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MOHAMED EL BASHIR:

Acho que podemos começar. Boa tarde. Eu vou ser o coordenador dessa
conferência. O nosso presidente não vai poder participar. Já começou,
temos vários que se desculparam por não comparecer. Podemos
começar com a agenda que está mostrada aí.
O primeiro item é a aprovação às minutas da teleconferência de 25 de
fevereiro. O link para os documentos no (Dropbox) já estão aí e temos
também 2 itens de ação que são dessa reunião de 25 que podemos
discutir a aprovação desse último documento.
Então não estou vendo ninguém levantar a mão, então podemos
considerar as minutas da reunião de 25 de fevereiro aprovadas.
O segundo item da agenda é revisar os itens de ação da nossa revisão
presencial e de (Singapura), especificamente o item número 4 e número
6. O número 4 seria o cronograma em relação à finalização da proposta
dos nomes, isso já foi feito e eu enviei um e‐mail para o (mailing list)
[00:02:51.19] e tivemos uma longa discussão quanto ao cronograma
versão 8. Eu não tenho certeza se alguém quer falar alguma coisa sobre
esse item e podemos passar para o número 5.
O próximo ligado ao processo de finalização das propostas em que os
presidentes devem trabalhar com o secretariado para uma nova versão
do processo de finalização e os passos principais vão ser detalhados. O
(Arasteh) levanta a mão.

Observação: O conteúdo deste documento é produto resultante da transcrição de um arquivo de áudio para um
arquivo de texto. Ainda levando em conta que a transcrição é fiel ao áudio na sua maior proporção, em alguns
casos pode estar incompleta ou inexata por falta de fidelidade do áudio, bem como pode ter sido corrigida
gramaticalmente para melhorar a qualidade e compreensão do texto. Esta transcrição é proporcionada como
material adicional ao arquivo de áudio, mas não deve ser considerada como registro oficial.
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KAVOUSS ARASTEH:

Gostaria muito que você me chamasse de (Kavouss). Quando você
chama alguém pelo primeiro nome, você tem que ser muito amigo ou
próximo dessa pessoa, e eu não sou tão mais velho do que você e eu
não gostaria que você me chamasse pelo meu primeiro nome. Você, por
favor, me chame de (Kavouss). Se tiver alguma dificuldade, me chame
de (Senhor Arasteh).
Eu tenho um item, está associado à reunião presencial, porque nessa
reunião eu pedi que houvesse um diagrama que indicasse as manobras
e uma carta de como o processo de prestação de contas seria feito. Nos
protocolos e parâmetros nós temos (IETF), A e B, nós temos a diretoria
da governança de internet, nós temos a (ICANN), a força tarefa de
pesquisa, a (SAE), a (OAC) e muitos parceiros e muita gente que nós
sabemos quem faz o que na prestação de contas começou na página 9,
tudo isso foi mencionado. E se alguém precisar realmente entrar em
contato com alguém, quem vai supervisionar, com quem entrar em
contato. Há muitas outra coisas, eu pedi um diagrama e o (Jari)
prometeu e no último e‐mail ele falou que está trabalhando nisso, eu
agradeço seu trabalho e eu gostaria que esse diagrama fosse publicado.
E gostaria de perguntar se há alguma alteração na transição. Então
antes da transição teremos um diagrama e outro depois. Não é só uma
solicitação do (ICG), mas dos membros, e isso foi prometido e eu
agradeço, (Mohamed).

MOHAMED EL BASHIR:

Se você estiver (online), eu vou colocar a sua solicitação no (mailing list)
[00:06:54.14] e podemos discutir mais quanto a isso, seria ótimo, mas
isso é algo que nós já discutimos na reunião anterior e o (Jari) disse que
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isso seria um pouco difícil para algumas pessoas. Por que nós
discutiríamos mais isso? Nós fizemos um gráfico que indica como vai
funcionar e é isso.

KAVOUSS ARASTEH:

Às vezes discutimos com pessoas que não são muito gentis e que se
opõem a isso.

MOHAMED EL BASHIR:

Eu vou dar ao (Jari) a oportunidade de responder. (Jari), você gostaria
de falar?

JARI ARKKO:

Eu concordo com (Kavouss) que nós não precisamos mais discutir isso.
Eu vou tentar fazer um diagrama que vai ser informativo e eu também
acho que isso já está bem documentado. Então isso pode levantar
algumas questões, mas já está documentado, não é tão complicado. O
diagrama vai ajudar, assim como as apresentações, e eu vou entregar
isso. E eu acho que não há nada que não esteja claro no nosso arranjo.
A prestação de contas com falhas quanto às licitações que eu acho que
podemos sobreviver. Vamos colocar os mecanismos de prestação de
contas que são úteis e falhas quanto ao processo de políticas em si. Para
ambos, temos processos e de qualquer forma eu vou enviar um gráfico.

MOHAMED EL BASHIR:

Quando você espera entregar isso? Essa é uma parte difícil.
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JARI ARKKO:

Eu vou tentar fazer alguma coisa essa semana.

MOHAMED EL BASHIR:

Muito obrigado. Podemos prosseguir com o item que seria a discussão
sore se estamos satisfeitos com as respostas de números e protocolo
quanto à topografia da (IANA). Você está perguntando à mim,
(Mohamed)? (Kavouss), eu acho que a sua mão está levantada.

KAVOUSS ARASTEH:

A minha pergunta ao meu distinto colega (Jari) é se o diagrama depois
da transição pode ser alterado. Eu gostaria que fosse mencionado as
linhas x e x não são mais necessárias e as linhas a, b, c, e d vão ser
necessárias depois da transição. Eu gostaria muito que você pudesse
fazer isso, que produzisse 2 diagramas, um com uma cor dizendo o que
vai acontecer antes e outro com o que vai acontecer depois da
transição.
(Mohamed), eu gostaria de dizer algo. O (ICG) é muito amigável, vamos
manter essa reunião amigável, gentil. As questões mais complicadas e
controversas devem ser resolvidas algumas vezes dentro do (ICG),
algumas questões muito simples se tornam muito controversas,
tornando o trabalho muito ineficiente.

MOHAMED EL BASHIR:

Passo a palavra ao (Jari).

Page 4 of 18

PT

ICG Call #13 ‐ 11 March 2015

JARI ARKKO:

Eu acho que eu vou tentar esclarecer no gráfico, mas eles estão
bastante claros, não haverá nenhuma alteração quanto aos mecanismos
de prestação de contas. Então eles vão prosseguir.
(Mohamed) disse que já foi mencionado na minuta essa questão. Eu
lembro que você e (Milton) trabalharam no documento que não foi
acordado pelos outros membros, então você gostaria de fazer algum
comentário sobre isso? Ou outra pessoa gostaria de comentar sobre
isso?
O secretariado já acordou quanto ao prazo final.

>>

Vocês podem me ouvir? Respondendo à sua pergunta, eu acho que há
algo a ser destacado na parte de baixo da tela que foi controverso e nós
tivemos uma discussão (inint) [00:13:28.02] [00:15:29.02].

KAVOUSS ARASTEH:

A estabilidade da internet depende não dos parâmetros, depois nomes
de domínios e outros registros da transição da (IANA), então como tudo
isso pode ser, esses parâmetros, como podemos ter comitês e como é
feita a coordenação de todos esses comitês? Essa é a expectativa que
temos, a função do (ICG), quem vai fazer essa coordenação, esses
arranjos entre o (IETF) e as outras partes? Tudo está mencionado aqui
nessa página, nesses documentos no parágrafo 4, começando pela
estabilidade. Eu gostaria de ter algum esclarecimento. Como é feito
isso? A gestão da coordenação entre os diferentes (players)
[00:16:45.25]? Obrigado.
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MOHAMED EL BASHIR:

Obrigado, (Kavouss).

[00:17:13.25]

Há interferência com o som. Pedimos desculpas, há interferência com o
som.

JARI ARKKO:

Pelo que eu me lembro da discussão em (Singapura), falamos sobre
jurisdições. Demos uma resposta baseada nos acordos existentes na
função do (IETF) como a palavra final em discussões entre a (ICANN) e o
(ICG). Essa questão particular foi discutida e decidimos fazer uma
pergunta sobre marcas registradas, nomes de domínio e já resolvemos a
questão específica. Precisa de um pouco de correção.
Mas, (Kavouss), você perguntou sobre coordenação, é uma pergunta
importante. Isso foi especificado em vários (RFCs), tivemos casos em
que, sim, tivemos que fazer algumas mudanças de passagem de área de
um (RR) para um (IGF), então houve mudanças e quanto também
coordenação ponta a ponta e também comunidades, isso aconteceu
muitas vezes na nossa história e não sei se tivemos outras dificuldades
de fato.

KAVOUSS ARASTEH:

Você poderia incluir isso no papel que você disse? Eu estou trabalhando
sobre essa questão no grupo de trabalho e gostaria que você
esclarecesse dizendo, por exemplo, se há problemas ou não há
problemas, porque muitas vezes você disse que tudo estava ok, eu não
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estou objetando que tudo estava ok, mas a pessoa que faz a redação do
(paper) [00:20:11.26] tem que esclarecer, mas nós já debatemos isso,
devemos ser muito claros. Estamos aqui para empodeirar a comunidade
e a comunidade não está no (ICG), não devemos colocar tudo nas mãos
do (ICG), porque essa não é a jurisdição deles. Isso deve ser ajustado.
Obrigado.

JARI ARKKO:

Eu concordo.

KAVOUSS ARASTEH:

Eu concordo com o processo sobre a responsabilidade da transição que
está na comunidade. E a comunidade com diferentes áreas de
problemas, e isso deve ser feito, e isso nem sempre é feito da maneira
exata, isso é normal. Há diferenças em cada comunidade de números,
de parâmetro de protocolo, etc. Nossa comunidade já fez um
documento que explica como são feitas as coisas e discutiu também a
questão da prestação de contas e os mecanismos que temos
implantado. Isso está claro no documento. Sempre fornecemos mais
informações para esclarecer e isso está nesses documentos, nos (RFC),
mas se for de ajuda, eu posso escrever um e‐mail e alguns aspectos
práticos de coordenação, mas eu não sei se voltaria e mudaria as coisas
para as comunidades. Obrigado.

MOHAMED EL BASHIR:

Podemos continuar essa discussão na lista de e‐mails. Então podemos
passar para outro item, o item 2, a resposta de protocolo e números
sobre o (IP) a (IANA), o domínio. Algum comentário sobre as respostas?
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Eu não vejo ninguém com a mão levantada. Entoa vamos ver o
progresso da proposta de nomes. Queria saber dos membros do (ICG)
envolvidos no (CWG) sobre o estado atual da proposta de nomes.

KAVOUSS ARASTEH:

Sim, (Mohamed), nós temos que diferenciar os membros do (ICG)
envolvidos no (CWG). Eu gostaria de pedir que 1 ou todos eles falassem
sobre o (CWG). Será que alguém poderia nos informar sobre o (status)
atual? (Inint) [00:24:56.21] (Kavouss) e (Mohamed). Eu não gostaria de
indicar ninguém especificamente, mas há alguns membros aqui que
poderiam nos informar sobre isso.
(Keith) está aqui. Alguém envolvido no (CWG) poderia nos informar?

MOHAMED EL BASHIR:

Como parece que ninguém vai falar, eu sei que vai haver uma reunião
em (Istambul) nos próximos dias e também há então notícias de que um
escritório de advocacia vai fornecer opções legais ao (CWG) que eu
saiba. Parece que temos várias pessoas ausentes nessa teleconferência
para termos uma atualização sobre a proposta de nomes.
Então com isso passamos para o item 4, que seria o progresso da
prestação de contas da (ICANN). Eu acho que (Kavouss) poderia
começar nos dando uma atualização.

KAVOUSS ARASTEH:

Eu estou no (CCWG) e teremos 2 grupos no (CWG), um lidando com o
comitê de empoderamento, empoeirando a comunidade para tomar
ações em relação à decisões do (board) [00:28:00.27]. E questões
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semelhantes e outras trabalhando com a revisão e abordagem com
diferentes comitês, comitês de apelação incluindo diferentes membros
da comunidade, o (GAC), como é tomada a decisões do (GAC). O (GAC)
toma decisões por consenso ou isso é mais aceitável do que talvez a
maioria simples, isso está sendo discutido, mas isso ainda está sendo
trabalhado, não chegou ainda ao (CWG), mas está sendo preparado e
revisado para um período de comentários públicos e talvez na reunião
de (Istambul) no dia 23 e 24 de março esta questão será melhor
estruturada e teremos uma melhor ideia do resultado. Mas o trabalho
está fluindo muito bem, muita gente está trabalhando de forma
construtiva fazendo contribuições para que tenhamos em abril o
trabalho pronto para o período de comentário público. Isso é informe
para o que está acontecendo no (CWG). Se alguém quiser fazer alguma
pergunta, eu vou tentar responder.

MOHAMED EL BASHIR:

Muito obrigado, (Kavouss). (Mary) está levantando a mão.

MARY UDUMA:

Vocês podem me ouvir? Alô. Vocês estão me ouvindo? Boa tarde a
todos, eu gostaria de falar um pouco do trabalho do (CWG). Estou
acompanhando o trabalho do (CWG). Temos 2 teleconferências de 2
horas a cada semana depois de (Singapura) quanto ao processo de
mudar a esquipe... [00:30:55.13] desculpe, o som está muito difícil.
Quais são as prioridades, seria contabilidade, que seria liderado pelo
(Paul Cane). Vamos trabalhar com isso b e c para que no final do
período tenhamos uma resposta ao (CWG) e na reunião de (Istambul)
sobre a reunião de prestação de contas a proposta de alto nível, que se
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há uma proposta de supervisão da internet seria liderada por quem vai
fazer uma apresentação a todos e está tentando fazer uma proposta
quanto a parâmetros de protocolo e (RR) e (DNS) para que finalmente
um grupo em relação a contratos, cada uma dessas comunidades vai
formar grupos para propor a supervisão da função da (IANA). As funções
da (IANA) serão fornecidas pela (ICANN) em si e essa supervisão não
deve ser só interna ou externa, o comitê jurídico de consultoria legal
deve ser independente e fornecida por profissionais. Os co‐presidentes
seriam eleitos. Eu não sei se alguém mais participou dessas
teleconferências e gostaria de acrescentar algo.

MOHAMED EL BASHIR:

Muito obrigado, (Mary). Alguma pergunta?
O princípio... [00:35:05.19] desculpe, está ininteligível. Eu acho que em
(Istambul) vamos ter uma resposta. Não consigo ouvi‐los.
Há alguma outra pergunta? Obrigado, (Mary). (Kavouss)?

KAVOUSS ARASTEH:

Sim. Eu gostaria de acrescentar mais 3 coisas sobre o (CCWG) que no
início da afirmação de compromisso com os estatutos vai haver uma
nova versão dos estatutos em relação ao compromisso, agora temos 25
testes de estresse, alguns já foram acordados, outros estão em
discussão. E o terceiro ponto é que todos os aspectos legais envolvidos
com a firma de advocacia vai ser a mesma firma usada pelo (CWG),
porque já tem coisas em comum ou se será uma outra firma, isso ainda
não foi decidido. Então essas serão as 3 outras coisas além da revisão e
do empoderamento em relação ao trabalho do (CCWG).
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MOHAMED EL BASHIR:

Obrigado, (Kavouss). Então essa questão da prestação de contas
também está no trabalho do (CCWG).
Com isso podemos passar ao próximo item da agenda, que seria a
conscientização futura do (ICG). Eu mandei um e‐mail para a lista
resumindo. Os presidentes tiveram uma reunião com a (ICANN) sobre
isso em (Los Angeles) e durante aquela reunião conseguimos planejar,
incluir a concentração na proposta, então isso seria seguido de uma
outra reunião em (Singapura) e o principal objetivo é tentar ver como
podem nos ajudar no futuro em termos de conscientização, qual seria o
caminho que o (ICG) quer seguir em relação a isso. A discussão no
(mailing list) [00:38:38.06] de alguns resultados. (Milton) ficou
preocupado em relação ao trabalho realizado. Eu me lembro que o
(Joseph) aceitou e argumentou que está sendo independente da
(ICANN) em relação aos resultados do (ICG) e o (Russ) também
defendeu esse ponto de vista. Eu gostaria de destacar que qualquer
infográfico ou mensagens de mídia seriam desenvolvidos, digamos, por
alguém aprovado pelo (ICG) e o (ICG) determinaria os canais através dos
quais essas mensagens seriam transmitidas. Há uma discussão na lista
de e‐mails. (Mary) levantou a mão aqui, (Mary), pode falar, por favor.

MARY UDUMA:

Vocês podem me ouvir? Eu estou escutando eco, vocês podem me
ouvir?
Eu gostaria de perguntar se vocês penderam no cronograma,
especialmente quanto à linha de trabalho do (CWG), (ICG) e da (IANA).
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Vai ser difícil cumprir os prazos propostos. Eu gostaria de perguntar ao
(Kavouss) se a prestação de contas do (CWG), desculpe, foi ininteligível
[00:41:14.15].

MOHAMED EL BASHIR:

Muito obrigado, (Mary). Estamos discutindo os itens da agenda ainda,
mas se o (Kavouss) pudesse responder brevemente a pergunta da
(Mary)? (Kavouss), por favor? Acho que nós perdemos a conexão com o
(Kavouss).

KAVOUSS ARASTEH:

Estou aqui.

MOHAMED EL BASHIR:

A (Mary) perguntou sobre o cronograma do trabalho do (CCWG), quais
são as opções que o (ICG) propõe para que os prazos sejam cumpridos.
Brevemente, por favor.

KAVOUSS ARASTEH:

O cronograma do (CCWG) ou do (ICG)? (CCWG), a prestação de contas
não está diretamente ligada ao cronograma do (ICG). Eles estão
trabalhando com a prestação de contas além da transição, mas isso é
algo entre o (CCWG) e o (ICG), e não entre o (CWG) e o (ICG). São esses
que estão lidando com a prestação de contas relacionada à transição.
Eles estão discutindo isso profundamente, então há uma demanda atual
para que seja feito entre o (CCWG) e o (ICG). Então é uma relação entre
o (CCWG) e o (CWG), o (ICG) não está envolvido nisso. O (ICG) quando
levar em contas propostas de números e protocolos pode levantar
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questões em relação a isso, mas infelizmente isso ainda não foi
levantado e depende do (ICG) fazer isso.

MOHAMED EL BASHIR:

Obrigado.

MARY UDUMA:

(Kavouss), eu não estava falando da relação para prestação de contas
do (CCWG) e o (ICG), eu estava falando do cronograma do (CCWG) e
(CWG).

KAVOUSS ARASTEH:

A atividade do (CWG) vai terminar com a transição. Quando foi
publicado o relatório do (CWG) sobre a prestação de contas após a
transição, antes da transição, tudo que for relacionado após a transição
tem a ver com o (CWG). O (CCWG) faz parte anterior à transição e o
(CWG), posterior.

MOHAMED EL BASHIR:

Muito obrigado. Esses 2 grupos estão trabalhando bastante sobre a
prestação de contas. Então voltamos para o item número 5 da agenda.
Muitos de vocês se desconectaram e se reconectaram. Queria dizer que
os presidentes se reuniram com a equipe de comunicação da (ICANN)
sobre as atividades de conscientização. [00:45:55.25] Desculpe, está
cortada a fala, não se escuta. Isso demanda maior conscientização do
que fazemos. Se discutiu sobre se os produtos criados para
conscientização seriam do (ICG). Seria uma iniciativa fazer isso do (ICG)
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ou se a (ICANN) deveria fazer isso. Então gostaria de abrir o microfone
para discussão.

KAVOUSS ARASTEH:

Você pode repetir a sua pergunta, não entendi.

MOHAMED EL BASHIR:

No (mailing list) [00:46:57.20] o (Joe) e outros membros concordaram
em planejar infografia e mídia para conscientização. (Joe) sugeriu que
isso fosse um produto da (ICG) e outros membros sugeriram que isso
poderia ser uma iniciativa da (ICANN). Então gostaria de saber a sua
posição em relação a isso.

MOHAMED EL BASHIR:

Temos (Daniel), (Russ). (Daniel), por favor?

DANIEL KARRENBERG:

Eu serei muito breve. Eu acho que nós temos que fazer nossas próprias
mensagens, temos o secretariado. Nós, como (ICG), devemos explicar
nosso processo, nosso trabalho e se a (ICANN) decidir outra coisa,
depende deles, mas é importante que nós apresentemos a nossa
própria mensagem sobre o nosso processo e como nós trabalhamos.
Nós devemos comunicar isso de forma ativa.

RUSS:

Eu dei opinião no (mailing list) [00:48:56.05], eu achei que em geral
seria mais adequado que a (ICANN) comunicasse para todas as
atividades para que todos fossem incluídos, porque a notificação do
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(NTIA) originalmente e a resposta oficial foi da (ICANN) para o (NTIA). O
(ICG), como uma entidade separada, quer desenvolver o seu material de
comunicação. Eu apoio fazer isso através do nosso secretariado em vez
de usar o método da (ICANN), porque (ICANN) poderia reescrever tudo.
Eu apoio o que o (Daniel) falou, que isso deve ser um trabalho do nosso
secretariado.

LYNN ST. AMOUR:

Obrigada, (Mohamed), que devemos prestar atenção nos comentários.
Dito isso, eu tenho reservas quanto ao trabalho ser realizado por
qualquer outra área que não seja o (ICG). Essas mensagens são muito
importantes e não queremos ter muita influência da equipe de
comunicação da (ICANN) ou de qualquer outra entidade em relação às
nossas mensagens. Eu me preocupo que os nossos esforços aqui no
(ICG) sejam prejudicados por uma equipe que tem muito trabalho de
comunicação em outras áreas. O principal ponto aqui que a
comunicação do nosso grupo é muito particular e às vezes isso não é
bem entendido pela equipe de comunicação da (ICANN). Resumindo, os
esforços de comunicação são úteis, vão ajudar muito os infográficos,
como falou (Kavouss), mas eu acho que esse trabalho deve ser feito
dentro do (ICG). Eu não sei o que isso significa em termos práticos
dentro do grupo, como vamos identificar os recursos para fazer isso e
eu posso tentar ajudar a encontrar fundos para que esses esforços
sejam levados à diante.

MOHAMED EL BASHIR:

Abro de novo, então fala (Manal) e depois (Kavouss).
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MANAL ISMAIL:

Agradeço a todos que falaram antes de mim. Eu concordo que o (ICG)
deve ser responsável por todas as ações de comunicação. 1
esclarecimento, eu entendi primeiro que o (ICG) estaria encarregado do
conteúdo das mensagens, mas que a (ICANN) forneceria os recursos em
termos de desenvolvimento dos materiais. O (ICG) tem capacidade
inclusive de recursos humanos para fazer isso? Será que como (ICG)
começaríamos um ciclo de terceirização para encontrar as pessoas ou
os produtos de comunicação ou quem vai fazer isso vai ser o
secretariado atual? Porque se nós nos encarregarmos disso, eu não vejo
por que usar os recursos da (ICANN). Eu gostaria de esclarecer bem
como isso vai funcionar.

MOHAMED EL BASHIR:

A intenção de que o conteúdo seja produzido pelo (ICG) e que a (ICANN)
produzisse os materiais, mas o conteúdo vai ser produzido pelo (ICG).
Nós devemos poder fazer a revisão desse material. A intenção é que o
(ICG) produza o conteúdo junto com a (ICANN) e a (ICANN) os materiais.
Quanto ao secretariado, eu não sei se é parte do nosso mandato isso
que o secretariado seja responsável por isso. Isso responde sua
pergunta?

KAVOUSS ARASTEH:

Eu acho que todos devem trabalhar de acordo com seu mandato, e não
estar envolvido nas formas com que a (ICANN) se comunica no seu
trabalho. É a sua responsabilidade. Se você for ao documento de
consenso, aí fala sobre a comunicação. É de responsabilidade o
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presidente dos membros do (ICG) produzir comunicação. Nós não
devemos permitir que a (ICANN) faça essa comunicação em nome do
(ICG). É o (ICG) quem tem que fazer o seu trabalho.

MOHAMED EL BASHIR:

Obrigado, (Kavouss).

MARY UDUMA:

Eu tenho uma pergunta. Talvez eu não tenha entendido bem material
infográfico e material de conscientização. Esse material vai ser
produzido por nós para transmitir a nossa mensagem? Esse trabalho vai
ser feito pela (ICANN)? Acho que deve ser verdadeiramente
independente da (ICANN). Eu acho que as comunicações que se (ICANN)
concordar em fazer esses materiais para nós, a gente não deve rejeitar
isso, porque (ICANN) tem nos apoiado há muito tempo.

MOHAMED EL BASHIR:

Agradeço, (Mary). Agora fala (Jean‐Jacques).

JEAN‐JACQUES SUBRENAT:

Obrigado, (Mohamed). Gostaria de responder ao comentário da (Mary)
como antigo membro do (board) [00:58:35.14] da (ICANN). Nós somos
apoiados pela equipe da (ICANN), pelo espaço da (ICANN), embora
tenhamos secretariados independentes. Isso tem que ser diferenciado.
Algumas coisas são diferenciadas entre os materiais que são produzidos
e os processos. Eu acho que as nossas expectativas quanto aos materiais
produzidos pela (ICANN), isso vai facilitar e evitar que o (ICG) tenha que
buscar um orçamento para isso. Mas quanto aos princípios, está claro
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desde o início do (ICG) e está na nossa carta de princípios que as nossas
comunidades esperam que nós comuniquemos o que fazemos. Então
não há uma certa contradição entre os 2 pontos, nós aceitamos ou
temos feito já há algum tempo por questões práticas do apoio da
(ICANN), mas vamos expressar nossas posições e refletir as opiniões das
nossas comunidades, nós temos que ser vistos como independentes.
Obrigado, (Mohamed).

MOHAMED EL BASHIR:

Obrigado, (Jean‐Jacques).
Já estamos no final do nosso tempo, então como presidente, existe essa
possibilidade do secretariado fazer esse trabalho, vamos ver isso e vou
informar a vocês sobre o resultado falando com o secretariado.
Obrigado. Acho que a (Manal) também apoia isso, então por uma
questão de tempo, há alguma questão que precise ser discutida agora?
(Mary), em poucas palavras, por favor.
Ela não entendeu.
Agradeço a todos por participarem dessa teleconferência. Muito
obrigado a todos. Até logo.
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