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أليسا كوبر:

مرحباً بكم جميعاً .أنا أليسا .أعتقد أنه يمكننا المضي قدمًا والبدء ،حيث يجري توصيل الميكروفون
من بعض األفراد .إال أن لدينا مجموعة كبيرة جدًا ،مع مراعاة أنها تبدوا المنطقة الزمنية المفضلة
لألغلبية ،لذا ،شكرًا لكم جميعًا على وقتكم.
أرى أننا سنمضي في التسجيل ،ومن ثم ،أعتقد أننا يمكننا البدء .ويمكنكم االطالع على جدول
األعمال في غرفة  .Adobe Connectوبالفعل ،أخمن أننا يجب أن نسأل أوالً إذا ما كان
هناك أي شخص في المكالمة ليس في غرفة  ،Adobe Connectالرجاء إخبارنا باسمك اآلن.

تريزا:

مرحبًا ،أنا تريزا .لست اآلن في غرفة .Adobe Connect

أليسا كوبر:

شكراً تيريزا .هل يوجد أي شخص آخر على الميكروفون ولكن ليس في Adobe Connect؟
حسنًا ،عظيم .شكرًا لكم جميعًا على المشاركة .لدينا اثنين أو ثالثة من بنود جدول األعمال اليوم.
األول هو الحديث عن توقعات تقديم المقترح .ولسوء الحظ ،حدث سوء تواصل بيني وبين لين
وترتب عليه أنها لم تتمكن في التواجد في المكالمة ،لذا ،سأحاول ترك هذا النقاش بصورة رئيسية
استنادًا إلى عملها وقليل من المساعدة مني وجو وما ساهمنا به.
لذا ،فهذا هو البند األول .وأتمنى أن يمكننا االنتهاء من ذلك قبل تمام الساعة بعشرين دقيقة ،حيث
سيكون لدينا وقت لتحديثات من المجتمعات التشغيلية ،وأعتقد ،أتمنى أن يكون لدينا زمالء في
المكالمة من معظمها .وأنا لست متأكدًا أننا سيكون لدينا شخص من قسم األرقام ولكن سيكون
لدينا أشخاص من معلمات البروتوكول واألسماء الذين سيقدموا تحديثًا مختصرًا من المجتمعات
ويمكن لألفراد طرح األسئلة.
بعد ذلك ،أراد باتريك الحديث عن اإلمداد والتموين من اجتماع سنغافورة .ولسوء الحظ ،لم يتمكن
باتريك من الحضور ،ال أعتقد .فهو ليس هنا اآلن ،وإذا كان سيحضر الحقًا ،فسو

نحاول إدرا

ذلك ،ولكن اآلن ،ربما سنتخطى هذا البند في حالة عدم مشاركته .وبعدها ،سننتهي ونتحدث قليالً
عن الخطوات التالية والخطط لشهر ديسمبر ولمكالمتنا التالية.

مالحظة :ما يلي عبارة عن تفريغ ملف صوتي إلى وثيقة نصية/وورد .فرغم االلتزام بمعيار الدقة عند التفريغ إلى حد كبير ،إال أن النص يمكن أن
يكون غير كامل ودقيق بسبب ضعف الصوت والتصحيحات النحوية .وينشر هذا الملف كوسيلة مساعدة لملف الصوت األصلي،إال أنه ينبغي أال يؤخذ
كسجل رسمي.
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سأخطر الناس أن سامنثا لن يمكنها االنضمام للمكالمة اليوم ،وستكتب المحاضر من خالل
التسجيل الصوتي .وسأحاول الحفاظ على مسار بنود العمل فقط من المكالمة ،حتى يمكننا إخراجها
إلى القائمة بعد المكالمة مباشرة إال أن المحاضر الكاملة ستصدرها سام الحقًا .لذا ،هذا للعلم فقط.
هل توجد لديكم أي تعليقات أو اقتراحات حول جدول األعمال؟ األمور األخرى التي يريد األفراد
الحديث عنها ،أو إذا لم يكن يعجبهم األمور التي خططنا لها؟
حسنًا ،سامنتا هنا .نعم ،رائع .إذًا ،يمكن أن تتولى سامنتا بنود العمل والمحاضر .شكراً جزيالً
لك سامنتا .هل هناك تعليقات على جدول األعمال؟ جان جاك؟

جان جاك سوبرانت:

مرحبًا ،معكم جان-جاك .أالحظ أن جنيفر [غير مسموع] حاضرة في هذه المكالمة .وقد أردت
فقط التأكد من ذلك ،وإذا كان األمر كذلك ،فاألشخاص الذين اختاروا أن يكون أمينًا هم [غير
مسموع] ...شكرًا لكم.

أليسا كوبر:

هذا شيء لم أكن أعلمه ،ولست متأكدة بخصوصه ...ال أعتقد أننا ننشر أي معلومات حول ذلك
حتى اآلن ،حيث لم نحصل على التأكيد الكامل .لذا ،أعتقد أننا يجب أن نبدأ ،هل ذلك مناسب؟
ال بأس في ذلك .إذًا ،لنواصل النقاش على المقترح .أرى يدًا مرفوعة من زياودونج.
زياودونج ،هل لديك تعليق؟
ربما يواجه صعوبة مع المايكروفون .حسنًا ،زياودونج ال يمكننا سماعك إذا لم تكن تتحدث .أنا غير
متأكد إذا كنت تحاول ولكن ربما تحتا إلعادة االتصال[ .غير مسموع] إذا كنت تريد التعليق.
بالنظر إلى توقعات تقديم المقترحات ،أعر

أنه لم تمر فترة طويلة منذ آخر مرة نظرنا فيها في

ذلك ويوجد العديد من النقاش حول القائمة البريدية .ولكني أعتقد أنه وقت مناسب لتناول ذلك مرة
أخرى ،ونحن نحقق بعض التقدم الذذي يلزم فميا يتعلق بذلك .ومن ثم ،فالوثيقة التي يمكنك
االطالع عليها في  Adobe Connectهي نسخة من الوثيقة التي كنا نعمل أنا وجو ولين
ضمن عملية االنتهاء من المقترح لها.
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هذه هي النسخة المحدثة مؤخرًا منذ بضعة ساعات من قبل لين .وهكذا ،ما أردت القيام به بالفعل
هو البدء من القاع حيث كنا ،ودمج بعض النصوص ذات الصلة بتواصلنا مع مجلس إدارة
 .ICANNلذا ،إذا أمكننا التمرير إلى النهاية ،فهل لدي تحكم في التمرير؟ نعم.
هل يمكن للجميع رؤية ذلك؟ عروض المقترحات؟ [غير مسموع] مثل في الخطوة الرابعة؟ هل
يمكنني الحصول على تأكيد من أي شخص أننا نرى نفس النص والوثيقة؟

[دانيال كارينبير ]:

[غير مسموع] ...أنا [دانيال؟] .هذا تمرير فردي ،لذا على الجميع التمرير ألنفسهم.

أليسا كوبر:

أجل ،حسنًا .فإذا أمكننا القيام بذلك ،سيكون شيئًا رائعًا .بالنظر إلى تقديم المقترحات من  01إلى
 30يوليو  .6102وهكذا ،فهذا هو النص الذي يغطي آخر خطوات عمليتنا ،التي نتحدث فيها عن
اإلفصاح عن المقترح بالفعل ،والمقترح النهائي إلى  NCIAوالمرور فقط ببعض التعديالت على
أننا في المرحلة األخيرة لدينا الحوار بالكامل في آخر اجتماع  ICANNحول حقيقة أن المقترح
يحتا بالفعل أن يتم اإلفصاح عنه من  ICANNإلى  ،NCIAلذا ،فهو مختلف [غير مسموع].
لذا ،يمكنك اآلن معرفة أنها عملية من ثالث خطوات باألساس ،حيث سننشر المقترح النهائي على
موقع الويب ونرسل المقترح إلى  ICANNالتي سترسله بدورها إلى  NCIAثم يتم تعديله وبعدها
يكون لدينا نص هنا حول ما يحدث إذا ،لسبب ما ،شعرت  ICANNأنها ال يمكنها القيام بذلك.
وهكذا ،يمكنكم رؤية عمليات التحرير هنا ،وبعضها مقترح باألصفر واألحمر من باول ،سابقًا،
ثم األزرق ،على األقل بالنسبة لي ،في األسفل مقترح من جلين .كما أن لدينا قليل من النقاش
حول القائمة البريدية حيث يوجد بعض األسئلة التوضيحية .وكما تعرفون ،فعندما نتحدث في
 ،ICANNفنحن نتحدث حول هذه األمور .ثم لدينا بعض النقاش اليوم حول الفعلي والعمليات
في النهاية والشكل الذي يجب أن يكون عليه التواصل مع مجلس اإلدارة.
لذا ،أود أن أفتح نقاش حول ذلك ،فقط حول هذا الجزء الصغير من النص .ما رأينا في ذلك؟
وكيف يبدو اآلن؟ واإلصدارات والتعليقات على القائمة .لذا ،الرجاء رفع أيديكم إذا كنتم تريدون
أن يتم وضعكم على قائمة االنتظار.
دانيال.
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دانيال كارينبير :

مرحبًا ،معكم دانيال .الرجاء[ ،غير مسموع] ...سأقترح استخدام أ ،ب،

باللون األسود دون

أي تخصيص إضافي .والسبب في ذلك أننا يجب أن نقوم بعملنا بالفعل[ ،غير مسموع] إلى
 ،ICANNوأعنى من  ICANNمجلس إدارة  ،ICANNألن  ICANNأنشأت لهذا الغرض
والمجلس يجب أن يقوم به ...عام[ ...غير مسموع] ...بسرعة مع جميع اآلخرين.
لكني لن أقوم بذلك حتى .فأنا لن أفعل شيء مماثل .وسببي الرئيسي هو أني ال أرد فتح تصور
أننا نتعامل مع ذلك كأمر خاص ونود إجراء مفاوضات كانت فوق النتائج الفعلية ألن ذلك يتجه
بنا نحو كارثة .لذا ،مرة أخرى ،يجب أن نستخدم أ ،ب،

وليس أي شيء آخر.

أليسا كوبر:

شكرًا .جو.

جو:

شكراً .أعتقد أن هذه نسخة معدلة من تعليق دانيال من حيث أني أعتقد في البناء الحالي ،يبدوا أننا
نقدم إلى مجلس إدارة  ICANNحالة خاصة ،وهو ما ال تكفله لنا .وأعتقد أنها تكفل لنا أن نوضح
التوقع بأن يشارك مجلس إدارة  ICANNفي عملية التعليق إلى حد ما في نفس الوقت الذي
يشارك فيه المعلقون اآلخرون في العملية ،ومن ثم ،سنتوقع نقل المقترح النهائي إلى ICANN
بأنهم شاركوا في تطوير اإلجماع.
تتعلق مخاوفي بالطريقة التي نشكل بها األمر ،مما يقدم لهم موفقًا خاصًا إلى حد ما ،بحيث أنه في
حالة وجود مشكلة في النهاية ،فسنحل مشكلتهم أكثر من مشكلة أي شخص آخر ،وبينما قد يكون
واقعيًا أن موقفهم مختلف ،فأنا ال أعتقد أننا يجب معاملتهم بصورة مختلفة عن أي معلق آخر.

أليسا كوبر:

شكرًا .مارتن.

مارتن بويل:

مرحبًا .شكرًا .معكم هنا مارتن بويل .نعم ،بصورة عامة ،أتفق مع دانيال وجو .ويبدو أني أعطيهم
حق الفيتو على عملنا ،ولكن األمر ال يتعلق فقط بحق فيتو على عملنا ولكن فيتو في النهاية أيضًا.
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وكما قلت سابقًا عبر البريد اإللكتروني هذا المساء ،أو ربما كان في الصباح .لدينا بالفعل اتصال
من كل من مجلس إدارة  ICANNوفريق  IANAكجزء من .ICG
وأعتقد بالفعل أن جهات االتصال هذه ،دورها الرئيسي هو اإلشارة إلى ما إذا كانت هناك
صعوبات ومشكالت وإن كان األمر كذلك ،فهل تم طرح هذه المشكالت بعد  01يوليو ،على ما
يتضمنه هذا القسم ،وماذا يفعلون بالفعل؟ ويبدوا أن ذذلك يعني أننا يجب بالفعل أال نضع هذا
الموقف الخاص هنا .وسأتقدم بالفعل خطوة واحدة إضافية وأقول أننا يجب أن نقوم بإحالة خاصة
أنه حتى إذا كانت هناك أي مخاو  ،يجب طرح هذه المخاو

من قبل جهة االتصال في المرحلة

التي يتم فيها تجميع المقترح الكلي.
بمعنى آخر ،تقريبًا في سنغافورة أو بعدها مباشرة .شكراً.

أليسا كوبر:

شكرًا .كوو.

متحدث غير محدد:

في غرفة الدردشة ،لدينا مشكالت في الصوت.

أليسا كوبر:

حسنًا ،سنتركه على قائمة االنتظار وأتمنى أن يمكننا العمل في مجموعة صوتية مغلقة قليالً.
سنذهب إلى جين.

جين:

شكرًا لك ،أليسا .تتحدث جين للتدوين النصي .وسألعب قليالً دور المعارض هنا ،وأالحظ أن
عملية مراجعة المقترح لدينا ليست هي التي تمنح الموقف الخاص لمجلس إدارة  ،ICANNولكن
حقيقة أن  NTIAوجهت هذا الطلب إلى مجلس إدارة  ICANNأو إلى  ICANNلتجميع مقترح
االنتقال هذا في المقام األول .لذا ،لديهم لسوء الحظ موقف مختلف عن بقية المجتمعات.
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على الرغم من ذلك ،أعتقد أننا يمكننا تناول هذا في البيان هنا من خالل إزالة الفقرة الثانية ،
حول هل يجب أن تكون لدى المجلس مخاو  ،أو يوجه بدالً عن ذلك ربما ،بشكل أكبر في
العملية حيث سنقول شيء ما طوال الوقت وأعتقد أن ذلك بسبب مساهمة مارتن منذ لحظة ،أن
جهات االتصال…

كيو-واي وو:

مرحبًا؟

جين:

مرحبًا؟

متحدث غير محدد:

يمكننا سماعك ،ولكن…

كيو-واي وو:

جيد .حسنًا .سأنتظر.

أليسا كوبر:

شكرًا.

جين:

لقد انتهيت تقريبًا هنا ،ثم سأنتقل مرة أخرى إلى أليسا حتى يمكنها العودة إلى قائمة االنتظار.
ولكني أعتقد أننا يمكننا ،كما قال مارتن ،إنشاء خط إطالق حيث سنقول بالضرورة أنه بسبب أن
 ICGتتوقع بث العملية من قبل  ICANNللمقترح غير المعدل إلى  NTIAونشر هذا البث إلى
موقعها على الويب بصورة مناسبة من حيث الوقت ،ونحن نتوقع أن جهات االتصال تحل أي
مشكالت قائمة بحلول التاريخ ×.
وبعدها ،يمكننا ربما االنتهاء من كل شيء .شكرًا.
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أليسا كوبر:

شكرًا .كوو.

كيو-واي وو:

مرحبًا .هل يمكنكم سماعي؟

أليسا كوبر:

نعم.

كيو-واي وو:

حسنًا .أوالً ،أعتقد أن مجلس إدارة  ICANNيتحدث عن المشكلة منذ األسبوع الماضي فقط،
وحتى اآلن ،لدينا فهم للتقرير النهائي من  .ICGوستقوم  ICANNبصورة رئيسية بالتحقق من
المشكلة القانونية ولن نغير أي بيان فيما يتعلق بتقريركم النهائي .كما أرى أن كيفية تقديمه تتوقف
على اإلطار الزمني ،وأعتقد أنها حوالي  02يومًا وسيمكننا التسليم إلى [ ،NTIAغير مسموع].
كما أن لدينا مخاو

أخرى ،وسنقدم تعليقًا مستقالً ،إال أننا لن نعدل أي كلمة واحدة في التقرير

النهائي .وأعتقد أن ذلك مهم للغاية ،فهو على قائمة ما يجب اآلن ،ولدينا فهم اآلن في نفس الوقت،
أعتقد أن مجلس إدارة  ،ICANNونتطلع لنهاية [غير مسموع] .ونحن نشارك في جميع
المجتمعات العامة وبالطبع نفكر أيضًا حول احتمالية عقد اجتماع مع .ICG
إذا حدث ذلك ،فأعتقد بصورة رئيسية أننا نتطلع الجتماع عام وليس اجتماعًا خاصًا .لذا ،أعتقد
أن هذه حالة دولة[ .غير مسموع] وتسرني اإلجابة عن األسئلة .شكراً.

أليسا كوبر:

شكرًا .نعم ،لماذا ال نستمر للحظة هنا؟ لدى سوال متابعة وقد يكون لدى اآلخرين أيضًا .عندما
تقول" ،فقط انظر إلى المشكالت القانونية" ،هل يمكن التفصيل قليالً في ذلك؟ وأنا أعنى بوضوح
أن العديد من المشكالت ذات الصلة بالمكونات المتعددة لخطة االنتقال ستكون ذات طبيعة قانونية
أو ربما بعضها على األقل.
لذا ،هل يمكننا الحديث قليالً عن ذلك؟
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كيو-واي وو:

حسنًا ،أعتقد أن المشكالت القانونية تتمثل بصورة رئيسية كما تعرفون أن  ICANNمنشأة في
كاليفورنيا ومن ثم علينا االمتثال إلى القانون الساري في كاليفورنيا .ونحن ال ننوي أساسًا
تعديل أو تغيير أي نوع من الصياغة في التقرير النهائي .وإذا تابعتم هذه المشكلة القانونية،
فأنا أعتقد أن لدينا اجتماع في سنغافورة ،ثم يمكننا اإلجابة بوضوح أكثر وتفاصيل أكثر ،ألن
مشكلة كهذه ...بصورة رئيسية ،نفهم أن تعديل أو تغيير أي تق رير نهائي ليس سلوكًا جيدًا من
وجهة نظر .ICANN

أليسا كوبر:

حسنًا .شكراً .لدينا عدد صغير على قائمة االنتظار ،ولكن إذا كان لدى الناس أسئلة أخرى موجهة
إلى كو ،فالرجاء إضافة أنفسهم إلى قائمة االنتظار .شكرًا .زياودونغ.
زياودونغ ،يبدوا أن المشكلة مستمرة مع الصوت لديك ،فلسوء الحظ ،ال يمكنني سماعك .ربما
يمكننا االستمرار في محاولة حل ذلك ووضعك مرة أخرى على قائمة االنتظار .جان جاك.

جان-جاك سوبرينات:

شكرًا أليسا ،هذا جان جاك .لدي تعليقان .األول لدعم ما [غير مسموع] ،ضحه المتحدثون أن كالً من
[غير مسموع] ...يجب أال نقدم إلى  ICANNأو في الواقع أي منظمة أخرى أو مساهم آخر ،أي حالة
خاصة في هذه العملية .والنقطة التي عرضها جيمس صالحة ،أن [ NTIAغير مسموع] مسهل
 ICANNفي هذه العملية التي نشارك فيها .ولكن ذلك ال يعني أننا يجب أن نمنحهم حالة خاصة.
إنها قناة [غير مسموع] .لذا ،أعتقد أنه ألغراض الشفافية ،و[غير مسموع] ،يجب علينا تجنب
منح  ICANNدور رئيسي .تعليقي الثاني…

أليسا كوبر:

معذرة ،جان-جاك .أواجه صعوبة أنا واآلخرين في سماعك .إذا أمكنكم الحديث بصوت أعلى أو
أقرب للميكروفون ،فسيكون ذلك رائعًا .شكرًا.

جان-جاك سوبرينات:

حسنًا .هل على أن أعيد ما قلت في أول نقطة ،أو استمر في النقطة الثانية؟
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أليسا كوبر:

ربما يمكنك فقط تلخيص النقطة األولى ثم االنتقال إلى الثانية .فأنا يمكنني سماعك ولكن يوجد
آخرين يقولون أنهم ال يسمعونك في غرفة الدردشة.

جان-جاك سوبرينات:

شكرًا لك ،أليسا .أنا جان-جاك .نعم ،لقد رفعت الصوت في الميكروفون .وبالتالي سأكرر النقطة
األولى .كما أشار آخرون قبلي ،يجب علينا عدم منح  ICANNحالة خاصة أو موقف متميز
[غير مسموع] .ونقطتي الثانية هي أن مسودة [غير مسموع] ،يجب علينا أال نقترح أن طريقة
التواصل بين  ICGومجلس إدارة  ICANNقد تكون إما جهات اتصال أو طريقة أخرى.
كما اقترحت لين في المسودة التي قدمتها ،لقد قرأتها وأقتبس ما يلي" ،في حالة نشوء [غير
مسموع] على مستوى  ICANNأو مستوى [ ICANNالعالمي] ،خالل عملية التطوير المخطط
لالنتقال ،فإن  ICGتتوقع من العاملين األفراد أو أعضاء مجلس اإلدارة طرح مخاوفهم ضمن
عملية المجتمع ،أو بصورة استثنائية ،طرحها في [غير مسموع] من خالل جهة اتصال ICANN
خالل تطوير المقترح".
اآلن ،ما يقلق أكثر من أي شيء هو بالفعل عبارة "أو بصورة استثنائية ،طرحها في [غير مسموع]
من خالل جهة اتصال  ".ICANNويوجد مبدأ أساسي مستند إلى القانون الدولي وهو أن الشخص
ال يمكنه وضع نص آلخرين أو يمكنه فقط أن يضع نص عن نفسه.
لسنا مجلس إدارة  ،ICANNلذا ،ال يرجع إلينا [غير مسموع] من يمثل مجلس إدارة .ICANN
فقد قام مجلس إدارة [ ICANNبتعيين؟] جهة اتصال ،لذا من الطبيعي أن نستخدم هذه القناة .وال
يعود األمر إلينا في تغيير أو تعديل هذا التمثيل .شكراً.

أليسا كوبر:

شكراً ،جان جاك .جو.

جو:

شكراً .كان ذلك نوعًا من العودة إلى مفهوم أن مجلس إدارة  ICANNقد يحتا لمراجعة شيء
ما ألغراض قانونية استنادًا إلى موقع التأسيس .وقد تم الضغط علي بالفعل لتوضيح األمور
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المؤثرة في المقترح التي سنتوصل إليه في كاليفورنيا وليس لقانون الربح .لذلك ،وإذا كان األمر
كذلك ،فهذا أمر يجب علينا معرفته قبل ذلك أيضًا.
لن ينتظر هذا مرة أخرى ،بمجرد بث المقترح .ويجب أن يكون ذلك جزءًا من عملية التعليق.
وإذا كانت هذه مشكلة بالنسبة للمنتدى ،فدعنا نعر

بينما نمضي في العملية .فال شيء يجب أن

ينتظر حتى آخر دقيقة كوقت مراجعة شيء .وهذا هو سبب وجود عملية التشاور .فهي عملية
لكامل المجتمع.
تشكل  ICANNجزءًا من المجتمع بالكامل .والحقيقة أن هذه آخر ...أنها تتلقى الوثيقة لنقلها،
وال تحد من التزاماتها بالمشاركة كجزء من المجتمع عبر جميع جوانب مشاركتها.

أليسا كوبر:

شكرًا لك ،جو .دانيال.

دانيال كارينبير :

يحدث ذلك بالفعل إلى ،فيما يتعلق بما قاله كو ،أي أن مجلس إدارة  ICANNينوي نقل نتيجة
عملنا إلى  NTIAدون تغيير ،وربما إضافة تعليقات من عندهم ،أي جزء من الفقرة الرابعة التي
ليست "أ" أو "ب" ،لذا أنا فقط [غير مسموع] ...سأرغب في 2أ باألسود و2ب باللون األزرق،
مع النقل فيها وإجراؤها وفقًا لذلك .وألننا إن كان لدينا [محاضر؟] فهذا ما نحتاجه.

كيو-واي وو:

هل يمكنني اإلجابة على سؤال جو؟

أليسا كوبر:

نعم ،تفضل.

كيو-واي وو:

أنا أتفق مع ما يقوله جو .أعتقد أن مجلس إدارة  ICANNسيرسل الجزء األول من التقرير
النهائي وأعتقد أنه سيمرر الرسالة إلى مجلس إدارة  ICANNوإعادة تأكيد طرح المخاو
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القانونية بأسرع ما يمكن قبل إرسال التقرير النهائي .وشكرًا كثيرًا لتعليقكم .وأعتقد أن هذا يمكن
فهمه .وأعتقد أننا سنكون مثل ما تسألوه.
أعتقد أنه في اجتماع األسبوع السابق ،توصلنا إلى نهاية جيدة ،ونحن ننوي المشاركة بأسرع ما
يمكن في هذه العملية ،وليس في التقرير النهائي .وشكراً لك جو على تعليقك ،أعتقد أننا [استمعنا
إليه] .شكراً.

أليسا كوبر:

حسنًا ،فقط متابعة واحدة على هذا التبادل ،حيث كنا نتحدث .أتساءل ما إذا كنا كخطوة تالية...
يجب أن يكون األمر نوعًا من االختال

قليالً حول ما نريد فعله بالنص الحالي وهو ما اقترحه

دانيال بصورة رئيسية أو يمكننا النقاش حول ذلك فيما بيننا .ولكني أعتقد كو ،إذا كان مجلس
اإلدارة سيدون ما قلته لنا في هذه المكالمة ،بقدر العملية المتوقعة أو المشاركة المبكرة ،وأنك
ستنقل ذلك دون تعديل وأي تعليق خاص بنا سيكون مستقالً.
إذا كان مجلس اإلدارة يشعر بأنه يمكنه كتابة ذلك وإرساله إلينا ،فأعتقد أننا قد نكون انتهينا من
هذه النقطة .وقد اتفقنا معًا على عملية ولذا ،إذا كان هناك شيء ترى أنك يمكنك الوصول إليه مع
مجلس اإلدارة بقدر إرسال ،كما تعر  ،بريد فقط ينص على ما قلته في هذه المكالمة ،خاصة
وأن المكالمة ال تتضمن الجميع ،فأعتقد أن ذلك سيكون جيدًا لمساعدتنا في إغالق الحوار الدائر
حول ذلك.

كيو-واي وو:

نعم .أتفق تمامًا مع ما تقوليه .وسأرفق هذه الرسالة بالبند الرابع وأعتقد [غير مسموع] أننا سنحاول
المشاركة بأسرع ما يمكن .فما تقوليه ،كما أعتقد ،هو أن تغيير أي تقرير نهائي ليس سلوكًا جيدًا،
أو إذا كنت تفكرين في ذلك ،ليس أمرًا من الجيد حدوثه .ونحن ال نتطلع للقيام بذلك .شكراً.

أليسا كوبر:

رائع .شكرًا .إذن زياودونغ .هل بوسعنا سماعك اآلن؟
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زياودونغ لي:

أجل .هذه هي القناة اإلنجليزية .أعتذر عن المشكلة ،سأتحقق من [غير مسموع] ...وسأعمل في
مجلس اإلدارة على إرسال شخص ما ليكون مراقبًا أو داعمًا لتوفير الدعم القانوني إلى .ICG
ومن ثم العمل على بعض المشكالت القانونية[ .غير مسموع] وفقًا لقانون كاليفورنيا.

أليسا كوبر:

زياودونغ لي:

عذرًا ،صوتك ينقطع قليالً .هل تمانع أن تعيد اقتراحك مرة أخرى؟

أعتقد أنه بسبب وجود مخاو

لدى المجلس في التحقق من المشكالت القانونية من ،بموجب

قانون كاليفورنيا ،أعتقد ربما أنهم يجب أن يعملوا على إرسال شخص ما ليمثل جهة دعم إلى
 ،ICGوأعني من مجلس [غير مسموع]  ICANNلتوفير الدعم قبل أن نوجه المقترح إلى مجلس
إدارة  ICANNثم يمكننا العمل مع المختص القانوني لنقل [غير مسموع] إلى النقاش قبل توجيه
المقترح .سيكون ذلك أفضل.

أليسا كوبر:

حسنًا .شكراً .دانيال.

دانيال كارينبير :

فقط المبدأن بينما سيكون من اللطيف استقبال رسالة بريد إلكتروني من رئيس مجلس إدارة
 ،ICANNأو [غير مسموع] مجلس إدارة [غير مسموع] ،بطريقة أكثر رسمية ،لذا فلدينا [غير
مسموع] .وبالنسبة لي شخصيًا[ ،غير مسموع] ،فهو جيد بما يكفي .فهو جهة اتصال ،بقدر
اهتمامي ،في هذا السياق ،كما أنه يتحدث لمجلس اإلدارة وأنا متأكد أن حريص بما يكفي فيما
يتعلق بقول أي شيء ولكن المجلس لن [غير مسموع].
وبصورة رسمية ،بالنسبة لي [غير مسموع]…
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أليسا كوبر:

حسنًا .أعني ،أن هذا منصف بما يكفي .أعتقد أني ،إذًا أعتقد أن الصوت متقطع قليالً يا دانيال،
ولكني سأكرر ما قلته .يكفي تفسير كو لما قدمه في هذه المكالمة ،ربما تمت تسجيله ،لنا حتى
نستمر ،فنحن ال نحتا بيانًا رسميًا من مجلس اإلدارة .وأعتقد أن هذا منصف بما يكفي.
كما أود إخرا هذا الجزء من المحضر ،وأبرزه في القائمة البريدية إلى كل شخص آخر لم يمكنه
االنضمام للمكالمة والتأكد من شعورها بكفاية ذلك وأن كو يتفق مع كيفية تمثيله بوضوح في
المحاضر أيضًا .وأنا سعيد للمضي قدمًا من هنا كما تعرفون بدون أي بيان إضافي.
كما أهتم باالستماع إلى وجهة نظر اآلخرين في ذلك .ماري.
ماري ،يبدوا أن الصوت مكتوم لديك.

ماري أودوما:

مرحبًا ،هل تسمعني؟ مرحبًا؟

أليسا كوبر:

أجل ،نعم.

ماري أودوما:

هل يمكنكم سماعي؟

أليسا كوبر:

يمكننا سماعك.

ماري أودوما:

أقول أنكم قلتم ما أريد قوله .أني أعتقد أن لدينا مستوى راحة من البيان الذي [تم إرساله] هذا
الصباح .وال أعتقد أننا نحتا لمزيد من المراسالت .كما [غير مسموع] أعتقد أنه مهما يكن ما
يقومون به ،دعنا نتجاوز ذلك للوقت الراهن .شكراً.
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أليسا كوبر:

شكرًا .وأرى بعض الدعم لذلك في غرفة الدردشة أيضًا .هل هناك تعليقات أخرى حول هذه النقطة؟
حسنًا .إذًا ،يبدو أن لدينا خطة قوية .وقد قمنا بوضوح بتسجيل محضر هذا االجتماع ،وإخرا
الجزء الذي قال كو أنه وجهة نظر مجلس اإلدارة والتأكد من أن الجميع في القائمة البريدية ،كما
تعرفون ،يطلعون ويشعرون بالراحة حوله .وسأتحدث قليالً عن تحرير الوثيقة ،طوال السطور
التي ناقشها الحاضرون مع الحفاظ على النص باللون األسود "أ" و"ب" وكان ذلك هو االقتراح.
ال زلت أشعر بأن الجملة األولى من " " مفيدة أيضًا ،وأتمنى أن يرى اآلخرون ذلك .لذا ،لدى
سؤالين مفتوحين حول ذلك .األول هو أننا يمكننا أن نرى نص مميز من باول في الجزء "ب"،
وبصورة شخصية أعتقد أن ذلك جيد لنا لجدولة اجتماع بعد نقل المقترح .وال أعتقد أن ذلك
ضروري للغاية ،خاصة مع عدم توقعنا أي تعديالت أو أي شيء .لذا ،فأنا غير متأكد أني أريد
إدرا ذلك في العملية .كما أن لدي فضول حول ما إذا كان اآلخرون تحدثوا عن ذلك.
أما سؤالي الثاني فهو أننا تحدثنا كثيرًا هنا اليوم عن الحاجة أن يقدم كل شخص ،بما في ذلك
مجلس إدارة  ،ICANNتعليقات مبكرة حول جميع جوانب المقترح ،سواء كانوا قانونيين أو غير
ذلك باإلضافة إلى استخدام كل من تعليقات المجتمع وآليات االتصال لطرح أي مشكالت يريد
أعضاء مجلس اإلدارة طرحها .وهذا هو توقع جميع المشاركين في العملية بالكامل ،لذا فسؤالي
هو ،هل نحتا لقول أي شيء إضافي حول هذا في أي شكل من الوثائق المكتوبة؟
أو هل يمكننا فقط أن نفترض ،بصورة خاصة حيث سيكون لدينا نص مسجل في المحاضر من
كو ،بأن ذلك سيتم العناية به ،وأننا في  ICGال نحتا قول أي شيء إضافي في هذه النقطة حول
التعليقات المبكرة ومشاركة المجتمع؟ لذا ،لدي سؤاالن إذا كان لدى أي شخص أفكار حول تلك
الواردة في آخر بضعة محاضر.
كما أن لدي شعور قوي ،أرى بعض ذلك في الدردشة .ولكن ،ربما إزالة النص المميز والحفاظ
على الجزء األول من الحر

" " ،وربما عدم تناول مشكلة التعليقات المبكرة أكثر.

حسنًا .سأتخذ اإلجراءات الالزمة للقيام بعمليات التحرير كما سأخر النص من المحاضر عندما
تصبح المحاضر متوفرة مع نشرها للتأكيد مع  ICGبالكامل .وبعدها ،أعتقد أننا يمكننا المضي
قدمًا .شكرًا لكم جميعًا .ومن ثم سأقول أننا نظرنا في هذا الجانب فقط من الوثيقة اليوم ،وال يكون
الكثير من النقاش حول عمليات التحرير التي تحدث لجميع الصفحات األخرى من هذه الوثيقة.

صفحة  02من 60

AR

 ICGرقم  62 ،8نوفمبر 6102

سأود بالفعل تجديد هذا النقاش حول القائمة البريدية ،حتى يمكننا االنتهاء من الوثيقة ككل .اقترح
باول عددًا كبيرًا من التغييرات في مراجعته األخيرة ،وسأقوم بالتأكيد ،بمنح األولوية للمحاولة
والرد على تعليقاته ومتابعة النقاش في القائمة ألقسام أخرى من هذه الوثيقة ،وال أعر

بالفعل

إذا كان اآلخرون سيشاركون في هذا النقاش أيضًا.
سيكون رائعًا أن ننتهي من ذلك قبل المكالمة التالية في  01ديسمبر .لذلك ،فهذه هي الخطة.
وليست هناك أي أسئلة .قبل المضي قدمًا ،كان لدينا سؤال سابقًا من زياودونج حول المستجدات
مع األمانة .ولسوء الحظ ،لم أؤكد في هذه المكالمة االنتهاء من األمانة الجديدة .وما فهمته هو أن
ذلك وشيك للغاية.
لقد كنت على اتصال قليالً مع [غير مسموع] غير الموجود في المكالمة ،وهذا ما أفهمه من
الموقف ولكني ليس لدي أي تفاصيل إضافية يمكن مشاركتها علنًا في الوقت الراهن .ولكننا
نقترب للغاية هنا ،لذا أتمنى أننا سيمكننا الحصول على بعض التفاصيل قريبًا .وأتفق مع الجميع
أن هذه أولوية وأننا نحاول بالفعل االنتهاء من ذلك.
لذلك نأمل أن ذلك يكفي للوقت الحالي.
ومع ما تقدم ،أعتقد أننا يمكن أن ننتقل إلى مستجدات المجتمع .مارتن ،أعتقد أنك وافقت بسخاء
على تقديم تحديث للمجتمع حول مجتمع األسماء ،لذا ،أود أن أسمع عن ذلك منك.

مارتن بويل:

حسنًا .شكراً .معكم هنا مارتن بويل .وكذلك وولف أورليتش ،الحاضر في المكالمة أيضًا ،وقد
كان مثلي حاضرًا في االجتماع وجهًا لوجه الذي كان لدينا في مجموعة العمل عبر المجتمعات
حول األسماء األسبوع السابق .تعمل مجموعة العمل عبر المجتمعات على أقسام مختلفة من طلب
المقترحات ،وقد أنجزت قدرًا رائعًا من ردودها على القسم األول من استخدام المجتمع لوظائف
 IANAوالقسم الثاني من ترتيب ما قبل االنتقال.
في االجتماع وجهًا لوجه األسبوع السابق ،تم تحديد طريقة للتقدم في اإلشرا

على االنتقال

المقترح وترتيبات المساءلة وكان ذلك القسم الثالث .والمقصود هو أن ذلك سيشكل جزءًا من
المؤتمر الهاتفي الحقًا اليوم ،أي األربعاء .وقد حدث االجتماع األول للنقاش حول القسم الرابع،
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آثار االنتقال ،أمس ،أي ،الثالثاء ،وقد بدأ أعماله اآلن ،وستكون هناك مكالمة إضافية حول ذلك
يوم الجمعة.
لذا ،أود أن أقول أن العمل يجري بصورة جيدة حتى اللحظة األخيرة ألن الهد

هو خرو العمل

لالستشارة في  0ديسمبر والذي سيكون يوم االثنين إن كنت على حق .كما أن هناك العديد من
النقاش الجاري حول القائمة .لذا ،توجد بعض المشكالت حول تلبية اتفاق  02يناير .وكما حددت
المجتمعات في البداية ،إال أن العمل يجري بخطوات سيئة إلى حد ما لهؤالء الذين يحاولون متابعته.
إضافة إلى ما تقدم ،توجد ،على األقل في عقلي ،مشكلة كبيرة للغاية عن العالقة بين هذا العمل،
الذي يجري في مجموعة العمل عبر المجتمعات لوظائف األسماء ،ومجموعة العمل عبر
المجتمعات المستقلة لمساءلة  ،ICANNفي التدفق الخاص األول ،الذي سينظر في أمور مساءلة
 ICANNالتي تحتا لمعالجتها قبل حدوث االنتقال .وبصورة خاصة ،يتعلق جميع ذلك بالمساءلة
حول وظائف السياسة التي تتعلق مباشرة بالقرارات المتخذة في وظائف .IANA
بدأت مجموعة العمل عبر المجتمعات هذه حاالً ،ولذلك ،سيكون ذلك قريبًا قليالً بالنسبة لمجتمع
األسماء وليس لدي إطار زمني لهذا العمل حتى اآلن .إذًا ،فهذا ملخص مني لما نحن عليه .وقد
يكون لدى وولف أولريتش بالفعل تعليقًا يود إضافته ،ولكن شكرًا.

أليسا كوبر:

شكرًا مارتن .وولف أولريتش ،هل تود أن تضيف أي شيء؟

وولف-أولريتش نوبين:

نعم ،شكرًا أليسا .وولف-أولريتش يتحدث .لقد تناول مارتن كل شيء .وأود أن أشير إلى األسئلة
حول اإلطار الزمني التي تناولها مارتن .وحيث أن  ،TWGعلى جدولها ،يجب عليهم الوفاء
بالموعد النهائي في  30يناير لتقديم المقترح ،بسبب العد الرجعي ،لذا ،يحتاجون وقتًا إلجراء
المقترح .كما أفهم أنهم [غير مسموع] و[غير مسموع] ،للوصول بعيدًا مقدمًا.
لكن ،قد يحدث أن يتم تقديم المقترح في  30يناير .وإذا نظرنا إلى وثيقة تحدثنا عنها سابقًا ،حتى
نأخذ ذلك بعين االعتبار ،أو أتساءل كيف نأخذ ذلك بعين االعتبار ،ما إذا كان يجب أن يكون
مبكرًا مقدمًا إجراء تواصل بين الرئيس ومجموعة [غير مسموع] فيما يتعلق بهذا الموضوع.
وهذا هو تعليقي الوحيد على ذلك .شكرًا.
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أليسا كوبر:

حسنًا هذه نقطة جيدة .ومن ثم ،يمكنني الحديث عن نفسي فقط .لقد تتبعت هذه العملية في مجموعة
العمل قليالً ،وكنت على دراية بأن التسوية حول الموعد النهائي لمحاولة إنجاز عمل األسماء
كانت في  30يناير أو لمحاول إنجاز المقترح المبدئي .وأظن أن اعتقادي من حينها ،أن لدينا
ذلك ...يبدو أن المجتمع ،أعنى بقدر ما يمكنني القول ،يقوم بجهود استثنائية لتنفيذ العمل بسرعة
وهو ما أقدره للغاية.
كما حددنا الموعد النهائي في  02يناير وقلت أن المواعيد النهائية كانت أهدا

وليست مواعيد

نهائية صعبة .وأعتقد أيضًا من حيث عملية إنهاء المقترح أننا كان لدينا ،كما تعرفون ،أول شيء
سيكون علينا القيام به كمجموعة هو تقييم مكونات المقترح بصورة فردية .وربما يمكننا استغراق
وقت الفواصل عند تلقينا المكونين اآلخرين ،الذين من المحتمل أن يكونا في  02يناير أو قبلها،
والوقت الذي سيمضي ،وأتمنى أن يكون فقط  6فبراير ،حتى استقبال مكون األسماء والقيام بهذه
التقييمات الفردية.
ربما لدي بعض االتصاالت جيئة وذهابًا مع هذه المجتمعات عندما يلزم ذلك أو على األقل حتى
بدء العملية ،إذا كنتم تعتقدون أننا نحتا لذلك .وبعدها كما أتمنى ،سيكون لدينا بمرور الوقت
أسماء كليهما ،ثم يمكننا القيام بهما بعد ذلك بفترة قصيرة .لذا ،فقد كان اعتقادي أن المجتمع يبدو
أنه يعمل بأقصى جهد لتنفيذ األشياء بأسرع ما يمكن ،وبصورة قريبة بما يكفي للوقت الذي
اقترحناه ،ويبدو لي أن ذلك قد ينجح.
اآلن ،أعتقد أنه إذا كانت التأخيرات كثيرة ،فسننتهي من وجود المشكلة ،ولكني أتمنى أن األمر
لن يكون كذلك .وكان ذلك اعتقادي ،إال أني سعيد باالستماع إلى اآلخرين .مارتن.

مارتن بويل:

شكرًا لك ،أليسا .معكم مارتن بويل .نعم ،ربما هناك شيء واحد يجب أن أذكره ،وهو أن النقاش
الحالي ينظر في قدرة التعاقد المستقلة لعملية وظائف  IANAواحتمال إعادة الزيارة .وفي
االجتماع وجهًا لوجه األسبوع السابق ،أوضحت أن ذلك يتضمن أيضًا آثار على المجتمعات
األخرى ،األسماء ومعلمات البروتوكول.
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اآلن ،أرى ذلك إيجابيًا إلى حد ما .فمهمتنا ،عند رؤية مقترحات مختلفة ،هي محاولة التأكيد من
وجود ترابط بين هذه الوحدات الثالث .ولكن كما تعرفون مرة أخرى ،سيبدوا لي أنه ربما من
المقيد أن يكون ذلك مناسبًا كنقطة نقاش أو اتصال بين األشخاص الذين يرأسون الثالثة اتجاهات
المختلفة .شكراً.

أليسا كوبر:

شكرًا .هذه مالحظة جيدة.
أعتقد أننا يجب أن نمضي قدمًا حتى يمكننا تغطية جميع المجتمعات .روس ،هل يمكنك الحديث
قليالً حول معلمات اإلنترنت؟

روس:

نعم ،إذا كنتم تسمعوني.

أليسا كوبر:

الصوت لديك سيء للغاية .يبدوا أنكم في نفق.

روس:

[غير مسموع] ،ال أرى أين يمكنني الضبط .سأبدأ الحديث .هل هذا مفيد؟

أليسا كوبر:

نعم ،إلى حد ما.

روس:

حسنًا .إذَا ،تشير النسخة التي أرسلتها في غرفة المحادثة إلى الوثائق التي تطورها  ITFفي
مجموعة عمل خطة  .IANAواليوم ،كان ذلك يحاول بصورة رئيسية حل مشكلة نقص التعليقات
التي تلقيناها خالل مجموعة العمل في المكالمة السابقة .ونحن على وشك البدء أسبوع من آخر
مكالمة على مستوى  .ITFونتمنى أن ينتهي ذلك خالل أسبوعين أو ثالثة.
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سيقدم لنا ذلك وقت وافر للحل والتعليق وتلبية الموعد النهائي في  02يناير .وهذا ما يجري في
الوقت الراهن.

أليسا كوبر:

هل توجد أسئلة لروس؟ روس ،هل تريد أن تقول كلمة أو اثنين حول ملخص المقترح؟

روس:

نقول بصورة رئيسية أنه ال تلزم أي منظمات جديدة .فلدينا اتفاقية مستوى خدمة سارية ويتم
تحديثها كل سنة .وسيتم إدرا جميع األمور الجديدة التي أرد الناس إدراجها في اتفاقية مستوى
الخدمة لسنة  .6102لذلك ،نعتقد أن ذلك يجب تطبيقه بالفعل بمرور الوقت[غير مسموع].

أليسا كوبر:

شكرًا .هل توجد أسئلة لروس؟
حسنًا .إذًا ،دانيال ،أعر

انك لم تكن مستعدًا بالضرورة للحديث حول عملية األرقام ،ولكنى أرى

أنك في ذلك [غير مسموع] ،يبدو أنك تتابعه ،هل هناك أي شيء أردت قوله حول عملية األرقام؟

دانيال كارينبير :

أنا دانيال .ليس لدي بالتأكيد أي اختصاص في ذلك ،ولكني أرسلت عنوان  URLفي غرفة
المحادثة ،فريق  ،CRISPالذي تقوم بإعداده مجتمعات  .RIRوهو مكتمل اآلن .لذا ،قام
 AfriNICباختيار أعضائها .وسيقوم هذا الفريق بتطوير مقترح ،جزء من اختصاصهم ،في 2
يناير أو قبلها .ويتكون الفريق من ثالثة ممثلين من كل مجتمع إقليمي .اثنين منهم من المجتمع
وواحد من موظفي .RIR
كما أني متأكد إلى حد ما أنهم يمكنهم التحرك [غير مسموع] أقل كثيرًا من [غير مسموع] العمل.
ولذلك ،يمكن ألي شخص متابعة ذلك [غير مسموع] أعضاء ،متابعة هذا العمل ورؤية [غير
مسموع] واإلشارة إلى أي شيء يمكن أن يجعل عملنا أقل نجاحًا .وبذلك ،أنا مستعد لإلجابة على
أي أسئلة.
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أليسا كوبر:

لدي سؤال واحد وهو ،هل يمكنك الحديث قليالً عن العالقة بين المقترحات الحالية التي تم تقديمها
و RIRوعمل فريق CRISP؟ وهل يستخدمون هذه المدخالت؟ وهل يحاولون تطويرها؟ وهل
يقومون فقط بنوع من إعداد دراسة؟

دانيال كارينبير :

إنها عملية شاملة .فقد تم تنظيمها إقليميًا وكان بذلك [تحدي] .وقد أظهر كل مجتمع إقليمي بصورة
أساسية أفكاره الخاصة ،والهد

بوضوح من فريق  CRISPللمجتمعات اإلقليمية الممثلة هو

التوصل إلى مقترح مشترك .وأتحدث عن نفسي بصورة خاصة ،لم أرى جميع المناقشات
واالجتماعات ،إال أني لم أتابع ذلك عن قرب وأرى بالتأكيد حدوث شيء ما بالفعل.
بصورة شخصية ،أنا أثق إلى حد ما بوجود مقترح أكثر وضوحًا قبل نهاية السنة.

أليسا كوبر:

شكرًا .هل من أسئلة لدانيال؟
حسنًا .إذًا ،أعتقد أنها كانت مكالمة مفيدة .شكرًا لكم جميعًا .لدي بضعة مالحظات حول الشهر
القادم أو ما إلى ذلك .لم نكن نشطين بشدة إلى حد ما فيما يتعلق بالقائمة البريدية مؤخرًا ،وهو
أمر ربما يكون مفهومًا ،ولكن توجد بضعة أمور أرى أن علينا إنهاؤها قبل نهاية السنة .وسأحاول
إثارة بعض النقاش حول القائمة البريدية ،ولدينا مكالمة أخرى بعد أسبوعين تقريبًا من اآلن ،لذا
أتمنى أن ذلك سيساعد في طرح بعض هذه البنود.
لدينا بنود عمل من اليوم ،تتعلق بعملية االنتهاء من المقترح .وسأتخذ أيضًا إجراءً ربما للمتابعة
مع مارتن حول النقطة التي طرحها حول الحاجة للتنسيق عبر االتجاهات الثالثة في المجتمعات
التشغيلية حول هذا السؤال المتعلق بإعادة طرح وظائف  IANAفقط للتأكد من أننا نقوم بالفعل
بالتنسيق المطلوب كما يتم إخطار المجتمعات بما يجري في كل مكان.
هذه هي اإلجراءات التي أراها من اليوم .وأتمنى أن يكون لدينا قريبًا جدًا معلومات حول األمانة
الجديدة ،وستصلكم معلومات حول االنتقال والتي سيتم تقديمها إلى الزمالء .لذلك يجب مراعاة
هذا األمر .كما أن لدينا السلسلة التي أتمنى أن منال وضعتها في األسئلة المتداولة .وأعتقد أن ذلك
اقتراح جيد للغاية تقوم به في القائمة البريدية حتى يتم تحديث األسئلة المتداولة.
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من المفترض أن تكون وثيقة قائمة وكما تعرفون ،ال يلزم أن تكتمل قبل إرسال المعلومات
الجديدة .لذا ،يجب على األفراد إلقاء نظرة على تلك السلسلة والتعليق حتى يمكننا وضع ذلك على
موقع الويب .وبعد ذلك ،عند عودة باتريك ،سيكون لديه بعض المتابعات بخصوص اإلمداد
والتموين الجتماع  ICANNفي سنغافورة .ونحن نريد بالتأكيد الحصول على بعض الوقت على
جدول أعمال  ،ICANNكما حدث آخر مرة ،للحديث مع المجتمع.
سيكون ذلك بوضوح اجتماع عمل خاص بنا ،ولدينا احتمال إجراء اجتماعات جانبية مرة أخرى.
لذا ،نحتا لبدء اتخاذ قرارات حول بعض األمور .كما أنه سيتابع جدول االجتماع العام للمكالمة
القادمة وجدول االجتماع للسنة القادمة .لذا ،عليكم الحصول على استطالع على  Doodleفي
وقت ما خالل األسابيع القليلة القادمة .لذلك ،الرجاء الرد على هذه االستطالعات.
في حالة عدم الرد ،سيكون من الصعب بالفعل جدولة المكالمات .لذا ،أتمنى أنكم ترون تدفق بريد
أكثر ثباتًا على القائمة في ديسمبر ،ويمكننا طرح جميع هذه البنود وإعدادها للعمل الذي أمامنا
بمجرد استالمنا مقترحات االنتقال من المجتمع.
هل توجد أي أفكار أو تعليقات أو أسئلة أو مخاو

أخرى؟

حسنًا .ارجع دقيقة أو  31ثانية مهما يكن .لذا ،شكرًا لجميع المشاركين وسنراكم على القائمة البريدية.

[نهاية النص المدوّن]
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