المناقشة هذه
هي المنتدى أو أن عملية المناقشة مختلفة عن المنتدى.
كما أنهم يواصلون القول بأن منظمة الدعم واللجنة االستشارية سوف يكون أمامها  21يومًا
للنظر فيما إذا كان هناك دعم إلجراءات الطلبات أم ال .بعد ذلك للبدء في عملية  MEMرسمية،
أي آلية إنفاذ أصحاب المصلحة المتعددين ،وإجراءاتها ،فإن العدد المتفق عليه من منظمات الدعم
واللجان االستشارية ال يذكر ما المقصود بلفظ "العدد المتفق عليه من منظمات الدعم واللجان
االستشارية".

أليسا كوبر:

كافوس ،هل يمكننا االنتهاء من ذلك قليالً ألنني أعتقد أن معنا طلبات للتعليق تتراكم هنا .ونحن
بحاجة ألن يكون هناك قدر من النقاش ،رجاءً.

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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المشكلة األساسية هي أنه وفي مكان ما تم ذكر جميع هذه استنا َدًً ا إلى المناقشة الخاصة بمجلس
اإلدارة .لذلك فإن مشكلة مجموعة عمل المجتمعات المتعددة ،هي أن كل شيء مندرج تحت
قرارات المجتمع ،وهم يضعون ذلك تحت قرارات مجلس اإلدارة .وهذا يفيد بأن كل هذه األشياء
نتيجة كل شيء ،مندرجة تحت المناقشات الواسعة ،وأنهم المجموعة التي تقدم اإلصدار النهائي.
وهذا يعني أن الموقف هو النموذج الذي معنا اليوم .ومن ثم فقد شاركوا في مقترح مجموعة عمل
المجتمعات المتعددة ،وجعلوه بهذه الطريقة ولكنهم وضعوا المناقشات والقرارات النهائية أمام
 .ICANNإذن هذه هي النقطة التي يجب أن  --التي يجب علينا السعي من أجل توضيح لها
منهم .فالموقف غير واضح .وال ندري من الذي يقوم بماذا .لكن الميزانية خارج ذلك .وإقالة
عضو مجلس اإلدارة الفردي خارج ذلك .والقليل من األشياء األخرى التي ال يوافقون عليه مثل
المنتدى .فهناك خلط بين الموقفين .وفي الوقت الحالي ،فإننا ال ندري ما إذا كانت إجراءات ICG
فيما يخص وظيفة  IANAمع هذا النموذج الجديد قابلة لإلدارة والتدبير أو غير ذلك.
وال ندري حتى اآلن إلى أن نجري المناقشة الكاملة مع  ICANNونصل إلى فهم .وال أدري
بعد ذلك ما إذا كنا سنحصل على التعليق الثالث أم ال  --المقترح المقدم لمجموعة عمل المجتمعات
من أجل التعليق العام .ففي حالة تغيير النموذج ،فيجب علينا طرحه مرة أخرى للتعليق العام.
ومن غير الممكن التعامل مع المزيج المختلف دون االنطالق للحصول على تعليقات عامة .ومن
ثم فإن ذلك يعتمد على نتيجة المناقشات في الخامس والعشرين والسادس والعشرين من سبتمبر.
ومن ثم فإن الموقف في الوقت الحالي غير واضح .شكرً ا.

أليسا كوبر:

شكرً ا .شكرً ا لكما .وشكرً ا لك كافوس على هذه القدر األخير .أعتقد أن هذا ما كان الزمالء يبحثون
عنه ،أال وهو التأثير علينا .هذه في حقيقة األمر المناقشة التي يتعين الحصول عليها اآلن .ما هو
التأثير بالنسبة لنا من حيث اإلطار الزمني والعملية معًا .وسوف أقول فقط من الخارج أن أحد
األشياء التي ربما قلتها في االجتماع من قبل ،من حيث اإلطار الزمني األصلي ،الكل يعلم أننا
كنا نسعى لالنتهاء من األمر في اجتماع دبلن .وحتى بموجب ذلك اإلطار الزمني األصلي ،كان
هذا قاسيًا إلى حد كبير .وسوف نوافق في هذه المجموعة على أنه حتى بالنسبة لنا كان هذا األمر
قاسيًا .وقد تحدثنا قليالً اليوم حول إمكانية مطالبة المجتمعات التشغيلية بتوضيحات .وربما نجري
بعض التفاعل مع المجتمعات التشغيلية .ومن ثم عندما نقوم بذلك ،يتوجب علينا ،كما قمنا بذلك
في الماضي ،تحديد المواعيد النهائية عندما يتعين علينا السماع مرة أخرى منهم .وهذا أحد
األسباب الرئيسية في أننا كمجموعة نقرر ما إذا كنا نواصل االلتزام باإلطار الزمني الحالي
والعملية الحالية أم ال هو أمر هام للغاية ألنه عندما نرسل سؤاالً إلى أحد المجتمعات التشغيلية،

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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إذا كان من المقرر لنا أن نطلب منهم إجابة في غضون أسبوع بحيث يمكننا االنتهاء من جميع
األعمال في دبلن ،فهذا من األشياء التي تختلف عن طلب ذلك في غضون فترة ممتدة أكثر لكي
يتسنى للمجتمع التشغيلي النظر في األمر .هذا جانب واحد أردت تسليط الضوء عليه ،والذي يتوه
في بعض األحيان وسط ذلك .وإذا كان من المقرر لنا أن نطلب من مجتمعات أخرى القيام بأشياء
لنا ،فيجب أن نكون واضحين حيال التوقيت والسبب في المطالبة بتلك األشياء في فترة قصيرة،
إذا كان هذا ما نقوم به.
لكنني أعرف الكثير من األشخاص ممن لديهم آراء بشكل عام حول اإلطار الزمني والعملية هنا.
ومن ثم سوف أفسح المجال لآلخرين .ومعي اآلن دانيال أوال.

دانيال كارينبيرغ:

شكرً ا لك ،أليسا .أنا دانيال كارينبيرغ.
شكرً ا لك ،مرة أخرى ،كيث وكافوس على التقارير التي قدمتماها .وأعتقد بالنسبة للعملية الخاصة
بنا ،من الجدير معرفة ذلك؛ لكنه ال يؤثر على ذلك على اإلطالق .أعتقد أنه يجب علينا مواصلة
عملنا بأكبر قدر ممكن من العناية والسرعة .أنا أتفق مع أليسا في أنه إذا أجرينا محاورات معقدة
مع المجتمعات التشغيلية ،فيمكننا أن نكون أكثر استرخاءً .لكنني أحذر الجميع ضد التمادي في
االسترخاء.
إن ما يقلقني على المستوى الشخصي هو أننا قمنا بتجميع  -قمنا بإيجاد شعور جمعي بأن كل
شيء ينزلق مرة أخرى وأننا قد نقوم بطرح المزيد من التعقيدات أكثر مما قد نرغب في طرحه.
إذن أنا أحذر الجميع.
في البداية ،أعتقد بشدة أن يجب أال نتأثر على اإلطالق بهذه التطورات .فهي تنطبق على ما نقوم
به .ويجب أن نواصل هذه المسيرة.
وثانيًا ،أحذر الجميع من أن نصبح مسترخين بالنسبة للتعقيد اإلضافي والتفاعالت التي قد نرغب
في الحصول عليها بما يتجاوز ما نعتقد أنه ضروري إذا لم تنزلق األطر الزمنية .ومن الناحية
األساسية ،لنسمح بمواصلة ذلك كما لو  --بأكبر قدر ممكن وف ًقا لما نخطط للقيام به .واسمحوا أن
ننتهي من عملنا وعدم طرح المزيد ،كما قلت ،من التعقيد والتداخالت ألن هناك وقت نلتزم به.
مبدأ باركنسون .تجنبوا مبدأ باركنسون .شكرً ا.

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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شكرً ا.
جو؟

جوزيف الهادف:

شكرً ا .جوزيف الهادف .أعتقد أننا سمعنا من كل من كافوس وكيث بأننا سوف نحصل على
المزيد من التوضيح ،في ظني ،في مقدار قليل من الوقت عندما يعقد االجتماع التالي في نهاية
شهر سبتمبر ،والذي ربما يكون عندما نحصل على ما يكفي من المعلومات من أجل تحديد ما هو
مسارنا ألنه يخطر ببالي أن لدينا مشكلتان .مشكلة كبيرة تتمثل في قرار قد نتوصل إليه في نهاية
هذا االجتماع أو فيما بين الجلسات بعد هذا االجتماع ولكن ليس بعده بفترة طويلة ،على ما أتمنى،
وهو ما إذا كان أي شيء في السؤال أو التعليق الذي وردنا كان كافيًا لحملنا على عقد فترة تعليق
ثانية فيما يتعلق بمقترحنا.
لكن المشكلة األخرى ،والتي تقع خارج نطاقنا ،فهي ما إذا كان العمل الخاص بمجموعة عمل
المجتمعات سوف يؤثر على االعتمادات المدرجة واحد من مجتمعاتنا ألن ذلك سوف يؤدي إلى
تغيير واحد من المقترحات ربما بشكل كبير .ال أدري .ونحن ال نعرف حتى ما هو مدى تعقيد
التعليقات المقدمة من جهات غير  ICANNحول هذه المشكلة.
وكل من هذين الشيئين قد يتسبب في إخضاع مقترحنا بالكامل للمراجعة بطريقة ما وربما فتحه
على عملية مشاورات ثانوية.
أعتقد أن النقطة التي أثارها دانيال ،أعتقد أنه يجب علينا مواصلة القيام بكل شيء يمكننا القيام
به في العمل من أجل المضي قدمًا.
لكنني أعتقد أنه كان هناك أيضًا عدد من التعليقات المختلفة التي طرحت حيث أظهرت قدرً ا من
التخوف حيال السيولة في اإلطار الزمني أو فهم ما حدث عندما يكون في اإلطار الزمني .وأعتقد
أنه يجب علينا أن نكون حذرين حيال إعادة النظر في اإلطار الزمني بطريقة معتمدة .وال أعتقد
أننا نريد إجراء تغييرات على اإلطار الزمني إال إذا كانت لدينا فكرة حول ما يمكن أن تكون عليه
تلك التغييرات .وال أعتقد أن اجتماع دبلن يملي علينا أي شيء بالضرورة .لكنني أعتقد أنه يجب
علينا النظر في اإلطار الزمني وفي مصداقيتنا ذات الصلة باإلطار الزمني كمشكلة يجب علينا
طرحها على مجلس اإلدارة باإلضافة إلى ماهية االعتمادات الموجودة ألننا حصلنا على مقترحات
من بعض التعليقات حول األشياء التي يجب أن تحدث قبل عملية النقل .وسواء كان من الواجب
إظهار ذلك في المقترح الخاص بنا أم ال فهذا من األشياء التي يجب علينا التعامل معها أيضًا.

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
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وأعتقد أن لدينا عدد من تلك المتغيرات التي يتعين علينا التعرف عليها .وقد ال يكون لدينا
معلومات كافية للرد على بعض من تلك المتغيرات حتى نهاية الشهر .لكنني أعتقد أنه يتوجب
علينا مواصلة العمل بعناية حول هذه المشكلة ألنني أعتقد أن االنزالق من اإلطار الزمني ال
يمكن أن يحل محل حقيقة أن هناك إلحاح وعجلة في القيام بذلك بالنسبة لنا في الوقت المناسب.
ولطالما دأب مجتمع األعمال على القول بأنهم ،كما تعلمون  --كلما كان أسرع كان جي ًدا لكن
الجود أفضل .وأعتقد أن هذا تخوف مشروع .بالتركيز على الجودة وتنفيذ األشياء على النحو
المطلوب ال يعني أنه ال يجب علينا كذلك التفكير حيال االنتهاء من ذلك وإال فسوف تستغرق
العملية أي فترة نحددها لها .وأعتقد أن مقدارً ا من ضغط الوقت على العملية مفيد طالما أنه ال
يؤدي بنا إلى نتيجة متقلبة بأي حال من األحوال.
أليسا كوبر:

شكرً ا .ياري؟

ياري آركو:

أنا ياري آركو .إذن في البداية 1+ ،لما قاله دانيال .أنا أتفق تمامًا مع ذلك.
لدي تعليقان آخران .التعليق األول هو أن الموقف ،في ذهني ،يشير إلى أنه يجب علينا االلتزام
بالعملية وبخططنا .وجزء من العملية  --وهذا ينطبق بشيء ما على كل منا وعلى مجموعة عمل
المجتمعات المتعددة  --هو أنه ليست قيمة أي من مقدمي التعليقات الفرديين ،حتى وإن كان مجلس
إدارة  ICANNأو أيًا كان ،ولكن فهم الرأي الواسع في المجتمع وااللتزام بذلك بدالً من المبالغة
في االهتمام بأي مجموعة خاصة من التعليقات أو المناقشات .إذن هذا هو األمر األهم .ونحن
نقوم بذلك من أجل المجتمع ،وليس من أي شيء على وجه الخصوص ،أو أي منظمة خاصة.
أما األمر اآلخر الذي أردت قوله ،هذا أيضًا يشير إلى وجوب أن نفهم تمامًا المكان الذي وصلنا
إليه في العملية وما هي األجزاء التي تعتمد على األجزاء األخرى .وهذا يندرج في نفس الفئة
التي ناقشناها في المرة السابقة وهو أن وصفنا قد ال يكون بنفس الدرجة المطلوبة من الكمال.
وقد تكون هناك بعض الفرص الخاصة بإجراء بعض األشياء بشكل أوضح.
وأنا ال أقترح أن نقوم بأي عملية نقل خاصة .ولكن هذا هو المكان الذي يجب على أي شخص
أن يستوضح فيه ماهية األجزاء التي تعتمد على األشياء األخرى وما هي حالة الجاهزية بالنسبة
للجوانب األخرى هنا.

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.

مؤتمر  ICGالهاتفي رقم  – 1في  18سبتمبر 2015

AR

وربما يكون هناك أمر آخر ،واآلن أنا أتحدث حوله .أنا ال أريد أن نفقد الزخم ،ومن ثم يمكننا
استغراق المزيد من الوقت ولكن ذلك ربما يعني فقد الزخم وأنا أعتقد أن هذه سوف تكون فكرة
سيئة .ومن ثم أريد أن ننتهي من هذه المسألة بأسرع ما يمكن.

أليسا كوبر:

شكرً ا .كيث؟

كيث درازيك:

حس ًنا .شكرً ا لك ،أليسا .كيث درازيك.
لدي مجموعة من التعليقات فقط.
األول ،وف ًقا لما قاله كافوس من قبل ،وأقر به اآلخرون ،سوف يكون هناك اجتماع وجهًا لوجه
لمجموعة عمل المجتمعات المتعددة-المساءلة هنا في لوس أنجلوس يوم الجمعة والسبت من
األسبوع القادم ،أي أسبوع من اآلن.
وأنا أتوقع أن تكون هذه من المناقشات القوية باإلضافة إلى الكثير من األعمال التي سوف تكون
حول تقييم التعليقات العامة ،في محاولة لفهم مكان بناء اإلجماع وما هي أوجه االختالف التي
يجري إبداؤها.
إذن من بين األسباب التي أشرت إليها في السابق ،وهو أن التسليم قبل اجتماع دبلن أمر مشكوك
فيه وأنه يبدو في التعليقات العامة التي تم تقديمها إلينا في فترة التعليق العام الثانية ،أن هناك ما
يكفي من العمل يجب القيام به وربما ما يكفي من التغيير الذي سوف يكون مطلوبًا في اإلصدار
التالي وأن فترة تعليق عام أخرى سوف تتم المطالبة بها.
ومن ثم أعتقد أن من غير المحتمل بالنسبة لمجموعة عمل المجتمعات المتعددة-المساءلة أن تكون
لها القدرة على االنتقال من حيث كانت في الجولة الفائتة ،وتناول التعليقات العامة التي تسليمها،
وأن تكون لها القدرة على المضي قدمًا دون تقديم إصدار حديث لفترة تعليقات عامة أخرى.
وأعتقد أن ذلك في حقيقة األمر حيث  --ما وصلنا إليه من حيث اإلطار الزمني.
واآلن وإلى أقصى حد تعنى به مجموعة  ،ICGسوف أتأكد أنا وكافوس من تسليط الضوء على
أي من المناقشات أو المخاوف حول المشكالت التي نتعرف عليها من مقترح مجموعة عمل
المجتمعات ،واالعتمادات الرئيسية التي كنا نتحدث حولها ،وأعتقد أن االتصال فيما بين الرؤساء
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المشاركين لكل من مجموعة  ICGومجموعة عمل المجتمعات المتعددة ومجموعة عمل المجتمع
حول تلك االعتمادات الرئيسية سوف يكون من األشياء الحيوية على مدار األسابيع العديدة القادمة،
وللتأكد من أن الجميع على وعي بالمناقشات وما هي النتائج التي يمكن أن تكون.
إذن سوف أتوقف هنا وبالتأكيد سوف نواصل إطالع الجميع على آخر المستجدات.

أليسا كوبر:

شكرً ا لك ،كيث .دانيال؟

دانيال كارينبيرغ:

شكرً ا .دانيال كارينبيرغ مرة أخرى.
لكي أستوضح بشكل مطلق ،عندما كنت  --في مداخلتي السابقة ،قلت بعناية وسرعة ،فهذا أنا ال
أؤيد واحدة على األخرى ،لكن كالهما يجب أن يكون موجو ًدا.
وبالنسبة للعملية ،في حين أتفق على أن التواصل بين المجموعات المختلفة التي تعمل على ذلك
أمر حيوي ،فمن الضروري أيضًا عدم تعكير العمليات.
إن ما أعنيه بذلك من وجهة نظري ،أن نقوم باالنتهاء من الوثيقة الخاصة بنا التي يجب أن
نقدمها ،والتي يجب علينا تقديمها ،ويجب علينا في ذلك الحين فقط البدء في العمل عليها مرة
ً
ارتباطا هي المجتمعات
أخرى عندما نستمع بشكل رسمي من الجهة  --وأعتقد أن األطراف األكثر
التشغيلية  --بأنهم لم يعودوا يدعمون ما قدمناه ،وال يجب علينا الدخول في المناقشات ،أو في
المناقشات الرسمية حول الروابط وما إلى ذلك ،بمجرد أن ننتهي من منتجنا.
ويجب علينا من الناحية األساسية إخبار األطراف األخرى المشاركة" ،إليكم ،لقد انتهينا من
عملنا ،وإذا كان من الضروري تغيير ذلك ،فيجب أن تخبرونا بشكل رسمي" ،وبعد ذلك تبدأ
عملية أخرى بالكامل ،والتي قد تحتوي مرة أخرى في نفس المعني الخاص بمجموعة عمل
المجتمعات المتعددة ،على جولة أخرى من التعليقات العامة وما إلى ذلك.
لكن ال يجب علينا بشكل أو بآخر تمديد ذلك بشكل غير رسمي والبدء في قبول التعقيبات واألشياء
األخرى كهذا .ويجب  --يجب أن تكون في حقيقة األمر رسمية .ويجب أن نكون في حقيقة األمر
 --أعتقد أنه يجب أن نكون إلى حد كبير متمسكين بالعملية الرسمية .شكرً ا.

أليسا كوبر:

شكرً ا .كافوس.
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يكون غير مكتمل أو غير دقيق في بعض الحاالت بسبب الفقرات غير المسموعة والتصحيحات النحوية .و ُين َ
شر هذا الملف كوسيلة مساعدة لملف
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نعم .الزمالء الموقرون ،الموقف ليس مفجعًا بالنسبة ألنشطة  .ICGهناك بعض وجهات النظر
المختلفة فيما بين مجموعة عمل المجتمعات المتعددة و ،ICANNلكن تأثير ذلك على أنشطة
 ،ICGوهي التسمية ،ليس كبيرً ا للغاية.
نواح معنية بذلك عبر مجتمع التسمية.
وهناك خمس
ٍ
األول هو ميزانية  .ICANNففي الوقت الحالي ،ال ترغب  ICANNأن يكون الحق في رفض
الميزانية بيد المجتمع ،ولكن يمكننا التوصل إلى حل.
إذا كانت  ICANNال تريد ذلك ،على األقل يمكنهم الموافقة على أن ميزانية وظيفة IANA
تحت تصرف الالئحة الداخلية بأن يكون من حق المجتمع االعتراض عليها.
وقد كانت هناك بعض المناقشات في مجموعة عمل المجتمعات المتعددة السابقة حتى أن أحد
أعضاء مجلس اإلدارة اقترح التالي :اسمحوا لنا أن نفصل ميزانية  IANAعن الميزانية اإلجمالية
لـ  ،ICANNوأن ال يكون ذلك أي تأثير على نشاط .ICG
إذن فإن هذا  --يمكن  --حله.
المشكلة الثانية هي مجلس إدارة .ICANN
يوافق مجلس اإلدارة على هذا المقترح الجديد الخاص باإلقالة ،اإلقالة اإلجمالية أو إقالة مجلس
اإلدارة بالكامل ،ولكن فيما يتعلق باألفراد ،فإنهم يريدون أن يكون ذلك تحت تصرف المجتمع
بالكامل وليس تحت تصرف الجهة المعيّنة لعضو مجلس اإلدارة.
ويمكن حل هذه المسألة أيضً ًَ ا بطريقة أو بأخرى.
أما المشكلة الثالثة فهي لوائح  ICANNالداخلية .فهناك اتفاق بشكل أو بآخر ،في الواقع ببعض
أو قليل من التحسين ،لذلك ليس هناك أي قلق في هذه الناحية .أما الالئحة الداخلية األساسية فعليها
موافقة تامة تقريبًا.
أما األمر الوحيد الباقي فهو هيئة المراجعة المستقلة .فهناك أسلوب مختلف ،لكنني أعتقد أنه
يمكن التغلب عليه .ما يمكننا قوله هو أن  --أو تسمحوا لنا ،أنا وكيث بالقول بأننا ناقشنا ذلك
ونحن نرى بشدة أن أي ترتيب أو إعادة ترتيب أو أي من عمليات التسوية فيما بين االثنين يجب
أال تترك أي تأثير على هذه العناصر.

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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أما البقية فهو المناقشات فيما بين مجموعة عمل المجتمعات المتعددة ومجلس إدارة .ICANN
واألمر يستغرق شهرين أو خمسة أشهر أو  10أشهر .وهذه مسألة أخرى .وهناك يجب أن نولي
اهتمامًا حول  ICGوال أرى أية مشكلة رئيسية في ذلك .وال أرى أية مشكلة كبيرة ،شريطة أن
نذكر ذلك بوضوح ،وأن هذا المطلب الخاص بمجموعة عمل المجتمعات المتعددة يجب استيفاؤه
بموجب أي من هذين المقترحين أو مجموعة من المقترحات أو أيًا كان .وإال فسوف نتعرض
لبعض المصاعب في ذلك .بالنسبة للميزانية ولهيئة المراجعة المستقلة.
بالنسبة لهيئة المراجعة المستقل ،بالنسبة للتوقيت ،فإنه غير واضح تمامًا .فهما قريبان ج ًدا ،لكنه
غير واضح تمامًا .وفي الموقف الخاص بذلك المجتمع ،أال وهو آلية تمكين أصحاب المصلحة
المتعددين  ،MEMفيما يتعلق بما يطلقونه على هيئة التحكيم ،نحن نطلق عليها اسم هيئة المراجعة
المستقلة في مجموعة عمل المجتمعات المتعددة  --قريب للغاية لكن ال يمكن تسويته.
إذن فإن اقتراحي لكم إذا أذنتم لي ،يمكننا أن نذكر هذا المطلب بوضوح والذي يجب استيفاؤه
وأن ال يكون له تأثير بشكل أو بآخر على ما نقوم به .شكرً ا.

أليسا كوبر:

إذن كافوس ،ألم تلتزم مجموعة عمل المجتمعات المتعددة بالفعل بأنها  --أنه في المقترح الخاص
بهم ،سوف يستوفون المتطلبات الخاصة بمجموعة عمل المجتمعات ونحن جميعًا بانتظار التعرف
على كيفية ذلك؟

كافوس أراستيه:

نعم .لقد قاموا بذلك --

أليسا كوبر:

حس ًنا.

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
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 -في المستند الخاص بهم وحتى في منتدى الويب ،فقد ذكروا ذلك في صورة حالة .وأي منهذه الخمسة ،فإن لها تعليق.

أليسا كوبر:

حس ًنا.

كافوس أراستيه:

وقد شهدت ذلك وأؤكد لكم أنني مقتنع مائة بالمائة أنه في حالة تنفيذ مقترح مجموعة عمل عبر
المجتمع  --مجموعة عمل المجتمعات المتعددة ،في هذه المرحلة فإن كل هذه المتطلبات تم
استيفاؤها.

أليسا كوبر:

ال  --حس ًنا .لكنني أعتقد أن النقطة التي أود اإلشارة إليها هي أننا ال نحتاج في حقيقة األمر إلى
مزيد من التأكيد من مجموعة عمل المجتمعات المتعددة .فقد قالوا بأن ذلك ما كانوا ينوون القيام
به .وقد يتغير المقترح بالكامل كما أن هناك عملية تعليق عام أخرى ،إال أن التوقع يتمثل في أن
نتيجة ذلك ال تزال استيفاء المتطلبات الخاصة بمجموعة عمل المجتمعات .حس ًنا .حس ًنا .ومن ثم
ليس هناك حاجة ضرورية إلجراء متابعة فيها.
ومن ثم لدي كل من جو وبعد ذلك دانيال ،هل أنت في آخر ترتيب الكلمة؟ ال؟
حس ًنا .جو وبعد ذلك ربما نحاول االنتهاء من هذا الموضوع.
ياه ،وروس .جو وبعد ذلك روس.

جوزيف الهادف:

وماري أيضًا في قائمة االنتظار.

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
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أليسا كوبر:

حس ًنا .كيف لي أن أعرف أنك في قائمة االنتظار ،ماري؟ نعم ،حس ًنا ،يدك مرفوعة.

جوزيف الهادف:

لقد قامت بكل ما يفترض عليها القيام به إلعالمي أنها في قائمة االنتظار.
[ ضحك ]

جوزيف الهادف:

أنا جوزيف الهادف ،للسجل الرسمي.
أريد فقط أن ألقي الضوء على عدد من التعليقات التي ركزت بشدة على وجود اعتمادات ،ومن
ثم مع عدم شعور مجتمع األسماء باالرتياح حيال القول بأنهم ال يعتقدون في وجود اعتمادات،
فأنا أعتقد أن عد ًدا من مقدمي التعليقات يرون أن المقترح غير جاهز اآلن إذا كان هناك اعتمادات
ال تزال قائمة.
ومن ثم أعتقد أن جزءًا من السؤال  --يعود مرة أخرى إلى مجتمع األسماء وما إذا كانوا يشعرون
بالقدرة على تأييد المقترح كما هو بسبب ثقتهم حول ما إذا كانت المشكالت سوف يتم حلها أم ال،
لكن هذا من بين المشكالت التي وردت بشكل واضع ج ًدا عبر عدد من التعليقات التي تفيد أنه
طالما كانت االعتمادات موجودة ،فإنهم ال يرون أن المقترح أصبح نهائيًا.

أليسا كوبر:

ماري؟
وبعد ذلك روس .عذرً ا.

ماري أودوما:

شكرً ا .أنا ماري من أجل التسجيل.
وفي البداية هل األغلبية  --وف ًقا لما قاله جو للتو ،إذا قمنا بتنقية وتحليل التعليقات ،فإن حوالي
 %80منها  %80 --من المعلقين قالوا أن مقترحنا غير مكتمل ،ونحن نشك في أن هذه المشكالت

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
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التي طرحها كافوس تم حلها ،وإذا كان من شأن ما يقترحه مجلس اإلدارة التأثير على كل ذلك،
فسوف يكون من الصعب ألن يقول أي أحد أن ذلك يمكن أن يمضي قدمًا  --كما تعلمون  --يمكننا
 -أو نتجاهل ذلك.أعتقد أنه يمكننا مواصلة العمل مع العمليات الخاصة بنا ،والقيام بكل أعمال التحليل ،على أمل
أن تقوم مجموعة عمل المجتمعات المتعددة بحل المشكالت مع مجلس اإلدارة والتعرف على
ذلك ،والضمانات التي حصلنا عليها من مجموعة عمل المجتمعات المتعددة ال تزال قوية وسارية
وهم يقومون على تنفيذها.
عندئذ ال تكون لدينا أي مشكلة .كل ما علينا القيام به هو تجاوز الخالفات والمصاعب بالنسبة
لما قمنا به بالفعل.
إذن أن هذا سوف يؤدي إلى مواصلة برنامجنا ،عمليتنا ،وإطارنا الزمني إلى أن يثبت عكس
ذلك وهو أننا ال يمكننا إكمال ذلك .شكرً ا.

أليسا كوبر:

شكرً ا .روس؟

روس هاوسلي:

لقد قالت ماري ما كنت أنوي قوله ،أال وهو ،أنني أعتقد أنه يجب علينا مواصلة العمل مع افتراض
أن مجموعة عمل المجتمعات المتعددة-المساءلة سوف تقدم في نهاية شيء يفي بالمتطلبات المشار
إليها في مقترح مجموعة عمل المجتمعات المتعددة-المساءلة.
ويتعين علينا السعي لالنتهاء من عملنا وأن يكون منظمًا ،بحيث عندما يأتي الوقت الذي يظهر
فيه هذا الرابط في نهاية المطاف ،يكون لدينا ما نقدمه.
ومن ثم اسمحوا  --أقترح أن نبقى على نفس المسار وأن ننتهي من هذا العمل ،وبعد ذلك في
النهاية سوف يقوم مجتمع األسماء بإخبارنا أنهم قد حققوا إجماعًا حول نتيجة مجموعة عمل
المجتمعات المتعددة-المساءلة.

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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شكرً ا لك ،روس.
كافوس وبعد ذلك سوف ننهي.

كافوس أراستيه:

نعم ،روس ،سوف يقوم بذلك ،في مجموعة عمل المجتمعات المتعددة .لقد ذكرنا بأن هذا المطلب
يجب استيفاؤه .وإال ،فلن تكون هناك طريقة يمكننا من خاللها التوصل إلى نتيجة .إذن فإن نظامنا
الحالي هو ما لدينا حاليًا .وإذا أرادت  ICANNتغيير ذلك ،فيجب علينا إقناع اآلخرين باستيفاء
هذه المتطلبات الخمسة ،وأعتقد أنه يمكن تنفيذ هذا األمر .سوف يتم استيفاؤها .وأن هناك حاجة
إلى مناقشة ذلك باستفاضة.
والصعوبة الوحيدة التي لدي في الوقت الحالي هو هذه الميزانية .وإذا ما وضعناها في الالئحة
الداخلية ،فهذا يعني أنه تمت تغطيتها بالفعل ،واألمر اآلخر هو هيئة المراجعة المستقلة .IRP
وإذا كان لدينا فهم واضح بالفارق بين هيئة المراجعة المستقلة وبين  ICANNبموجب هيئة
التحكيم وهيئة  IRPالتابعة لمجموعة عمل المجتمعات المتعددة ،فقد تمت تسوية هذا األمر وحله،
فسوف يتم حل المشكلة.
وأعتقد أن مشكلة  ICGكما هي بشكل أو بآخر .يزيد أو ينقص قليالً .والمشكلة تكمن في الجزء
الباقي بأن هناك صعوبة ،وأتمنى أن نتمكن من إجراء حوار ما .إذن فإن واجبنا سوف يتم تفسيره
وأننا سوف نبذل أفضل الجهود .وإذا كان هناك أي شيء ،فيمكننا الرجوع إلى هذا الموضوع
مرة أخرى .شكرً ا.

أليسا كوبر:

شكرً ا .دانيال؟

دانيال كارينبيرغ:

أجل .اآلن  --أنا دانيال كارينبيرغ مرة أخرى.
واآلن ،هناك شيء لدينا فيه مشكلة من حيث المبدأ.

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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أنا أفهم أن العملية حتى اآلن تتمثل في أننا نقدم مقترحً ا وأن مجموعة عمل عبر المجتمع قالت
بأن هناك  --كما تعلمون ،بالنسبة لنا  --لكي يكون هذا المقترح مقبوالً ،يجب على مجموعة عمل
المجتمعات المتعددة أن تقدم مقترحً ا يفي ببعض المعايير.
أما رأيي المتواضع حول ذلك هو أن هناك عمليتان مستقلتان ونحن نقدم منتجنا في مرحلة ما
وتقوم مجموعة عمل المجتمعات المتعددة بتقديم منتجها في مرحلة ما ،ويمكننا على سبيل المثال،
كما تعلمون ،أن نكتب  --في خطاب توصية أننا أرسنا إلى مجلس إدارة  ICANNذلك ،ما
يوضح هذا االعتماد واالنتهاء منه.
لقد  --لم يكن لدي انطباع بأننا سوف يتوجب علينا االنتظار من أجل أن تقدم مجموعة عمل
المجتمعات المتعددة في حقيقة مقترحها.
إذن فإن ما أسمعه في القاعة بالتأكيد عبارة عن تغيير في العملية التي كانت في ذهني على األقل
وأود أن يتم توضيح ذلك ،ألنني أعتقد أن هذه من النقاط الهامة.
أليسا كوبر:

شكرً ا لك ،دانيال.
إذن فإن ما أسمعه في هذه القاعة هو أن الناس يرغبون في مواصلة العمل في العملية التي
حددناها من قبل --
معذر ًة .لقد كنتَ في الترتيب .هل  --هل يمكننا محاولة تلخيص ذلك قليالً؟ حس ًنا.
 -وتلك العملية كانت تهدف للحصول على  --تم االنتهاء من كل شيء في دبلن ،باإلضافة إلىإتمام جميع األعمال الخاصة بنا في دبلن واالنتهاء من أعمال مجموعة عمل المجتمعات المتعددة
في دبلن ونحصل على التأكيد من مجموعة عمل المجتمعات بأن المتطلبات الخاصة بهم تم
استيفاؤها ،وأنه بمجرد أن نحصل على ذلك ،نقوم بإرسال المقترح إلى مجلس إدارة ICANN
وسوف نقيم احتفاالً.
و --
[ ضحك ]

أليسا كوبر:

إن ما --
[ ضحك ]

مالحظة :فيما يلي المخرجات الناتجة عن التدوين النصي لملف صوتي إلى ملف نصي/ملف  .wordرغم أن التدوين النصي دقيق إلى حد كبير ،فقد
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ليس هناك من هو معنيّ بالتخطيط لالحتفال باستثنائي أنا ،بشكل واضح ،لكنني مهتمة بالحفلة.
وعلى أية حال ،الناس هم من يؤخرون احتفالي.
[ ضحك ]

أليسا كوبر:

إن ما أسمعه هو أنني أقترح بأن نخوض في هذين اليومين وأن نشعر بالثقة بأننا في مجموعة
 ICGلسنا بحاجة إلى أي جولة أخرى من التعليقات العامة أو الحصول على أي تأخير إضافي
ألي سبب آخر ،وأننا ال نزال نستهدف االنتهاء بشكل أساسي من محتوى مقترحنا بحلول اجتماع
دبلن ،والبند األخير المتبقي قد يتمثل في أننا لم نحصل على تأكيد من مجموعة عمل المجتمعات
بأن المتطلبات الخاصة بهم تم استيفاؤها ألن مجموعة عمل المجتمعات المتعددة لن تكون قد
انتهت.
ومن ثم أعتقد أننا في دبلن ،قد ينتهي بنا المطاف إلى إجراء حوار حول ما نقوم به في الوقت
الحالي .لدينا مقترح مكتمل .وأعتقد أن اجتماع دبلن ،هو المحفل المناسب بالنسبة لنا للحصول
على تلك المحاورة.
إذن هذا هو اقتراحي إلى أبعد ما  --من حيث ما نقوم به.
ونقرر في اجتماع دبلن ما سوف نقوم بها إذا  --إذا شعرنا أننا قد انتهينا من عملنا.
وأنا ال أرى أي شخص يعارض ذلك بل أرى بعض إشارات الموافقة .أرى العديد من إشارات
الموافقة .حس ًنا .رائع.
إذن منال وبعد ذلك كافوس وأتمنى أن ننتهي من هذا الموضوع.

منال إسماعيل:

شكرً ا لك ،أليسا.

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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AR

في حقيقة األمر ،لقد أجبت جزئيًا عن  --كنت أنوي أن أسأل  --ألنني أعتقد أننا اتفقنا بالفعل من
حيث العملية أننا سوف نسأل مجموعة عمل المجتمعات حول ما إذا كانت المتطلبات الخاصة بهم
تم استيفاؤها أم ال ،ومن ثم كنت أسأل تحدي ًدا عن موعد طرح هذا السؤال ،وأرى أن اإلجابة على
هذا السؤال سوف تؤثر بشكل كبير على اإلطار الزمني بعد ذلك .إذن فإن األمر عائد إلينا بالكامل
هنا في تحديد الطريقة التي يسير بها اإلطار الزمني  --وإنفاذه.
أعني ،أن هذا األمر يعتمد كذلك على الرد الذي سوف نحصل عليه.
شكرً ا.

أليسا كوبر:

شكرً ا .جو؟

جوزيف الهادف:

جوزيف الهادف .شكرً ا.
أردت فقط أن  --في اجتماع دبلن فإن طرح السؤال سوف يكون رائعًا تمامًا .أعتقد أن هذا
اختيار جيد .وبحلول ذلك الوقت ،بالتأكيد سوف نحصل على قدر كبير من المعلومات التي
نحتاجها في اتخاذ القرار.
لكنني أريد أن نوضح فقط أن هذا كان هو فهمي طوال العملية أنه إلى أن تخبرنا مجموعة عمل
المجتمعات بأن المقترح الخاص بهم قد انتهي ،لن يكون مقترحنا قد انتهى .وقد كان هذا هو ما
أفهمه منذ البداية األولى .وليس هذا السؤال من قبيل القول" ،مجموعة عمل المجتمعات ترى أنه
ال بأس ولكنها غير متأكدة" .وليس هذا مقترحً ا حتى اآلن.
كان هذا دومًا هو فهمي --
واآلن ،إذا كانت مجموعة عمل المجتمعات سوف تتوصل في مرحلة ما إلى نتيجة بأنه ليست
بحاجة إلى االلتزام بجميع التفاصيل وأنهم على استعداد للقول بأن اقتراحهم مكتمل ،في حين
تتفاوض عملية مجموعة عمل المجتمعات المتعددة على الصياغة النهائية ألنه ،وكما أوضح
ف بالنسبة
كافوس ،ليس جميع هذه المشكالت كبيرة للغاية وربما تكون قريبة للغاية  --وهذا كا ٍ
لنا.
وال أعتقد أننا بحاجة إلى حل مطلق لجميع االعتمادات طالما أن مجموعة عمل المجتمعات
المتعددة تقول "المقترح بالنسبة لنا تم تنفيذه".

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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أليسا كوبر:

AR

نعم .شكرً ا لك ،جو.
كافوس.

كافوس أراستيه:

نعم .أعتقد أنه بالنسبة لمشكلة مجموعة عمل المجتمعات المتعددة اليوم ،فإن الموعد المتوقع
بحلول اجتماع دبلن سوف يكون لديهم نتيجة ما ،واآلن يقولون بأنه لن تكون هناك أية نتيجة في
اجتماع دبلن .هذا واضح ج ًدا.
وعلى الرغم من ذلك ،فإنها تعتمد على المناقشة في  -- 26الخامس والعشرين والسادس
والعشرين .فقد ال يفعلون شيئا .ليس دبلن تحدي ًدا .أسبوعين بعد اجتماع دبلن .ولكننا لم نحصل
على نتيجة دبلن كما كان متوقعًا.
لكنه بالنسبة لمجموعة عمل المجتمعات المتعددة فإن إجمالي المساءلة قد يكون لها تأثير أقل على
 ICGأو أن تكون مساءلة التسمية هي المساءلة اإلجمالية للعديد والعديد من المشكالت .وقد بات
هذا واضحً ا للغاية.
وفي اجتماع دبلن ليس لدينا نفس التاريخ الذي كان من قبل .مجموعة عمل المجتمعات المتعددة.
إذن فقد تأخر.
وسواء كان من الواجب استعادة هذا التأخير في عام واحد من اآلن ،أو ثمانية أشهر أو ستة
أشهر ،ال أدري .لكن ربما يتم استعادته .وهذا يتوقف على طبيعة الموقف ،والسرعة التي نعمل
بها .إال أن مجموعة عمل المجتمعات المتعددة تقوم بأفضل ما لديها .وهم يعقدون الكثير من
االجتماعات ،وفي بعض األحيان يعقدون مؤتمرين أو ثالثة يوميًا .شكرً ا.

أليسا كوبر:

شكرً ا .دانيال ،هل عدت مجد ًدا إلى ترتيب إلقاء الكلمة؟ تفضل.

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 كارينبيرغ:

AR

دانيال كارينبيرغ مرة أخرى .إذن أنا إلى حد كبير  --أنا سعيد بتأجيل هذه المناقشة حتى اجتماع
دبلن ،لكن أحد  --السؤال الذي ال يزال في ذهني هو ما إذا كنا توصلنا إلى اتفاق أم ال ،بالتأكيد
أنا ال أوفق على وجوب االنتظار من أجل مجموعة عمل المجتمعات المتعددة  --من أجل مجموعة
عمل المجتمعات لكي تقول أي شيء لنا وربما يكون حتى اجتماع دبلن يمكننا أن ننظر أوالً في
طريقة إرسال مجموعة عمل المجتمعات لردودها ،لردها علينا ،وهل هناك هذا الطلب بالفعل
منهم لالنتظار إلى أن يعطونا اإلشارة وأيضًا بالنسبة إلمكانية إجراء مناقشة مع رؤساء مجموعة
عمل المجتمعات حول ذلك.
أنا أوصي الجميع بتوخي الحرص ضد المضي قدمًا في طريق الموافقة على هذا االعتماد ألنني
أعتقد أن االعتماد تمت تغطيته بالفعل في حقيقة أنه يكب أن يكون هناك وثيقتان يتم إرسالهم إلى
اإلدارة الوطنية األمريكية لالتصاالت والمعلومات  .NTIAوقد تم تقديم هذا القول بوضوح تام،
لكل من مسار العمل  1لمجموعة عمل المجتمعات المتعددة والمسار الخاص بنا .كما أن (يتعذر
تمييز الصوت) بالنسبة لي ،على األقل كاحتمالية ،بالنسبة للتعقيدات الملفتة إذا ما تابعنا في ذلك
النوع من االعتماد ألنه يمكنني التنبؤ بأنه ربما تأتي مجتمعات تشغيلية أخرى لنا وتقول ،مرحى،
نريد إجراء بعض التغييرات أو نريد الحصول على موافقة نهائية أيضًا .هذا سؤال متعلق بالعملية.
مجموعة عمل المجتمعات  --إذا لم تعد مجموعة عمل المجتمعات تدعم هذا األمر ،فيمكنهم إخبار
اإلدارة الوطنية األمريكية لالتصاالت والمعلومات  NTIAبذلك أيضًا.

أليسا كوبر:

إذن نحن ملتزمون صراحة بالتأكيد معهم على أن مقترح مجموعة عمل المجتمعات يفي
بمتطلباتهم .لقد قمنا بذلك بالتأكيد .ونحن في السجل.
لكن السبب الذي يجعلني أعتقد أن اجتماع دبلن توقيت جيد إلعادة الدخول في هذا الحوار هو
أنه وعلى الرغم من أن مجموعة عمل المجتمعات من غير المحتمل أن كتكون في موقف لم تأمل
أن تكون فيه ،فسوف يكون هناك المزيد من المعلومات حول ما هو موقفها .وسوف تحصل
مجموعة عمل المجتمعات على المعلومات أيضًا .وأعتقد -وف ًقا لما أشار جو -فإن مجموعة عمل
المجتمعات هيئة مستقلة ويمكنها أن تأتي وتخبرها بأنه راضية وموافقة استنا ًدا إلى التحليل الخاص
بها لما يجري .واألمر ليس متروكا ً لنا .األمر عائد إليهم .إذن هذا هو السبب في أنني أعتقد أن
بعد أربعة أسابيع من اآلن ،سوف  --سوف يحصل الجميع على المزيد من المعلومات وسوف
تكون لهم القدرة على استخاذ قرار مستنير.
مايكل؟

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.

مؤتمر  ICGالهاتفي رقم  – 1في  18سبتمبر 2015

مايكل نايبل:

AR

شكرً ا .أريد فقط أن أقول بأن لدي نفس انطباع جو وأليسا ،في رأيي .ولكن في الوقت الحالي،
أعتقد أنه ال يتوجب علينا مناقشة ذلك بشكل غير محدد ألن اجتماع مجموعة عمل المجتمعات
المتعددة سوف يعقد األسبوع القادم .وفي الوقت الحالي ،أعتقد أننا متفقون على مدى تقدم أعمالنا.
إذن يمكننا من الناحية األساسية المضي قدمًا بهذا ،وال يوجد أي اعتراض على ذلك.

أليسا كوبر:

شكرً ا .كافوس.

كافوس أراستيه:

ً
عضوا في مجموعة  ،ICGأقترح أن نقوم على األقل بإيصال ذلك بطريقة
نعم .واآلن ،بصفتي
أو بأخرى إلى مجموعة عمل المجتمعات المتعددة ،ذلك أنه في اجتماعنا اليوم ويوم غد عندما
نتناقش بصرف النظر عن طبيعة اآللية والطريقة ،سواء كان من المفترض أن يكون ذلك آلية
تمكين أصحاب المصلحة  MEMأو  MSCMوما إلى ذلك ،فإننا نتوقع أن يتم تضمين المتطلبات
الخاص بمجموعة عمل المجتمعات والمذكورة في خطاباهم المؤرخ في الرابع عشر من أبريل
 2015إلى مجموعة عمل المجتمعات المتعددة أن يتم تضمين ذلك في المقترح الثاني لمجموعة
عمل المجتمعات المتعددة ويجب استيفاؤها .شكرً ا.

أليسا كوبر:

شكرً ا .ماري.

ماري أودوما:

شكرً ا .ماري من أجل التسجيل .أريد فقط أن أحصل على التوضيح في ذهني .فأنا أحاول  --أنا
أعاني ألنه كلما تحدث دانيال ،يأتيني انطباع بأنه يقول بأنه يمكننا في حقيقة األمر تقديم منتج
العمل الخاص بنا حتى وإن لما تقم مجموعة عمل المجتمعات المتعددة  --أو لم تقم مجموعة عمل
المجتمعات بإشعارنا بأننا  --أن العمل أصبح كامالً ،أن المقترح الخاص بهم مكتمل.
وأنا أقول لكم مرة أخرى ،إذا ما نظرنا إلى التعليقات التي وردتنا ،فإن  %80منه يحتوي على
هذا السؤال الخاص باالعتماد .وال أعلم إذا كان العمل الخاص بنا سوف يكتمل  --يمكننا القول

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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AR

بأن العمل مكتمل دون الحصول على التأكيدات من مجموعة عمل المجتمعات بأنهم راضون أو
أن المتطلبات الخاصة بهم تم تحقيقها.
إذن رجاءً ،أحتاج إلى تسوية ما يقوله دانيال وما لدي من انطباع بأن العمل لم يكتمل بعد .ربما
 --أليسا حاولت توضيح هذه المسألة .لكن رجاءً ،هال تفضلت بذلك مرة أخرى .شكرً ا.

أليسا كوبر:

أعتقد أن دانيال ربما لم يكن مدركا ً للنص الذي كتبناه حول ذلك ،وهذا هو مكمن االرتباك.

دانيال كارينبيرغ:

أنا دانيال .وهذا خطأي .النص الذي اقتبسته للتو في قاعة الدردشة تاه مني بالكامل .وهذا الخطأ
بسببي .وهذا االرتباك بسببي .وسوف ألتزم الصمت.
[ ضحك ]

باتريك فالتستروم:

دانيال ،ال يجب عليك التقدم بأي اعتذار هنا ألننا من ناحية اإلنصاف إذا ما نظرنا في التفاصيل،
أعتقد أننا نناقش أمرين مختلفين .أولهما عندما نعتقد في مجموعة  ICGأننا على استعداد .وهذا
هو النص الذي رأيناه للتو .وهذا عندما نحصل على التأكيد من مجموعة عمل المجتمعات
المتعددة.
وقد كانت هناك مناقشة على وجه العموم كانت تتعلق بالموعد المحدد للمقترح بالكامل ،سواء
كان ذلك مكتمالً أم ال .وأنا متوتر قليالً من أن هذين األمرين المختلفين وأننا نقوم بمقارنات تافهة
هنا .لكن األمر المهم بالنسبة لنا هنا عند هذه المرحلة الزمنية حسبما أدعي هو عندما نؤمن في
 ICGأننا على استعداد ،وهو عندما تؤكد مجموعة عمل المجتمعات بالتأكيد على النص.

أليسا كوبر:

شكرً ا .روس موندي ،سوف تكون أنت المتحدث األخير في هذا الموضوع.

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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روس موندي:

AR

نعم ،شكرً ا لك ،أليسا .روس موندي هنا .أردت أن أشير على األقل أن اللجنة االستشارية لألمن
واالستقرار  SSACكان لها في موافقتنا على مقترح مجموعة عمل المجتمعات المتعددة مالحظة
قالت فيها أنن أيضًا نفسهم أن بعض األشياء يجب أن تحدث بالنسبة لهذه االعتمادات وهذا األمر
مذكور بالتفصيل هناك.
ً
مرتبطا بشكل صريح ومباشر بما تقوم به مجموعة  ICGأو ال تقوم به .لكنني أعتقد
وليس هذا
أن هذا يعكس واحدة من وجهات نظر منظمات الدعم واللجان االستشارية والتي قد يتبناها آخرون
والتي تقوم بأن هناك عدد من اإلجراءات التي يجب أن تتم من خالل  --يجب على مجلس اإلدارة
الموافقة على  --يجب أن تقول مجموعة عمل المجتمعات أن هذه تم الوفاء بها قبل أن تقوم تكل
المنظمة الخاصة القائمة على التأسيس بأن مقترح مجموعة عمل المجتمعات قد انتهى.
ومن ثم أعتقد أن وصف جو السابق حول المناقشة كان رائعًا ،وهو أنه ال يتوجب علينا بالضرورة
مواصلة العمل والقيام باألشياء .لكننا في حقيقة األمر  --ال يمكننا في حقيقة األمر اإلعالن عن
أننا انتهينا من عملها وإرسال المنتج إلى أن يتم اإلعالن بالفعل عن االنتهاء من ذلك ويتم وضع
عالمة اختيار على جميع المربعات جهة اليمين.

أليسا كوبر:

شكرً ا .إذن نحن اآلن في هذا الوقت ،يجب علينا أن ننتقل إلى موضوع آخر ،وأن نعود إلى تحليل
التعليقات الخاص بنا .وأعتقد أننا  --أن الزمالء فهموا تمامًا ما نقوم به هنا .إذن نستأنف هذا
الحوار في تاريخ الحق .وسوف نقوم بالتقديم قليالً في هذه العملية حسب ما هو محدد.
ماذا لدينا بعد ذلك؟ نعود مرة أخرى إلى تحليل التعليقات .أعتقد أننا انتهينا اليوم من مناقشة
منطقة الجذر وهذا يعني أننا في موضوع حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهيئة اإلنترنت لألرقام
المخصصة  .IANAسوف أعود إليك مرة أخرى ،مارتين بويل.
ال تندهش على هذا النحو.

مالحظة :فيما يلي المخرجات الناتجة عن التدوين النصي لملف صوتي إلى ملف نصي/ملف  .wordرغم أن التدوين النصي دقيق إلى حد كبير ،فقد
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شر هذا الملف كوسيلة مساعدة لملف
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عذرً ا .أنا مبتهج .أجل ،نعم .معكم هنا مارتن بويل .هذا الجزء الخاص من المقترح هو مثال على
مكان انتقال المرمي جي ًدا عبر فترة التعليقات .إذن فقد حصلنا تعقيد طفيف حيث لسنا متأكدين
بالضرورة من المكان الذي يقدم فيه المعلقون تعليقاتهم ،ومن ثم أنا أؤيد ما ورد إلينا من مجموعة
عمل المجتمعات في فترة الحقة في العملية.
إن انطباعي العام حول استعراض التعليقات هو أن القلق كان حيال نقص التعريف ،ونقص
االتساق بين المقترحات المختلفة .وربما تم حل هذه المسألة .وأنا أود االستماع إلى وجهات نظر
الزمالء حول ذلك أثناء سير محادثتنا.
لقد تلقينا ،أعتقد  --غير العدد الصغير نسبيًا المعروض على الشاشة ،أعتقد أننا حصلنا على ما
يقرب من  20تعلي ًقا األمر الذي يجعل هذا الموضوع أكثر شهرة وشيوعًا من االختصاص
القضائي كموضوع.
وكان من بين تلك التعليقات تعليق مقلق من حيث أنه بدا وكأنه يقترح  --هذا هو التعليق المقدم
من  -- INTAبدا وكأنه يقترح أن تلك النقطة المحددة المقدمة من خالل مجموعة عمل المجتمعات
سوف تكون بحاجة إلى العودة إليها مرة أخرى من أجل التشاور.
وأنا  --أنا لست متأك ًدا بالضرورة من أنها كذلك ،مع األخذ باالعتبار أنه كان لدينا في الوثيقة
في المقترح المطروح بالفعل على الطاولة من فريق  .CRISPوكان التغيير في حقيقة األمر
عبارة عن قبول مقترح فريق  CRISPعلى اعتبار أنه هو أساس الحل .لكنني أؤكد لكم أنني
أرحب باالستماع إلى تعليقات الزمالء.
أما التعليقات األخرى التي جاءت إلينا  --حس ًنا ،كان هناك تعليق واحد حول المتضمنات القانونية
للمالك المستقل للملكية الفكرية بموجب قانون العالمات التجارية .وهذا هو التعليق الذي يدور في
ذهني .لكنه يتعلق بما إذا كانت هناك منظمة مستقلة يمكنها أن تبذل الجهد المطلوب من أجل
الحفاظ على العالمات التجارية وعلى وجه الخصوص جودة العالمات التجارية.
والبيان المتعلق ضمان أن المساءلة الخاصة بمالك العالمة التجارية يوفر خدمة  --يوفر وصوالً
عادالً وعلى قدم المساواة لجميع األطراف التي تحتاج الوصول إلى موقع الويب ،وإلى العالمات
التجارية وما إلى ذلك.
كما كان هناك أيضًا تعليق واحد قال بأن تقييم التأثير كان الزمًا من أجل المقترح المطروح على
الطاولة.
وبعد ذلك كان هناك تعليق واحد فقط اعتقدت أنه  --قد يكون هام للغاية ،وكان ذلك حقوق الملكية
الفكرية للسجالت نفسها ومن الذي يملك حقوق الملكية الفكرية تلك .ومرة أخرى ،بما أنني لست
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شر هذا الملف كوسيلة مساعدة لملف
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محاميًا ،أعتقد أنني أود االستماع من الحضور حول الطاولة حول ما إذا كان الناس يعتقدون أن
هذا من األشياء التي تم التغاضي عنها عم ًدا ويجب أن تكون.
وبعد ذلك لم يكن هناك في القائمة بالجدول من تحت الصفحة الخاصة بحقوق الملكية الفكرية -
 أتذكر قراءة تعليق واحد حول مشكلة الموارد المشتركة والحق بالنسبة للمجتمعات المختلفة بأنتكون لها القدرة على تعديل أو تغيير السجل ،موقع الويب ،والخطر المتمثل في حصول العديد
من األشخاص على نفس الحق ،ومن ثم يتجاوزون بعضهم البعض .وأعتقد أن هذا ربما تمت
تغطيته بحقيقة أنه سوف تكون  IANAما بعد النقل أو  PTIهي من تقوم بعملية التحرير والتعديل
وأنه سوف تكون هناك فروق واختالفات حول األدوار والمسئوليات الخاصة بمختلف األشخاص
الذين يشاركون في تلك المهام .لكن مرة أخرى ،أقول بأن هذا من األشياء التي  --وال يمكنني أن
أخبركم في هذه المرحلة ما هو ذلك المقترح على وجه التحديد  --الذي كان فيه ذلك التعليق.
لكنني أتذكر أنني رأيته .إذن رأيت أيضًا أنني بحاجة إلى اإلشارة لكم حول ذلك.
إذن مع قليل من التقديم عبر بعض من  --حس ًنا ،األسئلة التي أعتقد أنها في ذهني بشكل واضح
من قراءة التعليقات حول حقوق الملكية الفكرية لهيئة اإلنترنت لألرقام المخصصة  ،IANAأود
أن أفتح المجال للتعرف على ما إذا كان هناك من بإمكانه مساعدتي في تناول بعض التعليقات
التي ليست لدي إجابات لها .أقبلوا ،أيها السادة .شخص ما.
إليز.

إليز جيريتش:

أعتقد أنك ذكرت حقوق الملكية الفكرية حول المحتوى الخاص بالسجالت .وأنا أعرف على األقل
بالنسبة للتعديل الذي أجريناه على االتفاقية السنوية المحررة مع  --التي أبرمتها إدارة IANA
في  ICANNمع معلمات البروتوكوالت ،أنها قالت دائمًا بأن البيانات فيحد ذاته عامة وأنها غير
مملوكة ألي أحد .إذن إذا كان من المقرر أن ال نكون مشغل وظائف  IANAبعد اآلن ،فإن
البيانات لن تظل في حوزة أي أحد .فهي تنتقل إلى أي أحد  --بيانات السجل عامة .وأنا أفترض
أن الزمالء في فريق عمل هندسة اإلنترنت  IETFسوف يوافقون على أن هذا جزء من اتفاقيتنا
الحالية .وأنا أعلم أن مقترح فريق  CRISPيحتوي على شيء كهذا ،وأن البيانات موجود في
النطاق العام .وهي غير مملوكة ألي أحد .ومن ال أدري ما إن كانت هذه اإلجابة وافية أم ال.
على األقل بالنسبة للمجتمعين االثنين ،أنا أعلم أن هذا جزء خاص في مقترحيهما.
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هذا مفيد في الواقع بالنسبة لي ،إليز .وأنا أفترض أن يكون السؤال على النحو التالي  --أعتقد
أنك أجبت بالفعل على ذلك ،أنه في حالة تخلي  PTIفي أي مرحلة عن دور مشغل وظائف
 ،IANAفإنها عندئذ  --فإن البيانات الموجودة في جميع السجالت سوف يتم نقلها فقط إلى مشغل
جديد وال يتوجب الحصول على أية موافقة رسمية أخرى أو أي إجراء آخر للقيام بذلك.

إليز جيريتش:

أعتقد أن هذا البيان حقيقي استنا ًدا إلى أنواع االتفاقيات التي قمنا بصياغتها مع أقراننا .هم ال
يعتبرون أننا أقرانهم ،لكنني أعتبر ذلك.

مارتن بويل:

صحيح .شكرً ا جزيال .أعتقد أن هذا مفيد للغاية .أليسا ،هل حصلت على --

أليسا كوبر:

كنت أحاول التوصل إلى ذلك .أعتقد على األقل أن رئيس مجلس إدارة  ،ICANNإن لم يكن
مجلس إدارة  ،ICANNمقيد بأنه يؤيد هذا الموقف أيضًا ،بأن البيانات الموجودة في السجالت
غير محتجزة من جانب  ICANNبأي حال من األحوال.
وأعتقد أنه بالنسبة  --أعني ،أن قراءة التعليقات التي وردت إلينا حول هذا الموضوع ،أعتقد أنه
إلى حد كبير  -بخالف التعليقات التي  --بخالف تعليقات  INTAو ،CENTRفإن جميع القضايا
المطروحة أعتقد أنه تم اعتبارها بشكل واسع في المجتمعات على أنها مشكالت تخص التنفيذ.
إذن ربما تكون هذه طريقة يمكننا من خاللها توصيف هذه التعليقات عندما نظهرها في  --في
تقريرنا .لكن ذلك  --كما تعلمون ،األمر الذي يتعلق بالمساءلة ومن الذي سوف يكون هو المالك
وما الذي يحدث إذا كان لديك العديد من الكيانات التي  --التي تحتاج إلى وصول تشغيلي إلى اسم
النطاق ،أعتقد أن هناك اتفاق واسع نسبيًا بأن كل تلك المسائل تتعلق  --أو مشكالت تخص التنفيذ.
شكرً ا.

مارتن بويل:

شكرً ا جزيالً لك ،أليسا.
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أرى كالً من جوزيف وكافوس ،لكنني أعتقد أن معنا ياري فيما بينهما.
[ ضحك ]

مارتن بويل:

تم إبالغي بأن ياري في المنتصف ،إذن كل من جوزيف وياري وبعد ذلك كافوس.

جوزيف الهادف:

شكرً ا .أنا جوزيف الهادف ،للسجل الرسمي.
أردت فقط القول بأنه كان هناك تعليق واحد ال أعتقد أننا أتينا على ذكره هناك وهو تعليق ال
يتعلق بالتنفيذ ولكنه تعليق يخص الصياغة .وأعتقد أن هذا قد ورد من دائرة الملكية الفكرية وأن
ذلك التعليق" ،وصف مالك الملكية الفكرية كمحايد"  --وقد نسيت ما هي الكلمة األخرى ألنه
يتعذر عليّ وضع ذلك أمامي ،لكنها أشارت إلى أن مالك العالمات التجارية يجب أن يشارك في
حقيقة األمر في اإلجراءات الضرورية من أجل الحفاظ على العالمة التجارية.
باإلضافة إلى الطريقة التي  --الطريقة التي يتم بها وصف المؤسسة كما لو كانت مركبة ال تتخذ
أي إجراء.
ومن ثم فقد اقترحوا أن يتم بوضوح تضمين االختصاص  --اختصاص اتخاذ اإلجراءات
الضرورية للحفاظ على العالمة التجارية بأنه شيء من المفترض أن يكون في الوصف.
وسواء كنا نعتقد أن هذا األمر مطلوب أو مناسب ،فيجب اإلشارة إليه في مكان ما.

مارتن بويل:

نعم .شكرً ا لك ،جو .وقد كان هذا واح ًدا من  --أحد النقاط التي سلطت عليها الضوء في مقدمتي.
وقد كان تعليق دائرة الملكية الفكرية " ،IPCمن غير المحتمل لمالكي العالمات التجارية أو
يكونوا وعا ًء محاي ًدا للعالمات التجارية .حيث إن مالك العالمة التجارية لديه التزامات ومسئوليات
نشطة .ويشمل ذلك ممارسة الرقابة على الجودة على السلع والخدمات".
اآلن ما هي المرحلة التالية من التعامل مع ذلك ،ال أدري .أعتقد أن هذا في حقيقة األمر شيء
تحاول مجموعة عمل المجتمعات العمل على حله ،من خالل استخدام مساهماتهم القانونية
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الموسعة ،وما  --وما يجب عليهم القيام به من أجل ضمان أن العالمة التجارية  --ضمان حماية
العالمات التجارية.
لكن ،نعم ،أعتقد أن هذه من النقاط الهامة.
هل كان هذا دور ياري ،أعتقد؟

ياري آركو:

أنا ياري آركو.
يمكنني إذن أن أؤكد بأن البيانات في النطاق العام وتم تمييزها بشكل واضح إلى حد ما كأحد
األشياء الصحيحة ويجب أن تكون صحيحة في المستقبل.
وأنا ال أدري ما إذا كان هناك مشكلة في الجزء الخاص بالتسمية في المقترح الحالي ،إن كان
من الواجب إدراج ذلك أيضًا بشكل واضح .وال يمكنني أن أتذكر ما إذا كان هذا األمر تم إقراره
في مكان آخر في الوقت الحالي أم ال.
لكن هذا األمر صحيح بالتأكيد بالنسبة لألجزاء األخرى.
وأنا أريد تسليط الضوء  --كما تعلمون ،الكثير من ذلك يتعلق بأسلوب التنفيذ ،كما ذكرت أليسا.
وهذا أمر مهم.
كما كان هناك أيضًا  --كما لو كان خالل فترة التعليق العام ،أجرينا الكثير من المناقشات في
هذه المساحة وانتهي بنا المطاف إلى اتفاق ،أعتقد ذلك ،فيما بين األطراف الثالثة بأن  --كما
تعلمون ،يجب أن يكون هناك طرف مستقل لكي يكون مالك حقوق الملكية الفكرية وأيضًا --
واآلن ،هذا غير مدرج في المقترح الرسمي المقدم من مجموعة عمل المجتمعات ،لكنه قد يكون
من األشياء التي يمكننا النظر فيها  --ال أدري ،هل يمكننا إضافة حاشية سفلية أو هل يمكننا
إضافة ذلك كجزء هام من المقترح في المكون الخاص بنا ،على اعتبار أن هذا هو االتفاق منذ
إنشاء المقترحات؟ لكن يجب إدراجها بالتأكيد كمسألة تتعلق بالتنفيذ.
وبعد ذلك في النهاية ،المسألة الخاصة بالطرف المستقل والقدر على الدفاع عن العالمات التجارية
وهذا --
وأتذكر ،ال يتعلق هذا فقط بالعالمات التجارية .بل أيضًا بالنطاقات ونحو ذلك.

مالحظة :فيما يلي المخرجات الناتجة عن التدوين النصي لملف صوتي إلى ملف نصي/ملف  .wordرغم أن التدوين النصي دقيق إلى حد كبير ،فقد
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وأنا لست محاميًا أيضًا .أنا أفهم أنه يجب عليكم أن تكونوا قادرين على القيام بمستوى ما من
مراقبة الجودة ويجب عليكم اتخاذ إجراء ما إذا كان هناك شخص -على سبيل المثال -يستخدم
العالمة التجارية بشكل غير مناسب.
كما تعلمون ،جهة ما أخرى.
أما الجزء المحير هو تحقيق توازن بشكل صحيح بالنسبة ،إن جاز لي التعبير ،للدور المتأصل
للتأكد من أن العالمة التجارية يجري استخدمها بالشكل الصحيح من جانبا في المجتمعات الثالثة
ومشغل  ،IANAوأنها ال تستخدم من قبل آخرين  --وأن حقوق المجتمعات الثالثة في تحديد
مصيرها.
ألنه قد يكون هناك موقف حيث -كما تعلمون -يكون هناك مشغل لـ  IANAيعمل بشكل سيء -
 ال يمكنني التفكير في أن المشغل الحالي قد ارتكب أية أخطاء هنا ،لكن ،كما تعلمون ،ال أحديعلم  --وبعد ذلك مالك حقوق الملكية الفكرية تلك يضطر للقول بأن" ،هذا غير مناسب ،يجب
علينا القيام بأفضل من ذلك".
وكما تعلمون ،في  --في نفس الوقت فإن المجتمع المعنيّ الذي يرغب في استخدام هذا المشغل،
يرغب ي مواصلة استخدام المشغل ،أو إذا كان هناك أي نوع من أنواع الخالفات ،فإنك قد
تتعرض للمتاعب ،لكن يفترض أن يتم ترتيب ذلك من خالل تفاوض ،وكما تعلمون ،إشعار
جار.
األطراف األخرى بأن هذا األمر ٍ
لكن المشكالت القانونية معقدة إلى حد ما.
لكن في أي األحوال ،أعتقد أن هذا يخص التنفيذ ويجب إدراجه على هذا النحو ،من منظور
.ICG

مارتن بويل:

أجل .حس ًنا .شكرً ا لك ،ياري .أعتقد أن هذا كان مفي ًدا في حقيقة األمر ،وعلى وجه الخصوص،
تلك النقطة األخيرة حول الحاجة إلى النظر في متضمنات وتأثيرات عملية الفصل .ففي وقت
الفصل ،ما الذي سوف يعنيه ذلك بالنسبة لحقوق الوصول إلى المستندات المختلفة وتحريرها.
ومعي كافوس وميلتون ،وأليسا في ترتيب التعليق.
إذن ،تفضل كافوس.

مالحظة :فيما يلي المخرجات الناتجة عن التدوين النصي لملف صوتي إلى ملف نصي/ملف  .wordرغم أن التدوين النصي دقيق إلى حد كبير ،فقد
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كافوس أراستيه:
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نعم .إذا كان موقف مجموعة  ICGحول هذه المسألة واضحً ا أو من شأنه أن يكون واضحً ا،
فأعتقد أن المسألة موضحة بمزيد من االستفاضة في الفقرة  142من عملية فصل مجموعة عمل
المجتمعات ،حيث إن الجزء القانوني من ذلك سوف يتم تضمينه في الالئحة الداخلية األساسية
وأنا متأكد من أنه عندما يقوم الفريق القانوني في  ICANNباإلضافة إلى الهيئة القانونية أو
شركة المحاماة بصياغة الالئحة الداخلية األساسية ،فإنهم يذكرون أيضَ ًً ا اإلجراءات التي قمتم
بتحديدها .إذن يجب أن يكون من األفضل أن يكون لدينا موقف واضح.
وأنا متأكد من أن هذا األمر سوف يتم إدراجه تحت لجنة مراجعة خاصة في عملية الفصل.
شكرً ا.

مارتن بويل:

شكرً ا لك ،كافوس.
ميلتون؟

ميلتون مولر:

نعم .أنا ميلتون مولر.
إذن فإن السياق في النقاش الذي كان ياري يشير إليه يجب أن يوضع بعين االعتبار.
إذن من الناحية األساسية عندما نجري مناقشة حول من الذي يجب أن يكون حامالً لتلك العالمات
التجارية ،فقد كان هناك أشياء لم يرغبوا في أن تكون أمانة  IETFهي المالك لها ،وكان برهانهم
في ذلك أنه في حالة استحواذ أمانة  IETFعليها ،فسوف يكون  --من حيث األثر ،من األحرى
أن تكون  IANAوتحت إدارة أي جهة اختارت المجتمعات التشغيلية بمثابة  IANAلهم.
ولم يحظ هذا السبب في حقيقة األمر بموافقة مجموعة عمل المجتمعات .وعلى الرغم من ذلك،
وببراعة ،تم تأييد ذلك من جانب محامي العالمات التجارية الخبراء في المجموعة  --أعتقد أنه
كان بمثابة مبالغة متطرفة للدور الخاص بأمانة " -- IETFمن حيث األثر ،ليس هناك ما يمكن
أن يوقفنا كجهة تنفيذ"  -وأنا أتفق مع الرأي بأن هذه نقطة من نقاط التنفيذ في هذا المستوى --
"ليس هناك ما يوقفنا عن مجرد القول بأن دورك كحامل للعالمة التجارية هو أن تحدد  --هو
السماح بشكل أساسي لكل مجتمع بتحديد واختيار مشغل وظائف  IANAالخاص به والتنازل عن
الحق في استخدام هذه األشياء ،وأن  --ليس هناك ما يتعلق بمراقبة الجودة أكثر من ذلك" .ألنني
أعتقد أن محامو العالمات التجارية كانوا يفكرون في المكان الذي تقومون فيه بتصنيع منتجات
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ميكي ماوس وما إذا كانت تشبه فعالً ميكي ماوس ويجب عليكم التحري عن المصنع وأن تقوموا
بأعمال الرقابة على جودة المنتجات .لكن ما الذي يعنيه ذلك ،جودة منتج  IANAهنا؟
راض عن ما يحصلون عليه وله
إن ما تعنيه هناك من حيث األثر أن المجتمع التشغيلي المعني
ٍ
الحق في اختياره.
ومن ثم أعتقد في حقيقة األمر أن المعلومات المضللة يمكن التخلص منها اآلن .وهناك تعليقان
اثنان لهذه النقطة ويجب علينا أن ننظر إلى هذا األمر على أنه شيء يخص تفاصيل التنفيذ ،بشكل
أساسي.

مارتن بويل:

شكرً ا جزيالً لك ،ميلتون.
أليسا؟

أليسا كوبر:

أريد فقط اإلضافة إلى ذلك ،على الرغم من أن تعليق دائرة الملكية الفكرية يستخدم الكلمات
"محايد" و"وعاء" في المقتبسات ،فإن  --ال يبدو أن تلك الكلمات لها عالقة بمالك حقوق الملكية
الفكرية في المقترح ،وهو ما قد يكون السبب وراء التسبب في االرتباك.
إن المقترح ال يتحدث عن أن يكون مالك حقوق الملكية الفكرية محاي ًدا .بل يتحدث عن أن يكون
مالك حقوق الملكية الفكرية غير مشغل أرقام .IANA
إذن وبهذا المعنى ،فإنه  --لن يكون مالك حقوق الملكية الفكرية هو مشغل وظائف  ،IANAلكننا
في حقيقة األمر  --المقترح ال يستخدم في حقيقة األمر الكلمات "محايد" أو يتحدث في حقيقة
األمر عن ذلك على اإلطالق.
ومن ثم  --فإن كل ما نريد قوله ،ال أعتقد أن هناك أي شيء يجب أن يتغير ،وأنا أوافق بأن يتم
التعامل مع المتطلبات الخاص بسلوك المالي في مرحلة التنفيذ والمجتمعات جميعها تعمل على
تحديد ما هي تلك المتطلبات.
وأعتقد أن هذا من األشياء التي يمكن إظهارها في الجزء صفر أيضًا ،ومن ثم يمكننا ،كما قال
ياري ،إبداء الحالة الحديثة من مجموعة عمل المجتمعات من حيث قبولهم لما هو مكتوب بالفعل
في المقترح ،وبعد ذلك نشرح ما هي مشكالت التنفيذ التي طرحها المعلقون وغيرهم ،باإلضافة
إلى أن  --المناقشات حول التنفيذ جارية بالفعل.
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شكرً ا جزيالً .بما أنني ال أرى أية طلبات أخرى للتعليق ،أعتقد أن أليسا قامت للتو بما يفترض
أن أقوم به نيابة عني وقدمت تلخيصًا رائعًا ،ومن ثم سوف أفتح المجال أمام أي شخص لديه
شيء آخر يريد إضافته إلى ملخص أليسا.

أليسا كوبر:

وبنا ًء على ذلك نحن بحاجة إلى متطوع لكتابة الكلمات حول ذلك.
ما رأيك ،ياري؟ أعتقد أنك  --أعتقد أنك كتبت الكلمات الحالية الموجودة في الجزء صفر حول
ذلك ،إذن هل يمكنك عدم التطوع للقيام بأعمال حقوق الملكية الفكرية؟

(بعي ًدا عن الميكروفون).

أليسا كوبر:

حس ًنا .حس ًنا .رائع .شكرً ا لك ،سوف نقوم بتسجيل ذلك كبند إجرائي.
حس ًنا .إذن أعتقد أننا في استراحة ،أليس هذا صحيحً ا؟ أجل.

(بعي ًدا عن الميكروفون).

أليسا كوبر:

ال يزال هناك بضع دقائق .سوف نعود في تمام الساعة  4:00للحديث حول اكتمال المقترح.
[ استراحة ]
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هل يمكنكم الجلوس من فضلكم؟ ننتقل إلى التحليل التالي والذي يتعلق بمعايير مجموعة .ICG
ميلتون.

ميلتون مولر:

حس ًنا .إذن االكتمال بمثابة إنجاز صعب هنا .لقد حصلنا على القليل من التعليقات من األشخاص
الذين يؤيدون المقترح لكن حصلنا على العديد والعديد من المقترحات حول الطريقة التي يجب
إكماله بها أو طريقة تعبئة التفاصيل .وبعض من المرشحين الواضحين في هذا الصدد هم جانب
إدارة ملفات خوادم الجذر ،والذي يعتقد أنه بمثابة فجوة.
وتعليقات أخرى تتناول عدد من التفاصيل األخرى .لنقل على سبيل المثال ،أن تعليقات
 Googleنموذجية ،والجوانب األساسية في المقترح سوف تستفيد أكثر من التوضيحات أو
التعديالت ،وقد تم التعامل مع هذه النقاط في صفحات منفصلة .وأي شيء من كيفية تفاعل مجتمع
األرقام ومجتمع معلمات البروتوكوالت مع  .PTIوهناك بعض األشخاص الذين ال يزالون غير
متأكدين من الطريقة التي سوف يتم التعامل بها مع الملكية الفكرية ذات الصلة بـ  .IANAوبعض
األشخاص يريدون نقاط فحص يمكن للمجتمع خالل تأكيد تفاصيل اتساق الفهم المشترك لدى
المجتمع .ومن الناحية األساسية ،فإننا ندخل في تفاصيل حول ما هو مستوى التنفيذ المناسب
والمطلوب قبل أن يتمكن الناس من تأييد هذا المقترح.
وعلى الجانب اآلخر ،كان هناك أشخاص قالوا ،بشكل واضح من حوالي ثالث المعلقين ،بأنه
غير محدد بشكل كامل ومكتمل لكنه كامل بما يكفي للتقييم في مقابل معايير اإلدارة الوطنية
األمريكية لالتصاالت والمعلومات  .NTIAكما كان هناك تعليقان أو ثالثة من الدول النامية
والتي قالت بأن المقترح بالكامل معقد لدرجة أن أي شخص غير منخرط بالكامل في ذلك ال يمكنه
أن يفهم ما الذي يجري اقتراحه .وبالطبع فإن التعليق األكبر حول االكتمال كان يخص ترتيبات
مجموعة عمل المجتمعات المتعددة-المساءلة والتي يدرك الجميع بأنها جزء نهائي من المقترح
والذي كنا مسئولين عنه .ومن ثم أعتقد أنه ال يتوجب علينا القلق حيال ذلك كثيرً ا باستثناء أنه
يجب علينا حمل مجموعة عمل المجتمعات المتعددة  --أو مجموعة عمل المجتمعات على التوقيع
والموافقة على مقترح مجموعة عمل المجتمعات المتعددة .ويبدو أن اإلطار الزمني المخصص
لمجموعة عمل المجتمعات المتعددة لالنتهاء من عمليها يتقلص قليالً أثناء حديثنا.
وبهذا الكالم كمقدمة ،سوف أفتح المجال للنقاش .ولدينا جو بالفعل .تفضل.

مالحظة :فيما يلي المخرجات الناتجة عن التدوين النصي لملف صوتي إلى ملف نصي/ملف  .wordرغم أن التدوين النصي دقيق إلى حد كبير ،فقد
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شر هذا الملف كوسيلة مساعدة لملف
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جوزيف الهادف:

AR

شكرً ا لك ،ميلتون .جوزيف الهادف .نعم ،لقد أردت فقط تأهيل تعليق واحد من التعليقات التي
كان مرتبطة باالعتماد ونقص االكتمال .وأعتقد أن عد ًدا من المعلقين ،إن لم يكن معظمهم قد
طرح ذلك ،بعد ذلك لم يقدموا لنا تعلي ًقا حول ما طلبنا منهم في حقيقة األمر التعليق عليه ،أال وهو
افترض أن االعتمادات تم الوفاء بها ،هذا كافٍ؟ إذن لسوء الحظ في حين تعليقهم على االعتماد
التي تم إنشاؤها في المقترح غير المكتمل ،لم ينتقل معظمهم إلى الخطوة التالية" ،لكن إذا كان كل
ذلك مكتمالً بالطريقة المحددة ،فسوف يكون ذلك كافيًا" .ومن ثم فإنني أعتقد أننا بحاجة إلى وضع
ذلك في االعتبار ،وهو أنهم لم يذكروا بالضرورة أنه إذا كان المقترح مكتمالً بنفس الطريقة
المحددة ،فقد يكون كافيًا .ولم يتطرقوا إلى بعض التحليالت .وقد قمت بذلك في البعض منها ،لكن
عد ًدا منهم سلم لألمر وكأنه غير مكتمل ،وبعد ذلك لدينا اعتماد لكن لم يتم التعبير عما إذا كان
حل االعتماد كان كافيًا أم ال.

أليسا كوبر:

أحد مالحظاتي من واقع مراجعة التعليقات في هذا القسم تمثلت في أنني أعتقد أن في مكان ما
في المقترح ،يجب علينا أن نكون أكثر شموالً من حيث إدراج ما أتوقع أنه مكتمل في مرحلة
التنفيذ .فهناك  --القسم الفرعي األخير من الجزء صفر يحتوى على نص ما حول هذا األمر.
لكنني أعتقد أن الحصول على قائمة نقطية تضم البنود من جميع مقترحات المجتمعات الثالثة
والتي تم اإلعالن عنها من حيث المتوقع إكماله في خالل عملية التنفيذ ،وأعتقد أن ذلك سوف
يساعد في توضيح بعض من هذه النقاط.
وبالطبع فإن بعض المعقلين يعتقدون أن األشياء يجب أن تكتمل قبل أن يرسل المقترح إلى
اإلدارة الوطنية األمريكية لالتصاالت والمعلومات  ،NTIAوهذا من بين المخاوف األساسية التي
يجب علينا مناقشتها من أجل البعض منهم .وبصرف النظر عن ذلك ،فإنني أعتقد أن الحصول
على قائمة في المتناول من شأنه المساعدة على توضيح األشياء.

كافوس أراستيه:

توقعت مثل جو أن الناس الذين ذكروهم بصرف النظر عن التداخالت ،سواء كانت هذه الجوانب
الخمسة أو الستة من االعتماد أو التداخل كانت كافية أم ال ،فقد فاتهم ذلك .كما أن الغرض الرئيسي

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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من السؤال كان  --هل كانت هناك جوانب أخرى ،فإنهم لم يجيبوا عن ذلك .وعالوة على ذلك،
فقد توقعت أن يقولوا مثل مجلس إدارة  ICANNأن العديد من تفاصيل عملية التنفيذ أو مسألة
العمل والتشغيل مفقودة أو ناقصة .ولم يقوموا بتقديم ذلك إلينا على اإلطالق .وهناك جوانب ال
توجد فيها أية تفاصيل .وقد ذكر مجلس إدارة  ICANNبالفعل أن الكثير من التفاصيل ناقصة.
وفي حقيقة األمر ،أنا ال أنتقد مجموعة عمل المجتمعات المتعددة ألنني مشارك فيها وما إلى
ذلك .لكن إذا ما انتقلنا إلى األعضاء في المجتمع ،فهناك وصف إجمالي .والتفاصيل غير موجودة.
هناك الكثير من التفاصيل غير الموجودة فيها .كما أن مجلس إدارة  ICANNأشار إلى هذا األمر
بوضوح .ومن ثم أتوقع أن يقوم المجتمع بمالحظة ذلك أيضًا .لم يكن لديها .هذان هما المجاالن.
لكن اإلشارة إلى الطريقة التي سوف يتم بها التنفيذ ،أعتقد أن البعض منا قد ال يعرفون كيف
سيتم تنفيذ ذلك ألن هذه مجرد نظرية .لقد قلت عدة مرات لمجموعة عمل المجتمعات المتعددة
أنما تقومون بوضعه مجرد نظرية .وال تعرفون ما إذا كانت النظرية قيد الممارسة مفيدة أم ال.
ال نعلم ذلك .ومن ثم يتعين علينا القيام بذلك.
بعض الناس الذين قالوا بأنهم يقومون بذلك ال ينتظرون حتى يوليو  2016ويبدأون في القيام
بذلك من أجل التعرف على ما إذا كانت هناك أي مشكلة أم ال .هذا هما المجاالن اللذان كانا
مفقودين من التعليقات .شكرً ا.

ميلتون مولر:

مرة أخرى ،أردت فقط أن ألفت انتباهكم ،إذا لم يكن ذلك واضحً ا بالفعل من خالل الشريحة ،بأن
هناك  --انقسام فعال للغاية بين من يريدون الوفاء بهذه المعايير الخاصة باالكتمال قبل أن ينتقل
المقترح إلى  NTIAومن هم راضون عن االنتهاء من ذلك فيما بعد .وباستثناء مسار العمل
الخاص بمجموعة عمل المجتمعات المتعددة والذي نعرف بالتأكيد جميعًا أنه يجب أن يتم االنتهاء
منه قبل أن يرسل المقترح إلى اإلدارة الوطنية األمريكية لالتصاالت والمعلومات  ،NTIAفإن
غالبية التعليقات تتعامل مع  --تقترح بأن يتم التعامل مع كل ذلك كتفاصيل لعملية التنفيذ .لذلك
فهذا أمر طيب.
األمر الوحيد الذي  --ينادي عدد من المعلقين بتصحيحه قبل أن ينتقل المقترح إلى  NTIAهو
إبرام اتفاقية إلدارة ملفات خوادم الجذر بين مكتب وظائف  -- IANAإبرام اتفاقية بين مشغل
وظائف  IANAومشغل إدارة ملفات خوادم الجذر .وقد ناقشانا هذه المسألة بالفعل ونعمل اآلن
على كيفية التعامل معها .إذن هل هناك أي شيء هنا تعتقدون أنه يجب التعامل معه في أي --
يتطلب إجرا ًء هامًا من مجموعة ICG؟ معي جو في قائمة المتحدثين.

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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جوزيف الهادف:

AR

نعم ،هذه إضافة إلى تعليق أليسا وأعتقد األمر األخير الذي أشرت إليه للتو .وكان ذلك هو أنني
أعتقد أن الناس كانوا يستعلمون عن ما يجب االتفاق عليه قبل عملية النقل والبعض كان يتحدث
حول ما يجب تنفيذه قبل عملية النقل .والبعض كان يتحدث على وجه الخصوص حول الوثائق
ويقترح ما هي الوثائق التي يجب أن يتفق عليها من حيث المبدأ ،ما هي الوثائق التي يجب
تنفيذها ،وبعد ذلك البعض منهم كان يقترح عليكم االلتزام بالمعلمات الخاصة بالوثائق إن لم يتم
تنفيذ ذلك مقدمًا .ومن ثم أعتقد أن هذه هي العوامل المتعددة التي وردت عبر المقترحات .وأعتقد
أننا بحاجة إلى التعرف واإلشارة إليها جميع بطريقة ما ألن البعض منها كان وثائقي والبعض
كان يتعلق بمفاهيم المقترح.

ميلتون مولر:

هل عدت إلى القائمة مرة أخرى؟ هل هذا طلب جديد أم قديم للتعليق؟ طلب جديد ،حس ًنا.

كافوس أراستيه:

إذا كنا نتعامل مع المساءلة في مسار العمل  1لمجموعة عمل المجتمعات المتعددة ،فمن المحدد
بشكل واضح أن اإلجراءات من المقرر تنفيذها أو االلتزام بتنفيذها ،ولن يتم تنفيذها بنسبة
 ،%100لذلك يجب االلتزام باالستعداد لذلك .وهذا من بين المواقف .ال يمكن أن تكون جميع
األشياء جاهزة قبل عملية النقل .لكن االلتزام الذي يمكن تنفيذه ،الذي يجب أن يتم بمعرفة مجموعة
عمل المجتمعات المتعددة .ومسار العمل  ،1فإنهم يحاولون القيام بذلك حتى الثالث من سبتمبر.
لكن الموقف اآلن تغير بالكامل .شكرً ا.

ميلتون مولر:

أليسا.

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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لقد كنت أنوي للتو أن أسأل جو ،هل يمكنك أن تعطينا أمثلة في تلك الفئة حول المستندات والوثائق.
المثال الوحيد الذي كنت أفكر فيه هو الالئحة الداخلية .هل هذا هو الشيء الذي تفكر فيه؟ أنا
أعاني من صعوبة في تحديد مفهوم وإدارة ما هو الفارق بين شيء يجب أن يتم توثيقه وشيء
يجب أن تتم الموافقة عليه؟ هل تتم الموافقة عليه لمجرد أن يتم تدوينه؟

جوزيف الهادف:

نعم ،أعتقد أن االتفاق كان  --أنا جو الهادف .أعتقد أن مسألة االتفاق كانت االتفاقيات في حد
ذاتها فيما يخص بعض المفاهيم الواردة في المقترح ،هذا سوف يتم تنفيذه ،هذا لن يتم تنفيذه.
اشتملت الوثائق على أشخاص يرغبون في روية اتفاقية مستوى الخدمة  ،SLAوأشخاص
يرغبون في رؤية توقعات لمستوى الخدمة ،وأشخاص يريدون رؤية التعاقد الفعلي بين طرفين.
كانت هذه هي نوعية األشياء التي كان البعض يشير إليها وأنه في حالة عدم رؤية المستند ،فإنهم
لن يقتنعوا بأن المقترح كان كامالً.
وسوف يكون كل من المستندات مجموعة فرعية ضيقة من المجموعة ،لكنها كانت فكرة موضوع
عامة بأن يحصل بعض الناس على مستند ما يريدون أن يروه كجزء من المساءلة أو الشفافية أو
مستوى ما من التأكيد.
وكما قلت لكم مرة أخرى ،فإن أجزاء صغير من العديد من التعليقات ،لكن فكرة كانت جارية
فيما بينهم والتي أعتقد أنه يتوجب علينا اإلشارة إليها.

ميلتون مولر:

أتساءل عن ما هو مقدار التنفيذ قبل التقديم في مقابل التنفيذ بعد التقديم يرتبط بمشكلة طول المدة
التي يجب أن تقضيها مجموعة  ICGوما هو المقدار الذي يجب أن نشرف وف ًقا له على عملية
التنفيذ للتأكد من أنه يتوافق بالفعل مع ما تم االتفاق عليه وأنه ال يحيد عن المسار المرسوم له.
أعتقد أن هذه المسألة تم طرحها فيما يخص مناقشة  --مناقشة سابقة وأعتقد أنها  --أنها مرتبطة
كذلك بمشكلة االكتمال هذه.

أليسا كوبر:

وهي مدرجة على جدول أعمال الغد.

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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كافوس أراستيه:

AR

نعم .أنا لست في موقف يؤهلني للتعامل مع اتفاقية مستوى الخدمة  SLAأو العقد المبرم بين
األطراف المعنية ،لكني يمكنني التعليق العلى االستعدادات لتعديل الالئحة الداخلية والالئحة
الداخلية األساسية.
ومن المتوقع أن يتم ذلك بين الوقت الذي يتم فيه االنتهاء من اإلجراء األول ،والذي كان على
وشك االنتهاء في اجتماع دبلن لكن تم تأجيله اآلن حتى يوليو  ،2016وأن الفريق القانوني في
 ICANNباإلضافة إلى شركات المحاماة تقوم  --تعمل لدى مجموعة عمل المجتمعات المتعددة
في محاولة إلعداد مسودة الالئحة الداخلية ،تضمين الئحة االلتزام ،والنظام األساسي لـ .ICANN
َ
جاهزًً ا بحلول ذلك الوقت ،السادس عشر من يوليو  .2016كان من
ويجب أن يكون كل شيء
المتوقع لذلك أن يكون قبل الثالث من سبتمبر .فهل نلتزم بذلك التاريخ أم ال ،أن ال أدري.
لكن بالنسبة التفاقية مستوى الخدمة والعقد ،أعتقد أنه ال يجب علينا الخوض في تلك األمور.
فاتفاقية مستوى الخدمة  SLAعبارة عن شيء فيما بين المجتمعات التشغيلية و ،ICANNلكنني
ال أدرى ما إذا كانت جاهزية ذلك بها أية مشكلة بالنسبة للمعلين على هذه البنود الخاصة.
شكرً ا.

ميلتون مولر:

دانيال؟

دانيال كارينبيرغ:

أنا دانيال كارينبيرغ.
شكرً ا لك ،ميلتون ،على هذا الملخص.
أعتقد أنه وكما هو الحال بالنسبة لكل شيء ،فإن ما نفتقده هنا هو النظر  --بالنظر في جميع
التعليقات ،هو أن الغالبية العظمى منهم ممن أجاب على السؤال كانوا مؤيدين في الواقع لالكتمال،
لذلك هذا من األشياء التي تجدر اإلشارة إليها.
أما األمر اآلخر الذي أود التأكيد عليه هو أن  --ما هي األشياء القابلة للتنفيذ هنا ،ما الذي يتوجب
علينا القيام به؟ هل يتوجب علينا  --وهذا سؤال عام.

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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كما تعلمون ،يمكننا أن نتناقش لوقت طويل للغاية حول مجموعة عمل المجتمعات المتعددة وما
إلى ذلك ،لكنني أعتقد أنه يمكننا اإلجابة على تلك األسئلة بسهولة شديدة من خالل القول  --من
خالل اإلشارة بشكل أساسي إلى المستند الخاص بنا .ما هي األسئلة الخاصة باالكتمال التي يجب
علينا في حقيقة األمر أن نتعامل معها من خالل إجراء تغييرات على القسم صفر وما هي األسئلة
الخاصة باالكتمال والتي يجب أن نتعامل معها من خالل القيام بالمزيد في األسئلة المتداولة وغير
من األشياء  --األشياء الرسمية أكثر.
واسمحوا لي أن أعرض عليكم شي ًئا .أعتقد أن القضايا التي يتوجب علينا التعامل معها مرة
أخرى على المستوى الرسمي وهي واحدة من االعتمادات .وهو أن نجعل ذلك واضحً ا للغاية
حول ما نتوقع أن تكون عليه العملية .وبالمثل ،بمجرد االنتهاء من المستند ،ما الذي يجب علينا
القيام به  --التواصل مع مجموعة عمل المجتمعات حول ذلك .أما األمر اآلخر  --المسألة األخرى
تقع بشكل أساسي وإلى حد ما في الناحية التفسيرية ،مثل العالقة بين معلمات البروتوكوالت
واألرقام وهيئة  PTIوما إلى ذلك ،والتي لدينا معلومات بالفعل حولها .ويجب علينا أن نضع ذلك
فقط في األسئلة المتداولة التي أعددناها.
لذلك برجاء التركيز على ما هو قابل للتنفيذ ،ما هو  --ما هو اإلجراء التي يتعين علينا اتخاذه.

ميلتون مولر:

اقتراح جيد.
مارتن.

مارتن بويل:

شكرً ا لك ،ميلتون .أود بالتأكد أن أتفق مع ما قاله دانيال للتو ،لكنني طلبت الكلمة باألساس حول
مثال توقعات مستوى الخدمة ،وأعتقد أن هذا ينطبق عليها كلها تقريبًا.
وال يهم في حقيقة األمر بالنسبة لغالبية الناس ما هو الموجود في توقعات مستوى الخدمة ،لكن
األمر مهم بالنسبة للمجتمعات المأثرة بذلك ،ويجب أن يكون هناك قدر من الضغط على النظام
يضمن بأن المستند  --الوثائق قيد التنفيذ صحيحة وجاهزة لالنطالق إلى مرحلة التنفيذ.
إذن أعتقد أن الطريقة التي تعرض بها هذه الخريطة مفيدة بشكل خاص في واقع األمر ،ألنها
تسمح لنا بتقسيم ،وربما يجب علينا التفكير قليالً أكثر حول كيفية القيام بذلك التقسيم .أعتقد أن
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هذا على اإلجمال يبدو صحيحً ا بالنسبة لي ،حيث يصبح من الواضح ج ًدا أن العمل ال يزال بحاجة
إلى تنفيذ.
لكن ذلك العمل ليس من شأننا القيام به .هذا العمل مخصص لمجموعة عمل المجتمعات ،وفريق
 CRISPوفريق خطة  ،IANAللتأكد من أن العناصر التي يحتاجونها قيد التنفيذ وموجودة.
إذن كل ما نقوم به هو لفت االنتباه والقول" ،يجب تنفيذ وإنفاذ هذه األشياء في وقت النقل".
شكرً ا.

ميلتون مولر:

كيث ديفيدسون.

كيث ديفيدسون:

شكرً ا .أنا كيث ديفيدسون ،ألغراض السجل .أعتذر .لقد رفعت يدي في برنامج Adobe
 Connectلكن نفد الشحن من بطاريتي لذلك...
ميلتون ،أعتقد أن هذا أسلوب جيد للغاية ،نموذج جيد إلعطائنا إرشادات ،لكنني أالحظ أنه تحت
بند توقعات مستوى الخدمة كان هناك مجموعة من المواد المقدمة .المساهمة المقدمة رقم  83من
 ،CENTRرابطة  ccTLDاألوروبية ،أو المنظمة اإلقليمية ،والمساهمة المقدمة رقم 123
تقترحان أن يجب أن تكون اتفاقيات مستوى الخدمة مفعلة كجزء من مجموعة  -- ICGأو قبل
تقديم مجموعة  ICGلخطة النقل.
إذن لديك فجوة هنا من أجل تعبئة عمود المنتصف هناك .شكرً ا.

ميلتون مولر:

هل هذا رقم 3؟ "إقرار توقعات مستوى الخدمة لألسماء"؟

كيث ديفيدسون:

هذا صحيح .والمادة المقدمة رقم  83و.123
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الصوت األصلي ،إال أنه ال ينبغي أن يعامل كسجل رسمي.

مؤتمر  ICGالهاتفي رقم  – 1في  18سبتمبر 2015

ميلتون مولر:
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أجل .وهناك  --هناك القليل من الفجوات هنا وهناك في التصنيف الخاص بالتعليقات ونظرً ا ألنها
كانت مقسّمة إلى حد ما ،فإن من يقومون على معالجة التعليقات ،حدث ذلك ،إذن من الجيد أنكم
الحظتم ذلك.
هل يمكن ألمانة السر تدوين مالحظة حول ذلك؟ إن  --كان ذلك رقم  83و --

كيث ديفيدسون:

 83و.123
وكما تعلمون ،لم يكن ذلك واضحً ا على الفور في الطريقة التي تم بها إدارج التعليقات بأنها كانت
بالضرورة من لنطاق  ccTLDأو منظمة إقليمية لنطاقات .ccTLD
إذن أنا أفهم كيف يمكن أن تظهر هذه الفجوات بهذه السهولة ،لكنني أتوقع أن ذلك جزء من ما
نقوم به اآلن وهو تصحيح تلك الفجوات.

ميلتون مولر:

أجل .جيد .شكرً ا على إثارة هذا.
وهم --
أليس من توقعات مستوى الخدمات بالنسبة لألسماء الطفو حول مجموعة عمل المجتمعات؟

كيث ديفيدسون:

معكم كيث ديفيدسون مرة أخرى.
نعم ،وقعت مجموعة عمل المجتمعات للتو بالموافقة على أعمال المجموعة الفرعية والتي أسندت
لها مهمة وضع اتفاقيات مستوى الخدمات ،ومن ثم كانت هناك دعوتان باإلضافة إلى اتفاق
باإلجماع على أن اتفاقيات مستوى الخدمة يجب أن تكون في الصدارة.
وقد تمثل المقترح في أن يقوم رؤساء مجموعة عمل المجتمعات بإعداد اتفاقيات مستوى الخدمة
وهو تعليق من هذه المجموعة ،لكنني ال أراهم من بين التعليقات المقدمة ،ومن ثم ربما يكون ذلك
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بسبب أن المؤتمر الهاتفي األخير كان بعد االنتهاء من فترة التعليق بثالثة أيام ،فلم ينجحوا تمامًا
في ذلك ،لكن النية تتمثل في صياغة رسمية التفاقيات مستوى الخدمة بالنسبة الن ،لمجموعة
 ،ICGمن خالل تقدميها بشكل ما بحيث تكون أمامنا.

ميلتون مولر:

لكن يبدو األمر بالنسبة لي أننا قد اقتربنا كثيرً ا من تحقيق هدف الحصول عليها قبل إرسال
المقترح إلى  ،NTIAأليس كذلك؟

كيث ديفيدسون:

معكم كيث ديفيدسون مرة أخرى.
نعم بالفعل ،وأعتقد أن السؤال هو ،بالنظر إلى أن مقترح األسماء يشير  --أو يشتمل على المبادئ
الخاصة باتفاقيات مستوى الخدمة ويشير إلى مطلب وضع تلك االتفاقية ،أصبح من المناسب اآلن
بالنسبة لنا أن ننظر ،بصفتنا مجموعة  ،ICGبأن  --بمجرد الحصول عليها رسميًا ،أن يكون
بإمكاننا إرفاق تلك االتفاقيات الخاصة بمستوى الخدمة مباشرة بمقترح األسماء.

ميلتون مولر:

حس ًنا .سيد أراستيه؟

كافوس أراستيه:

نعم .كافوس يتحدث إليكم .شكرً ا جزيالً.
لقد ذكرت شي ًئا صباح اليوم لكنني شعرت بأنه لم يتم االهتمام به بما يكفي من جانب زمالئنا
األعزاء في .ICG
في الخامس والعشرين والسادس والعشرين ،سوف نعقد اجتماعًا مباشرً ا وجهًا لوجه مع مجلس
إدارة  ICANNومجموعة عمل المجتمعات المتعددة .وبعد ذلك ،ربما يمكننا عقد اجتماع آخر
مرة أخرى بين مجلس اإلدارة ومجموعة عمل المجتمعات المتعددة قبل اجتماع  ICANNرقم
 ،54من أجل تسوية هذا الموقف.
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إن ما أقترحه  --وإذا كان لي أن أكرر اقتراحي السابقة بصياغة أفضل  --سوف يكون على
النحو التالي:
ترى مجموعة تنسيق النقل  ICGأو لديها وجهة نظر قوية أنه وبصرف النظر عن نموذج آلية
تمكين المجتمع ،سواء كان من الواجب أن تكون  -- CMSMفهذا يعني العضو الوحيد آللية
المجتمع  --أو  ،MEMآلية تمكين أصحاب المصلحة المتعددين ،بصرف النظر عن هذين
وبصرف النظر عن النطاق والطبيعة الملزمة لهيئة المراجعة المستقلة  ،IRPومتطلبات مجموعة
عمل المجتمع وف ًقا لما هو مذكور في وثيقة النتائج حسب المدرج في  ICGيجب أن تستوفى
وتنفذ.
ومن شأن ذلك إلقاء القليل من الضغط على كال الطرفين ،مجلس إدارة  ICANNومجموعة
عمل المجتمعات المتعددة ،في محالة التوصل إلى أرضية مشتركة من أجل التوصل إلى اتفاق.
وهناك  --من وجهة نظري ،هناك متسع لالتفاق.
واألمر الوحيد الذي يجب عليهم النظر فيه هو ذلك األمر.
وأعتذر عن قول أن بعض الناس في كلتا المجموعتين ،يدفعون باتجاه إثبات موقفهم .فهذا ال
يجدي نفعًا .ويتعين عليهم النظر في االحتماالت وليست هناك طريقة للقول بأن أح ًدا على صواب
واآلخر مخطئ .األمر المهم هو أن على الناس محاولة فهم بعضهم البعض والتوصل إلى أرضية
من االتفاق واإلجماع.
وأعتقد مرة أخرى ،أنا أطالب بأنه يجب أن يتم تضمين ذلك في النتيجة النهائية بأننا نريد لهذا
المطلب أن يستوفى ،بصرف النظر عن أي نموذج وبصرف النظر عن طبيعة ومجال هيئة
المراجعة المستقلة التي تعد بالفعل جزءًا من نشاط  .ICGأما ما يتبقى فنتركه لهم للمناقشة لكن
هذه من األجزاء الحيوية التي نعْ نى بها كثيرً ا .شكرً ا.

ميلتون مولر:

كافوس ،يتوجب عليّ القول بأن مجموعتين على األقل من أصحاب المصلحة أعرفهما لن يقبال
بذلك .وأن من المهم في حقيقة األمر الطريقة التي يتم بها التعامل مع هيئة المراجعة المستقلة
 .IRPوما يهمّنا بالفعل هو طبيعة آلية المساءلة قبل أن يقوموا بقبول أي مقترح ،وأعتقد أن
مجموعة  ICGليست في موقف القول بأن هذه مسألة غير هامة .ويجب علينا الحصول على
مقترح نهائي من مجموعة عمل المجتمعات المتعددة قبل أن يمكننا تمرير ذلك ،وذلك المقترح
ف من اإلجماع  --لكي يرقى أن يكون مقترحً ا.
يجب أن يكون به مستوى كا ٍ
لكن على أية حال ،إليز التالية.

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
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شكرً ا لك ،ميلتون .أنا إليز جيريتش ،وقد أردت التحدث حول النقطة الخاصة بأن الناس يقولون
أن األشياء يجب أن تتم قبل عملية النقل أو قبل أن تبدأ عملية النقل ،وأن ألفت انتباهكم إلى رد
 ICANNعلى مقترح  ICGحيث نذكر نحن في  ICANNأن المقترحات التجميعية تحدد قدرً ا
كبيرً ا من األشياء التي من المفترض أن تكون  --التي يجب االنتهاء منها قبل النقل ،وتلك
المقترحات التجميعية ليس مجرد اتفاقيات لمستوى الخدمة .هناك الكثير من األشياء المختلفة.
ومن ثم أعتقد أنه سوف يكون من المفيدة إذا قامت  -- ICGوقد تحدثنا حول النظر في المقترحات
التجميعية وليس فرادى  --بالنظر في ذلك والمساعدة في تقديم إرشادات فيما يخص الطريقة التي
يمكن بها تحديد أولويات األشياء إذا كان من المقرر أن يكون لعملية النقل إطار زمني حول موعد
الرغبة في الوصول إلى النقل.
أعلم أن مع مجموعات العمل المستقلة ،ومجموعة عمل المجتمعات وفريق  CRISPوخطة
 ،IANAأجرينا مناقشات وقلنا" ،حسنا ،كما تعلمون ،فإن هذا يأخذ التغييرات إلى هذه األدوات"
أو "هذا سوف ينقل التغييرات إلى النظام" ،وهذا فقط هو الجوانب التشغيلية ،وليس جميع األشياء
والمستندات القانونية وتلك العالقات.
إذن سوف يكون من األفضل لو قامت مجموعة  ،ICGبدالً من سحب واحدة فقط  --شيء واحد
واثنين وثالثة أشياء مما أشار إليه كل مقترح أو تعليق ،إذا كان بإمكان تلك المجموعة النظر في
المقترحات التجميعية وتقديم بعض اإلرشادات فيما يخص رأيهم األشياء ذات األولوية التي يجب
القيام بها ،بحيث أننا عندما نوقع من أجل المضي قدمًا ،نعلم جميعًا أن كل شيء ربما ال يمكن
تنفيذه في نفس الوقت .شكرً ا.

ميلتون مولر:

هذا مثير لالهتمام .أنت في حقيقة األمر تقترحين بأنه يتوجب علينا تحديد أولويات مجاالت التنفيذ؟

إليز جيريتش:

أود التفكير في أنه قد نقوم بإلقاء نظرة عليها ككل ونقول ،حس ًنا ،يجب على كل نظام أن يتغير
من أجل هذه المجموعة ،وتلك المجموعة والمجموعة األخرى .وربما يتمثل األمر في أننا نريد
أن نحدد أولويات األشياء  --ونسأل تلك المجتمعات ما هي األشياء التي يجب علينا الحصول
عليه بشكل مطلق بحيث يمكننا الحصول على خطة تنفيذ مرحلية في مقابل الحصول على كل
شيء في نفس الوقت .ال أدري إن كان ما قلت واضح بما يكفي أم ال.

مالحظة :فيما يلي المخرجات الناتجة عن التدوين النصي لملف صوتي إلى ملف نصي/ملف  .wordرغم أن التدوين النصي دقيق إلى حد كبير ،فقد
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واضح .باتريك ،لقد خرجت من الترتيب.
أليسا؟

أليسا كوبر:

إذن بالنسبة لتلك النقطة ،ربما يمكنك توضيح ذلك قليالً ،إليز ،ألنني أعتقد أننا كنا نحاول نفصل
ذلك على األقل إلى فئتين ،وهما قبل إرسال المقترح إلى  NTIAفي مقابل قبل أن ينتهي العقد،
أليس كذلك؟ وأنا أجد هذا التقسيم مفي ًدا.
ومن حيث تحديد األوليات ألبعد من ذلك داخل الفئة الثانية ،فأنا أعاني من صعوبة في فهم
التعليق المقدم من مجلس إدارة  ICANNألنني أعتقد أن تحديد هذا األمر بيد  .ICANNكما أن
هناك مجموعة من األشياء التي يتوجب عليكم أيها السادة القيام به .وأنا أجد غضاضة في قول
ذلك ،حس ًنا ،يجب علينا أن نخبركم بالترتيب الذي يجب عليكم القيام بذلك وف ًقا له ،وأيضًا في
ضوء حقيقة أن البعض منهم حاول االنتهاء من ذلك وأن  ICANNقالت ،ال يمكننا القيام بذلك
في الوقت الراهن ،والذي البد أن يصدر لسبب من األسباب ،أليس صحيحً ا؟
إذن أود على المستوى الشخصي وأنا أعتمر قبعة  ،IETFكنت أفكر ،كيف من المفترض علينا
الرد على ذلك؟ أنا في الحقيقة ال أدري ألنه من حيث  --أنا أقدّر تمامًا أنه في حين أن لكل مجتمع
األشياء الخاصة به ويريد تنفيذها ،يجب على  IANAو PTIفي المستقبل التعامل مع كل تلك
األشياء .أعتقد أننا جميع سوف نأتي ونخبركم" ،يجب عليكم تنفيذ المهام الخاصة بنا أوال" ،أليس
كذلك؟ إذن ربما يمكنك شرح ذلك أكثر.

إليز جيريتش:

إذن في حقيقة األمر من خالل رجوع المجتمع والقول" ،يجب عليكم القيام بأعمالنا أوال" ،أعتقد
أننا نعود مرة أخرى إلى المحادثة التي جرت صباح اليوم حيث نتصرف جميعً ًَ ا بصورة فردية
وال ننظر إلى اإلشراف الخاص بوظائف  .IANAوأنا أوافق على أن الجزء الخاص بمحادثاتنا
السابقة كانت في نقطة زمنية محددة هي الوظائف التي يمكن فصلها .لكن المفهوم الذي فكرت
فيه حاليًا هو اإلبقاء على وظائف  IANAمعًا من الناحية التشغيلية كما هي .وربما ال يكون هذا
افتراضًا صحيحً ا من جانبي.

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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ومن من خالل نظرنا في كل جانب فردي وجعل القوائم على هذا النحو ،فإن اتفاقيات مستوى
الخدمة يجب االنتهاء منها قبل أن نتمكن من إجراء عملية النقل .أما من ليسوا منكم في مجموعة
عمل المجتمعات ربما لم ينظروا إلى عدد المقاييس التي يجب علينا أن نستخدمها .ونحن ال نزعم
أنها ليست من األشياء التي يفضل القيام بها .ليس هذا هو القصد .لقد اعتقدت أن لدينا جميعًا نفس
الهدف وهو محاولة الوصول إلى عملية النقل .وإذا كانت جميع هذه األشياء إلزامية قبل أن تتم
عملية النقل ،فقد تصادف أن تكون اتفاقيات مستوى الخدمة مثاالً مالئمًا ظاهر اآلن على اللوحة.
بعد ذلك من المقرر أن تكون عملية النقل أكثر عالنية أكثر مما قد يريده الناس .واألمر عائد في
تحديده إلى المجتمعات .أنا أشير فقط إلى المسألة بأن عدد األشياء التي طلب منا تنفيذها سوف
تستغرق وق ًتا .فهي تعتمد على نفس عدد الموارد .ال يبدو أن هناك المزيد من األشخاص  --ثالثة
أضعاف العديد من األشخاص للقيام بشيء ما لكل مجتمع بشكل مستقل.
ربما تكون مجموعة تنسيق اإلشراف  ICGالتي يجب عليها يجب عليه النظر في ذلك وتجميع
كافة األشياء في سلة واحدة هو ما يجب القيام به وبعد ذلك يمكننا إجراء حوار حول التنفيذ إذا
كان ممك ًنا من أجل تنفيذ ذلك بحلول سبتمبر من العام القادم أو أي إطار زمني آخر يريد
المشاركون أن تتم فيه عملية النقل .ألن هذا ما سمعته .الكل يود أن يكون النقل اآلن في شهر
سبتمبر المقبل ،وهناك الكثير من األشياء المطروحة على الطاولة .ال أدري إن كان ما قلته يوضح
المسألة أم ال ،أليسا.

أليسا كوبر:

مجرد متابعة واحدة ألنك استخدمت اتفاقيات مستوى الخدمة كمثال .أعتقد أن المحادثة التي
أجريناها في السابق حول اتفاقيات مستوى الخدمة هي أنها بحاجة إلى أن تكتب  --بحاجة إلى أن
تكتب بمعرفة مجموعة عمل المجتمعات وربما يكون تخميني هو المتفق عليه مع  .IANAأو
أنني غير متأكدة من هذا الجزء.

إليز جيريتش:

لقد تم االنتهاء من ذلك.

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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لقد تم ،حس ًنا .إذن هذا هو الجزء الذي يجب أن يتم قبل أن ينتقل المقترح إلى  ،NTIAهذا ما
أعتقده.

ميلتون مولر:

كان كيث في حقيقة األمر في ترتيب الكلمة .هل تريد منه تناول هذا األمر؟

أليسا كوبر:

تفضل.

كيث ديفيدسون:

نعم ،أعتقد في بداية األمر أنه يجب علينا توخي الحذر من حيث زيادة األعباء على  IANAبكم
هائل من المهام واألشياء التي يمكن تنفيذها عندئذ بشكل سيء وهو ما يستأهل ر ًدا.
أعتقد لكي نكون منصفين من حيث المناقشة حول توقعات مستوى الخدمة ،فإن االتفاق كان --
أو الهدف والمقصد من التعقيب رقم  83والتعقيب رقم  123هو أن يتم تعريف توقعات مستوى
الخدمة والموافقة عليها بحيث ال تكون هناك أي فرصة لـ  ICANNأن تقول بعد ذلك أننا لن
نقوم بالتنفيذ أو أننا ال نفضل هذه األشياء أو أننا لن نقوم بتنفيذها .وقد أرادوا االطالع على نموذج
مادي وسريع.
واآلن ،إذا كان هذا يعني بالنسبة لبعض األعضاء في المجتمع أنه يتطلب التنفيذ قبل الوقت
المحدد ،فأنا أعتقد إذا كنت تقولين ،إليز ،أن التنفيذ قد يستغرق شهورً ا وليس أسابيع ،فهذا الحوار
أعتقد أنه بحاجة إلى العودة مرة أخرى إلى تلك األطراف لكي يفهموا النتائج .لكنني أعتقد أن
حقيقة أنه كان هناك اتفاق على اتفاقيات مستوى الخدمة وأنه يمكن إلحاقها بمقترح األسماء يجب
أن يعطي انطباعًا بأن ذلك تم التعامل معه وأنه أصبح عملية تنفيذ .بعد ذلك فإن المكان الذي
يرتكز فيه في عملية التنفيذ قد يكون من تلك األولويات المساعدة وأنه يمكننا أن نقدم لكم إرشادات
حول المسار الصحيح.
شكرً ا.

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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أليسا كوبر:

AR

أنا مازلت مرتبكاً .لكن إن أردتم تناول هذا األمر ،فيمكننا محاولة تباحثه خارج االجتماع أو شيء
من ذلك .ال أعرف إن كان هناك أي شخص آخر يهتم .حس ًنا.

ميلتون مولر:

الزلت معنا في ترتيب الكلمة ،وما يزال معنا ثمانية دقائق .جو في ترتيب الكلمة.

إليز جيريتش:

لو كان بإمكاني أن أوضح .أعتقد أن مجموعة العمل "أ" ،ألن مجموعة عمل المجتمعات انتهت
من الوثيقة الخاصة بها حول اتفاقيات مستوى الخدمة .لقد انتهوا منها .وأرسلوها إلى مجموعة
عمل المجتمعات .وتم قبولها.
وفي الحوار األخير قبل االنتهاء منها والذي ضم أعضاء من  ،ICANNقررت مجموعة عمل
المجتمعات أن كل شيء يجب أن يتم تنفيذه وف ًقا لما هو موثق قبل أن تتم عملية النقل .ومن ثم
فإن األمر يتعلق بأكثر مما ورد في التعليقين ،كيث ،فقط للتوضيح .شكرً ا.

أليسا كوبر:

فقبل أن تتم عملية النقل مدة عام اعتبارً ا من اآلن .وهذا ليس في اإلطار الزمني النظري فأمامنا
مدة شهر من اآلن حتى نرسل المقترح .هذا ما كنت أطلبه .ظننت أنك كنت تقول بأنه كان من
المفترض أن تكون لك القدرة على تحقيق أهداف األداء بعد شهر من اآلن .لكن أعتقد أن ما
تقوله ،في كليهما هو أن الجميع يريد منك أن تكون قادرً ا على تحقيق أهداف األداء بعد عام من
اآلن.

إليز جيريتش:

وأن التنفيذ يجب أن يتم من أجل تنفيذ النقل لجميع  --ليس فقط التفاقيات مستوى الخدمة .أنا
أتحدث عن أنه يجب عليكم النظر في مجموعة األشياء التي يجب أن تتم ألنها كانت تقيل مدير
منطقة الجذر من النظام .فنحن نزود النظام باألدوات الالزمة .كما نقوم بالكثير من األشياء
المختلفة ،أو أننا سوف نقوم بالكثير من األشياء استنا ًدا إلى هذه المقترحات.

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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ولكي يتم الحفاظ على االستقرار المطلوب ،فإن هذا يستغرق وق ًتا في التطوير  --وقت لتحديد
النطاق ،ووقت للتطوير باإلضافة إلى وقت لالختبار.

أليسا كوبر:

نعم ،مفهوم .وليس هناك من يتوقع منكم القيام بذلك في غضون الشهر القادم .هذا كل ما أحاول
أن أقرر ألن هذا ما سمعته ،وهو أنه من المفترض تنفيذه قبل أن نرسل المقترح إلى ،NTIA
وهو توقيت مختلف كثيرً ا .شكرً ا.

ميلتون مولر:

ربما يمكن ألي أحد النظر في تحديد األولويات على أنها تقع في نطاق المساءلة واختصاص
التنسيق.
وعلى أية حال ،جو ،لقد كنت تنتظر لفترة طويلة.

جوزيف الهادف:

شكرً ا .جوزيف الهادف .نعم ،أعتقد ذلك  -أعتقد أن هذا من األشياء التي يجب علينا التحدث فيها
مع المجتمعات إذا كانت لدينا أسئلة ألنني معنيّ قليالً بتحديد األولويات الخاصة بنا بالنسبة
إلجراءات التنفيذ .حتى أنني أعتقد  --ربما أكون قل ًقا حيال سرد تلك األولويات ألنني ال أعتقد
في حقيقة األمر أننا سوف نعلم ما هي الالئحة المكتملة.
أعتقد أن  NTIAقدمت طلبًا من أجل الحصول على المزيد من المعلومات حول التنفيذ .لقد
أجرينا حوارً ا أوليًا مع المجتمعات حول ذلك .أعتقد أن التعليقات تشير إلى أن هناك قلق من أن
يكون هناك تداخل أكبر عبر المجتمعات حول التنفيذ أكثر مما هو موجود في حقيقة األمر .ومن
ثم أعتقد أن هذا من النواحي التي يكون فيها العودة إلى المجتمعات لكي يقولوا ربما  --يبدو أن
هناك حاجة ما لتوضيح إضافي حول ذلك وربما تأكيد فيما يخص ما إذا كانت هناك اعتمادات
فيما بين بعض خطوات التنفيذ قد تكون مفيدة ألنني أعتقد أن هناك على األقل داخل التعليقات
نقص في الوضوح فيما يخص ما يعنيه ذلك .وعندما قدمت  NTIAالسؤال ،فأنا غير متأكد مما
إذا كانت  NTIAتتفهم ما سوف تكون عليه عملية التنفيذ .كما أعتقد أن هذا من األشياء التي
تحتاج إلى توضيح.

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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أنا مهتم قليالً لدرجة أنني ال أعتقد أننا المجموعة التي لديها الموقف األفضل لتوضيح ذلك.
وأعتقد أن المجتمعات هي األفضل تأهيالً لتوضيح ما يجب القيام به وما هو تتابع ذلك وما إذا
كانت هناك اعتمادات بين التتابعات.
أعتقد أنني أتناول ذلك على أساس  --أعتبرها على أساس أن هناك عدد محدد من الموارد لتنفيذ
تلك األشياء ومن ثم يجب أن يكون هناك قدر من مفهوم سدر ما تقومون بتنفيذه وبأي ترتيب.
وربما تكون هناك إرشادات عبر المجتمع ذات صلة بذلك في مقابل تقديمنا لالفتراضات ذات
الصلة بذلك.

ميلتون مولر:

ياري ،هل أنت في قائمة االنتظار؟ هل انتهى شحن بطاريتك ،أيضًا؟ أم أنك أصبحت مشو ًشا من
كثرة النظر في برنامج Adobe Connect؟ ألن من الصعب بالنسبة لي أن أالحظ أنك في
ترتيب الكلمة ما لم تكن تستخدم برنامج  .Adobe Connectأو أن معنا يانيس التي تبدو في
مقدمة القائمة .وهي توضح لي ما يجب االتصال به .لكن هذه عملية غير مباشرة.
وإذا أردت الدخول في ترتيب الكلمة ولم تكن بطاريتك منتهية ،فاستخدم برنامج Adobe
 .Connectأنت معنا اآلن.
[ ضحك ]

ياري آركو:

إذن أنا أتعاطف مع هذه الفكرة بأن مئات اآلالف من األشخاص يقومون بتحديد األشياء التي
يحاول  13شخصًا في إدارة  IANAتنفيذها .وقد كانوا ذوي كفاءة.
شكرً ا لك على ذلك ،إليز .لكن يتوجب علينا مشاهدة ذلك قليالً .ربما تكون الطريقة الصحيحة
في التفكير حيال ذلك ،هو أن نقوم في بداية األمر ،قد يكون لدى مجموعة  ICGفهم رفيع
المستوى حول ما هي االعتمادات فيما بين األجزاء باإلضافة إلى ترتيب األشياء .لكن في النهاية
هذه مسألة تخص المجتمع .وأنا أتفق مع جو ،هذا هو المكان الوحيد الذي يمكن أن تأتي منه بشكل
معقول.
لكنني أود في حقيقة األمر أن أتحدث أكثر حول  --ليس كثيرً ا حول األولوية ولكن االعتمادات
والترتيب بين اإلجراءات .وأعتقد أن هذا من األشياء األساسية أكثر .ومن ثم يمكننا أن نقوم بذلك
بطريقة هندسية بدالً من تعيين قيمة أكثر من الالزم لألولوية أو األهمية.

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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نحن نعلم بالفعل بعض األشياء األساسية للغاية .ويجب علينا االنتهاء من اتفاقيات مستوى الخدمة
قبل أن ينتهي عقد  NTIAكمثال على ذلك .ومن ثم أعتقد أن هذا أمر مفيد .إذن فإن دفع هذه
المسألة إلى مهمة تنفيذ بأن على المجتمع إكمال هذا المخطط من جانبهم ،فأنا أعتقد أن هذا سوف
يكون من األساليب المفيدة.

ميلتون مولر:

دانيال؟

دانيال كارينبيرغ:

شكرً ا .دانيال كارينبيرغ .عبّر جو بشكل رائع عن ما كنت أنوي قوله في البداية لتوضيح وجهة
نظري .ومن ثم فإنني أوافق تمامًا على أنه يجب عدم القيام بتنفيذ تخطيط تفصيلي للتنفيذ أو كتابة
خطط تنفيذ تفصيلية هنا .ال أعتقد أننا المكان المناسب للقيام بأعمال تحديد األولوية وكل ذلك.
ومن ثم أوافق تمامًا على عدم القيام بذلك.
وأعتقد أن السبيل للمضي قدمًا أال نقوم بذلك ،وأال نقوم بإدخال ذلك في المستند الخاص بنا،
ولكن نقوم بإشعار المجتمعات التشغيلية بأن هذه المخاوف تم طرحها وللحصول على ثقة
المنظمات واألفراد الذين قدموا تعليقات ،يجب على المجتمعات التشغيلية التواصل بنشاط وفاعلية
حول  --حول وضع خطط التنفيذ الخاصة بها .وأنا أعتقد أننا إذا قمنا بذلك ،نكون قد نفذنا تمامًا
ما يجب علينا القيام به ،ال أقل وال أكثر .هذا هو اقتراحي.

أليسا كوبر:

تريد منهم التواصل مع بعضهم البعض أم مع من؟

دانيال كارينبيرغ:

هذا ،أيضًا .لكن األمر المهم هو أن  --ما نراه هو عدم اليقين حول  --تفاصيل التنفيذ ،ونحن
نقول" ،ال نريد أن نتدخل في تفاصيل التنفيذ لكن يجب اإلشارة إلى عدم اليقين وتلك األسئلة
والتواصل بفاعلية من أجل تقليل تلك المخاوف أو إزالة أوجه القلق تلك.
نعم ،بالمناسبة ،يجب عليكم أيضًا  --وهذه نقطة مختلفة " --التحدث إلى بعضكم البعض" ،نعم.

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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لكن األمر المهم هو أن نقول" ،ليس هذا من اختصاصنا .نعتقد أن لدينا ما يكفي من التفاصيل
في المقترح الخاص بنا للمضي قدمًا .أيضًا  --لكن من المهم ج ًدا بالنسبة للمجتمعات التشغيلية أن
تلتزم الشفافية وأن تتواصل بفاعلية حول سير خطة التنفيذ".

ميلتون مولر:

لقد انتهى وقتنا .مرحى ،نحن.

أليسا كوبر:

هل تود تلخيص ما تعتقد أنه يجب علينا القيام به --

ميلتون مولر:

ال .لقد انتهينا.
[ ضحك ]

ميلتون مولر:

نعم.

أليسا كوبر:

 --حول الموضوع الكامل الخاص باالكتمال؟

ميلتون مولر:

أعتقد  --أعتقد أن لدينا قائمة جيدة للغاية تضم األشياء التي يجب تناولها .ونحن  --في ردنا على
تلك التعليقات ،يمكننا إجراء ذلك التفريق بين األشياء التي يجب أن تكون سارية قبل أن ينتقل
المقترح إلى  NTIAونجري بعض المناقشات غير الحاسمة حول المدى الذي يجب علينا عنده
تجميع وتحليل عمليات التنفيذ هذه التي يجب أن تتم قبلها أو التشاور مع المجتمعات التشغيلية
حول ما يعتقدون أنه يجب أن يحدث.

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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إذن لدي شعور بأن غالبية الحاضرين ال يتفقون مع إليز في أن ذلك يجب أن يتولى دورً ا أكثر
ً
نشاطا من حيث سرد هذه األشياء على اإلجمال ،لكنني غير متأكد مما يجب علينا القيام به ،ومن
ثم قد يتمكن الناسب من المساعدة في التوصل إلى نتيجة ما هنا.
تفضل ،دانيال.

دانيال كارينبيرغ:

أنا دانيال مرة أخرى.
لكي نكون واضحين للغاية ،أعتقد أنه إذا  --إذا نظرنا على المصفوفة الخاصة بكم ،فيجب علينا
القول بأن ،واحدة قبل التعامل معها ،والبقية من الناحية األساسية كما قلت من قبل ،من األشياء
التي يتعين على المجتمعات التشغيلية المعنية التعامل معها .المجتمع  --التخطيط جي ًدا وإيصال
ذلك إلى الجمهور بشكل جيد.
إذن من الناحية األساسية واح ًدا منها فقط تم االنتهاء منه والبيقة ،ليس لدينا أية بنود إجرائية.

ميلتون مولر:

كيث؟

كيث ديفيدسون:

للمتابعة فقط ،أعتقد أنه في حالة افتقار  IANAللموارد ،فهل سيساعد إضافة الموارد بالنسبة
لإلطار الزمني للتنفيذ؟
إذن هل هذه مشكلة تتعلق بعدم تعامل  ICANNمع الطلب الخاص بالحصول على الموارد أم
أنكم في موقف ال يمكنكم فيه اإلدارة إذا كان لديكم المزيد من الموارد في عملية التنفيذ؟
نعم ،قد يعطينا هذا بعض اإلرشادات فيما يخص الطريق الموصل إلى ذلك.

إليز جيريتش:

ال أعتقد أن األمر يتعلق بالموارد فحسب .كما تعلمون ،ليس األمر  --ال أدري .ربما يكون هذا
تشبيه سيء .فلم يكن على النحو المطلوب من ناحية تعدد الثقافات ،لكنني سأحاول ذلك على أية
حال.
كما تعلمون ،إذا أردتم الحصول على طفل ،فسوف يستغرق ذلك تسعة أشهر ،وإذا كان لديكم
تسع نساء ،فلن تحصلوا عل طفل كل شهر.

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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لذلك --

متحدث غير محدد:

حقا؟
[ ضحك ]

إليز جيريتش:

عذرً ا .ال أعتقد أن المسألة تتعلق بالموارد فحسب.
فهناك ثالثة --
أعتذر ،إن كان كالمي أغضب أي أحد .لم أقصد هذا المعنى.
لكن هناك ثالثة مجتمعات تخرج علينا بثالث مجموعات متخلفة من األشياء التي يودون االنتهاء
منها.
ولدينا نفس اإلطار الزمني لجميع تلك المجتمعات لكي يتم تنفيذ األشياء.
إذن  --هناك توازن داخل  ICANNبالنسبة لطريقة تحديد أولويات موارد التطوير بالنسبة
لجميع األشياء الثالثة ،وكيف تقوم اإلدارة التي أتبعها بتحديد أولويات العمل على اتفاقية مستوى
الخدمة مع واحد منكم ،وبعد ذلك اتفاقية .SLA
أعني أننا نحاول القيام بجميع هذه األشياء بالتوازي.
لكنها  --بعض األشياء يجب أن تحدث بشكل متتابع تقريبًا ،وليس بالتتابع الفعلي ولكني متخللة
ولها مراحل.
ومن ثم أود العودة مرة أخرى إلى المحادثة التي جرت صباح اليوم ،وأعتقد أن جو أو  --أو ،ال
أدري ،ربما كان كيث درازيك الذي أثر ذلك ،وهو أن المجتمعات تقوم بتقديم االفتراضات بأن
التعاون وأن الطريقة التي عملوا بها معًا من قبل سوف تستمر .لكنها غير موجودة في أي من
المقترحات ،في حد ذاتها ،وال أعرف مدى حديث فريق عمل هندسة اإلنترنت إلى سجالت
اإلنترنت اإلقليمية حول ما يطالبون به وما الذي تطالب به سجالت اإلنترنت اإلقليمية .وأنا ال
أعرف مقدار حديث مجموعة عمل المجتمعات إلى فريق عمل هندسة اإلنترنت .إذن فإن تلك
المجتمعات الثالثة تتحدث إلى بعض اآلخر ،وأعتقد أن  ICGهو المكان الذي يفترض أن يقول،

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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"هل تتحدثون أيها السادة إلى بعضكم البعض" والنظر إلى مجموع ما يجري طلبه ،بحيث أنه في
حالة عودة - ICANNكجزء تنفيذ العملية من ذلك -مرة أخرى إليكم وتقول" ،حس ًنا ،كما تعلمون،
يمكننا الحصول على جميع  --يمكننا تنفيذ "أ" و"ب" و"ج" بحلول تاريخ النقل ،لكن "خ" و"ذ"
و"ض" نود توجيهها الح ًقا" --
وليس لدينا أي سبيل أو أي قناة من أجل تلك المحادثة .فقد أجريناها على المستوى الفردي ،وفي
بعض األحيان بدون تحقيق نجاح بسبب أن الجميع يقول" ،حس ًنا ،أريد ما أريده" وأنا  --يبدو
أنني على هذه الحال أيضًا .أريد ما أريد .لكن أعتقد أننا نريد ،كمجتمع ،االنتهاء من ذلك ،وبعد
ذلك ربما يفترض أن يعود دور  ICGمرة أخرى وتقول" ،حس ًنا ،أنتم أيها السادة تتحدثون إلى
بعضكم اآلخر وبعد ذلك تتعرفون على كيفية  --ما إذا كان بإمكاننا طلب تنفيذ كل ذلك في نفس
الوقت أو ما إذا كنا راغبين في إجراء أي شيء مرحلي أم ال".
ال أعلم ،كيث .لقد  --ذهبت إلى خط التماس هناك .عذرً ا.

ميلتون مولر:

لكنك تتحدث حول  --أعني ،أعتقد أنك تقدم نقطة جيدة للغاية .هذا هو رأيي فحسب ،بطبيعة
الحال.
لكن هل تتحدث حول هذه المجتمعات وتحدثها إلى بعضها اآلخر من خاللنا أما أننا بصدد ابتكار
عملية موثقة يقومون من خاللها بذلك أو أنك تعطيهم توصية عامة" ،انطلقوا وتعاونوا"؟

إليز جيريتش:

اعتقد بشيء ما أن ميثاق  ICGقال بأننا كنا من المفترض بنا النظر في جميع المقترحات الثالثة،
من أجل التعرف على ما إذا كانت موافقة كجسم واحد أم ال ،وقد قلنا أننا ال نرى أي وجه لعدم
االتساق واضحً ا .أعتقد أن ذلك ما قلناه.
وعلى الرغم من ذلك ،فإن ما أحاول طرحه هو أنه على الرغم من تدوينه في األوراق ال توجد
أية أوجه عدم اتساق واضحة ،والهدف المشارك الخاص بتحقيق اإلطار الزمني الخاص بالنقل
قد ال يكون قادرً ا على استيعاب جميع المتطلبات التي يطالب بها كل مقترح فردي.

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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وأعتقد أن هذا هو دور  ICGوهو العودة مرة أخرى إلى المجتمعات الثالثة ،أو ربما  --يجب
عليكم أيها السادة تحديد ما إذا كان هذا هو الدور ،لكنني أود القول بأن دورنا هو االنطالق إلى
المجتمعات الثالثة والقول" ،هل تحدثتم أيها السادة إلى بعضكم البعض ،وبعد ذلك تحديد ما إلى
كنتم ترغبون بعدها التقارب مع المشغل والتحدث حول ما يمكن تنفيذه من هذا الكم الهائل من
األشياء التي نريدها أو ما إذا كان من الممكن  --أن يتم تنفيذ كل ذلك في نفس الوقت أو ما إذا
كان من الواجب تحديد مراحل ذلك؟"
هل أجاب ذلك على سؤالك ،ميلتون؟

ميلتون مولر:

نعم  ،يفعل .وقد قدم كيث مقترحً ا عمليًا للغاية في ذلك الصدد.
هل تريدون ذلك --

كيث درازيك:

أجل .شكرً ا لك ،ميلتون .كيث درازيك من أجل التدوين النصي.
يبدو بالنسبة لي أننا إذا كنا ننوي التعويل على هذا الجهد ،والنظر إلى ذلك  --حسب مقترح إليز
في سياق الحصول على مقدار محدد من الوقت ومقدار محدد من الموارد لكي نتمكن من تنفيذ
وإنجاز ما قالت المجتمعات التشغيلية الثالثة أنها بحاجة إليه ،وهذا يفترض أننا جميع ملتزمون
باستيفاء اإلطار الزمني األقرب قدر اإلمكان.
إذن إذا كنا ننوي التعويل على ذلك ،فيبدو أن الخطوة المنطقية األولى سوف تكون  --هي
التوصل إلى القائمة أو قائمة كل مشاكل التنفيذ التي تم تحديدها ،وبعد ذلك محاولة الفهم بشكل
أفضل ،مثل ما مقدار الوقت الذي يستغرقه كل واحد من هذه وبعد ذلك في حقيقة األمر إجراء
حوار مع المجتمعات التشغيلية والقول ،أعتقد أن مجموعة  ICGيمكنها التصرف كمنسق أو
مشرف تسهيالت على ذلك الحوار.
لكنني أعتقد أن خطوتنا األولى سوف تكون ربما بالنسبة لفريق  IANAفي  ICANNأن يتوصل
إلى قائمة بحيث يمكننا بالفعل إلقاء نظرة عليها وبعض  --وأن يكون لدينا شيء لمشاركته مع
المجتمعات التشغيلية.

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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وأنا أؤيد أن نلعب دور مشرف التسهيالت لتلك المحادثة ألنني أعتقد أن ما نسمعه من إليز هو
أنه بموجب اإلطار الزمني الحالي واألهداف الحالية والموارد الحالية وجميع األشياء التي يجب
علينا تنفيذها ،هو أن من المحتمل أنها لن يتم االنتهاء منها قبل مراحل متنوعة هنا.
إذن إذا كانت هناك حاجة إلجراء عملية لتحديد األولويات ،فلنبدأ تلك المحادثة بأسرع وقت
ممكن بحيث يمكننا إنجاز أكبر قدر ممكن.
لكنها بحاجة  --للعودة مرة أخرى إلى النقطة التي أثارها جور والنقاط األخرى التي تم تقديمها،
بهذا بحاجة إلى العودة مرة أخرى إلى المجتمعات التشغيلية وأنا أعتقد أنه يتوجب علينا التأكد من
أنه إلى أقصى حد ممكن بأن هناك تواصل فيما بين قطاعات المجتمع حول ذلك ،من أجل تحديد
ما  --ما هي عتبات الحد األدنى.
شكرً ا.

ميلتون مولر:

لين؟

لين سانت .آمور :شكرً ا .لين سانت آمور.
وأنا أؤيد بعضًا مما قاله كيث للتو لكنني غير موافق في هذه النقطة على أن تكون  ICGالجهة
القائمة بالتسهيالت.
أعني أنه في نهاية اليوم أعتقد أن الجزء الذي يعتبر رئيسيًا هو أننا قلنا بأننا سوف نعود مرة
أخرى إلى المجتمعات التشغيلية وسوف نبحث عن التعقيبات على مخاوفهم بخصوص التنفيذ.
وجزء من ذلك سوف يكون في حقيقة األمر فيما يتعلق باألشياء التي تؤثر بالفعل على عمليات
.IANA
لكن من المفترض بإدارة العمليات في IANAأن تحديد على المدى الطويل كيفية التفاوض على
المتطلبات عبر مجتمعات متعددة عندما ال يمكنكم تأييدها جميعًا ،كما أن عملية تحديد األولويات
لم تكون أب ًدا مجموعة من" ،إليكم الترتيب" ،ألن هناك بعض األشياء التي يمكننا القيام بها وقد
تكون العاشرة على القائمة لكن يمكنكم القيام بها سريعًا وحاالً .وكما تعلمون ،دائمًا ما يكون ذلك
هو التفاوض وهو يتطلب في حقيقة األمر عالقة عمل مباشرة بين المشغل ومجتمعات التشغيل.
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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إذن أن غير متأكد على وجه التحديد بأن هناك دور تسهيالت بالنسبة لنا هنا غير ما سمعته ربما
من التعليقات ومن التعليقات المقدمة من إليز ،في الطلب الواضح.
وأعتقد أن جو هو ما قال ذلك صباح اليوم ،أننا نطالب كل واحد من المجتمعات التشغيلية بأن
تقول في تعليقاتها أنهم سوف يعملون معًا حول المشكالت الحيوية والتواصل بشكل مناسب.
وبالنسبة للنقطة التي أثارتها أفري ،أعتقد أن أفري دوريا قدمت تعليقات في مادتها المقدمة،
وأعتقد أنها تبحث عن نشاط مختلف من نشاطات التسهيل وهذا موضوع آخر ،في رأيي.
ولكن كما تعلمون ،أعتقد أنني في حقيقة األمر ،أنني تائه قليالً فيما يخص سبب االعتقاد بأن هذا
يسير خارج أي شيء بخالف إجراءات التشغيل العادية بين أي مشغل والطلبات المتعددة من
المجتمعات المتعددة التي سوف يتعين عليكم تعيين لمدى طويل قادم.

ميلتون مولر:

حس ًنا .تفضل .اإلجابة.

إليز جيريتش:

أعتقد أن هناك اختالف حقيقي اآلن بين المفاوضات العادية بين المشغل والناس الذي يؤيدونهم
ألن هذا يحدث بشكل يومي اليوم.
ما هي  --نحن ال نقدم  --ال يتم إعطاؤنا فرصة من أجل التفاوض .ويجب إخبارنا بما يجب
علينا القيام به.
حيث يقول كل مجتمع ما يجب القيام به .ويتم تجميعه معًا في مقترح مجمع .والتوقع يتمثل في
أن كل ذلك سوف يتم تنفيذه.
ال توجد مفاوضات هنا ،لين.
في حالة العمليات اليومية االعتيادية ،يكون هناك تفاوض.
وأعتقد أن ما كنت أقترحه هو أن  ICGكما قلت لكم" ،يمكنها القول ،مثل ما قلته بشكل كبير،
"اسمعوا ،هنا الكثير من األشياء الكاملة .وأنتم جميعًا تريدون االنتهاء من ذلك في نفس الوقت.
هل تفاوضتم أو تحدثتم حول ذلك وتعرفتم على ما إذا كان من الممكن االنتهاء من ذلك؟" هذا هو
الجزء الخاص بالتفاوض.

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
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لكن لم يتم إعطائنا الفرصة في هذه المرحلة الزمنية.

ميلتون مولر:

دانيال؟

دانيال كارينبيرغ:

دانيال كارينبيرغ.
فمن الناحية األساسية ،فإن ما قاله لين هو  --تعليقي .أعتقد  --اسمحوا لي أن أضيف سببًا آخر
لذلك ،وهو أنني أعتقد أننا نفرط في التفكير ونفرط في تعقيد ذلك بأن نكون الرجل الواقف في
ف في توضيح  --توضيح هذه المسألة ،ومطالبة المجتمعات
المنتصف .وأعتقد أن الدور كا ٍ
التشغيلية بالتحدث إلى بعضها اآلن ،لكنني أتفق تمام مع رأي لين بأن هذه المحادثة هي ما يحتاج
المشغل له مع العمالء ،إن جاز التعبير.
وأنا  --يجب عل ّي القول بأنني مندهش قليالً بتعليقكم ،إليز ،وأنه ليس لديكم إمكانية التفاوض
بسبب  --المسألة الخاصة باتفاقية مستوى الخدمة  SLA/SLEبالكامل ،في الواقع ،عملة تفاوض.
أما المشكلة الوحيد بالطبع هو أن لديك ثالثة عمالء يريد كل منهم الحصول على الخدمة أوالً.
وأنا ال  --من حيث سذاجتي ،اعتقدت أن هذه ليست مشكلة كبيرة ألن اثنين من العمالء راضيان
بالفعل واالتفاقيات التي لديكم معهما مستقرة نسبيًا ،وبالتأكيد مع معلمات البرتوكوالت .لقد كانت
هذه عملية عادية .ومن ثم فإنني أتوقع أنكم تجرون محادثة أخرى معهم .كما أنكم أجريتم محادثة
أولية مع مجتمع األرقام ،ولن يكون هناك الكثير من الرفض فيها.
أعتقد أن الوقت الرئيسي الخاص بك هو المناقشة مع مجتمع األسماء ،وبعد ذلك فإن التنسيق
ليس ضروريًا إلى تلك الدرجة في الواقع .لكن ربما أكون غير بارع.

ميلتون مولر:

كافوس.

كافوس أراستيه:

نعم .أنا أتفق مع قالته إلين وما قاله دانيال .وأن غير موافق على أن تلعب  ICGأي من أدوار
مسئولي التسهيالت.

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
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[ ضحك ]
وأعتقد أننا لم نـعط أي مهمة خاصة بمشرف التسهيالت.
أما رقم اثنان ،فال أعتقد أن ذلك ،كما قالت إلين ،أنكم انطلقتم بالفعل من أجل البحث عن تفاوض.
وليس من واجبنا سواء تم االنتهاء منها أم ال .الشيء الوحيد هو أنه يمكننا افتراض أن هذا
التفاوض تم تنفيذه أو يجري تنفيذه .هذا كل ما في األمر .لكن ليس من مهامنا أن نسألهم عما إذا
كان لديهم أم ال.
وهذا الكثير من التفاصيل .اعتقدت أننا نفرط في تنظيم الموقف .ونحن ربما (يتعذر تمييز
الصوت) .نحن نقوم على إنشاء بعض األعمال اإلضافية بالنسبة لنا .واسمحوا لي أن أقوم ببعض
األشياء األخرى الهامة التي يجب القيام به.
إذن جزء من طرح المشكلة التي نفترض ،في البداية ،أن المقترح  --المقترح المجمع متسق إلى
أبعد ما أعلن عنه ،على افتراض أن أي تفاوض أو أي مناقشة تم تنفيذها بالفعل أو يجب تنفيذها.
هذا كل ما في األمر .ولكن بدون مشرف التسهيالت وبدون سؤالهم عما إذا كانوا قد انتهوا من
أي تفاوض أم ال .فهذه ليست مهمتنا .شكرً ا.

ميلتون مولر:

من التالي هنا؟ لنرى.
أنا أليسا وبعد ذلك جو.

أليسا كوبر:

في البداية ،مالحظة إدارية فقط .لقد حققنا ما كان يفترض أن يكون بنهاية جلستنا .وتحققت أمانة
السر ،وفريق العمل متفق على البقاء  15دقيقة أخرى .لكنني ال أعتقد أننا يجب أن نحاول االنتهاء
من ذلك في غضون  --بحلول الساعة  ،5:10إن أمكننا ذلك .حس ًنا ،لدينا هنا طلبات كثير إللقاء
الكلمة.
إذا أمكنك إنهاء الجلسة بحلول  ،5:15فسوف نأخذ راحة لمدة خمس دقائق وسوف نجتمع م ًعا
حول البنود اإلجرائية ونحصل على ملخص موجز للغاية بالبنود اإلجرائية.

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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ميلتون مولر:

بعد ذلك أغلق قائمة االنتظار .اسمحوا لي أن أوضح األمر.

أليسا كوبر:

هناك مجموعة من األشياء التي قيلت والتي ترفع أعالمًا حمراء كبيرة من وجهة نظري .أولها
فكرة أنه يمكننا وضع أشياء في المقترح تحت االفتراض المقدم من المجتمعات بأنهم سوف
ينتهون قبل انتهاء العقد .وبعد ذلك فيما بعد بسبب التأخيرات التشغيلية ال يتم االنتهاء منها في
حقيقة األمر .وأعتقد أن  -هناك متضمنات لذلك .وأنا ال أعتبر أن هذا خيارً ا .أعتقد أننا إذا --
مهما كان ما يقوله المقترح يجب االنتهاء منه قبل انتهاء العقد بالفعل ويجب االنتهاء منه قبل
انتهاء العقد .أو أن العقد لن ينتهي .وال أعتقد أن هناك بالفعل أي مساحة تذبذب حول ذلك .إذن
بمجرد أن يتم االنتهاء من النص ،ال أعتقد أنه ستكون هناك عودة حول ذلك.
كما أعتقد أن فكرة أن  ICANNلم تحظ بالفرصة للمساهمة في العملية والتعبير عن رأيها حول
جميع المتطلبات التي في سبيل الوصول لهو أمر جديد بالنسبة لي ،وبصراحة ألنني أشعر وكأننا
--

(بعي ًدا عن الميكروفون).

أليسا كوبر:

إذن فإن ما أردته هو الفرصة للتفاوض على جميع المعتقدات الواردة في المقترح .أوافقك الرأي.
ذلك لم يكن ممك ًنا .لكنني ال أعتقد على األقل أن الطريقة التي تم إعداد عملية النقل بها بالكامل،
أعتقد أنها كان واضحة من البداية بأن هذا غير ممكن الحدوث.
إذن فأنا لن أربط نفسي بآخر زمرة من المعلقين .وأعتقد أنه قد تكون هناك حاجة ما بالنسبة
لمجموعة  ICGلمساعدة المجتمعات على التحدث إلى بعضها اآلخر في مرحلة التنفيذ ،لكنني ال
أرى أنها أي شيء له أهمية كبيرة وغير ضرورية على اإلطالق .وأعتقد أنه أمر إلزامي علينا.
مرة أخرى ،لدينا قائمة ببنود التنفيذ في المقترح اآلن .وإذا ما احتجنا إلى إعطاء بعض التفاصيل
على ذلك استنا ًدا إلى التعليقات العامة أو استنا ًدا إلى المزيد من التفاعل مع المجتمعات التشغيلية،
فأعتقد أنه يجب علينا القيام بذلك .لن هذا يجب أن يكون مسار الحقيقة حول ماهية مشكالت
التنفيذ .وأنا أعتقد أن على  ICANNمراجعة ما ورد في تلك القائمة .ومن الواضح أن الجميع

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
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سوف يراجع ذلك قبل أن ننتهي منه في النص .لكن هذا  --هذا ما يجب أن تكون عليه القائمة.
وال يجب أن تكون موضوع للتفاوضي بعد إرسال المقترح.

ميلتون مولر:

جو وبعد ذلك ياري.

جوزيف الهادف:

شكرً ا .جو الهادف .أعتقد أنه ال بأس بالنسبة لمجموعة  ICGالبدء في العملية لتقول ،مرحبًا،
سوف يكون من المفيد إذا ما أجرت المجتمعات نقا ًشا .لكن إذا كان األمر ضروريًا من أجل
اإلدارة المصغرة للنقاش فيما بين المجتمعات ألنه ال يمكنهم إجراء ذلك بأنفسهم ،إذن عندما نصل
إلى مشكلة الفصل ،من الواضح أنه ال يجب علينا أن نكون قادرين على ائتمانهم بعقدها بأنفسهم.
كما يجب أن نكون موجودين إذا كان هناك أي فصل .هذا غير منطقي .سواء تصرفت المجتمعات
بشكل جماعي لمصلحة أمن واستقرار اإلنترنت ونحن نثق فيهم للقيام بذلك وهم ملتزمون بالقيام
بذلك أو غير ملتزمين .وإن لم يكونوا كذلك ،فسوف نكون بحاجة إلى وظائف تربية األطفال في
جميع أنحاء المقترح والتي ليست موجودة ألننا تنبأنا بغالبية هذا المقترح حول محفزات المجتمع
واألمانة فيهم.
إذن أعتقد أنه يمكننا الدعوة لذلك .لكن إذا لم تحصل المجتمعات على ما يكفي لها من الداخل
إلجراء مناقشة حول االعتمادات وعمليات تحديد األولية حول تنفيذ الموارد المحدودة ،فهناك
الكثير من الموضوعات التي يجب علينا إعادة النظر فيها في هذا المقترح.

ياري آركو:

أنا ياري آركو .أعتقد أنني أتفق مع غالبية المتحدثين األحدث .وأنا أقدّر بأننا ال نريد أن نكتسح
إدارة  IANAأو أي شخص آخر من أجل تلك المسألة عندما يقوموا باألشياء من أجل النقل.
أردت فقط التركيز على أربعة أشياء .األول ،هذه ليست مجرد إجراءات لـ  .IANAبل إن هناك
أطراف أخرى يجب عليها القيام بأشياء .إذن ليس كل ذلك يندرج في إدارة  .IANAحقوق الملكية
الفكرية  IPRعلى سبيل المثال ،في مكان آخر بشكل أولي  --فهي مهمة يجب على بقيتنا التعامل
معها بشكل ما و IANAمشاركة فيها لكن ربما ال تكون هي الطرف األساسي.

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
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وثانيًا ،ربما تكون العديد من المهام في حقيقة األمر قريبة من االكتمال .وكما هو الحال بالنسبة
لمثال اتفاقية مستوى الخدمة  ،SLAفقط القليل من الكتابة بخط اليد ويمكن االنتهاء من ذلك.
وأعتقد أن الطريقة الصحيحة للتفكير في ذلك هو أن لدينا هذا التنسيق عبر المجتمعات مستمر
بالفعل .وقد اتفقنا جميع على أننا سوف نكتب المزيد من النصوص حول ذلك الموضوع استنا ًدا
إلى التعليقات .هذا جيد .وقد حصلنا على ذلك .وبعد ذلك كما قالت إليز أنها مسألة عميل/مشغل
وتخطيط التنفيذ العادي .وبالنظر إلى القائمة وكل ذلك ،أعتقد أنه يمكننا في حقيقة األمر القيام
بذلك.

ميلتون مولر:

هذا يعني أنه أنا .وأنا ال أتفق مع غالبية من قالوا بأنهم ليسوا بحاجة إلى مجموعة التنسيق ICG
على اإلطالق .وأنا أجد هذا األمر غريبَ ًً ا للغاية .اسمعوا ،هذا مقترح واحد مضمّن وهو معد
لمرة واحدة .إذن كل هذا الحديث حول كيفية اإلدارة المصغرة للمجتمعات التشغيلية ال طائل
وراءه ألننا  --لدينا قيد .وهو قيد متعلق بالوقت ،ونحن نحاول تقديم مقترح واحد يعمل معًا .إذن
يجب أن يكون هناك نوع ما من دار المقاصة المركزية فقط للقول ،نعم ،تم االنتهاء من هذه
المسألة .وإذا لزم األمر يتم تعديل اتفاقية مستوى الخدمة أو يتم التعامل مع تلك المشكلة بشكل
مستقل من خالل المجتمعات التشغيلية ،وهذا أفضل بكثير .لكن أال يجب على أي شخص أن
يقول ،نعم ،لقد تم التحقق بالفعل من ذلك؟ هل هذا ممتد؟ كيف يعلم الجمهور أن هذه العملية يجري
تنسيقها في الحقيقة؟ ما نوع الشفافية العامة الموجودة إذا لم نكن نحن في هذا الدور ونقول ،حس ًنا،
نحن نعلم أن هذا الجزء تم االعتناء به.
فهذا ال يعني أننا نملي عليهم ما يحدث .أعني أننا نقوم بأعمال التسهيالت .وأنا ال أفهم سبب
مقاومة هذا ورفضه .أنا لست متأك ًدا مما تخافون منه .هذه وجهة نظري.
ومعنا بول.

بول ويلسون:

شكرً ا .معكم بول ويلسون .طلب الكلمة كان ر ًدا على رسالة أليسا حول دور  -- ICGأو المدى
العمري لمجموعة  .ICGلقد أجرينا مناقشة فيما بين رؤساء سجل اإلنترنت اإلقليمي التنفيذيين.
ويمكنني القول بأنني أعتقد أنه لم يكن هناك االنطباع بأن مجموعة  ICGسوف تنخرط في هذا
المستوى من التنفيذ أو اإلشراف أو التنسيق .ربما تكون هناك حالة بالنسبة لذلك يجب القيام بها.
لكنني أعتقد أن انطباعنا تمثل في أن  -- ICGاختصاص  ICGتمثل في تقديم المقترح .وقد
وصلنا إلى القول بأنه يجب أن يكون مقترحً ا يكون مقبوالً ومن ثم على مجموعة  ICGأن تكون
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موجودة لوقت كافي من أجل الحصول على مقترح مقبول .لكننا لم نكن نشارك في أينوع من
التنفيذ أو التنسيق أو اإلشراف.
وفي ذهني ،أعتقد أن إليز قدمت بعض النقاط الجيدة للغاية حول ما قد يريد إلينا في عملية التنفيذ.
لكنني أميل إلى االعتقاد بأنه على الرغم مما قاله ميلتون ،لكن سوف يكون من األيسر بالنسبة
للمجتمعات التعامل مع تلك األشياء مباشرة مع  IANAفيما سوف يكون تفاوضًا أو ممارسة
التخطيط من أي نوع .لكنها ال تفكر في ذلك في ذهني اآلن ،ال يجب أن تكون  --ال يجب أن يتم
تنسيق ذلك بمعرفة مجموعة  .ICGشكرً ا.

ميلتون مولر:

حس ًنا .أعتقد أننا انتهينا اآلن.
ونحن نتفق على أال نتفق حيال ذلك.

أليسا كوبر:

إذن لدينا المزيد من الوقت للحديث حول موضوع دور  ICGفي الغد .ال ،قطعًا ال ،ليس اآلن.
واآلن انتهينا .أجل.
لكنني أود أن نتوصل إلى نتيجة حول اكتمال المقترح ،وهو ما بدأنا بالفعل الحديث عنه.
أعتقد أن القسم من النص في الجزء صفر بحاجة إلى تحديث من أجل أن يعكس شي ًئا ناقشناه
اليوم .وأنا غير متأكد بالفعل ،ما لم تحصلوا على ملخص تودون تقديمه .ونحن بحاجة أيضًا إلى
شخص يقوم بتنفيذ ذلك ،أليس كذلك؟ إذن لقد أجرينا بالفعل مناقشة قبل  20دقيقة حول المقترح
الكامل ،هل نعتقد أنه مكتمل .يجب أن نكتب ذلك في النص الخاص بنا .ال أرى أح ًدا بالفعل يشير
إلى ذلك للقيام بذلك بالضرورة .لدينا قائمة كاملة بالبنود اإلجرائية غير المخصصة ألحد .ومن
ثم سوف أضيفها إلى تلك القائمة من البنود اإلجرائية غير المخصصة التي سوف نستعرضها
قريبًا.
إن ما ننوي القيام به هو أخذ استراحة لبضع دقائق بحيث يمكن للرؤساء وأمانة السر استعراض
قائمة البنود اإلجرائية ،وبعد ذلك سوف نعود مرة أخرى إلى ذلك بعدها.
إذن ما ننوي القيام به هو أخذ استراحة لبضع دقائق بحيث يمكن للرؤساء وأمانة السر استعراض
قائمة البنود اإلجرائية ،وبعد ذلك سوف نعود مرة أخرى إلى ذلك بعدها .السؤال الوحيد الذي
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ورد إلي هو أنه في العديد من النقاط اليوم عندما كنا نستعرض ذلك في المصفوفة أو الشرائح،
أشار الزمالء إلى أن هناك تعليق ناقص .وكما تعلمون" ،كان من المفترض لها التعليق أن يكون
في الصف " "3في هذا المربع" ،أو "في مكان ما من المصفوفة".
وسؤالي يتعلق بما إذا كان نريد معاملة المصفوفة و/أو الشرائح  --كنا  --لقد كنت أتعامل معها
كأدوات نستخدمها فقط من أجل تسهيل النقاط ،وفي هذا الجانب سوف  --لن نحتاج بالضرورة
إلى استعراض والتأكد من أنه كاملة وواضحة بشكل مطلق.
ومن ثم فإنني أتساءل عن شعور الناس حيال ذلك ،إن أردتم استعراض والحصول  --تخصيص
هذه اإلجراءات من أجل إجراء تعديالت تفصيلية على منصة العرض أو المصفوفة أو إذا كنتم
تعتقدون أن هذا غير ضروري ،حيث أشرنا  --وسوف نشير في المحضر مكان فقد األشياء.
هل هناك أية آراء حول ما إذا كنا بحاجة إلى جعل المصفوفة أم المنصة هي النقطة المرجعية
الثابتة؟

لين سانت .آمور:

أنا أقترح أن ال نقوم بذلك ألنني غير متأكد من ذلك ولو حتى سريعًا ،القليل مما التقطناه هنا يعني
أنها مكتملة اآلن.
ومن ثم أعتقد أننا غير جادين مع أنفسنا إذا اعتقدنا أنه نتيجة لهذه المناقشة ،هذه المصفوفة سوف
تكون كاملة وتسير إلى كل نقطة ومرجع ،وأنا أفكر في استخدامها كنموذج أو إطار عمل من
أجل المناقشات هنا واإلشارة إلى ذلك بوضوح هو األمر األكثر مسئولية ،بصراحة.

أليسا كوبر:

حس ًنا .ومن ثم سوف نشير إلى كافة هذه األشياء في المحضر لكننا لن نقوم بتعيين إجراءات من
أجل تحديثها بالفعل.
حس ًنا .إذن اسمحوا لنا أن نعود في تمام الساعة  5:20وسوف  --وسوف تكون معنا قائمة البنود
اإلجرائية للناس.
[ استراحة ]
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حس ًنا .وسوف نعود مرة أخرى لالجتماع بحيث يمكننا إنهاء اجتماع اليوم.
إذن معنا  --كم عدد البنود اإلجرائية التي لدينا؟
لدينا ثمانية بنود إجرائية من اليوم ،وهو يوم مليء باإلجراءات.
إذن سؤال واحد قبل  --ال أعلم ما إذا كنت بحاجة إلى استعراضها بقدر كبير من التفاصيل لكن
الكثير من هذه البنود اإلجرائية لألشخاص لالنطالق من أجل كتابة نص ما سوف يتم إدراجه في
الجزء صفر ،والسؤال حول الموعد النهائي لذلك.
مرة أخرى أمامنا أربعة أسابيع قبل اجتماع  ،ICANNومن ثم  --ونحن  --كما تعلمون ،ربما
يتم التداول في بعض ذلك قليالً في عملية التعديل ،لكنني أعرف أن الناس قد سافروا مسافة طويلة
للغاية وسوف تكون العطلة األسبوعية يوم غد .وال أريد أن أحدد الموعد النهائي للمشاركين من
أجل ذلك هذه المادة في القريب العاجل.
ومن ثم ربما كنت أفكر في يوم مثل الخميس؟ فإذا ما كان اسمك ملح ًقا بشيء ما هنا ،فيجب
عليك إرسال النص الخاص بك إلى بقية  ICGبحلول --
أو يمكننا القيام بذلك في وقت متأكد من يوم األربعاء بالتوقيت العالمي المنسق؟ ال ،هذا قريب
للغاية ،أو ال ،ليس هناك وقت كاف؟

(بعي ًدا عن الميكروفون).

دانيال كارينبيرغ:

أنا دانيال .أنا لم أحصل على أي منها حتى اآلن ،لكنني أتوقع الحصول على واحدة في وقت ما،
وبصورة أساسية ،أعتقد أنه يجب عليكم إعطاء  --بالنسبة للناس من أجل صياغة المادة ،يجب
أن تعطوهم أسبوع على األقل.

أليسا كوبر:

حس ًنا.
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كما أنه  --كما تعلمون ،لدينا جميع جداول كاملة وأنا محجوز بصفة أساسية حتى يوم الخميس،
وكما تعملون --

أليسا كوبر:

حس ًنا .إذن لنقل يوم الجمعة من األسبوع القادم.
[ ضحك ]

أليسا كوبر:

هذا أسبوع .فاليوم هو الجمعة .واألسبوع القادم يوافق الجمعة .لقد قلت أسبوعًا .أمامنا فقط أربعة
أسابيع قبل اجتماع  ICANNوأعتقد أن المقترح بحاجة إلى أن يكون  --إلى االنتهاء منه عندما
نصل إلى هناك ،أليس كذلك؟ هذا إن كان من المقرر ينتهي على اإلطالق.
حس ًنا .إذن أيها الزمالء يمكنكم مالحظة هذه المسألة .إذن لنقل يوم الجمعة .يمكننا العمل لوقت
متأخر حسب التوقيت العالمي المنسق 23:59 .بالتوقيت العالمي المنسق.
لماذا تفعلون ذلك يوم جمعة؟ ل َم ال نجعل هذا يوم األحد؟ ويمكننا أيضًا أن نجعها يوم األحد إن
كنا سنعقدها أيضًا يوم الجمعة.

دانيال كارينبيرغ:

نعم هذه هي وجهة نظري.

أليسا كوبر:

أهذا أفضل؟ نعم؟ إذن يمكنك تضييع عطلة نهاية أسبوع أخرى على عملية نقل IANA؟ أجل.
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(بعي ًدا عن الميكروفون).

أليسا كوبر:

أجل ،نعم.
لدينا  --أمامنا اجتماع هاتفي األسبوع الذي يليه ،أليس كذلك؟ أو في --
(بعي ًدا عن الميكروفون).

أليسا كوبر:

حس ًنا ،سوف نتحدث حول ذلك في الغد .حس ًنا .نعم .سوف تقوم أمانة السر بتسجيل التاريخ
والتوقيت الفعلي لكنه تقريبًا أسبوع.
حس ًنا .إذن أمامنا  --لدينا مجموعة وردت إلينا في الصباح والتي تم تخصيصها ،ومن ثم فقط
خصصتها لنفسي.
أعتقد أنه يتوجب علينا كتابة بعض المراجعات العامة للتعليقات وقد تحدثنا قليالً حول إحصائيات
التأييد العام ،ومن ثم لقد اتخذت اإلجراء من أجل القيام بذلك.
كما كان هناك أيضًا بند واحد أتى إلينا صباح اليوم حول توضيح التوقعات الخاصة بمجتمع
األرقام ومجتمع البروتوكوالت فيما يخص النطاق المحدود لـ  .PTIأو النطاق اإلجمالي لـ .PTI
أما اآلخرين ،مارتن جاهز لتناول االختصاص القضائي.
والفريق الفرعي على استعداد للعودة إلينا بالمسارات المقترحة لإلجراءات حول جميع تلك النقاط
ذات الصلة بـ .PTI
وميلتون لديه ثالثة بنود ورادة من مناقشة  .RZMوأنا أدرك أن جو قد يكون أجرى واحدة من
تلك لكم ،لكنها تحت تصرفكم إن كنتم تظنون أنكم انتهيتم أم ال .يمكنكم إخبارنا بذلك غ ًدا.
وبعد ذلك ياري على استعداد من أجل نص حقوق الملكية الفكرية  .IPRوتلك هي جميع البنود
اإلجرائية من اجتماع اليوم.
هل فاتنا أي شيء؟
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هل  --أنا دانيال .هل نريد تعين شخص لصياغة نص ما يتحدث حول المسألة التي طرحتها إليز؟
من الناحية األساسية مسألة التنفيذ؟

أليسا كوبر:

إذن لدينا الوقت على جدول أعمال اجتماع الغد للحديث باستفاضة حول دور
مجموعة  ICGخالل التنفيذ ،وأعتقد أنه يجب علينا التحفظ حتى ذلك الحين ونقرر ما يجب علينا
القيام به .أليس كذلك.
هل هناك تعليقات على البنود اإلجرائية؟
حس ًنا .هل يمكننا إلقاء نظرة على بنود جدول األعمال؟
إذن في الغد سوف  --سوف يجد الرؤساء وأمانة السر الوقت لوضع هذه األشياء مرة أخرى في
جدول األعمال الذي قلنا أننا سنقوم فيه بذلك.
إن  --وفي نهاية اليوم سوف نعود مرة أخرى إلى سؤال ما إذا كان المقترح يحظى بدعم واسع
من المجتمع.
سوف نعود إلى  --من الفريق الفرعي حول .PTI
سنعود إلى هذا موضوع إدارة ملفات خوادم الجذر .RZM
لدي سؤال واحد .إذن لدى السادة بعض التعليقات على القائمة البريدية حول تقرير  GAOالذي
خرج اليوم.
وعلى المستوى الشخصي ،أنا أميل إلى عدم تمضية الوقت المباشر وجهًا لوجه حول هذا
الموضوع وأن  --ألنه غير حساس للوقت بنفس الطريقة التي تكون عليها بقية الموضوعات،
بالضرورة ،ومن ثم أقول بأنه يمكننا  --إذا اعتقد الناس أنه جدير بأي مناقشة في الوقت الفعلي
على اإلطالق ،يمكننا أن نضع ذلك على مؤتمر مستقبلي ،لكن بدون الحصول على وقت مباشر.
أية اعتراضات؟
حس ًنا .لدي إشارة من روس موندي.
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شر هذا الملف كوسيلة مساعدة لملف
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حس ًنا .وبعد ذلك سوف نتحدث حول اكتمال المقترحات ودور  ICGمرة أخرى في الغد.
إذن سوف نعيد العمل على جدول األعمال قليالً.
هذا كل شيء لليوم .هل ترغبون بتذكير الحاضرين حول  --نعم.

(بعي ًدا عن الميكروفون).

أليسا كوبر:

ربما .فكرة جيدة ،نعم .هل أن  --هل لديك ميكروفون؟

متحدث غير محدد:

مرحبًا .مرحبًا .حس ًنا .إذن في البريد اإللكتروني الذي أرسلته إلى أعضاء  ICGليلة البارحة،
أن وقت االجتماع للتغلب وصول إلى بيرش هو  .6:00وحيث أننا تجاوزنا قليالً ،فإن االجتماع
يجب أن يكون  6:30لالجتماع في بهو الفندق في مقدمة التسجيل ،منطقة تسجيل المكتب األمامي.
وإذا أراد أي شخص االلتقاء هناك فسوف نتوجه إلى بيرش على الفور.

أليسا كوبر:

وأعتقد أنه --كما تعلمون ،أمر اختياري .فهذا مكان غير رسمي لتناول مشروب والدردشة.
إذن إذا كان الفريق الفرعي مكا ًنا أكثر هدوءًا للقيام باألعمال ،فيمكنكم أيها السادة القيام بذلك،
إذا اخترتم ذلك .لذلك --
شكرً ا لكم جميعًا .سوف نراكم غ ًدا في الساعة .9:00
هل تريدون إلقاء نظرة على جدول أعمال اجتماع الغد؟ بالتأكيد.
يمكننا إلقاء نظرة على جدول أعمال اجتماع الغد .عذرً ا.
إذن نعم ،ها نحن ذا .إذن لدينا مجموعة أماكن للبنود المتروكة من اليوم  1وسوف نقوم
بتخصيص ما ترك من اليوم معهم .باإلضافة إلى مجموعة من الموضوعات الجديدة التي لم

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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نتناولها على اإلطالق حتى حينه .وأنا أقترح أال ننتقل إلى بنود "السماح بالوقت ،فقط لإلحاطة
والعلم.
حس ًنا .اتفقنا؟ حس ًنا .شكرً ا لكم جميعًا .شكرً ا لكم ،أيها الفريق .سوف نراكم غ ًد.

متحدث غير محدد:

هل لي أن أقترح بأنه يمكن للفريق الفعلي  2الحصول على خمس دقائق بعد هذا من أجل التنسيق؟
فريق  PTIالفرعي؟

[ انفض االجتماع ]

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.

